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 القادسية لالحتفاظ بالصدارة أمام السالمية والكويت مع كاظمة »صعبة«

فهد الدوسري
 يواصل الدوري املمتاز اثارته 
مع دخول منافساته في منعطف 
مهم، حيث تقام اليوم اجلولة الـ12، 
فيستضيف الســـاملية املتأرجح 
القادســـية املتصدر، فيما يحل 
الكويت الوصيف ضيفا ثقيال على 
كاظمة الثالث في اقوى مباريات 
اجلولـــة، وتنطلق املباراتان في 
الساعة 4:50 مساء، فيما يواجه 
العربي اجلريح الساحل على ستاد 
صباح السالم، ويلتقي اجلهراء مع 
النصر على ملعب مبارك العيار 

في الساعة 7:05 مساء.
 وتنتظر الساملية اخلامس )10 
نقاط( مواجهة صعبة مع ضيفه 
القادســـية املتصدر )26 نقطة(، 
ويأمل اصحاب االرض في االبتعاد 
الهبوط حيث يفصله  عن شبح 

البرتغالي جوزيه روما الى جتاوز 
تعثر فريقه في اجلولة املاضية 
أمام الساملية بالتعادل1-1 وفقدانه 
الصدارة للقادسية. وميلك الفريق 
قوة هجومية ضاربة عناصرها 
خالـــد عجـــب وعلـــي الكندري 
والبرازيلي روجيريو، باالضافة 
الى خبرة جراح العتيقي وحسني 
حاكم في خط الوسط، وستكون 
انطالقات فهد عوض من اجلبهة 
اليسار دور مهم في خلق مساحات 

في دفاع أصحاب االرض. 
 وقد يفقد الكويت خدمات العبه 
وليد علي بعد تعرض جنله حلادث 
ســـير، وتركت له النادي حرية 

املشاركة في املباراة من عدمها.

 العربي والساحل

العربي )20 نقطة(   ويدخل 

العربي بهدفني نظيفني، وقد يجد 
مدرب الساملية البوسني زيادنيتش 
صعوبة بالغة في إيقاف هجوم 
»األصفر« الـــذي يضم مجموعة 
مرعبة بوجود حمد العنزي وخلف 
السالمة واحمد عجب والصاعدين 
العنزي،  سعود املجمد وفيصل 
كما يضم الفريق قوة ضاربة في 
خط الوسط متمثلة بطالل العامر 
وفهد األنصاري وصالح الشيخ، 
وســـيكون لتقدم علي الشمالي 
من اجلهة اليمنى دور في احداث 

اخللخلة بدفاع الساملية.

 كاظمة مع الكويت

 وســـيكون ســـتاد الصداقة 
والسالم مسرحا ملواجهة كاظمة 
الكويت )24  )20 نقطـــة( مـــع 
نقطة(، ويسعى أصحاب األرض 

لتقييم انفسهم من جديد.
 مـــن جهته، يأمل الســـاحل 
الســـادس )9 نقـــاط( للخروج 
بنتيجة ايجابية مستغال احلالة 
التي يعيشها  النفسية الصعبة 
»األخضـــر«، ويعول كثيرا على 

املهاجم محمد العازمي.

 الجهراء يلتقي النصر

 بطموح مشترك، يدخل النصر 
اللقاء حيث يســـعى  واجلهراء 
كالهما للهروب من القاع، حيث 
يحتل االول املركز السابع وله7 
نقـــاط، بينما يقبـــع الثاني في 
املركز االخيـــر برصيد 6 نقاط. 
األمـــر الذي قد يجعـــل اعصاب 
الفريقني مشحونة أمال في حتقيق 
الهدف املنشود واخلروج بالنقاط 

كاملة.

عن اجلهراء متذيـــل الترتيب 4 
نقاط، ما يعني وجوده في دائرة 
اخلطر والسيما ان املرحلة املتبقية 
ال حتتمل التفريط في املزيد من 

النقاط.
 ويعول الساملية على مهاجمه 
الواعد علي فريدون الذي سيكون 
له مستقبل مميز اذا ما حافظ على 
مستواه، ويدخل الفريق املباراة 
قادما من تعادلني على التوالي مع 
اجلهراء سلبيا ومع الكويت 1-1، 
واذا ما متكـــن من حتقيق الفوز 
وايقاف املد القادسية فانه سيقفز 
خطوة مميزة الى األمام، وسيقدم 
خدمة لباقي الفرق املنافسة على 

اللقب.
 في املقابل، يخوض القادسية 
املباراة بروح معنوية عالية بعد 
الفوز املهم على غرميه التقليدي 

اللقاء مع الساحل مثخنا بجراح 
خســـارتني على التوالي على يد 
الكويت 1-5 والقادســـية 2-0، 
والشك فان فريقا بحجم »االخضر« 
لم يعتد علـــى الهزمية بنتيجة 
قاسية كما حصل في مباراته أمام 
الكويت، ولم يرحم القادسية حاله 
حني واجهه في اجلولة املاضية 

وزاد من معاناته.
 وتكمن اهمية اللقاء في مدى 
حاجة العربي الستعادة التوازن 
وحتقيق فوز معنوي ومهم للبقاء 
ضمـــن دائرة الفرق املنافســـة، 
وحتريك رصيده الذي جتمد في 
اجلولتني االخيرتـــني. ويعتبر 
احملتـــرف املغربـــي عبداملجيد 
اجليالني أالبرز وقدم مســـتوى 
مميزا فضال عن حماسه وروحه 
العالية، فيما يحتاج معظم العبيه 

خلطف نقاط املباراة كاملة، أمال 
في ايجاد موطئ قدم ضمن فرق 
الصـــدارة وحتســـبا خلدمة قد 
يقدمها الساملية له بايقاف زحف 
القادسية، ويدرك كاظمة أن املهمة 
لن تكون سهلة على االطالق، النها 
ستكون امام منافس قوي على لقب 
البطولة طوال السنوات الثماني 

املاضية.

 ويعول املدرب التشيكي ميالن 
ماتشاال كثيرا على مهاجميه فهد 
الفهد وفرج لهيب ويوسف ناصر، 
ومن خلفهـــم فهد العنزي نواف 
احلميدان وجراح الظفيري، واذا 
ما متكن الفريق من اغالق منطقة 
الوســـط في وجة الضيوف فأن 

النتيجة ستكون مرضية لهم.
 بدوره، يسعى مدرب الكويت 

العربي »الجريح« الستعادة توازنه أمام الساحل والجهراء يواجه النصر في الجولة الـ 12 للدوري الممتاز

سباق بني الكويت وكاظمة نحو النقاط الثالث القادسية يطمح الى جتاوز الساملية

مهدي العازمي رافعا الكأس وسط فرحة الالعبني

استقبال رائع لوفد المعاقين أبطال »فزاع« للسلة
الكويت  حظي فريق نادي 
للمعاقني لكرة السلة باستقبال 
رائع بعد وصولـــه الى البالد 
قادما من االمارات متوجا بكأس 
بطولة فزاع الدولية بعد فوزه 
املبـــاراة اخلتاميـــة على  في 

املنتخب االماراتي.
وشهدت قائمة التشريفات في 
مطار الكويت الدولي تظاهرة 
فرح رياضية، بحضور مدير 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
باالنابة جاســـم يعقوب الذي 
كان على رأس مستقبلي الوفد 
ورئيس النادي الفخري الشيخة 
شيخة اخلليفة ورئيس النادي 
مهدي العازمي، وامني سر عام 
النادي شافي الهاجري، ومدير 
العالقـــات العامة فـــي الهيئة 
عبداحلميد الشـــخص ونائبه 
بشـــار الكندري، وجمهور من 
منتسبي النادي واهالي الالعبني 
حيث مت تطويق اعناق االبطال 
بالورود وهم يرددون الشيالت 

الوطنية والرياضية.
وعبر جاســـم يعقوب عن 
اعتزازه مبا حققه ابطال املعاقني 
في بطولة فـــزاع، وحصولهم 
على املركز االول من بني العديد 
من الدول املشـــاركة، الفتا الى 
ان النـــادي عودنـــا على مثل 
الرياضية  هذه االنتصـــارات 
في كل بطولة السيما في لعبة 

الكأس.
وثمـــن يعقوب دور رئيس 
النادي  ادارة  واعضاء مجلس 
جتاه الفريـــق وكذلك اجلهود 
التي بذلت من اجلهازين الفني 
واالداري ودور الالعبني باملقام 

االول في جميع املباريات.

ومن جهته فقد اهدى مدير 
النادي محسن  املنتخبات في 
الســـلة  فـــوز ازرق  العجمي 
للمعاقني بطولة فزاع الى صحب 
السمو االمير وسمو ولي العهد 
وكافة الرياضيني والى الهيئة 
العامـــة للشـــباب والرياضة 
التي تدعم النـــادي بقوة قبل 
كل بطولة، مؤكدا أن الالعبني 

الكويت قلنا  وكل رياضي في 
كل تقدير وثناء لهؤالء الالعبني 
والشكر لوسائل االعالم التي لم 
الفريق  تقصر وتابعت اخبار 
منذ اليوم االول للبطولة حتى 

حتقق الفوز الغالي.
الى ذلك اعلن امني سر النادي 
شافي الهاجري ان مجلس االدارة 
قـــرر اقامة حفل تكرمي البطال 

كانوا عند حسن الظن.
بدورهـــا اعربت الشـــيخة 
العبداهلل عـــن بالغ  شـــيخة 
سعادتها بفوز ابناء النادي بلقب 
البطولة قائلة: ال شك ان حلظات 
سعيدة باجناز رائع من هؤالء 
االبطال الذين يرفعون الرأس 
في كل مناسبة رياضية والذين 
ادخلوا البهجة الى قلب كل معاق 

السلة االثنني املقبل في صالة 
النادي بعد الفوز بلقب بطولة 
فزاع الدولية وانتزاعهم املركز 
االول بجدارة، كما ذكر الهاجري 
ان حفل التكرمي يشـــمل كذلك 
الالعب عبدالوهاب السعيدي 
والالعبة مها الشـــريعان بعد 
تألقهمـــا في اســـياد غوانزو 

االخيرة ورفع اسم الكويت.

»الكرة« ينظم دورة الدبلوم للمدربين

غياب عجب والصانع وعوض
عبدالعزيز جاسم

الكويت  قال مدرب حراس 
رضوان بن شتيوي ان هنــــــاك 
احتمـــال غياب فهـــد عوض 
وسامي الصانع وخالد عجب 

امام كاظمة لإلصابة، 
الالعبـــــــني  ان  وأضـــاف 
تخطـــــوا كبوة التعـــادل مع 
الفوز  السامليــــة ويريـــدون 
من أجل الضغط على القادسية 

املتصدر ومواصلة املنـــــافسة 
الالعبني  اللقـــب، وعلى  على 
القتـــــال من أجل حتقيق الفوز 
على فريق يعتـــبر من أفضل 

الفــرق حاليا.

»أقاليم« و»غال لولوة«  بطال كأسي جمعية الفحيحيل

قال مقرر اللجنة الفنية في 
احتاد الكرة بدر عبداجلليل ان 
االحتاد ســــينظم دورة دبلوم 
احملترفني ملدربي الكويت خالل 
املوسم 2011/ 2012 حتت اشراف 
القدم،  االحتاد اآلسيوي لكرة 
وأوضح عبداجلليــــل ان هذه 
الدورة تقتصــــر على املدربني 
الكويتيني دون غيرهم بهدف 
رفع مستوى التدريب وتأهيل 
املدربني الكويتيني على مستوى 
مســــتوى االحتــــراف مواكبة 

للمســــتجدات واملستحدثات 
فــــي مجــــال التدريــــب والتي 
جترى على قدم وســــاق على 
مســــتوى العالم. وحدد مقرر 
اللجنة الفنية الشروط الواجب 
توافرها للذين سيلتحقون بهذه 
الدورة وهي نفس الشروط التي 
أصدرها االحتاد اآلسيوي بان 
يكون حاصال على اجازة تدريب 
مستوى A قبل عامني على األقل 
وان يكون مدربا أو مساعد مدرب 
أحد األندية أو املنتخبات عامل 

حاليا وخالل الدورة وان يكون 
الئقا طبيا وبدنيا وقادرا على 
املشاركة في كل من احلصص 
العملية والنظرية على ان يكون 
أقل من 45 ســــنة ويســــتثنى 
إذا كان الئقــــا بدنيا مع إجادة 
القراءة والكتابة، مشــــيرا الى 
ان آخر موعد لتسلم استمارة 
الترشيح والبيانات املطلوبة 
هــــو 17 مارس املقبل مؤكدا ان 
االحتاد لن يتسلم أي استمارات 

أو ثبوتيات غير مستوفاة.

أحرز اجلواد »أقاليم« السطبل الرويس باخليال 
ليون املركز األول بعد تفوقه على أطايب الدرجة 
الثانية مبسافة السرعة 1000 متر ليكسب كأس 

جمعية الفحيحيل التعاونية.
فيما حقق اجلواد »غال لولوة« السطبل الثويران 
باخليال حمود املطيري فوزا مستحقا عندما تغلب 
على جياد املبتدئات بسهولة ليكسب الكأس ذاتها 
وذلك في االجتماع الســـابع عشر لسباق اخليل 
الذي أقيم عصر أمس األول على مضمار املغفور 
له الشيخ عبداهلل اجلابر في فروسية األحمدي.

وعقب السباق، قام ماجد الدوسري نائب رئيس 
جمعية الفحيحيل التعاونية بتسليم الكأسني الى 

عميدي االسطبلني الفائزين.

ومن جانبه، أعرب فيصل الثويران عميد اسطبل 
الثويران عن ســـعادته البالغة بفوز جواده »غال 
لولوة« بكأس جمعية الفحيحيل التعاونية، وقال 
ان منافسات االجتماع السابع عشر متيزت باالثارة 
والندية بجميع األشواط األربعة ملشاركة أطياب 

جياد فروسية األحمدي.
وأضاف ان رياضة الفروسية تشهد قفزة نوعية 
بالفترة احلالية خصوصا خالل األعياد الوطنية 

التي سيتخللها العديد من االحتفاالت.
وفي اخلتام متنى من املسؤولني القائمني على 
الرياضة زيادة االهتمام وتذليل الصعوبات التي 
تواجه رياضة السباقات والسيما في فروسيات 

املناطق الثالث األحمدي والفروانية واجلهراء.

برنامج مباريات اليوم
التوقيتالملعبالفريقان
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