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 مواجهة شبه سهلة للقادسية أمام الساحل

 كاظمة في مهمة «النصر» على النصر

 القادسية لتوسعة «ساحل» الصدارة 
والكويت يطارده عبر الجهراء

 األخضر الستمرار الصحوة بالسالمية وكاظمة يعاين النصر في الجولة الـ ١٣ للدوري الممتاز

 برنامج مباريات اليوم 

 التوقيت  الملعب  الفريقان 

 ٧:١٠  محمد احلمد  القادسية ـ الساحل 

 ٧:١٠  الكويت  الكويت ـ اجلهراء 

 ٤:٥٥  ثامر  النصر ـ كاظمة 

 ٤:٥٥  صباح السالم  العربي ـ الساملية 

 احتمال غياب المجمد والشمالي
  من احملتمل ان يغيب عن صفوف القادسية اليوم امام الساحل،

  ســــعود املجمد الصابته بالعضلة االمامية، وعلي الشمالي 
الذي عانى من شد في العضلة وخرج على اثرها من املباراة مع 
الساملية في اجلولة السابقة. ويعكف اجلهاز الطبي في القادسية 
على جتهزهما باســــرع وقت، وفي حال عدم مشاركتهما اليوم 

يامل ان يلحقا باملواجهة املرتقبة مع الكويت ٢٠ اجلاري. 

 عملية جراحية  لمجيد طالل
ــية مجيد طالل  ــع القادس ــري مداف  يج
ــفى  ــة «فتاق» في مستش ــة جراحي عملي
الصباح اليوم على يد د.سمير عبدالعزيز. 
  وكان مجيد من ابرز الالعبني في اجلهة 
ــدرب محمد  ــه امل ــد علي ــرى، واعتم اليس
ــم املاضي، بعد  ــي املوس ــم كثيرا ف إبراهي
احتراف مساعد ندا مع الشباب السعودي، 
ــم  ــة التي الزمته من املوس ــد أن اإلصاب بي
ــي حرمته من اللعب، ومن املتوقع ان  املاض

يغيب حتى نهاية املوسم احلالي. 

 فهد الدوسري 
  ال وقت للراحــــة والتقاط 
األنفاس، وعلى وتيرة متسارعة 
املمتاز  الدوري  تواصل عجلة 
دورانها بإقامة ٤ مباريات اليوم 
ضمن اجلولة الـ ١٣، فيستضيف 
الساملية، فيما  الثالث  العربي 
يحل كاظمة الرابع ضيفا على 
النصر في الساعة ٤:٥٥ مساء، 
فيما يواجه القادسية املتصدر 
الساحل على ستاد محمد احلمد، 
ويلتقي الكويت صاحب املركز 
الثاني اجلهراء على ملعب االول 

في الساعة ٧:١٠ مساء.

  القادسية مع الساحل

  يدخل القادسية مباراته مع 
الساحل بعد ان متكن من توسيع 
الفارق مبتعدا بالصدارة عن 
اقرب منافسيه الكويت بفارق 
٤ نقــــاط (٢٩ نقطة مقابل ٢٥ 
نقطة) بعد فوزه على الساملية 
الكويت  ٢-١، وتعثر مطارده 

بالتعادل مع كاظمة ١-١.
  ويحــــاول مــــدرب االصفر 
الوطني محمد ابراهيم مواصلة 
زحف فريقــــه نحو االحتفاظ 
باللقب، وستكون املباراة سهلة 
إذا ما متكن من فك رموز دفاع 
الساحل الذي عادة ما يتقوقع 
في منطقته اخللفية، وستلعب 
األوراق الرابحة دورا بارزا في 
حتقيق الفوز مثل سعود املجمد 
والســــوريني فراس اخلطيب 
وجهاد احلسني وحمد العنزي 
وخلف السالمة والصاعد فيصل 
العنزي، فيما سيضطلع طالل 
العامر مبهمة قطع كل االمدادات 
لهجوم الســــاحل وحتديدا في 
منطقة الوســــط بالتناوب مع 

فهد االنصاري.
  في املقابل، يسعى الساحل 
ايجابية رغم  لتحقيق نتيجة 
صعوبة املهمة، لتحريك رصيد 
نقاطه الذي جتمد عند النقطة 
الفريق وجها  التاسعة، وقدم 
مميزا وهو املهاجم محمد احمد 
العازمي الذي يضع له بصمة 

في كل مباراة.

  ويحاول الكويت مللمة أوراقه 
من جديــــد ومواصلة مطاردة 
القادسية، بعد إهداره نقطتني 
امام كاظمة، وســــيرمي مدربه 
البرتغالي جوزيه روماو بكل 
أوراقه في املباراة للظفر بالنقاط 
الثالث إلعادة تقليص الفارق مع 

املتصدر قبل ان يتسع أكثر.
ل روماو كثيرا على    ويعــــوِّ
حتــــركات املزعــــج البرازيلي 
روجيريو والعماني اسماعيل 
الهداف  العجمــــي واملهاجــــم 
الكندري  خالد عجب وعلــــي 
والنشط حسني حاكم، ويحتاج 
مهاجموه للدقة والتاني في انهاء 

الهجمات.
  أما اجلهراء فيسعى للخروج 
مــــن موقعــــة الكويــــت بأقل 
اخلسائر، الســــيما ان الفريق 
فــــي وضــــع ال يحتــــاج ملزيد 
من التعقيــــد، وهو في املركز 
االخيــــر برصيد ٧ نقاط فقط، 
االمر الذي لن يرضي طموحات 
العبيه ابرزهم االنغولي اندريه 
ماكينغا والبحريني جيســــي 
جون واملهاجــــم محمد دهش 

ومشعل مالبس وفهد باجية.

  العربي يستضيف السالمية

  وفي أبرز مواجهات اجلولة، 
الثالث  العربــــي  يســــتضيف 
الساملية، ويحاول كال الفريقني 
اقتناص الفوز على أمل أحداث 
نقلة نوعية الى االمام في جدول 

الترتيب.
  العربي تراجــــع كثيرا عما 
كان عليه قبل توقف املسابقة، 
الثالث برصيد  املركز  ويحتل 
٢٣ نقطة، مســــتفيدا من فوزه 
السهل على الساحل ٤-٢ في 

اجلولة املاضية.
  وكان االخضــــر قد تعرض 
اثــــر هزميته  لهزتني قويتني 
على يد الكويت والقادسية ١-٥ 
و٠-٢ على التوالي، وستكون 
املباراة فرصة جيدة لالستمرار 
في االنتصارات اذا ما أراد العبوه 
البقاء في دائرة املنافسة على 
اللقب، واالســــتفادة من تعثر 

القادسية والكويت.
  ويعتمد العربي كثيرا على 
املغربــــي عبداملجيد اجليالني 
الذي اظهر روحا عالية، ومتركزا 
سليما في منطقة اجلزاء، وحركة 
ال تهدأ وأحسن مدرب الفريق 
البرازيلي مارسيلو كابو في عدم 
إشراك العب الوسط محمد جراغ 
البعيد عن مستواه، ويحاول 
اجليالني ورفاقه استغالل تردي 
وســــوء حال الساملية الذي لم 
يقدم خالل هذا املوسم باستثناء 
جنمه الصاعــــد علي فريدون 
والذي يسعى بكل مجهوداته 
للتحرك والتمركز السليمني، 

ومتيزه بحاسة التهديف.
  ويدخل السماوي اللقاء بعد 
تعرضه لهزمية امام القادسية 
١-٢ في اجلولة املاضية، ويحتل 
املركز اخلامس برصيد ١٠ نقاط، 
واليزال ضمــــن دائرة اخلطر 
خصوصا في ظــــل بقاء فارق 
النقاط بينه وبني متذيل الترتيب 
اجلهراء ٣ نقاط، وهو فارق قليل 
مع بقاء ٩ مباريات لكل فريق 

حتى نهاية الدوري.

  كاظمة يواجه النصر

الرابع (٢١    ويحل كاظمــــة 
نقطــــة) ضيفــــا ثقيــــال على 

النصــــر، وهو قادم من تعادل 
مع الكويــــت، ويعول الفريق 
كثيرا على املهاجم فرج لهيب 
الذي سجل هدفا رائعا في مرمى 
الكويت، والى جانبه فهد الفهد 
ويوسف ناصر وفهد العنزي 
كقــــوة ضاربة فــــي الهجوم، 
فيما يقود خط الوسط نواف 

احلميدان.
البرتقالــــي    وكان مــــدرب 
التشــــيكي ميالن ماتشاال قد 
اعتمد علــــى الهجمات املرتدة 
أمام الكويت تفاديا لفتح اللعب 
مع فريق ميلك قوة هجومية 
ضاربة أيضا، ولكن لقاء اليوم 
يختلف في حساباته بال شك 
بعد اهتزاز صورة العنابي كثيرا 
هذا املوسم، وجمع ٨ نقاط من 

١٢ مباراة.
  ويعتبــــر خط دفاع النصر 
ثاني أضعف خط في املسابقة 
بعد الســــاحل، حيث ولج في 
مرماه ٢٤ هدفا مبعدل هدفني 
في كل مباراة، ويسعى مدربه 
الوطني اجلديــــد عبدالعزيز 
الهاجري للعمــــل على ترميم 
خط الدفــــاع، وحتقيق نتائج 
ايجابية بعد التعادلني األخيرين 
مع الساحل واجلهراء بنتيجة 

واحدة ١-١.  


