
 83  رياضة  االحد ٢٠ فبراير ٢٠١١   

 العربي يأمل في تعزيز تقدمه على كاظمة

 سعدون العتيبي يتسلم درعا من أحمد موسى 

 رسائلي..
 صباحكم «فبراير» اجلميل، ومساؤكم أعياد وحترير 
وكل عام وانتم بخير، صباح جميل لرياضتنا وكرتنا 
والعبينا لعل وعسى، علها تتحسن الظروف وعساها 
تصل الى املألوف، صباح الفائزين واملتفوقني وال عزاء 
للخاسرين، صباح «أرســـنالي» جميل الى برشلونة 
وغوارديـــوال واحلـــارس فيكتور فالديـــز، صباحكم 

خير.
  الرسالة األولى إلى مدير عام الهيئة باإلنابة الشيخ 
طالل الفهد: مـــن املخجل ان أحتدث عن هذا املوضوع 
ونحـــن في عام٢٠١١، فاملالعـــب أصبحت غير صاحلة 
للنظر إليها وليس للعب عليهـــا، عودتك للهيئة في 
محلها وانت الذي تعلم كل مشـــاكل الرياضة، نريدها 

منك مالعب صاحلة لالستخدام الكروي.
  الرسالة الثانية الى فواز احلساوي: ال ينكر جهودك إال 
«حاقد»، وإذا آلت اليك رئاسة القادسية فأنت تستحقها، 
أما إذا ذهبت الى غيرك فال بأس، فخدمة ناديك في أي 
موقع واجب عليك وعلى غيرك، ونصارحك القول إن 
منصب مدير كرة في ناد مثل القادسية يعادل في قيمته 

رئيس مجلس وزراء «األندية».
  الرســـالة الثالثة الى فريقي القادســـية والكويت: 
نقاطكـــم كثيـــرة وأهدافكم وفيـــرة، عندكما العبون 
ومدربون وجماهير وحقنا عليكما اليوم مشاهدة كرة 
خفيفة ســـريعة متوجة باألهداف، ال نريدها «تعادل» 
بينكما فاملواجهة التي تكون بني الفرســـان خاسرها 

مثل فائزها.
  الرســـالة الرابعة الى املدرب محمـــد كرم: توليك 
مسؤولية تدريب الساملية اختبارا صعبا إلعادة السماوي 
الى مكانه الطبيعي بعد ان هجره معظم العبيه، وعليك 
أوال ترتيب صفـــوف الفريق وإعادة الثقة الى نفوس 
الالعبني وأنت األجدر ملثل هذه املهمة، خسرنا الساملية 
منافســـا دائما على البطوالت بعد ان اختلف األشقاء 

على التركة.
  الرسالة اخلامسة الى فريق اجلهراء حتت ٢١ سنة: 
تصدرك دوري الرديف حتى اآلن برصيد ٢٧ نقطة دون 
خســـارة من ٩ مباريات دليل على تفوقك على الفرق 
املنافسة بجدارة وذلك بقيادة املدرب الوطني غلفيص 
محمد، والبيت اجلهراوي دائما «ما يخلى» وليت الرديف 
يتبرع ببعض نقاطه للفريق األول إلنقاذه من شـــبح 

الهبوط في الدوري املمتاز.
  الرسالة السادسة الى فهد العنزي: احلالة التي متر بها 
اآلن مر بها قبلك جنوم سابقون، ال يضرك يا اخي فأنت 

قادر على التألق والعودة الى «فهد» خليجي ٢٠.
  الرسالة الســـابعة «خاصة» الى الظاهرة رونالدو: 
أتعبت الذي بعدك، وداعا وشـــكرا واحتراما وتقديرا 

وإكبارا وإجالال واعتزازا وإعجابا.
   ناصر العنزي 

كي يبتعد عن منافسه اللدود 
في الســـنوات العشر األخيرة 
بفارق ٧ نقـــاط قد حتبط من 
معنويات «االبيض» في اجلوالت 

املقبلة.
  ومـــن املرجـــح اال يغامـــر 
القادسية هجوميا، ألن التعادل 
أيضا يبقي احلال على ما هو 
عليه، بيد أن مدرب «االصفر» 
محمد إبراهيـــم يدرك أن لديه 
العديد من املشـــكالت في خط 
الدفاع، ويجب عليه معاجلتها 
قبل أن تقع «الفأس بالرأس»، 
ويحدث مـــاال يحمد عقباه في 
ظل تراجع لياقة حسني فاضل 
وإصابة علي الشمالي، وعدم 
وجود بدالء بنفس مستواهما 
باســـتثناء املخضـــرم نهيـــر 
الشمري الذي عاد مؤخرا الى 

التدريب.
  وميلـــك «األصفـــر» قـــوة 
ضاربة في خط الوسط تتمثل 
في الثنائي املميز طالل العامر 
وفهد األنصاري، ومن أمامهما 
عبدالعزيز املشعان والسوري 
جهاد احلســـني، أمـــا في خط 

 عبدالعزيز جاسم
  لن حتتمل مواجهة الكويت 
صاحب املركز الثاني مع القادسية 
املتصدر اليوم في اجلولة الرابعة 
عشـــرة من الدوري املمتاز أي 
خطأ ســـيكلف أحدهما النقاط 
الثالث، ورمبا تكون هذه اجلولة 
مفصليـــة أو باألحـــرى جولة 
حتديد املصيـــر ليس لألصفر 
واالبيض بل جلميع الفرق، فالكل 
يدرك أن الكويت مطالب بإسقاط 
القادسية لتقليص الفارق الى 
نقطة واحدة، لكن الغريب في 
األمر هو أن بقيـــة املواجهات 
ستجمع بني فريق يسبق اآلخر 
الثالث  مبركز واحد، فالعربي 
يواجه كاظمة الرابع، والساملية 
اخلامس يلتقي النصر السادس، 
والساحل الســـابع لديه مهمة 
شاقة عندما يستضيف اجلهراء 

الثامن واألخير.

   األصفر راض بالحالتين

  يدخل القادسية (٣٢ نقطة) 
املواجهة مع الكويت (٢٨ نقطة) 
وهو يضع نصب عينيه الفوز 

فهد عوض وسامي الصانع في 
حال عدم مشاركتهما لإلصابة، 
ألن غيابهما أثر في الفريق كثيرا 
في اجلوالت الســـابقة، النهما 

يعتبران من مفاتيح اللعب.

  األخضر واالستفادة

  يطمح العربي (٢٦ نقطة) إلى 
الفوز على كاظمة (٢٢ نقطة) 
امال تعادل أو خسارة القادسية 
املتصدر ليقلص فارق النقاط، 
واستعاد «األخضر» مستواه 
ســـريعا وهزم الساملية ٤ ـ ٠ 
في اجلولة املاضية، بعد تألق 
الرباعي عبدالعزيز السليمي 
وحسني املوســـوي واملغربي 
عبداملجيـــد اجليالني والوافد 
اجلديد البرازيلي جوني، إال أن 
عليه احلذر من السقوط في فخ 
كاظمة الذي تعادل معه سلبا في 
القسم األول، واستغالل الفرص 

منذ البداية.
  فـــي املقابل، تالشـــت آمال 
كاظمة كثيرا في املنافسة على 
لقب الدوري، وسيكون طموحه 
فـــي احلصول على  منحصرا 

مركز متقدم بالرغم من كوكبة 
النجوم في صفوفه، من بينهم 
فهد العنزي ويوسف ناصر وفهد 
الفهد وفرج لهيب، بقيادة املدرب 
احملنك التشيكي ميالن ماتشاال 
الذي يبـــدو أنه يعمل من اآلن 

للموسم املقبل.

  أول مهمة لكرم

الساملية    وستكون مواجهة 
(١٠ نقـــاط) مـــع النصـــر (٩ 
نقاط) هـــي مواجهة أيضا بني 
مدربني وطنيني، فيقود الساملية 
للمرة االولـــى املدرب الوطني 
محمد كرم بعـــد إقالة املدرب 
البوسني ســـالفني زياديتش، 
إال أنه ســـيواجه مدربا عنيدا 
الذي  الهاجري  هو عبدالعزيز 
يحاول ترتيب البيت «العنابي» 
بعد أن مت اسناد مهمة التدريب 

له مؤخرا.
  ولـــن تقل أهميـــة مواجهة 
الساحل قبل األخير (٩نقاط) 
مع اجلهراء األخير (٧نقاط) عن 
باقي املواجهات ألن الفائز منهما 

سيبتعد عن قاع الترتيب. 

املقبلة.
البرتغالي  املـــدرب    ويدرك 
جوزيه روماو أنه ميلك الكثير من 
األوراق الرابحة التي قد ترجح 
كفة فريقه في املباراة ومتنحه 
البرازيلي  الفوز، خصوصـــا 
روجيريو الذي يقدم اداء مميزا 
من مباراة إلى أخرى، وثالثي 
الوسط جراح العتيقي والعماني 
إسماعيل العجمي ووليد علي 
الذيـــن ميلكون حلوال في دقة 
التمرير أو بتسجيل األهداف، 
الهجوم زاخرا  وسيكون خط 
بوجود املتألقني علي الكندري 
وخالد عجب، وما يشـــغل بال 
روماو هو إيجاد بديل للظهيرين 

املقدمة فحدث وال حرج بوجود 
السوري فراس اخلطيب وسعود 
املجمد والبـــدالء حمد العنزي 
وأحمد عجب وخلف السالمة، 
لكن هذا الكم من النجوم كاد أن 
يسقط أمام الكويت في القسم 
األول عندمـــا تقدم بهدفني، ثم 
عاد ليستقبل هدفني ولوال احلظ 

خلسر املباراة.
  من جهته، يعلم الكويت أن 
الفوز والشـــيء غيره سيعزز 
فرصه من حتقيق لقب الدوري، 
ألن اخلسارة ســـتصعب من 
مهمته وتصبح شبه مستحيلة، 
اما التعادل فســـيضع مصيره 
بيد الفرق االخرى في اجلوالت 

 برنامج مباريات اليوم 
 التوقيت  الملعب  المباراة 

 ٤:٥٥  الكويت  القادسية ـ الكويت 
 ٤:٥٥  الساحل  الساحل ـ اجلهراء 
 ٧:١٥  محمد احلمد  العربي ـ كاظمة 
 ٧:١٥  ثامر  الساملية ـ النصر 

 دعوة العتيبي العتزال موسى

 العنزي: محطة مهمة مغادرة البولينغ إلى دبي
  في مسيرتنا نحو اللقب

 خالص العزاء 

 حاكم: التركيز مهم
  ونحترم قوة األصفر

 أشاد النائب سعدون العتيبي بكابنت النادي العربي واملنتخب 
الوطني السابق أحمد موسى، خالل الدعوة التي وجهها الالعب له 
حلضور مباراة اعتزاله التي ســـتقام في ١٩ مارس املقبل في قمة 

الدوري املمتاز بني العربي والقادسية.
   وأكد حماد ملوســـى أهمية عدم االبتعاد عن الوسط الرياضي، 
حتى تستفيد األجيال القادمة من جتربته الرياضية الطويلة، وفي 

ختام اللقاء قدم موسى درعا تذكارية الى حماد.

 غادر وفد منتخبنا الوطني للبولينغ صباح أمس متوجها الي 
دبي للمشـــاركة في بطولة دبي الدولية املفتوحة للبولينغ من ١٩ 
اجلاري حتى ٢٧ منه، ويضم الوفد ١١ العبا وإداريا ومدربني برئاسة 

سالم العرادة أمني السر العام لنادي البولينغ.
  وميثل الكويت في هذه البطولة تشكيالن االول للرجال ويضم 
خالد الدبيان، باسل العنزي، محمد الزيدان، جاسم درويش، راكان 
العميري، ويتولى االشـــراف عليهم فنيا املدرب االسترالي آندرو 

فراولي.
  أما التشـــكيل الثاني فإنه يتكون من الناشئني والشباب وهم 
عبداهللا خالد ومحمد خالد ومصطفى موسوي (الشباب)، عبدالرحمن 
السويد، مهدي بوشهري (الناشئني)، ويشرف عليهم فنيا املدرب 
الوطني فاضل املوســـوي وبدر النجدي مدير املنتخبات الوطنية 

اداريا.
       وكان الفريـــق قد خضع لبرنامج تدريبي مكثف مت التركيز 
خالله على أساليب اللعب واخلطوط في الصالة التي سيلعب 
عليها الفريق في دبي باالضافة الى كيفية االستفادة من اللعبة 
الثانيـــة وقد وضح من خالل التدريـــب ان جميع الالعبني في 
حالة فنية عالية وأيضا روحهم املعنوية طيبة للغاية، ويعلق 
اجلميع آمالهم على التوفيق في حتقيق اجناز طيب خالل هذه 
البطولـــة التي تضم نخبة من أبطال العالم واملصنفني االوائل 

في آسيا وأوروبا.

 مبارك الخالدي
  اعتبر جنم القادسية حمد العنزي ان املباراة محطة هامة ملسيرة 
األصفر نحو اللقب وقال ان الكويت فريق قوي ومنظم واعتادت 
جماهيرنا الرياضية في املواسم األخيرة على ترقب لقاء الفريقني 
انتظارا للمتعـــة واإلثارة نظرا ملا يضمه الفريقني من جنوم على 
الساحة الكويتية وتبقى الرغبة مشروعة للفريقني لتحقيق الفوز 

وكسب نقاط املباراة.
  وأضاف بالنســـبة لنا فاملباراة غاية في األهمية ملسيرتنا نحو 
اللقب فاإلطاحة بفريق بحجم الكويت نتائجه ايجابية على ترتيب 

الفريق من حيث النقاط وكذلك من الناحية املعنوية لالعبني.

 يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء الى عضو مجلس ادارة نادي 
الفحيحيل ومدير كرة اليد خالد الفضلي لوفاة شقيقته، تغمد اهللا 

الفقيدة بواسع رحمته وألهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.
  «إنا هللا وإنا إليه راجعون» 

 قال جنم الكويت حسني حاكم ان التركيز عامل مهم في مثل هذه 
املباريات التي عادة ما تتميز بندرة الفرص املتاحة امام املرمى والشك 
اننا نحترم القادســـية كفريق كبير يضـــم نخبه من الالعبني على 
املستوى احمللي وفي املقابل ال يقل فريقنا شأنا من الناحية الفنية 
والتكتيكية والفوز مطلب شـــرعي لكال الفريقني ونتمنى ان يوفق 
العبونا في ترجمة الفرص واحملافظة على التركيز طوال شـــوطي 
املباراة والتي من املتوقع ان تكون سريعة ومثيرة من اجلانبني الن 
نقاطها مهمة بالنسبة لنا على وجه اخلصوص وال نريد ان يتسع 
الفـــارق بيننا في ظل اجلوالت األخيرة من الدوري الذي اليزال في 
امللعب وهناك العديد من احملطات املؤثرة في مسيرة حسم اللقب. 

 العربي بمواجهة كاظمة وصراع الهروب بين الساحل والجهراء والسالمية مع النصر

 القادسية والكويت «حيل صعبة»

 (هاني الشمري) قمة القادسية والكويت تشهد صراعا قويا للسيطرة على خط الوسط 


