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صدارة القادسية على محك كاظمة والكويت يراقب بعين »النصر«
العربي للتعويض أمام الجهراء والساحل مع السالمية للهروب من القاع في الجولة الـ 15 من الدوري

القادسية يأمل في استعادة توازنه أمام كاظمة

فهد الدوسري
يواصل الدوري املمتاز حلقاته 
املثيرة اليوم حيث تقام اجلولة 
الــــ 15 من خالل 4 مواجهات، اذ 
يواجه القادسية املتصدر كاظمة 
الرابع، فيما يلتقي الكويت الثاني 
مع النصر ويواجه العربي الثالث 
اجلهـــراء ويلتقي الســـاحل مع 

الساملية.
 ويدخل القادســـية املواجهة 
أمام كاظمة بعـــد تلقيه ضربة 
موجعة في اجلولة املاضية على 
يد مالحقه الكويت بثالثية قاسية 
قلصت الفارق بينهما الى نقطة 
واحدة، ويحـــاول اجلهاز الفني 
بقيـــادة محمـــد إبراهيم إخراج 
العبيـــه من اثار تلـــك الهزمية 
ورفع روحهم املعنوية، ويعاني 
األصفر من غياب العب الوسط 
طالل العامر لإلصابة كما يعاني 
من ضعف وارتباك واضح في خط 
الدفاع في ظل غياب حسني فاضل 
واحتراف مساعد ندا في صفوف 
الشباب السعودي، فيما ميثل علي 
الشمالي مفتاح لعب جيدا اذا ما 
كان جاهزا. واألصفر مطالب اليوم 
بضرورة تقدمي مباراة بصورة 
جيدة والظفر بنقاط املباراة كاملة 

للحفاظ على صدارته.
 من جانبه يحـــاول كاظمة 
بقيادة املدرب التشـــيكي ميالن 
النقاط  ماتشاال مواصلة حصد 
وحتقيق االنتصارات املتوالية 
بعد الفوز على العربي في اجلولة 
املاضية، ما كفل له احلفاظ على 
املركـــز الرابع برصيد 25 نقطة 
حيث متكن من تقليص الفارق 
بينه وبني العربي صاحب املركز 

الثالث الى نقطة واحدة فقط.
 ويضم البرتقالي قوة ضاربة 
في خط هجومه بوجود اخلبير 
فرج لهيب والهـــداف فهد الفهد 
واملراوغ فهد العنزي ، ويحاول 
اجلهازان الفني واالداري استغالل 
احلالة النفسية اجليدة لالعبيه 
لتخطي عقبـــة االصفر وتقدمي 
املتنافسة بايقاف  خدمة للفرق 
املتصدر وحتقيق تقدم جيد في 

خط سيره في البطولة. 

الكويت والنصر

الفـــارق بينه  بعد أن قلص 
وبني املتصدر الى نقطة واحدة 
يدخل الكويت لقاء اجلهراء اليوم 
مبعنويات مرتفعة الســـيما مع 
اقتراب البطولـــة من محطاتها 
األخيرة التي ال حتتمل التفريط 
في أي نقطة، وكان األبيض قدم 
أداء قويا أمام القادســـية وتألق 
جنمه العماني إسماعيل العجمي 
بتسجيله هدفني، وكان يعقوب 
الطاهـــر صمام امان للفريق في 
اخلط اخللفي. ويسعى البرتغالي 
جوزيـــه روماو للمضـــي قدما 
بالكويـــت نحو اعتـــالء منصة 
التتويـــج وذلك لن يكون اال مع 
دخـــول الفريق كل مباراة كأنها 

نهائي ال حتتمل القسمة على اثنني. 
من جانبه يحاول مدرب النصر 
الهاجري  الوطني عبدالعزيـــز 
مواصلة تقدمي عروضه اجليدة 
نسبيا السيما بعد تقدمه للمركز 
اخلامس برصيد12 نقطة إثر فوزه 
على الساملية في اجلولة املاضية، 
وســـيفقد العنابي جهود العبه 
غازي القهيـــدي حلصوله على 

البطاقة احلمراء امام الساملية.

 العربي والجهراء

يدخل العربي مواجهه اجلهراء 
بعد تعطله في محطة كاظمة في 
اجلولة املاضية وخسارته بهدف 
نظيف وجتمد رصيده عند 26 
نقطة، وستكون املواجهة فرصة 
جيدة لالخضر ملصاحلة جماهيره 
وحتقيـــق نقاط املبـــاراة كاملة 

الفهد: ال بديل عن الفوز
قال مهاجم كاظمة فهد الفهد ان

البرتقال��ي س��يدخل مواجهة 
القادسية بشعار ال بديل عن الفوز 
وهو وحده الذي يضمن استمرار 
الفريق في املنافس��ة على اللقب، 
مش��يرا إل��ى أن أي نتيجة أخرى 
س��تنهي آمال الفري��ق نهائيا في 
احلصول على الدوري.  وبني الفهد 
أن املواجهة بني الفريقني لن تخلو 

من اإلثارة كعادة مواجهاتهما. 

العدواني: نتمنى 
مواصلة االنتصارات

النص��ر فيصل متنى الع��ب 
 العدواني أن تستمر انتصارات 
العناب��ي واال تتوق��ف عند حدود 
الكويت الذي يعتبر من أفضل الفرق 
حاليا من خالل النتائج واملستوى 
إال أن النصر تطور كثيرا ويسير 
في نسق تصاعدي يسعى من خالله 

ليثبت للجميع أنه عائد بقوة.

احتمال غياب الشمالي 
وفاضل والعامر

لم تتأكد مشاركة الثالثي املصاب
 في القادسية حسني فاضل وعلي 
الشمالي وطالل العامر حتى تدريبات 
عصر أم��س إال أن اجلهاز الطبي 
يعكف حاليا عل��ى جتهيز فاضل 
الذي غاب عن مواجهة الكويت في 

اجلولة السابقة.

األنصاري: لن يوقفنا أحد
أشار العب وسط القادسية فهد

األنص��اري إل��ى أن االصف��ر 
سينطلق من جديد من خالل مباراة 
اليوم أم��ام كاظمة ولن يوقفه أي 
فريق، مع احترامنا للبرتقالي لكن 
العبي األصفر مصرون على حتقيق 
الف��وز في كل مب��اراة حتى ختام 
ال��دوري، الفتا إلى أن الكبوة أمام 

الكويت لن تتكرر مرة أخرى. 

غياب كميل
تأكد غياب حارس مرمى كاظمة

عبدالعزيز كميل عن مباراة اليوم 
أمام القادسية إلصابته في العضلة 
األمامية، وسيشارك احلارس شهاب 
كنكوني اليوم بع��د أن تعافى من 
اإلصابة، كما تدور ش��كوك كبيرة 
حول مش��اركة ن��واف احلميدان 
لتعرضه النفلونزا حادة منعته من 

حضور التدريبات. 

الكندري: تجاوزنا نشوة الفوز على األصفر
مبارك الخالدي

ق��ال جنم هجوم الكوي��ت علي الكن��دري ان العبي األبي��ض على أمت 
االس��تعداد ملواجهة اليوم أمام النصر ملواصلة حصد النقاط، مشيرا إلى ان 
الالعبني جتاوزوا نش��وة الفوز على القادس��ية في اجلولة املاضية، مضيفا 
ان مدرب الفريق جوزيه روماو وضع التكتيك املناسب لتحقيق الفوز اليوم 
خاصة ان النصر فريق عنيد وقادم من فوز على الساملية في اجلولة السابقة 

1-0 بعد غياب عن االنتصارات وهو فوز معنوي رفع من حماس العبيه.

والبقاء ضمن دائرة الضوء فيما 
تبقى من عمر الدوري، وسيغيب 
عن الفريق حارس املرمى خالد 
البطاقة  الرشـــيدي بعد تلقيه 
احلمراء في املباراة املاضية فيما 
ستكون املسؤولية مضاعفة على 
املهاجم حسني املوسوي النقاذ 
فريقه وحتقيق فوز معنوي مهم 

الساحل والساملية لقاء اليوم بعد 
تلقيهما هزميتني جديدتني في 
مشوار منافستهما في الدوري 
حيث خسر االول أمام اجلهراء 
والثاني أمام النصر 0-1، ويعاني 
الفريقان من ضعف خط الدفاع 
حيث ولج في مرمى الســــاحل 
33 هدفــــا في 14 مبــــاراة وهو 

الفريق كثيرا على حتركات مشعل 
مالبش ومحمد دهش، وسيفقد 
جهود العبه حمود ملفي حلصوله 
على البطاقة احلمراء في اجلولة 

املاضية.

الساحل والسالمية

بهدف الهروب من القاع يدخل 

للخروج من احلالة النفسية التي 
خلفتها خسارة الفريق االخيرة 
أمام كاظمة.  في املقابل يحاول 
اجلهراء االســـتمرار على نغمة 
الفوز التي استعادها بعد توقف 
في اجلولة املاضية على حساب 
الســـاحل ورفع رصيده الى 10 
نقاط في املركز السابع، ويعول 

األبيض إلى عمان االثنين المقبل
مبارك الخالدي

تغـــادر بعثة الفريق األول بنادي الكويت االثنني املقبل متوجهة 
إلى عمان ملالقاة فريق السويق العماني األربعاء 2 مارس املقبل في 
إطار منافسات املجموعة الرابعة لبطولة كأس االحتاد اآلسيوي التي 

تضم أيضا فريقي الطلبة العراقي والوحدات األردني./
اجلدير بالذكر ان الكويت يسعى الستعادة لقبه كبطل للبطولة 
في نســـختها السادسة املوســـم 2009، ومن املتوقع ان يرأس بعثة 
الفريق أمني الســـر العام وليد الراشـــد واجلهاز اإلداري املكون من 
مدير الكرة عادل عقلة واملشرف محمد الهاجري، إضافة إلى اجلهاز 

الفني و24 العبا. 

 موسى يدعو البابطين العتزاله
 وجه كابنت النادي العربي واملنتخب الوطني لكرة القدم السابق 
النجم أحمد موسى الدعوة إلى رجل األعمال محمد البابطني، حلضور 
مهرجان اعتزاله الذي سيقام في 19 مارس املقبل في مباراة العربي 
والقادسية حتت رعاية وحضور رجل األعمال بدر العتيبي، ضمن 

القسم الثالث من الدوري املمتاز.
وأثنى البابطني على مسيرة موسى احلافلة باأللقاب والبطوالت 
مع القلعة اخلضراء، مؤكدا أنه من الالعبني الذين يستحقون أفضل 
تكرمي ملسيرته الرياضية املتميزة، وفي ختام اللقاء قدم موسى الى 

البابطني درعا تذكارية.

الدوري المصري يمتد إلى نهاية يونيو
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

كشف عضو مجلس إدارة النادي األهلي خالد مرجتى عن وجود 
عدة عقبات تقف أمام إقامة مباراة بني األحمر وأحد الفرق العاملية في 
كرة القدم من أجل شهداء ثورة 25 يناير بعد رفض شركات التأمني 
العاملية طلب األندية املؤمنة لديها اللعب بأي دولة مبنطقة الشرق 

األوسط في ظل األحداث التي تشهدها دول املنطقة.
من جهة أخرى، أكد رئيس جلنة املسابقات باالحتاد املصري لكرة 
القدم عامر حســـني أن مسابقة الدوري املمتاز قد متتد إلى األسبوع 
األخير من شهر يونيو املقبل، ألن املباريات املتبقية في عمر املسابقة 
باإلضافة إلى التوقفات اخلاصة مبباريات منتخب مصر ومباريات 
البطوالت األفريقية التي يشارك فيها األهلي والزمالك واالسماعيلي 
وحرس احلدود ستســـتغرق وقتا ليـــس بالقصير، فضال عن عدم 

حتديد املوعد الرسمي لعودة املسابقة حتى اآلن.

اضعف خط دفاع على مستوى 
الدوري حتــــى االن، فيما مني 
مرمى الساملية بـ 24 هدفا ليكون 
ثاني أسوأ خط دفاع مناصفة مع 
النصر، وهذا االمر يحتاج ملعاجلة 
فورية من مدربي الفريقني سواء 
الكرواتــــي مارينكو كوجلانني 
او الوطني محمد كرم. وتكمن 
أهمية مباراتهما اليوم في انها 
فرصة للهروب من القاع، حيث 
يتذيل الساحل الترتيب برصيد 
9 نقاط فيما يتقدم عنه الساملية 
بنقطة فقط. ويبدو ان االمتار 
االخيرة من الدوري ســــتكون 
التقارب الشديد في  مثيرة مع 
النقاط ســــواء بني فرق املقدمة 
املتنافسة على اللقب او بني فرق 
الهروب  القاع املتصارعة على 

من القاع.

العربي يرفع اإليقاف عن إبراهيم والموسوي
توجه إلسناد تدريب »األولمبي« لفوزي وبديح

»األحيمر« يقتنص السيارة الثانية

 الفاضل يشارك في بطولة اإلمارات 

في اليوم الثاني لمهرجان الموروث الشعبي

 يشــــارك بطل الكويت واملصنــــف العاملي في 
الدراجات املائية عبداهلل الفاضل في اجلولة الرابعة 
من بطولة وموسم اإلمارات للدراجات املائية املقررة 
 فــــي إمارة الفجيــــرة غدا اجلمعة.  وقــــال الفاضل

لـ »كونا« قبيل مغادرته امس للمشاركة في البطولة 
انه مازال يواجه بعض االشــــكاالت امليكانيكية في 

الدراجة منذ اجلولة الثالثة والتي حالت دون وصوله 
الى منصة التتويج. وأكد انه انهى كل االستعدادات 
من الناحيتني البدنية والفنية للمشــــاركة في هذه 
اجلولة ضمن فئة الـ )1600 ستوك( للمحترفني ورفع 
اسم وعلم الكويت في هذا احملفل الذي تشارك فيه 

نخبة من أفضل املتسابقني في العالم.

واصل اسطبل النصف حصاد السيارات وتصدر 
اسطبالت نادي الصيد والفروسية بعد فوز اجلواد 
االحيمر بالسيارة الثانية املخصصة جلميع الدرجات 

على مسافة 2400 متر.
وقد قام الشيخ ضاري الفهد رئيس نادي الصيد 
والفروسية بتقدمي مفتاح السيارة الى عمداء اسطبل 
النصف وهنأهم بالفوز وشكر صاحب السمو األمير 
على دعم سموه لرياضة اآلباء واالجداد والتراث في 

احتفاالت الكويت باألعياد الوطنية.
وفي بقية املسابقات جلياد نادي الصيد واملتنافسة 
على السيارات املقدمة من صاحب السمو األمير فاز 
اجلواد هال طالل لألبرق بقيادة جوفندر بالسيارة 
املخصصة جلميع الدرجات على مسافة 1400 متر.

كما فــــاز اجلواد رمش اطياب الســــطبل اطياب 
بالسيارة املخصصة للجياد العربية االصيلة على 

مسافة 2400 متر.
وفاز اسطبل املشعان من الفروانية بالسيارتني 
املخصصتــــني للفروانية عن طريــــق زين املعاني 
وتوتول بقيــــادة وهابي وجيفري جلميع الدرجات 
على مســــافتي 1400م و2400م وقام الشيخ ضاري 
الفهد والشيخ علي احلمود بتسليم مفاتيح السيارتني 

لعميد اسطبل املشعان.
وفي منافسات جياد األحمدي فاز اوباما السطبل 
فهد الدبوس بقيادة اندرو بالسيارة األولى املخصصة 
ألبطال 1400م. وفاز بيرق التحرير لعبدالهادي العتيبي 
بالســــيارة الثانية واملخصصة ألبطال اجلياد على 

مسافة 2400م بقيادة جيفري.
وفي ســــباقات اجلهراء فاز هجاد لفهد الهنداس 
بالسيارة األولى املخصصة ألبطال الدرجات ملسافة 

1400م.

مبارك الخالدي
قـــرر مجلـــس ادارة النادي 
العربي في اجتماعه مساء اول من 
امس برئاسة جمال الكاظمي، رفع 
االيقاف عن جميع العبي النادي 
أبرزهم مهدي املوسوي واحمد 
ابراهيم، مبناسبة احتفاالت البالد 
باألعياد الوطنية، كما قرر تعيني 
وليد عايش مدربا للفريق االول 
لكرة اليد خلفا للمدرب التونسي 
خالد بن عاشور الذي أقيل مؤخرا، 
الثقـــة باجلهاز  وجدد املجلس 
االداري لفريـــق كرة القدم الذي 
يضم مدير الكرة سامي احلشاش، 
ومدير الفريق عبدالعزيز املطوع، 

واملشرف عبدالنبي حافظ.

وقرر املجلس ارسال برقيات 
تهنئـــة لكل من د.فـــؤاد الفالح 
مبناســـبة صدور حكم التمييز 
املتعلق  القـــرار االداري  بإلغاء 
بإقالته مـــن منصبه كمدير عام 
للهيئة العامة للشباب والرياضة، 
والشيخ طالل الفهد مبناسبة اعادة 
تعيينه نائبـــا ملدير عام الهيئة 
العامة للشباب والرياضة، وأعلن 
الترشيح لالنتخابات  فتح باب 
التكميلية للنادي على ان يعلن 

عن موعدها الحقا.
ويعود الظهير األمين للمنتخب 
االوملبي واألخضر مهدي املوسوي 
الـــى صفوف  ابراهيم  واحمـــد 
الفريق مجددا بعد رفع االيقاف 

عنهما، وقـــد عانى األخضر من 
عدم وجود ظهير امين، واضطر 
املدرب البرازيلي مارسيلو كابو 
لالستعانة بعبداهلل الشمالي لسد 
الفريق  التي عانى منها  الثغرة 
لغياب املوسوي، اذ ان الشمالي 
يجيد اللعب في وســـط امللعب، 
فيما برز املوسوي بشكل الفت 
مع املنتخب االوملبي في بطولة 
الثانيـــة للمنتخبات  اخلليـــج 
االوملبية، ودورة األلعاب اآلسيوية 

في غوانزو.
وتعتبر عودة املوسوي حال 
ملشكلة الظهير األمين بعد فشل 
صفقة التعاقد مع البحريني محمد 

حبيل.

مبارك الخالدي
تتجه النية لدى مجلس إدارة 
احتاد الكرة السناد مهمة قيادة 
املنتخـــب االوملبي فـــي املرحلة 
املقبلة الى املدربني فوزي إبراهيم 
وراشد بديح، حيث سيرأس فوزي 

اجلهاز الفني فيما يتولى بديح 
مهام املدرب املساعد، على ان يبدأ 
املدربان مهمتهما بعد مباراة اإلياب 
امام بنغالديش 9 املقبل، اجلدير 
بالذكـــر ان اجلهـــاز الفني الذي 
يقود االوملبـــي حاليا مكون من 

ماهر الشمري وخالد احمد، علما 
بأن الشمري سينخرط في دورة 
تدريبية حتت إشـــراف االحتاد 
الدولي الصيف املقبل وستستغرق 
وقتا طويال ما يجعل من الصعب 

استمراره مع املنتخب.

عّين عايش مدربًا لفريق »اليد« وفتح باب االنتخابات

أحمد إبراهيم من املرجح عودته إلى املنتخب األوملبي

برنامج مباريات اليوم
الوقتالملعبالفريقان

7:15ثامرالقادسية – كاظمة
7:15محمد احلمدالكويت – النصر
4:55الكويتالعربي – اجلهراء
4:55الصداقة والسالمالساملية – الساحل


