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النائب مرزوق الغامن يتسلم درعا من أحمد موسى

حتم���ل مواجه���ة العربي 
والقادسية اليوم في اجلولة 
ال� 18 من الدوري املمتاز أهمية 
الذي  كبيرة خاصة لألصفر 
يدخل في صراع محتدم على 
الصدارة مع الكويت املتصدر 
والذي تنتظره مواجهة سهلة 
نوعا ما مع الس���املية اليوم 
أيضا، فيما يواجه الس���احل 
النصر، ويلع���ب كاظمة مع 

اجلهراء. 
وبغض النظر عن موقف 
العربي والقادسية في الترتيب 
الع���ام للدوري ف���إن لقاءات 
الفريق���ن ال تعترف بذلك ال 
انهما يعتبران  لشيء سوى 
ديربي الكرة الكويتية، ودائما 
ما تكون لقاءاتهما مثيرة حتى 
ان كانت ودية وحتمل مباراة 
اليوم أهمية خاصة للقادسية 
الذي يدخلها برصيد 39 نقطة 
وبفارق نقط���ة عن الكويت، 
ويسعى لتجاوز عقبة العربي 

ملواصلة مالحقته للكويت.
 وتأتي املواجهة بعد حتقيق 
األصفر فوزا مهما في بطولة 
كأس االحتاد اآلسيوي على 
االحتاد السوري على أرضه 

الساحل والنصر على اعتبار 
ان كليهم���ا يس���عى إليجاد 
موقع ق���دم له ف���ي الدوري 
املقبل حيث  املمتاز للموسم 
يدخل الساحل اللقاء برصيد 
12 نقطة قب���ل األخير، فيما 
اللقاء ب� 13  العناب���ي  يدخل 
نقط���ة، وهنا تكم���ن أهمية 
الث���الث في حت��ديد  النقاط 
هوية الفريق الذي سيبقى في 
املمتاز.وقد ق�����دم الساحل هذا 
املهاجم مح�����مد  املوس������م 
العازمي كوجه شاب وهداف 
مميز فيما لم يظهر الع����نابي 
باملظهر ال���ذي كان عليه في 

املوسم��ن املاضين.

 كاظمة والجهراء

يدخ���ل كاظمة لقاء الليلة 
في املركز الثالث برصيد 32 
نقطة ويسعى إلضافة 3 نقاط 
لرصيده واملضي قدما نحو 
حتس���ن صورته واحلفاظ 
على املركز الثالث، في املقابل 
يح���اول اجلهراء الذي يدخل 
اللقاء برصيد 13 نقطة وعينه 
على لقاء الس���احل والنصر 
لكونه معنيا متاما مبا قد تسفر 
عنه نتيجة تلك املباراة، واذا 
م���ا اراد ان يكون في منطقة 
الدفء فعليه حتقيق املعادلة 
الصعبة والفوز على البرتقالي 
لضمان االبتعاد عن ش���بح 

اله��بوط. 
فهد الدوسري  ٭

كما ستشهد املباراة حفل تكرمي 
واعتزال الالعب الدولي السابق 
الوطني  للعرب���ي واملنتخب 

احمد موسى.

 الكويت والسالمية

ب����ن طموح  ف����رق كبير 
الفريقن فالكويت »40 نقطة« 
يسعى للحفاظ على الصدارة، 
فيما يحاول الساملية »10 نقاط« 
الهروب من قاع الترتيب حيث 
ان����ه مهدد بالهب����وط لدوري 
الدرجة االولى بعد سلس����لة 
هزائم ونتائ����ج هزيلة على 
املستوين احمللي واخلليجي في 
بطولة دوري ابطال اخلليجي. 
ويعول االبيض كثيرا على خط 
هجومه الضارب بحضور علي 
الكندري والعماني اسماعيل 
العجمي والبرازيلي روجيريو 
وبدع����م جيد م����ن وليد علي 
وجراح العتيقي وحسن حاكم 
وانطالق����ات فه����د عوض من 
اجلبهة اليسرى، وتعتبر مباراة 
اليوم س����هلة نسبيا للكويت 
اذا اجاد التعامل معها بقيادة 
مدربه البرتغالي روماو، اجلدير 
بالذكر ان الساملية تعادل مع 
الكويت في القسم الثاني من 
املسابقة ولكنه حاليا يعاني 
من تدني مستوى احملترفن 

ومشاكل ادارية كبيرة.

 الساحل والنصر

لقاء مهم ذلك الذي يجمع 

وب���ن جماهي���ره 2-0 وهو 
االمر الذي منح األصفر دفعة 
معنوي���ة كبي���رة ملواجه���ة 
غرمي���ه التقلي���دي العربي، 
اللقاء  القادس���ية  ويخوض 
مكتمل الصفوف باس���تثناء 
غياب املداف���ع عامر املعتوق 
بداعي اإلصابة. وعلى اجلبهة 
األخ���رى يعاني األخضر من 
غياب مهاجمه حسن املوسوي 
وستكون االمال معقودة على 
املغربي عبداملجيد اجليالني 
الوس���ط  ال���ى جانب العب 
واملمول عبدالعزيز السليمي 
فيما اليزال الغموض يكتنف 
العالق���ة املتردية بن مدرب 
الفريق الصربي زوران واملهاجم 
خالد خلف لعدم إشراك األخير 
في عدد م���ن املباريات التي 
خاضها العربي. ومن احملتمل 
أن يش���ارك محمد جراغ بعد 
انقطاع عن املشاركة، ويدخل 
األخضر املواجهة برصيد 30 
نقطة في املركز الرابع ويحاول 
التق���دم خطوة لألم���ام بعد 
فقدانه األمل في املنافسة على 
لقب الدوري وكانت جماهير 
الزعيم قد دعت الى حضور 
مسيرة سلمية للنادي العربي 
بعد املب���اراة وحتديدا ملبنى 
اإلدارة احتجاجا على سياسة 
مجلس اإلدارة وسوء نتائج 
الفريق في الفترة األخيرة وهو 
األمر الذي قد يش���وش فكر 
الالعبن قبيل اللقاء الصعب 

)هاني الشمري( القادسية ينتظر الكثير من عبدالعزيز املشعان في مواجهة اليوم 

برنامج مباريات اليوم
التوقيتامللعباملباراة

5:15ستاد صباح السالمالعربي � القادسية
5:15 الصداقة والسالمالكويت � الساملية  
7:30علي صباح السالمكاظمة � اجلهراء
7:30ثامرالنصر � الساحل

دعا لعقد جلسة بني املعتصمني ومسؤولي العربي

احلمود يدعو للعدول عن االعتصام 

مقصيد: فرصة ملصاحلة اجلماهير

دعا الشيخ سلمان احلمود )األب الروحي للقلعة 
اخلضراء( اجلماهير العرباوية الى العدول عن 
فكرة االعتصام املقرر إقامته بعد نهاية لقاء القمة 
الذي س���يجمع العربي والقادسية مساء اليوم، 
مش���يرا الى ان هذه اخلطوة تعتبر غريبة على 
مشجعي األخضر، السيما أنهم دائما ما يحكمون 
عقلهم ويبتعدون عن االمور العاطفية، مبينا ان 
الوقت غير مناس���ب بتاتا ملثل هذه التصرفات، 
ألنه حاليا يجب ان يكون اجلميع على قلب واحد 
مؤكدا في الوقت نفسه انه يقدر املجهود الكبير 
الذي يبذله جم���ال الكاظمي رئيس املجلس في 

تلبية وتوفير احتياجات كل االلعاب.
وبننّ احلمود ان مش���كلة جمال الكاظمي انه 
ر للفريق االول  ش���خص غير محظوظ، ألنه وفنّ
محترفن بعقود ضخمة من اجل دعم الصفوف 
في جميع املراكز لكن في نهاية املطاف ال يقدمون 

املستوى املأمول منهم ألسباب مختلفة.
 وأشار الى ان الكاظمي اظهر حسن نيته ولم 
يبخل على األخضر ماديا ومعنويا، ومن ثم فإن 
مسألة حتقيق بطولة أو اإلخفاق يعود الى عوامل 
كثيرة، مبينا ان على اجلماهير العرباوية عدم 
االعتصام تقديرا ألحمد موس���ى كابنت العربي 

الذي قدم الكثير.

 وأوضح احلمود انه مس���تعد ان ينسق مع 
مجلس االدارة برئاسة الكاظمي حول طريقة يتم 
فيها عقد جلسة بن املعتصمن ومسؤولي االخضر 

من اجل إيجاد حل مشترك يرضي الطرفن.
وذكر احلمود انه يعرف الكاظمي جيدا فهو 
شخص »نظيف« بكل ما حتمله الكلمة من معنى 
وال غبار على ذلك لكنه أحيانا ال يستطيع التعامل 
مع بعض املواقف واألزمات، حيث ان هذا االمر ال 
يقلل من شأنه ومكانته، لكن رمبا تكون ظروف 
عمله أثرت نوعا ما على تركيزه في إدارة القلعة 
اخلضراء، مبينا في الوقت نفسه ان على الصديق 
والعدو إعطاء »بوط���الل« فرصة كافية للعمل 

بعيدا عن أي عملية.
وقال احلمود ان الفريق األول لكرة القدم ظهر 
مبستوى فني جيد في اجلوالت االولى من بطولة 
الدوري املمتاز حسب متابعته املتواضعة لبعض 
املباريات أو من خالل وس���ائل االعالم املختلفة 
سواء كانت املقروءة أو املرئية أو حتى املسموعة 
لكن مع اشتداد وتيرة املنافسة تراجع األداء، حيث 

بدا نزيف النقاط بشكل واضح وملموس.
وكشف احلمود ان سبب غيابه خالل الفترة 
املاضية عن القلعة اخلضراء ووس���ائل اإلعالم 

يعود الى مشاكل صحية تعرض لها أخيرا.

قال الظهير األيسر للعربي علي مقصيد اننا نأمل 
حتقي����ق الفوز اليوم ليك����ون أفضل هدية ملصاحلة 
جماهيرنا التي كانت تأمل املنافسة على اللقب، الفتا 
الى ان مواجهات الفريقن دائما تتصف بالقوة واإلثارة 
ونتيجة املباراة حتكمها عوامل عدة، وليس املهم األداء 

ولكن الفوز هو األهم بالنسبة للجمهور. وناشد مقصيد 
جماهير األخضر احلضور لتكرمي النجم املعتزل احمد 
موسى فمن الوفاء املساهمة في تكرمي العب مميز قدم 

الكثير لناديه واملنتخب الوطني.
مبارك الخالدي  ٭

وجه »كابنت« النادي العربي واملنتخب 
الوطني لكرة القدم النجم أحمد موسى 

الدعوة لعضو مجلس األمة النائب مرزوق 
الغامن، حلضور مهرجان اعتزاله والذي 

سيقام اليوم حتت رعاية وحضور رجل 
األعمال بدر العتيبي.

وأثنى الغامن على مسيرة موسى احلافلة 
باأللقاب والبطوالت مع القلعة اخلضراء، 
مؤكدا أنه من الالعبني الذين يستحقون 
أفضل تكرمي ملسيرته الرياضية املتميزة.

وختاما قام موسى بإهداء الغامن درعا 
تذكارية في هذه املناسبة.

العنزي: صعبة على الفريقني
قال مهاجم القادسية حمد العنزي ان املواجهة 
س���تكون صعبة على الفريق���ن خاصة مع رغبة 
األخضر في مصاحلة جماهيره على حساب القادسية 
وكذلك رغبتنا في كسب نقاط املباراة وجتنب فقدان 
النقاط في هذه املرحلة احلساسة من السباق على 

اللقب، متمنيا ان يستمتع اجلمهور بوجبة كروية 
دسمة ينتظرها عشاق الفريقن فمواجهات القادسية 
والعربي ديربي خاص بص���رف النظر عن موقع 

الفريقن في الترتيب العام للدوري.
مبارك الخالدي  ٭

موسى يدعو الغامن 
ملهرجان اعتزاله

حوار منطقة 
الدفء بني 

النصر والساحل

كاظمة يواجه اجلهراء في اجلولة الـ 18 من الدوري 

»ديربي« صعب للقادسية والعربي.. 
والكويت ملواصلة صدارته بالساملية 

كأس السلة.. »كويتاوي«
أح���رز الكويت كأس احتاد 
كرة الس���لة للمرة الثامنة في 
تاريخه بعد فوزه السهل على 
كاظمة 85-57 أمس في نهائي 
املس���ابقة الذي أقيم في صالة 

نادي الكويت.
وبعد ختام املباراة تس���لم 
قائ���د الكويت يحي���ى البحر 
كأس البطولة من نائب رئيس 
احتاد اللعب���ة خليل ابراهيم، 
فيما حصل العبو كاظمة على 
امليداليات الفضية، والبرونزية 
ذهبت للقادس���ية الذي تغلب 
على النصر 78-75 في مباراة 

حتديد املركز الثالث.
وجاء فوز األبيض بسهولة 
كبيرة في نهائي البطولة بعد 
أن تس���يد امللعب من���ذ بداية 
املباراة، حيث دانت األفضلية 
ل���ه ط���وال فت���رات املب���اراة 
 ،)47-60( ،)32-45( ،)17-19(

.)57-85(
وبرز من الكويت بش���كل 
الفت األميركي بوني واتسون 
بعد أن سجل 21 نقطة بخالف 
تألقه الكبير في مساعدة زمالئه 
على التسجيل، وأضاف سالم 
الهذال 18 نقطة وعبدالرحمن 
اجلمعة 13 نقطة وعبدالعزيز 
فالح وراش���د رياض 9 نقاط 
وحس���ن عبدالرحمن 7 نقاط 
واألميركي ل���ي روي هيرد 4 
السالم وراشد  نقاط وفيصل 

سجل محمد اشكناني 8 نقاط 
الربيعة 7 نقاط  وعبدالعزيز 
وأحمد البلوشي 6 نقاط وفهد 
الرجيبة وامن عبدالرحمن 5 
نقاط وسونال 4 نقاط وعبداهلل 

السالم نقطتن.
يحيى حميدان  ٭

طول فارع ساعد كثيرا في احلد 
من خطورة الكويت الهجومية. 
وكان األميرك���ي دي كوانتن 
التس���جيل  الرون األبرز في 
لصالح البرتقالي بعد أن سجل 
20 نقطة، في حن كان تسجيل 
بقية زمالئه ضعيفا جدا حيث 

عل���ي نقطتن. وف���ي اجلهة 
املقابل���ة، تأث���ر كاظمة كثيرا 
خلروج األميركي مايكل سونال 
في منتصف املباراة لإلصابة، 
األمر الذي جعل املس���ؤولية 
كبيرة على زمالئه في األمور 
الدفاعية نظرا ملا يتميز به من 

)هاني الشمري( قائد الكويت يحيى البحر حامال كأس احتاد كرة السلة وسط فرحة عارمة لزمالئه 


