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العربي يواجه الساحل واجلهراء يبحث عن النصر في اجلولة الـ 19 للممتاز

القادسية للتمسك بالصدارة عبر الساملية والكويت يصطدم بكاظمة

خسروها أمام كاظمة 0ـ  1، ويعول 
الفريق على يوسف عواد واحملترف 
البحريني جيسي جون ومحمد 
دهش وميلـــك الفريق 13 نقطة 
ويســـعى من خالل لقاء النصر 

للخروج من دائرة اخلطر.
فهد الدوسري  ٭

ومحمد راشـــد في خط املقدمة، 
املـــدرب عبدالعزيز  ويحـــاول 
الهاجري إيجاد الثقل الدفاعي مع 
التوازن املطلـــوب مع متغيرات 
املباراة للخروج بنتيجة مرضية 
فيما يحاول اجلهراوية االنتفاضة 
من كبوة املباراة الســـابقة التي 

الفريق سوى املتألق وهدافه محمد 
العازمي.

النصر والجهراء

يدخـــل النصر لقـــاء اليوم 
منتعشا بفوزه املهم الذي حققه 
على الســـاحل 4 ـ 1 في اجلولة 
املاضية والذي رفع رصيده الى 
16 نقطة أبعدته عن شبح الهبوط 
نسبيا وستكون مواجهة اجلهراء 
اليوم فرصة مناسبة لالقتراب من 

منطقة الدفء أكثر فأكثر.
ويعـــول العنابي كثيرا على 
مشاغبات السوري محمد زينو 

لم يزر مرمى نواف اخلالدي إال في 
مناسبتني طوال 90 دقيقة.

ويغيب عن األخضر البرازيلي 
واالس بعد تلقيه البطاقة احلمراء، 
وســـتكون املباراة فرصة جيدة 
لالعبي األخضـــر لفتح صفحة 
جديدة مع جماهيرهم وحتقيق 
ذاتهـــم بعـــد االداء الباهت الذي 

ظهروا به أمام القادسية.
الســـاحل  املقابل يحاول  في 
الهروب من شـــبح الهبوط الذي 
يهدده حيث توقف رصيده عند 
12 نقطة وبفارق نقطة عن متذيل 
الترتيب الساملية ولم يظهر في 

لـــن تكـــون اجلولـــة الـ 19 
للدوري املمتاز التي تقام اليوم 
أقل أهمية من ســـابقتها، حيث 
يســـعى القادسية للحفاظ على 
الساملية،  صدارته عندما يالقي 
فيما يسعى العربي في لقائه مع 
الســـاحل لتضميد جراحه بعد 
القادسية،  أمام  الثقيلة  هزميته 
وتسبق هاتان املباراتان مواجهتي 
الكويت مع كاظمة، والنصر مع 

اجلهراء.
القادســـية بعد ان  ويسعى 
متكن مـــن اســـتعادة الصدارة 
اثر فوزه على غرميه التقليدي 
العربي بثالثية نظيفة في اجلولة 
املاضية للحفاظ على تربعه على 
عرش الدوري برصيد 42 نقطة 
من خالل جتاوز عقبة الساملية 
الليلة، ولـــن يتطلب ذلك كثيرا 
من األصفر وهو الفريق املدجج 

بالنجوم.
وإذا مـــا دخل جنوم األصفر 
بنفس احليوية والطاقة والرغبة 
لتحقيـــق الفوز كما ظهروا أمام 
العربي فلن يتمكن الساملية الذي 
يعيش أســـوأ حاالته بتحقيقه 
نتائج متواضعـــة وضعته في 
ذيل الترتيب العـــام برصيد 11 
نقطة من إيقافه. وسيغيب عن 
القادســـية في لقاء اليوم جهاد 
احلســـني لوفاة جنلـــه وعامر 
املعتوق لإلصابة وطالل العامر 
لإليقاف، ويحاول املدرب الوطني 
محمد إبراهيـــم إيجاد التوليفة 
املناسبة خلوض اللقاء ولن يجد 
صعوبة فـــي ذلك في ظل توافر 
البديل بنفس مســـتوى الالعب 
األساسي وهو ما مييز دكة بدالء 
القادسية فيما لم يقدم الساملية 
ما يشفع له بالبقاء في الدوري 
املمتاز للموسم املقبل سوى بزوغ 
جنم الهداف علي فريدون الذي 
يحاول من خالله مدرب الفريق 
محمد كرم إرباك دفاع القادسية 
وإحداث اخللخلة املطلوبة امال 
في تكرار إجنـــازه بالتعادل مع 
الكويت في اجلولة املاضية 2 ـ 
2 في ظل األوضاع السيئة التي 

مير بها السماوي.

الكويت وكاظمة

الصـــدارة يدخل  بعد فقدانه 
الكويت لقـــاءه اليوم مع كاظمة 
بحسابات اخرى ال حتتمل فقدان 
املزيد من النقاط، ففارق النقطة 
عاد من جديد لصالح األصفر وبذلك 
تتجدد اإلثـــارة والندية في هذه 
اجلولة كسابقتها، ويسعى مدرب 
الكويت البرتغالي جوزيه روماو 
إلخراج العبيه من احلالة النفسية 
املتردية جراء فقدانهم الصدارة 
وسيكون األبيض أمام اختبار جدي 
مختلف عن سابقه حيث سيواجه 
فريقا منظما عرف بأسلوب لعب 
الكرة الشـــاملة ويقوده اخلبير 
التشيكي ميالن ماتشاال. ويدخل 
األبيض اللقـــاء برصيد 41 نقطة 
ويأمل فـــي جتاوز خصمه اليوم 
ملواصلة مالحقته للقادسية او حتى 
االستفادة من اي خبر سار قد يزفه 
أبناء الساملية لهم، ويعول الفريق 
كثيرا علـــى هدافه علي الكندري 
والعماني اسماعيل العجمي وخالد 
عجب ومتويل مســـتمر من وليد 
علي وجراح العتيقي، فيما يدخل 
البرتقالي اللقاء برصيد 35 نقطة 
ويأمل في حتسني مركزه والبقاء 

ضمن دائرة املنافسة.

العربي والساحل

بعد تلقيه هزمية ثقيلة على يد 
غرميه التقليدي القادسية بثالثية 
نظيفـــة يأمل الصربـــي زوران 
والعبوه مصاحلـــة جماهيرهم 
من خالل حتقيق نتيجة ايجابية 
في لقاء الليلة، وكان العربي قدم 
واحدة من أسوأ مبارياته خالل 
املوسم في اجلولة املاضية حيث 

جهاد احلسني اكبر الغائبني عن صفوف القادسية لوفاة جنله

العب الكويت وليد علي والعب كاظمة عبداهلل الظفيري في لقاء سابق بني الفريقني

عوض: ال بديل عن الفوز

حافظ: الفوز إلعادة الروح

العنزي: علينا احلذر

دعوة املدربني لورشة العمل 

كميل يهدي كتابه إلى األحمد

دعوة معيوف العتزال صلبوخ

قال النجم فهد عوض ان الفوز اليوم على كاظمة مطلب 
مهم لالستمرار في املنافسة على اللقب، مضيفا اننا نحترم 
البرتقالي الذي يضم مجموعه متجانسة من الالعبني بقيادة 
مدرب محنك خبير في شـــؤون الكرة الكويتية ولكن ليس 
امامنا سوى الفوز بالرغم من صعوبة املواجهة فالتعادل او 
اخلســـارة ال تخدم االبيض في هذه املرحلة، مشيرا الى ان 
زمالءه جتاوزا اآلثار السلبية للتعادل امام الساملية، مؤكدا 

ان الدوري مازال في امللعب.
مبارك الخالدي  ٭

أكد مشرف العربي عبدالنبي حافظ سعي االخضر لتعويض 
اخلسارة القاسية أمام القادسية في املرحلة السابقة، مشيرا 
الى أهمية الفوز إلعادة الروح املفقودة لالعبي الفريق، وذلك 

استعدادا ملا تبقى من مسابقات املوسم.
وبني حافظ ان صفوف االخضر مكتملة في مباراة اليوم 
بعد ان عاد حسني املوسوي من االصابة، وشارك في الدقائق 
االخيرة من اللقاء الســـابق، مشـــيرا الى ان الغياب الوحيد 
يتمثل في غياب مساعد عبداهلل لالصابة، فيما عدا ذلك فإن 

كل الالعبني سيكونون جاهزين.

قال مهاجم القادسية حمد العنزي ان الالعبني يدركون أن 
الفوز اليوم على الساملية سيقرب الفريق كثيرا من االحتفاظ 
باللقب ولكن ذلك يحتاج إلـــى تركيز كبير وتوزيع اجلهد 
البدنـــي الذي يتراجع من مباراة إلى أخرى بســـبب ضغط 
املباريات داخليا وخارجيا، مشـــيرا إلى أن الســـاملية اوقف 
املتصـــدر الســـابق الكويت وهو يحتاج إلـــى كل نقطة في 
الوقت احلالي لتفادي الهبوط لذلك علينا احلذر منذ البداية 

واستغالل الفرص بأسرع وقت ممكن.

أكد طارق البناي مســـاعد مدير التطوير في احتاد الكرة 
ان اللجنة الفنية تؤكد علـــى اهمية حضور جميع املدربني 
لورشة العمل الثالثة واالخيرة للموسم الرياضي 2011-2010 
ملدربي كرة القدم وذلك ضمن برنامج الدورات والدراســـات 

الذي ينظمه االحتاد للموسم احلالي.

استقبل الشيخ خالد االحمد احلكم الدولي السابق سعد 
كميل الذي اهدى اخلالد نسخة من كتاب مسيرته الرياضية 

حتت عنوان »سعد كميل.. 25 عاما مع الصافرة«.
واشـــاد االحمد مبسيرة ســـعد كميل، وقال انها منوذج 
يحتذى بها ألي حكم ناجح عامليا، مضيفا ان كميل شـــرف 
بالده ورفع رايتها عاليا في كل احملافل الدولية ومنها كأس 

العالم 2002.
من جهته، اشـــاد كميل بالدعم الكبير الذي يقدمه اخلالد 
للرياضة وشكره على تشجيعه له، مشددا على انه لن يتوانى 

عن خدمة الكويت من اي مكان وفي اي زمان.

أكد الدولي الســـابق عبداهلل معيوف دعمه حلفل اعتزال 
جنم كاظمة والعربي السابق عادل صلبوخ الذي سيقام ضمن 
بطولة الدوري املمتاز في املباراة التي ســـتجمع العربي مع 

كاظمة الشهر املقبل.
وقال معيوف ان صلبوخ كان من الالعبني املتميزين مع 
كاظمة والعربي في مستواه الفني او بأخالقه وبنجاحه حاليا 
مع فريق كرة القدم حتت 18 سنة بنادي الساملية، حيث يساهم 
في تطور املستوى الفني للشباب وأسهم كذلك في انتصارات 
كاظمة والعربي فـــي العديد من البطوالت. وطالب معيوف 
اجلماهير الرياضية باملساهمة في جناح حفل االعتزال لهذا 

النجم اخللوق الذي قدم الكثير للكرة الكويتية.
وقدم صلبوخ درعا تذكاريـــة ملعيوف وثّمن له جهوده 

الجناح مباراة االعتزال.

البذالي يشيد بخضير

اســـتقبل رجـــل األعمال بـــدر البذالي العب القادســـية 
والصليبيخـــات واملنتخب الوطني الســـابق صقر خضير 
مبناسبة اقامة مهرجان اعتزاله والذي سيقام خالل مباراة 
القادســـية والصليبخات الودية واحملدد لها 4 أبريل املقبل 
على ستاد محمد احلمد بنادي القادسية حتت رعاية النائب 

خلف الدميثير.
وقدم خضير الدعوة للبذالي حلضور مباراة اعتزاله حيث 
أثنى البذالي على ما قدمه الالعب لناديه واملنتخب خالل الفترة 
التي قضاها باملالعب وحتقيق العديد من األلقاب للقادسية 

وفي نهاية اللقاء قدم له درعا تذكارية بهذه املناسبة.

صقر خضير يقدم درعا لبدر البذالي

الشيخ خالد األحمد يتسلم نسخة من الكتاب من سعد كميل

قال مدرب فريق اجلهراء حتت 21 سنة غلفيص 
العجمي الفائز بلقب دوري الرديف قبل جولة من 
انتهاء املسابقة ان الفوز بدرع دوري املسابقة جاء 
نتيجة لتضافر جهود استمرت 3 سنوات تخللها 

عدد كبير من املعسكرات اخلارجية والداخلية.
وقال العجمي لـ »األنباء« ان اجلهراء من األندية 
الزاخرة باملواهب والنجوم الذين أكدوا جدارتهم 

بتحقيق لقب البطولة املستحدثة ألول مرة في تاريخ 
املسابقات وهو تأكيد على إصرار الالعبني إلثبات 

جدارتهم وعلو كعبهم.
وأشار الى ان مجموعة الالعبني الذين متكنوا من 

حتقيق 11 فوزا متتاليا في هذه البطولة مع خسارة 
وحيدة أمام القادسية استمروا في اللعب مع بعضهم 

ملدة 3 سنوات مثلوا خاللها اجلهراء في دوريات 
املراحل السنية املواسم املاضية واغلبهم من مواليد 

1991 و1990 وهو مؤشر على ان تخطيط اإلدارة 
الرامي لرعاية املواهب الشابة حقق ثماره ونأمل ان 
يستمر هؤالء األبطال على نفس النهج من االلتزام 

والعطاء. وقال العجمي ان اإلدارة لم تقصر مع 
الالعبني او اجلهاز الفني من حيث املوافقة على 

معسكرات اإلعداد الداخلية واخلارجية وتقدمي 
احلوافز لالعبني تشجيعا لهم ومكافأة على انتظامهم 
في التدريبات والتزام تعليمات اجلهاز الفني وتكلل 

هذا االلتزام بالفوز باللقب الذي يعتبر إضافة 
الجنازات الكرة اجلهراوية.

وتوقع ان ميثل عدد غير قليل من الالعبني الفريق 
االول للموسم املقبل، مضيفا ان الفريق يضم 

مجموعة رائعة من الالعبني منهم فهد باجية 
ومشعل مالبش وفيصل زايد وبدر مذكر وسبق 

لهم املشاركة مع الفريق االول في منافسات الدوري 
املمتاز لهذا املوسم وهو ما أكسبهم اجلرأة في 
التعامل مع املباريات احلساسة، مشيرا الى ان 

اخلبرة ستكتسب بالتدريج خالل املستقبل القريب.
ومتنى العجمي من االجهزة الفنية املشرفة على 

املنتخبات الوطنية االهتمام بالعبي اجلهراء وقال: 
نتوقع ان يساهم العبونا بكل جدارة في متثيل 
منتخباتنا الوطنية نظرا لإلمكانات الفنية العالية 

التي يتحلون بها خاصة ان اجلميع يعلم ان الهدف 
األسمى لكل الالعبني هو متثيل املنتخبات الوطنية.

مبارك الخالدي  ٭

العجمي: اجلهراء زاخر باملواهب
ولقب دوري الرديف حصيلة تعب 3 سنوات

غلفيص العجمي عمل بصمت 3 سنوات مع أبطال اجلهراء )عادل يعقوب(

برنامج مباريات اليوم
التوقيتامللعبالفريقان

7:30صباح السالمالقادسية ـ الساملية
7:30ستاد ثامرالعربي ـ الساحل
5:15محمد احلمدالكويت ـ كاظمة
5:15الكويتالنصر ـ اجلهراء


