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في مواجهة كويتية ضمن دور الـ 16 لكأس االحتاد اآلسيوي

ضمن الدور ربع النهائي من دوري أبطال اخلليج

الكويت والقادسية.. »مو وقته«

كاظمة في اختبار صعب أمام الرفاع

في مواجهة كويتية نادرة على 
النطاق اآلس���يوي، يحل الكويت 
الي���وم ضيف���ا على القادس���ية 
ضمن دور ال� 16 من بطولة كأس 
االحتاد اآلس���يوي، وكنا نتمنى 
لو كان الفريق���ان طرفي املباراة 
النهائي���ة ولكن ظروف تأهل كل 
منهما اجبرتهما على املواجهة التي 
ستنتهي حتما باقصاء احدهما عن 
الذي  البطولة مبكرا، وهو االمر 
يؤسف له، خاصة ان الكويت هو 
بطل النسخة قبل املاضية فيما حل 
القادسية وصيفا لبطل النسخة 
املاضية االمر الذي اثبت علو كعب 
انديتنا في املنافسة على اللقب.

وقد تأهل االصفر عن جدارة 
واستحقاق بعد تصدره مجموعته 
الثانية ب� 14 نقطة والتي ضمت 
فرق شورتان االوزبكي واالحتاد 
الس���وري والصقر اليمني، ولم 
يخس���ر القادس���ية خالل دوري 
املجموع���ات بل خرج فائزا في 4 

مواجهات وتعادل مرتني.
في املقابل، بلغ االبيض املباراة 
بعد ان ح���ل ثانيا في مجموعته 
الرابعة برصي���د 10 نقاط خلف 

يخوض اليوم كاظمة اختبارا 
صعبا ف����ي الدور رب����ع النهائي 
من دوري أبط����ال اخلليج عندما 
يستضيف الرفاع البحريني على 
س����تاد الصداقة والس����الم، وقد 
اللعب  البرتقالي بأفضلية  حظي 
على أرضه وب����ني جماهيره بعد 
تصدره املجموعة الثالثة برصيد 
12 نقط����ة من 4 انتصارات حققها 
على التوالي دون هزمية أو تعادل. 
أما الرفاع فتأهل بشق األنفس في 
مجموعته األولى بفارق املواجهات 
عن الس����املية بعد أن تساويا ب� 4 

نقاط لكل منهما.
ويسعى مدرب كاظمة التشيكي 
ميالن ماتشاال إلى استغالل احلالة 
املعنوي����ة الكبي����رة التي مير بها 
الفريق في الوقت احلالي خصوصا 
بعد تأهل البرتقالي إلى الدور نصف 

الطريقة واالس���لوب الذي اعتاد 
ابراهيم اللعب به باالعتماد على 
اخلب���رة الكبيرة للحارس نواف 
اخلال���دي ومن امام���ه املدافعان 
حس���ني فاضل ونهير الش���مري 
والعدوة في حال اشراكه كمدافع 
والظهيرين محمد راش���د وعامر 
املعت���وق وهم���ا اح���د املفاتيح 
الرئيسية للعب، واملهارة العالية 
لعبدالعزيز املش���عان والسوري 
جهاد احلس���ني في وسط امللعب 
اضافة الى املتألق فراس اخلطيب 
وحمد العنزي في املقدمة. وكل ما 
نتمناه ان يقدم الفريقان العرض 
الذي يليق بسمعة الكرة الكويتية 
بعيدا عن التشنج والعصبية التي 

تفقد املواجهة حالوتها.
ويقود املواجهة طاقم حتكيم 
اماراتي مكون من محمد الزرعوني 
للساحة ويعاونه كل من صالح 
املرزوق���ي وس���عيد احلون���ي 
وحمد عبداهلل رابع���ا، ويراقب 
املباراة تش���وانغ ش���ني فان من 
تايبيه وڤيكتور كولباجوف من 

قرغيزستان مراقبا للحكام.
مبارك الخالدي  ٭

صنع الفارق ومنهم البرازيلي ريكو 
وحسني سلمان وداود سعد.

ويعلم املدرب جاريدو ان التأهل 
اليوم سيشكل دفعة معنوية كبيرة 
للفريق في قادم املباريات، كما انه 
سيفتح املجال له لتجديد العقد مع 
الفريق بعد ان ذكر في االيام املاضية 
ان الرفاع ال يرغب في التجديد مع 
جاريدو لذلك ستكون الضربة اليوم 
للفريق مضاعفة في حال حتقيق 

الفوز خصوصا للمدرب.
ويدرك الرفاع ان فتح اخلطوط 
امام فريق بحجم كاظمة ومهاجميه 
سيعقد املهمة ورمبا يخرج الفريق 
من البطولة بنتيجة قاسية، لذلك 
لن يغير الرفاع من نهجه الدفاعي 
واالعتماد على املرتدات التي دائما 

ما حتقق له الفوز.
عبدالعزيز جاسم  ٭

القحطاني والعماني اس���ماعيل 
العجم���ي والهداف على الكندري 
الذي عاد الى حاس���ته التهديفية 
مؤخرا. ويفتقد االبيض خدمات 
العبيه حسني حاكم لاليقاف وخالد 

الشمري لالصابة.
في املقابل، تلقى االصفر ضربة 
موجعة بابتعاد مدربه القدير محمد 
ابراهيم نتيجة للعارض الصحي 
املفاجئ الذي تعرض له، حيث غادر 
الى لن���دن لتلقي العالج، ويقود 
الليلة مساعداه الصربي  الفريق 
غوران مانكوڤيتش واحمد دشتي، 
كما يغيب عن الفريق العبا االرتكاز 
ط���الل العامر وفه���د االنصاري 
لاليقاف ما تس���بب ف���ي ايجاد 
فجوة كبيرة في وس���ط امللعب، 
وهو ما قد يف���رض على غوران 
اليوم معاجلتها عن طريق الدفع 
العدوة الجادته  باملغربي عصام 
اللعب في ه���ذا املركز الى جوار 

صالح الشيخ.
وال يخش���ى على االصفر في 
ظل تواجد العديد من النجوم بني 
صفوفه باس���تطاعتهم تعويض 
النقص وسينتهج غوران نفس 

الش����وط الثاني ما يسبب مشكلة 
كبيرة ويفقد من خاللها البرتقالي 

املباراة.
ومن حس����ن ح����ظ كاظمة أن 
جميع اإلن����ذارات مت إلغاؤها في 
هذا الدور لذلك سيدخل املواجهة 
مكتمل الصفوف باس����تثناء حمد 
حربي ونواف حميدان اللذين حتوم 
الشكوك حول مشاركتهما بسبب 
االصابة. في املقابل، يدخل الرفاع 
املباراة بقيادة البرتغالي جاريدو 
وه����و يدرك جي����دا أنهم وضعوا 
أمام أصع����ب اختبار في البطولة 
وامام فريق لم يهزم داخل الكويت 
الرفاع على  وخارجها، ويعتم����د 
الذي سبق  خبرة مدربه جاريدو 
له ان درب كاظمة قبل 4 مواس����م 
ويعلم خبايا الفريق، كما أن الرفاع 
يضم العبني مميزين وقادرين على 

الوح���دات االردني صاحب ال� 14 
نقط���ة، وفاز الكوي���ت في ثالث 
مواجهات وتعادل م���رة واحدة 
وخسر مرتني من املتصدر ليفرض 
سيناريو البطولة على الفريقني 
مواجهة بعضهما الليلة في توقيت 

لم ترغبه اجلماهير الكويتية.
ويدخل االبي���ض اللقاء وهو 
افضل حاال م���ن غرميه االصفر، 
فالفريق واصل جناحاته في اآلونة 
االخيرة، فبعد ان حقق لقب كأس 
ولي العهد تأهل الى الدور نصف 
النهائي لكأس االمير بعد ان اجتاح 

الفحيحيل برباعيه نظيفة.
ويس���عى مدرب���ه البرتغالي 
جوزيه روماو الثبات جدارته في 
حصد االلقاب باالعتماد على قائمة 
مستقرة من الالعبني املميزين في 
مقدمتهم احل���ارس الدولي خالد 
الفضلي ورباعي خط الظهر املكون 
من فهد عوض والكاميروني دانيال 
منشاريه ويعقوب الطاهر وسامي 
الصانع، كما ميتلك مفاتيح لعب 
مميزة في خطي الوسط واملقدمة 
وهم وليد علي وجراح العتيقي 
والبرازيل���ي روجيريو وناصر 

النهائي في كأس سمو األمير، ولن 
تكون احلالة املعنوية هي الدافع 
الوحي����د لالعبي كاظم����ة، بل ان 
ارتفاع مستوى الثالثي الهجومي 
فهد العنزي ويوسف ناصر وفرج 
لهيب سيكون اكثر االوراق الرابحة 
للبرتقالي إذا ما كانوا في حالتهم 
الطبيعية. ولن تختلف تشكيلة 
كاظمة عن مبارياته السابقة إال أن 
طريقة اللعب ستختلف اليوم ألن 
الفريق يدرك أن التوازن بني الدفاع 
والهجوم سيكون مفتاح الفوز، وان 
املغامرة الهجومية في مباراة من دور 
واحد ستكون لها عواقب وخيمة 
رمبا تؤدي إلى إقصاء الفريق، كما 
يجب على العبي البرتقالي توزيع 
مجهودهم بالتساوي بني الشوطني 
فالفريق يظهر بصورة مميزة في 
الش����وط األول، لكنه يتراجع في 
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حارس النصر كاد يأكل »أبل«
شجاعة احلكم منعت حدوث كارثة في »ممتاز اليد«

في مش���هد مؤس���ف وال مي���ت لالخالق 
الرياضية بصلة حاول بعض العبي النصر 
ف���ي لقائهم اول من امس امام الش���باب في 
اجلولة التاس���عة من ال���دوري املمتاز لكرة 
اليد على صالة الش���هيد فهد االحمد في مقر 
االحتاد بالدعية ان يتهجموا على حكم املباراة 
عص���ام ابل، وكان احل���ارس جابر العازمي 
قائد الهجوم حيث انطلق كالبرق من مقاعد 
االحتياطي متوجها الى ابل بعد اتخاذه قرارا 
صحيحا بعدم احتس���اب ه���دف للنصر في 
الثوان���ي االخيرة، لكن احلكم ابل كانت ردة 
فعله س���ريعة بجريه باجتاه غرفة احلكام 
القريبة من مكان وقوفه ولوال هذا التصرف 
حلدثت الكارثة بعد محاولة العازمي وحمد 
الفضلي الوصول اليه، وكان بإمكان الالعبني 
الدخول الي غرفة احلكام ولكن شجاعة احلكم 
الدولي جاس���م السويلم الى جانب الالعبني 
الكبار في النصر امثال مناور دهش وفالح 
الزعبي وفيصل واصل ادت الى منع حدوث 
الكارثة، كما كان للمدرب الوطني نايف الرندي 
دور كبير في تهدئة العبي النصر الى جانب 
مدير اللعبة محسن مبارك الذي كان يصرخ 

في وجه العبيه ويقول »عيب.. عيب«.
وكانت املباراة قد انتهت بفوز الشباب 23 
- 22 )الشوط االول 11 - 8 للشباب(، وبذلك 
رفع الشباب رصيده الى 10 نقاط ليتقدم الى 
املركز الثاني فيما تراجع النصر الى املركز 

الثالث برصيد 9 نقاط.
وفي لق���اء آخر، تغل���ب الفحيحيل على 
القادسية 30 - 29 )الشوط االول 16 - 17( 
ليرفع االحمر رصيده الى 16 نقطة فيما بقي 
القادس���ية في املركز السادس واالخير بعد 

جتمد رصيده عند خمس نقاط.
وبالعودة الى مباراة العنابي مع الشباب 
التي كانت مش���تعلة في كل ش���يء وكانت 
األعصاب مشدودة خاصة من جانب النصر، 
فإن املدرب اخللوق رش���يد الشريح يتحمل 
جزءا كبيرا من املش���كلة بعد حصوله على 
ان���ذار ومدير الفري���ق االول نايف العتيبي 
الذي حص���ل على دقيقتني نتيجة اعتراضه 
ف���ي وقت كان النصر ناقصا اذ كان عليه ان 

يضب���ط اعصابه حتى ال يؤثر على العبيه، 
وهذا ما جعل بعض العبي النصر يعتقدون ان 
احلكم ضدهم وان كانت هناك بعض القرارات 
التقديرية من حكمي املباراة لم تكن صائبة، 
اما فيما يخص الهدف املش���كلة الذي سجله 
فيصل واصل في الثواني االخيرة والغاه احلكم 
ابل بداعي االربع خطوات كان القرار صائبا 
وفي احلقيقة ف���ي البداية اعتقد اجلميع ان 
الغاء الهدف ظلم للنصر ولكن بعد مشاهدة 
اإلعادة التلفزيونية وضحت األربع خطوات 

ما يعني صحة القرار.
من الناحية الفنية حتى ال نظلم الشباب، 
متكن املدرب الوطني يوسف غلوم من قراءة 
املباراة بشكل صحيح منذ البداية عندما لعب 
بدفاع متقدم واستطاع جنم الدفاع محمد اسد 
ان يلغي دور محور اللعب في العنابي نواف 
الش���مري لتتوقف الدماء في اجلهة اليمنى 
املتمثلة في الشمري وعبدالعزيز املاجد وهذا 
ما جعل مهمة فيصل واصل مضاعفة، ما اعطى 
االفضلية للشباب الذي لعب بشكل جماعي 
منسق بقيادة علي البلوشي الذي كان متألقا 
الى جانب س���عد احليدري الذي ادى الدور 

املنوط به على اكمل وجه.
وبرز العب الدائرة حميد نعمة فيما تأثر 
اجلناحان يوس���ف الش���اهني ومبارك الزيد 
باملراقبة الدفاعية وكان احلارس عبدالرحمن 
املشاري كالعادة جنما في مرماه وهذا ما جعل 
الشباب يوس���ع الفارق الى 5 اهداف دفعت 
مدرب النصر لطلب وقت مستقطع وجنح في 
ايقاف الهجوم الشبابي في آخر 7 دقائق من 
الشوط االول ليتقلص الفارق الى 3 اهداف. 
وفي الشوط الثاني حتس���ن االداء الدفاعي 
للنصر بعد حتويل الطريقة الدفاعية الى 5 
- 1 بخروج فرهود مهلي ملراقبة احليدري الي 
جانب تألق واصل ومحمد العازمي الذي قدم 
مستوى الفتا ليتعادل العنابي ولكن بحسن 
تصرف اشرك غلوم العب اخلط اخللفي عمار 
الرامزي الذي كان عنصرا مؤثرا في حتقيق 
الشباب الفوز. وادار املباراة الدوليان عصام 

ابل وجاسم السويلم.
حامد العمران  ٭

اس����تقبل مدير عام الهيئة العامة للش����باب 
والرياض����ة باالناب����ة جاس����م يعقوب س����فير 
جمهورية اوكرانيا الصديقة لدى البالد فلودمير 

تولكاش.
وابدى السفير االوكراني رغبته في فتح آفاق 
التعاون مع الكويت مبختلف املجاالت الشبابية 
والرياضية وتقوية اواصر العالقة بني الهيئات 
الرياضي����ة واالكادمييات املتخصصة في مجال 
الرياضة والشباب. من جانبه، ابدى جاسم يعقوب 
سعادته بهذه الزيارة، مشيرا الى اهمية االستفادة 
من اخلبرات العريق����ة جلمهورية اوكرانيا في 

عقد مدربا فريقي القادسية والكويت الصربي 
غوران ماتكوفيتش والبرتغالي جوزيه روماو 
مؤمترا صحافيا باملركز االعالمي بنادي القادسية 
صباح امس، ومتنيا الصحة والسالمة للمدرب 
محمد ابراهيم وس���رعة الع���ودة الى الكويت 

ملواصلة مهامه مع الفريق.
وع���ن مباراة الفريقني اليوم قال روماو ان 
املباراة س���تكون مفتوحة من اجلانبني وذلك 
ملعرفة كل منهما باآلخر فهما أش���به بالكتاب 
املفتوح وال توجد أسرار بينهما ولكن من ميتلك 
التركيز الشديد ستكون حظوظه أوفر في الفوز، 
مشيرا الى انه اعد العدة لسد فراغ العبه املؤثر 
حسني حاكم. واضاف روماو: أمتنى ان يستمتع 

املجاالت الش����بابية والرياضية من خالل تبادل 
الفرق الرياضية واقامة املباريات الودية وتبادل 

الوفود الشبابية واقامة االنشطة املشتركة.
كما اتف����ق الطرفان على العم����ل معا بصفة 
مبدئية لتوقيع اتفاقية التعاون املشترك والتي 
في اطارها ميكن اقامة مثل هذه االنش����طة التي 
س����تؤول حتما الى تقوية عالقات التعاون عن 

طريق القنوات الرسمية.
حضر اللق����اء مدير ادارة العالق����ات العامة 
عبداحلميد الشخص ونائب مدير ادارة العالقات 

الدولية فالح الدبيس.

اجلمهور مبباراة تليق بتاريخ الفريقني اللذين 
يضمان العديد من املواهب والنجوم ولكن من 
جانبنا نسعى ملواصلة جناحاتنا في البطولة. من 
جهته، قال غوران اننا سنسعى اليوم جاهدين 
لتحقيق الف���وز بالرغم من الظروف الصعبة 
التي منر بها والنقص الش���ديد لعناصر مهمة 
بسبب اإليقافات لكننا وضعنا التكتيك املناسب 
الذي يكفل لنا إعادة التوازن للفريق وحتقيق 
الفوز، مضيفا انه كان يتمنى مواجهة الكويت 
في النهائي ولكنها ظروف البطولة والبد من 
فائز في النهاية والكويت فريق كبير يستحق 

االحترام.
مبارك الخالدي  ٭

محاوالت للتهدئة

فيصل واصل يصوب على مرمى الشباب  )هاني الشمري(

»الهيئة« بحثت العالقات الرياضية مع أوكرانيا

روماو وغوران رفعا راية التحدي


