
رياضة
السبت 4 يونيو 2011

16

كان اول من امس يوم املفاجآت في كأس االحتاد 
لكرة اليد بعد ان حتققت ثالث مفاجآت في مباريات 
الدور التمهيدي التي جرت على صالة الشهيد فهد 
االحمد بالدعية، وجاءت املفاجأة األولى عبر التضامن 
الذي قسا على خيطان وهزمه 30ـ  20 )الشوط األول 
15ـ  9( في مباراة سيطر عليها التضامن منذ البداية 
بفضل القيادة الذكية للمدرب الوطني منصور الزعبي 
الذي عرف من أين تؤكل الكتف ليتلذذ بخيطان من 
خالل القراءة اجليدة ملجريات شوطي املباراة. وكانت 
املفاجـــأة الثانية فوز اجلهراء على النصر 30 ـ 26 
)الشوط األول 16ـ  14( ليتأهل اجلهراوية الى الدور 
ربع النهائي فيما غادر العنابي البطولة مبكرا، فيما 
شهد اللقاء الثالث تغلب الصليبخات على القادسية 
28 ـ 27 )الشوط االول 15 ـ 11( وتكمن املفاجأة في 
ان األصفـــر كان احد فرق الدوري املمتاز فيما كان 
الصليبخات احد فرق الدرجة األولى وبذلك سيلتقي 
غـــدا في الدور ربع النهائـــي العربي مع التضامن 

واجلهراء مع الصليبخات.
وجاءت مباراة اجلهراء والنصر في بدايتها لصالح 
اجلهراء الذي متكن عبر العبيه أحمد املفرح وبدر 
براك ومشعل التراك من حتقيق األفضلية والتقدم 
طوال فترات الشـــوط األول. ومع انطالقة الشوط 
الثاني شن العبو النصر بقيادة فيصل واصل وفهد 
مجبل ومناور دهش من اخلط اخللفي إضافة الى 
العب الدائرة فالح الزعبي هجمات مركزة ومتتالية 
مكنـــت العنابي من حتقيق التعـــادل عند الدقيقة 

الثامنة من زمن الشوط 19 ـ 19.
 وخالفا ملا كان متوقعا متكن العبو اجلهراء من 
العودة الى اللقاء وجتميع صفوفهم بصورة باهرة 
مكنـــت الفريق من اعادة فارق النتيجة التي كانت 
تشـــير عند انتصاف الشوط الى تقدمهم 22 ـ 20.  
وفي الدقائق األخيرة لم جتد محاوالت النصر لتعديل 
النتيجة اذ واصل العبو اجلهراء أداءهم القوي الذي 
مكنهم من انهاء اللقاء لصاحلهم. وفي مباراة القادسية 
والصليبخات بدأت املباراة بداية متكافئة من الفريقني 
اللذين قدما أداء قويا ومتوازنا ولم يتمكن أي منهما 
من حتقيق األفضلية على اآلخر بصورة كاملة مع 
ميل بسيط في الكفة لصالح الصليبخات الذي كان 

متقدما عند منتصف الشوط 6 ـ 5.
وبعـــد انقضاء منتصف الشـــوط قـــدم العبو 
الصليبخات بقيادة املتألق حســـني جابر وزمالئه 
مشاري طه وفواز عباس اضافة الى احلارس املبدع 
خالد مدوه أداء قويا والفتا حيث حاصروا األصفر 
بصورة واضحة مع تقويض هجماتهم وشن الهجمات 
العكســـية بصورة كفلت لهم انهاء الشـــوط األول 

15 ـ 11.
وواصل العبو الصليبخات انطالقاتهم القوية 

فاز منتخبنا االوملبي 1-0 على نظيره العراقي 
في املباراة الودية التي جمعتهما مساء امس على 
ستاد الصداقة والسالم ضمن استعدادات االزرق 
ملواجهة منتخـــب اليابان 19 و23 اجلاري ضمن 
الدور الثاني للتصفيات اآلســـيوية املؤهلة الى 
اوملبياد لندن وأحرز هدف االزرق يوسف ناصر 
)30( وطمأن االوملبي جماهيره قبل ســـفره الى 
سنغافورة اخلميس املقبل القامة معسكره االعدادي 
قبل املواجهة احلاسمة. وكان االوملبي العراقي هو 
االكثر استحواذا على الكرة خالل الشوط االول 
ومتيز العبوه بالقوة اجلسمانية وطول القامة 
واللياقة البدنية العالية فكان االكثر وصوال ملرمى 
حارس االزرق احمد اخلالدي الذي جنح في الذود 
عن مرماه في مناسبات عده كانت  ابرزها رأسية 
املهاجم حمد سعد )12( تلتها تسديدة احمد راضي 
)18( اال ان التمركز الصحيح للخالدي مكنه من 
ابعاد احملاولتني كما ردت العارضة رأسية لسعد 
)30( فيما طبق االزرق طريقة لعب 4-5-1 لتأمني 
منطقته الدفاعية ومعتمدا على املهاجم يوسف 

في الشـــوط الثاني حتى الدقيقة العاشرة من هذا 
الشـــوط عندما بدأ العبو القادســـية شن هجمات 
مضادة رغبة في العودة الى اللقاء وبالفعل كان لهم 
ما أرادوا بتحقيقهم للتعادل 16ـ  16 لتشتعل املباراة 
ويتبادل الفريقان التقدم بصورة أمتعت كل من تابع 
اللقاء. وعلى عكس املتوقع جنح العبو الصليبخات 
بقيادة طه وجابر فـــي العودة الى التقدم وامتالك 
زمام املبـــاراة وحتقيق الفارق حتى الدقيقة الـ 23 
عندما انتفض العبو القادســـية مرة أخرى بقيادة 
عبدالرحمن املزين وناصر بوخضرة ومتكنوا من 
تعديل النتيجـــة والتقدم ألول مرة 26 ـ 25. إال ان 
الصليبخات متكن من العودة للتقدم عبر مشاري 
طه وفواز عباس ليحكم الفريق قبضته على الدقائق 
األخيرة ويتمكن من انهاء اللقاء لصاحله بكل جدارة 

واستحقاق.

ربع النهائي

هذا وتقام اليوم مباراتان في انطالقة منافسات 
الـــدور ربع النهائي حيث يلتقي في املباراة األولى 
الفحيحيل مع الكويت في نهائي مبكر الســـيما ان 
الفريقني مرشـــحان فوق العـــادة إلحراز البطولة 
وذلك في اخلامسة، فيما يلتقي في املباراة الثانية 
الساملية مع اليرموك في السادسة والنصف في لقاء 
متكافئ وان كانت خبرة املباريات احلساسة تصب 
في صالح الســـماوي فيما يتميز اليرموك باكتمال 

جميع صفوفه بالعبني مميزين.
والبد من الوقوف عند النهائي املبكر الذي يجمع 
الفحيحيل بطل الدوري مع الكويت ثالث الدوري 
الذي أقصى الشباب الوصيف وهذا ما يعطي العبي 
األبيض ثقة اكبر في لقاء اليوم الســـيما ان جميع 
الظروف مهيأة لالعبي األبيض للدخول بكامل قوتهم 
بقيادة املدرب اجلزائري الذكي صالح بوشـــكريو 
الذي ركز على اجلانب الدفاعي مما اوصل الفريق 
الى مستوى دفاعي صلب ولكن قد يختلف احلال 
قليال اليوم على اعتبار ان الفحيحيل يلعب بشكل 
جماعـــي اكبر مع التنويـــع باللعب وفق معطيات 

املباراة بقيادة اجلزائري سعيد حجازي.
عموما املباراة ستشهد تواجد ابرز جنوم اللعبة 
ففـــي الفحيحيل يوجد فهد ربيع وفيصل العازمي 
وسعد ســـالم وعبداهلل احمد وعبدالرحمن نشمي 
وعبداهلل الذياب وسعد العازمي واحلارس الدولي 
يوسف الفضلي الذي دائما ما يكون العالمة الفارقة، 
فيما يلعب في صفوف االبيض الشـــقيقان محمد 
وعبداهلل الغربللي وعبداهلل اخلميس واحمد الكندري 
ومشعل طه وجاســـم محمد واحلارس الفذ احمد 

الفرحان وهؤالء النجوم يستحقون املشاهدة.
حامد العمران  ٭

ناصر وحيدا وكانت مساندة سامي الصانع على 
استحياء، فيما لم نشهد اي تقدم للظهيرين مهدي 
املوسوي وفهد ثامر ومن كرة ثابتة اعاد احلكم 
سعد الفضلي تنفيذها مرتني بسبب حترك حائط 
الصد العراقي ارســـل ناصر كرة خادعة سكنت 
الزاوية اليمنى للحارس جالل حسن )30(. وفي 
الشوط الثاني اشرك مدرب منتخبنا ماهر الشمري 
احلارس الثاني سلمان عبدالغفور وظهر بشكل 
مميز، كما حتسن اداء االزرق من الناحية الهجومية 
لتقدم املوسوي والصانع ومحمود جمعه ملساندة 
الوحيد في املقدمة ناصر ولكن لم يتمكن الالعبون 
من خلق الفرص احلقيقية للتهديف فيما جنح 
رباعي خط الظهر بقيادة عبداهلل الطاهر وخالد 
ابراهيم في افساد احملاوالت العراقية، وشهد ربع 
الساعة االخير مشاركة العائد من االصابة عمر 
بوحمد وظهر بشـــكل مطمئن كما اجرى مدربا 
املنتخبني تبديالت عديدة ســـاهمت في تراجع 

مستوى املباراة.
مبارك الخالدي  ٭

الفحيحيل والساملية يواجهان
 الكويت واليرموك في ربع نهائي كأس اليد

التضامن واجلهراء ُيقصيان خيطان والنصر

املطوع إلى الدوحة غداً حلضور القرعة اخلليجية

احلشاش: االجتماع املقبل إلدارة العربي يحدد هوية املدرب

يتوجـــه الـــى الدوحة غدا 
مدير الفريق االول لكرة القدم 
العربـــي عبدالعزيز  بالنادي 
املطوع حلضـــور قرعة الدور 
نصف النهائي لبطولة األندية 
اخلليجية الـ 26 أبطال الدوري 
والكأس والتي ســـتجرى بعد 
غد، كما ستجرى أيضا القرعة 
اخلاصـــة ببطولتـــي اخلليج 
للمنتخبات االوملبية ومنتخبات 

الناشئني.
وكان العربـــي وكاظمة قد 
تأهال الى الدور نصف النهائي 
الى جوار األهلي  البطولة  من 
والشـــباب اإلماراتيني علما أن 
الدور نصف النهائي سيقام في 

نوفمبر املقبل.
وقال املطـــوع ان ما أمتناه 
هو ان جتنـــب القرعة العربي 
وكاظمـــة املواجهـــة في الدور 

اداء  والتحسن الذي طرأ على 
الفريق ولـــو وفق الفريق في 
البطولتني  بلوغ نهائي إحدى 
لكان هناك شأن آخر، فالنتائج 
دائما ما ترفع من أسهم الفريق 

او تخذله.
ولفت الى ان إدارة األخضر 
تســـعى بجدية لبنـــاء فريق 
يعيد أمجـــاد الكرة العرباوية 
للموسم املقبل وقال ان الهدف 
مـــن التعاقدات التـــي اجرتها 
اإلدارة هو استعادة األلقاب التي 
افتقدتها خزائن النادي لسنوات 
طوال وكل تلك اخلطوات هي 
من اجـــل اجلماهير العرباوية 
املتعطشة للبطوالت وهذا من 
حقها كون األخضر زعيم لألندية 
احمللية وميتلك سجال حافال من 

البطوالت.
مبارك الخالدي  ٭

اإلعداد وموعد جتمع الفــــريق 
استعدادا للبدء في التدريبات 
فــــضال عن املواعيد اخلاصة 
باملعسكر ان رغب اجلهاز الفني 

في ذلك.
وأضاف احلشاش ان قائمة 
الفريق للموسم املقبل هي ايضا 
من صالحيـــات اجلهاز الفني 
وهو املعني باالختيار من بني 
األســـماء املتواجدة سواء من 
العناصر احمللية او احملترفة 
خاصة ان اإلدارة قامت بإجراء 
العديد من التعاقدات على صعيد 
الالعبني احملليني وال شك ان ذلك 
رمبا يكون على حساب بعض 
العناصر التي مثلت الفريق في 

املواسم املاضية.
وأوضح احلشاش ان خروج 
الفريق من بطولتي كأس األمير 
وولي العهد ال يعكس التطور 

نصف النهائي، مشيرا الى ان 
وصول فريقـــني كويتيني الى 
امر يحســـب لألندية  النهائي 
الطويلة  الكويتية ومسيرتها 

مع البطولة.
وفي سياق متصل قال مدير 
الكرة سامي احلشاش ان مسألة 
الفريق  حتديد هوية مـــدرب 
للموسم املقبل هو قرار يخص 
مجلس اإلدارة الذي سيجتمع 
االسبوع اجلاري لبحث العديد 
من امللفات املهمة املدرجة على 
جدول األعمـــال ومنها حتديد 

هوية املدرب.
وقال ان البرنامج االعدادي 
لألخضر للموسم املقبل مرتبط 
باجلهـــاز الفنـــي للفريق اذ ال 
ميكن وضع أي تصور ملرحلة 
اال بعد موافقة اجلهاز  اإلعداد 
الفني وهو املعني بوضع خطة 

االجتماع املقبل إلدارة العربي يحدد هوية مدرب الفريق للموسم املقبل

الكويت عاود تدريباته استعداداً لنهائي كأس األمير

روجيريو: كاظمة ليس بالفريق السهل
 ونناشد جماهيرنا احلضور بكثافة

استأنف فريق نادي الكويت 
تدريباته مساء امس استعدادا 
للمباراة النهائية لكأس صاحب 
السمو األمير امام كاظمة الثالثاء 
املقبـــل، وكان اجلهازان الفني 
واإلداري قد قررا منح الالعبني 
راحة عقب مباراة الفريق امام 
النصر في الدور نصف النهائي 
التي فاز فيها األبيض 3 ـ 1. اذ 
الفني واالداري  بدا للجهازين 
مدى حاجة الالعبني الى الراحة 
االجبارية نظرا لإلجهاد الكبير 
الذي تعـــرض له اغلب العبي 
الفريق خـــالل الفترة املاضية 
بعد املشاركة في كأس االحتاد 
اآلســـيوي والتأهل من خالل 
القادسية، وبعدها  الفوز على 
كان لقاء النصر في الدور نصف 
النهائي مـــن كأس األمير، كما 
ان الراحة تســـاهم في ابتعاد 
املباريات  الالعبني عن ضغط 
واالبتعاد مؤقتـــا عن التفكير 
في املباراة احلاسمة واألخيرة 

ولي العهد.
انه ال  وأضـــاف روجيريو 
شـــيء ينقص الفريق فاإلدارة 
وفـــرت جميع الســـبل املادية 
واملعنوية لوصول الفريق الى 
مرحلة انتزاع البطوالت فليس 
هنـــاك أي عذر امـــام الالعبني 
لتقدمي كل ما لديهم والفوز في 
املباراة الثبات جدارة األبيض 
الذي تطور في اآلونة األخيرة 

بشكل الفت.
روجـــيريـــو  ومتـــنـــى 
حضـــــور اجلـــماهير بكثافة 
املـــلعب واملســـاندة  الـــــــى 
النهائية  املباريات  ان  وقــــال 
ال يكتمل جمالهـــا اال بتواجد 
اجلماهير بكثافة والتشـــجيع 
بحماس الن ذلك من شأنه شد 
الالعبني وعلى جماهيرنا  أزر 
احلضـــور الى امللعـــب وعدم 
االكتفاء مبشاهدة املباراة عبر 

النقل التلفزيوني.
مبارك الخالدي  ٭

التدريبات على  واشتملت 
مجموعة مـــن اجلمل اخلاصة 
بتنفيذ الكرات الثابتة القريبة 
من املنطقـــة والتســـديد من 

مسافات بعيدة.

الحضور الجماهيري

وفي ســـياق متصل، ناشد 
البرازيلي روجيريو  احملترف 
الوقوف  جماهيـــر األبيـــض 
خلف الفريق بقوة في املباراة 
املرتقبـــة امام كاظمـــة، وقال 
اننا نطوي صفحة املسابقات 
احمللية امام فريق ليس بالسهل، 
فالبرتقالي من أفضل الفرق التي 
تلعب بأسلوب السهل املمتنع 
مبهـــارة عالية، كما ان الفريق 
ميتاز بالعبني على مســـتوى 
عـــال يلعبون علـــى األطراف 
وباســـتطاعتهم خلق الفرص 
املناسبة للتســـجيل، ولـــكن 
فريقنا جاهز لضم كأس سمو 
األميـــر الى جوار كأس سمو 

للفريق ضمن االســـتحقاقات 
احمللية.

وقد خضـــع عــــــدد غير 
قلـــيل من الالعبني الى متارين 
خــــاصة إلعادة التأهيل وفـــك 
العـــضالت وكــــان من هؤالء 
ولــــيد عـــلـــي وفهد عوض 
واحمد الصبيح واحلارس خالد 
الفضلي، فيما غاب عن املشاركة 
في التدريبات ناصر القحطاني 
وسامي الصانع الرتباطهما مع 
املنتخـــب االوملبي الذي التقى 

العراق امس.
وقبـــل التدريبـــات وجـــه 
البرتغالـــي جوزيـــه رومـــاو 
العبيه الى أهمية التركيز خالل 
التدريبات املتبقية حتى موعد 
املباراة النهائية، مشـــيرا الى 
قوة الفريق الكظماوي املسلح 
بالعبني مميزين ولديهم الطموح 
القوي الى العودة الى منصات 
التتويج من خالل الفوز بلقب 

الكأس.

البرازيلي روجيريو من ركائز هجوم األبيض

تدريبات خاصة
لبعض الالعبني
إلعادة تأهيلهم

الفحيحيل يعول كثيرا على فيصل العازمي

)االزرق.كوم( مهاجم األوملبي يوسف ناصر متخطيا العراقي فيصل جاسم     

األوملبي طمأن جماهيره وهزم نظيره العراقي بهدف


