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النصر يبدأ اإلعداد لمواجهة الكويت

�أك��د م��درب الن�رص ظاهر العدواين �أن فوز فريقه
على اجلهراء ،يف املباراة التي جمعت بينهما يف
اجلولة الثامنة من الدوري الكويتي ،جاء مبثابة
الرد على من �شكك يف قدرات العنابي عندما جتاوز
�أبناء الق�رص الأحمر يف بطولة ك�أ�س ويل العهد.
وكان الن�رص قد جتاوز اجلهراء يف عقر داره بثالثة
اه��داف مقابل هدفني ،لريفع ر�صيده يف م�سابقة

الدوري �إلى  10نقاط ،بينما جتمد ر�صيد اجلهراء
عند  13نقطة يف الو�صافة .وقال العدواين �إن فريقه
قدم يف مواجهة اجلهراء ما ي�ستحق عليه الفوز،
حيث كان الأكرث خطورة ،وا�ستحواذا طوال �شوطي
املباراة ،م�شيدا مبا قدمه الالعبون ،وقدرتهم على
احلفاظ على تركيزهم يف �أ�صعب �أوقات املباراة.
واعرتف مدرب الن�رص ب�أن جتاوز اجلهراء احتاج

جمهودا م�ضاعفا من الن�رص ،م�شريا �إلى �صعوبة
الفرتة املقبلة ،ال�سيما �أن العنابي تنتظره مواجهات
من العيار الثقيل ،اعتبارا من اجلولة املقبلة �أمام
املت�صدر فريق الكويت.
وك�شف العدواين �أن ا�ستعدادات الن�رص ملواجهة
الكويت ،بدات بالفعل من ام�س  ،حيث منح الالعبني
راحة � 24ساعة ،عقب الفوز على اجلهراء.
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القادسية في مواجهة محفوفة بالمخاطر
أمام كاظمة

السالمية لتصحيح مساره

والتضامن للبحث عن فوزه األول

 7.15مساء
كتب �سامح فريد:
يحل الفريق االول لكرة القدم
ب���ن���ادي ك��اظ��م��ة ���ض��ي��ف��ا على
القاد�سية يف ملعب حممد احلمد
بتمام ال�سابعة والربع من م�ساء
ال��ي��وم �ضمن فعاليات اجلولة
التا�سعة من بطولة دوري فيفا
وهي املباراة التي ي�سعى خاللها
كل فريق الى تعوي�ض التعادل
يف اجلولة ال�سابقة حيث كان
ك��اظ��م��ة ق��د اك��ت��ف��ى بنقطة يف
مباراته امام الت�ضامن فيما فر�ض
التعادل ال�سلبي نف�سه على مباراة
القاد�سية امام العربي ما يعني
ان كليهما يدخل لقاء اليوم بهدف
الفوز ويرفع �شعار الهجوم خري
و�سيلة للدفاع.
ودائما واب��دا ما تكون مباريات
القاد�سية وكاظمة ذات طابع
ه��ج��وم��ي ب��ح��ت ب�سبب ا�سلوب
لعب الفريقني والكرة الهجومية
واللعب املفتوح بينهما وهو ما
مينحنا م�ؤ�رشا مب�شاهدة اهداف
خالل مباراة اليوم بينهما.
كل الظروف تقول ان الفوز فقط
ه��و امل��ط��ل��وب ل���دى الفريقني
فالقاد�سية يعي متاما ان خ�سارة
اي نقاط يف لقاء اليوم تعني
ا�ستحالة املناف�سة على لقب

• ضاري سعيد يحاول ايقاف عمر احلبيتر

ال��دوري ومنح الفر�صة للكويت
حل�سم االمور ب�شكل �رسيع ال�سيما
وان فارق النقاط بني الفريقني
ح��ت��ى االن ه��و  12نقطة ومع
ات�ساعه اك�ثر م��ن ذل��ك �سيكون
اللقب قد ح�سم نظريا مل�صلحة
العميد.
كاظمة ب��دوره ال يريد ان يعقد
احل�سابات وي��ب��د�أ يف الدخول
مبنطقة اخلطر نتيجة لرتاجع
النتائج ويامل ان ي�ستفيق يف
مباراة اليوم ويح�صل على دفعة
معنوية ق��وي��ة متنحه الكثري

من الثقة التي قد تنعك�س عليه
ايجابا يف قادم املواعيد.
وي��ع��ول القاد�سية على ك�لا من
خالد الر�شيدي يف حرا�سة املرمى
وامامه م�ساعد ندا و�ضاري �سعيد
وخالد ابراهيم وخالد القحطاين
ويف و�سط امللعب حممد خليل
ور�ضا هاين وعبدالله ماوي ويف
املقدمة ب��در امل��ط��وع وال�سانا
ديابي واحمد الرياحي.
كاظمة ب��دوره ميلك الكثري من
االدوات التي يعتمد عليها املدرب
الربتغايل ت��وين اوليفريا مثل

• فراس اخلطيب يغيب عن مواجهة التضامن اليوم

ن��ا��صر ف���رج ون��ا��صر الوهيب
و�سلطان �صلبوخ وفواز الدو�رسي
يف حرا�سة املرمى ا�ضافة الى
ليما يف ال��دف��اع والتعاقدات
اجلديدة التي ابرمها النادي يف
يناير املا�ضي.
يحتل القاد�سية املركز الرابع
يف ترتيب دوري فيفا وله ع�رش
نقاط يف ر�صيده من خالل الفوز
يف مباراتني والتعادل يف اربع
مباريات واخل�سارة يف اثنتني
فيما كاظمة يحتل املركز ال�ساد�س
بر�صيد  8نقاط فقط.

الجهراء يعسكر اليوم قبل مواجهة العربي غداً
كتب �سامح فريد:

يدخل الفريق االول لكرة القدم
بنادي اجلهراء مع�سكرا مغلقا بداية
من اليوم وحتى موعد مباراته مع
العربي غدا �ضمن فعاليات اجلولة
التا�سعة لبطولة دوري فيفا
لكرة القدم حيث وجد اجلهازان
الفني واالداري ان املع�سكر بات
�رضوريا من اجل تهدئة االو�ضاع
واحلفاظ على ا�ستقرار الفريق على
امل العودة مرة اخ��رى الى ن�سق
االنت�صارات الذي كان عليه الفريق
يف الفرتة االولى من بطولة الدوري
بقيادة امل��درب ال�رصبي بوري�س
بونياك.
ويف �سياق مت�صل طلبت ادارة نادي
اجل��ه��راء م��ن جلنة الت�سوية يف
احتاد الكرة االعتماد على احلكام
االجانب يف مباراة العربي يف اطار
اع�ترا���ض��ات اجل��ه��راء على بع�ض
ال��ق��رارات التحكيمية يف الفرتة
ال�سابقة والتي اعتربوها اثرت
ب�شكل �سلبي على م�سرية الفريق
اال ان طلب اجلهراء واجه اعرتا�ضا
من قبل م�س�ؤويل جلنة الت�سوية
وب��ات م��ن امل ��ؤك��د االعتماد على
حكام وطنيني يف مباراة العربي

 4.45مساء

ختام ناجح لبطولة الكويت األولى
لسلة الكراسي المتحركة
• بونياك واإلدارة مع العبي اجلهراء

اي�ضا كما هو احلال يف كل مباريات
بطولة دوري فيفا.
وعلى جانب اخ��ر يبحث املدرب

بوري�س بونياك عن اف�ضل الية ل�سد
الثغرات الدفاعية التي ظهرت يف
الفرتة ال�سابقة حيث ينوي البحث

يف امكانية تغيري ا�سلوب اللعب
او اج��راء بع�ض التعديالت على
الت�شكيلة التي يعتمد عليها.

«طائرة القادسية» تخطى كاظمة
في الدوري الممتاز
حقق القاد�سية ف���وز ًا م�ستحق ًا
على كاظمة بثالثة �أ�شواط مقابل
�شوط واحد يف املباراة التي جرت

ي�سعى الفريق االول لكرة القدم
ب��ن��ادي ال�ساملية ال��ى جت��اوز
اخل�سارة ال�سابقة له امام الكويت
وذلك عندما يلعب يف اخلام�سة
اال الربع من م�ساء اليوم امام
الت�ضامن على ملعب ثامر �ضمن
فعاليات اجلولة التا�سعة لبطولة
دوري فيفا يف مباراة يامل خاللها كل فريق ان يحقق
النقاط الثالث حيث ي�سعى ال�ساملية الى احلفاظ
على موقعه يف جدول الرتتيب فيما يحاول الت�ضامن
بدوره اال�ستفادة من الطفرة التي حققها يف م�ستواه
ونتائجه الفرتة املا�ضية على امل اخلروج من النفق
املظلم والتخل�ص من املركز االخري يف البطولة
حتى االن خوفا من الهبوط الى دوري الدرجة االولى
يف املو�سم اجلديد بعد تطبيق نظام الدرجتني عو�ضا
عن دوري الدمج.
املباراة حتتمل كافة النتائج اذا ما مت الو�ضع يف
احل�سبان ظروف كل فريق وتقارب امل�ستوى الفني
يف الفرتة احلالية وامتالك كليهما عنا�رص من �شانها
ان ت�صنع الفارق يف الوقت املنا�سب حال قدمت
العطاء املتوقع منهم على ار�ضية امللعب وهو ما
يامله بالتاكيد كل مدرب �سواء عبدالعزيز حمادة يف
ال�ساملية او املدرب االجنبي رادي يف الت�ضامن.
ال�ساملية يفتقد جلهود اثنني من اب��رز العبيه يف
مباراة اليوم وهما ال�سوري فرا�س اخلطيب بداعي

معسكر خارجي في ألمانيا استعداداً لبطولة األردن

مباريات المربع الذهبي تنطلق الثالثاء المقبل

كتب يحيى �سيف:

كتب �سامح فريد:

اال�صابة خ�لال م��ب��اراة الكويت
ا�ضافة الى العب الو�سط روجيه
الذي حت�صل على كارت احمر من
قبل احلكم ليتم توقيفه على اثره
يف مباراة اليوم بيد ان املدرب
عبدالعزيز حمادة �شدد على ثقته
الكاملة يف قدرات العبيه ووجود
ال��ب��دي��ل ال��ق��ادر على تعوي�ض
الغيابات.
ويف اجلانب االخر الت�ضامن لديه حافز كبري اليوم
وهو التاكيد على انه ي�سري يف االجتاه ال�صحيح نحو
حماولة البقاء يف الدوري وعدم التعر�ض للهبوط
ودع��م �صفوفه بالفعل بعدد من الالعبني يف فرتة
االنتقاالت ال�شتوية كما ظهرت ب�صمات املدرب رادي
بو�ضوح على الالعبني وحت�سنت النتائج ب�شكل
كبري.
ومن ابرز مفاتيح لعب الت�ضامن يف مباراة اليوم حمد
امان ويو�سف العنيزان وفي�صل عجب وهم من ميثلون
التفوق الهجومي الوا�ضح والقادرون على ت�شكيل
ازعاج كبري لدفاع اخل�صم.
يدخل ال�ساملية مباراة اليوم ويف ر�صيده  12نقطة
يحتل به املركز الثالث يف الرتتيب من خالل الفوز
يف  3مباريات والتعادل يف � 3أخرى واخل�سارة يف
اثنتني فيما الت�ضامن يحتل املركز االخري بر�صيد
ثالث نقاط جاء بها من التعادل يف ثالث مواجهات
واخل�سارة يف خم�س مباريات ومازال الت�ضامن يبحث
عن اول فوز له يف البطولة.

بينهما م�ساء �أم�����س الأول على
�صالة الأ�صفر يف �إطار �آخر لقاءات
الفريقني يف الدور الأول من بطولة
ال��دوري املمتاز لفرق العمومي
بالكرة الطائرة .ورف��ع الفائز

• جانب من مباراة القادسية وكاظمة

ر�صيده �إل��ى  19نقطة واحتفظ
باملركز الثاين بعد الكويت الذي
ميلك نف�س الر�صيد �إال انه يتفوق
يف ن�سبة نقاط الأ���ش��واط ،وبقي
كاظمة يف الرتتيب الثالث بر�صيد

تصوير :حمدي شوقي

 16نقطة حيث كانت نتيجة اللقاء
غري م�ؤثرة على موقف الفريقني
يف املرحلة الأولى امل�ؤهلة للدور
ن�صف النهائي وتقدم القاد�سية
يف ال�����ش��وط�ين الأول وال��ث��اين
 22/25-23/25وقل�ص الربتقايل
النتيجة وف��از بال�شوط الثالث
 18/25قبل �أن يح�سم الأ�صفر
ال�شوط الرابع واملباراة ل�صاحله
 .21/25وانتهي ترتيب رباعي
املقدمة الذين ت�أهلوا �إلى املربع
الذهبي �إلى ت�صدر الكويت ومن
بعده القاد�سية بنف�س الر�صيد ثم
كاظمة والعربي وتراجع الت�ضامن
�إل��ى املركز اخلام�س والريموك
ال�ساد�س حيث �شارك يف الدوري
املمتاز  6فرق.
من ناحية �أخ��رى �أعلن االحتاد
ج���دول م��ب��اري��ات ال����دور ن�صف
النهائي للبطولة وطبقا لالئحة
امل�سابقة يلتقي العميد �صاحب
املركز الأول مع العربي الرابع
والقاد�سية الثاين �أم��ام كاظمة
الثالث وتقام امل��ب��ارات��ان على
�صالة فجحان ه�لال املطريي
ب��ن��ادي القاد�سية يف اخلام�سة
وال�سابعة م�ساء على التوايل.

اختتم النادي الريا�ضي للمعاقني بطولة الكويت
املحلية الأول��ى لكرة ال�سلة على الكرا�سي املتحركة
للمعاقني مب�شاركة �أربعة ف��رق حملية متثل العبي
النادي.
وقال �أمني �صندوق النادي ومدير البطولة �سعد الأزمع
عقب ختام البطولة �إن مبارياتها ال�ست ظهرت مب�ستوى
فني جيد و�شهدت بروز �أكرث من العب واعد �سيكونون
دعامة ملنتخب الكويت يف اال�ستحقاقات املقبلة.
و�أ���ض��اف ان البطولة التي نظمها النادي مبنا�سبة
احتفاالت البالد مبرور  57عاما على ذكرى اال�ستقالل
ومرور  27عاما على ذكرى حترير الكويت والذكرى الـ
 12على تويل �سمو �أمري البالد مقاليد احلكم وا�ستمرت

�أربعة �أيام �شكلت فر�صة لإعداد العبي املنتخب لبطولة
غرب �آ�سيا للعبة املقرر �إقامتها يف الأردن مبار�س
املقبل.
وذكر ان املنتخب الوطني �سيقيم مع�سكرا تدريبيا يف
�أملانيا ا�ستعدادا لبطولة الأردن نظرا لأهميتها باعتبارها
م�ؤهلة لدورة الألعاب الآ�سيوية للمعاقني التي �ستجرى
يف اندوني�سيا يف وقت الحق من هذا العام ،م�شيدا بدعم
رعاة البطولة وبجهود جميع اللجان العاملة فيها.
وح�رض ختام البطولة رئي�سة النادي الفخرية ال�شيخة
�شيخة العبدالله وعدد من �أع�ضاء جمل�س �إدارة النادي
وجمهور غفري فيما مت تكرمي الفرق الفائزة و�أف�ضل العب
وهداف بالبطولة.

• منافسات املباراة اخلتامية في البطولة

