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فرج لهيب يغيب عن صفوف الساملية امام الكويت

فالح: لهيب والجاسر يغيبان أمام الكويت

مبارك: صفوف القادسية اكتملت

الدويسان يعتزل أمام القادسية

عبدالعزيز جاسم 
قال مساعد مدرب الفريق االول لكرة 
القدم بنادي الساملية علي فالح ان السماوي 
سيعاني من غياب عدد من العبيه ابرزهم: 
فرج لهيب وبدر اجلاسر لاليقاف حلصولهما 
على 3 انذارات وبالتالي لن يش���اركا في 
املباراة املقبلة بالدوري املمتاز امام الكويت 
اجلمعة املقبل، مضيفا ان املهاجم الشاب 
سليمان عبدالرضا يواصل اجلهاز الطبي 
للفريق اعادة تأهليه مرة اخرى بعد االصابة 
التي حلقت به مؤخرا ولكنه لن يش���ارك 

ايضا.
ولفت الى ان النيجيري اميانويل ايزوكام 
س���يدخل التدريبات اليوم للوقوف على 
حالته ومدى امكانية مشاركته امام الكويت، 
باالضافة الى العماني سعد السعدي الذي 
يعاني من اصابة اس���تمرت 5 شهور منذ 

التعاقد معه وحتى االن لم يتشاف. 
واشار فالح الى ان الفريق مير مبرحلة 
جتديد حيث انضم اليه العديد من الالعبني 
اجلدد وهو بحاجة الى وقت اكبر لزيادة 
االنسجام فيما بينهم، خصوصا ان معظمهم 
جاء اثناء كأس االحتاد ولم يخض جتارب 
كثيرة مع الفري���ق ولكن ذلك ليس عذرا 
لعدم تقدمي مستوى بل بالعكس يجب ان 
نظهر مبستوى يرضي جميع اجلماهير 
الن الس���املية مش���هور بتقدمي���ه للكرة 

اجلميلة.

واضاف ان الفريق لم يظهر مبستوى 
جيد امام العربي في الشوط االول باجلولة 
الس����ابقة بالدوري ولكنه ظهر مبستوى 
مغاير في الشوط الثاني واضاع العديد 
من الفرص الس����هلة والتي كانت كفيلة 
باخراجه فائ����زا واحلصول عل����ى ال� 3 
نقاط ولكن اجله����از الفني عموما راض 
عن اداء الالعبني م����ع بعض املالحظات 
بس����بب االخطاء الفردية، مشيرا الى ان 
اجلهاز الفني يركز خالل التدريبات احلالية 
على تالفيها من خالل توجيهات املدرب 
البلجيك����ي وليام توماس الذي اثبت انه 
مدرب محنك عندما صحح االوضاع في 

الشوط الثاني امام العربي.
وبني فالح ان املهاجم السنغالي احلاج 
دميبا كان مميزا بالنسبة لتحركه الهجومي 
وصنع����ه الفرص وكذل����ك ارهاقه لدفاع 
العربي بالرغم من اضاعته فرصا سهلة 
للتس����جيل والتي لم يحالفه احلظ فيها، 
مش����يرا الى ان اجلميع سيالحظ قدرته 
الكبيرة على التهديف ان فارقه سوء احلظ 

الذي الزمه في مباراة العربي.
واكد ان مواجهة الكويت ستكون من 
اقوى املواجهات بالدوري الن االبيض يريد 
التعويض والعودة الى حالته الطبيعية 
بعد هزميته امام النصر، مؤكدا ان مالمح 
بطل الدوري ومنافسيه لن تتضح اال مع 

ختام القسم الثاني من الدوري. 

عبدالعزيز جاسم 
اكد مدير الفريق االول لكرة القدم بنادي القادسية 
جمال مبارك ان صفوف االصفر اكتملت بعد دخول 
املهاج���م احمد عجب التدريبات حيث كان يعاني 
من ش���د في الرقبة حرمه من التدريب الكثر من 
اس���بوع وغاب على اثره عن مباراة الصليبخات 
في اجلولة االولى، الفتا الى ان بدر املطوع سبقه 
بدخول التدريبات وبات قادرا على املشاركة في 

مباراة التضامن اخلميس املقبل في اجلولة الثانية 
من الدوري املمتاز. وبنينّ مبارك ان االصفر سيدخل 
مباراة التضامن من اجل الفوز وال ش���يء غيره 
ملواصلة الصدارة تكملة للمشوار لالحتفاظ باللقب، 
الفتا الى ان التضامن رغم خسارته باجلولة االولى 
امام كاظمة 0-2 وظهوره مبستوى متواضع اال 
انه من الفرق الكبيرة ويستطيع النهوض في اي 

حلظة واحداث مفاجأة الي فريق يواجهه.

أعل���ن جنم كاظم���ة عبداهلل 
أنه سيعتزل املالعب  الدويسان 
خالل مباراة فريقه أمام القادسية 
12 فبراير املقب���ل ضمن بطولة 
الدوري املمتاز في قسمه الثاني، 
وذكر الدويسان ان مجلس ادارة 
كاظمة تلقى موافقة القادسية بهذا 

اخلصوص.
واضاف ان كثرة االصابات التي 
تعرض له���ا وراء التعجيل بهذا 
الق���رار، متمنيا في نفس الوقت 
لفريق���ه املنافس���ة القوية على 
بطوالت املوسم احلالي، مشيرا 
ال���ى ان كاظم���ة ال يتوقف على 

العب معني، بل يضم مجموعة من 
الالعبني املتميزين الذين يسعون 
الى العودة ملنصات التتويج بدعم 
من مجلس ادارة النادي وبجهود 
اعضاء الفريق، متوقعا ان تكون 
لكاظمة كلمة قوية هذا املوسم في 

اكثر من بطولة.

أكد أن السالمية سيظهر بمستواه الحقيقي في الجوالت المقبلة

مبارك الخالدي
تقام الي��وم 7 مباريات ضمن 
اجلولة السابعة من دوري الشباب 
حيث يسعى الكويت املتصدر ب� 18 
نقطة الى مواصلة انتصاراته على 
حساب الفحيحيل الثامن )8 نقاط( 
على ستاد علي صباح السالم، وكان 
االبيض فاز في مبارياته الس��ت 
التي خاضها حتى اآلن، كما يلتقي 
اجلهراء الوصي��ف )13 نقطة( مع 
اليرموك )3 نقاط( على ستاد ثامر، 
بينما يواجه النصر الثالث )13 نقطة( 
خيطان الثامن )8 نقاط( على ستاد 
الصداقة والسالم، ويلتقي التضامن 
الراب��ع )12 نقطة( مع القادس��ية 
السادس )11 نقطة( على ستاد صباح 
السالم، بينما يلعب العربي اخلامس 
)12 نقطة( مع الس��احل العاشر )5 
نقاط(، على س��تاد محمد احلمد، 
ويلتقي اليرموك السابع )9 نقاط( 
مع كاظمة احلادي عشر )4 نقاط( 
على ستاد الكويت، ويواجه الشباب 
قبل االخير بنقطتني الصليبخات 
صاحب الذي ميتلك نقطة واحدة 
على ستاد التضامن وتقام جميع 

املباريات في ال� 4 عصرا.

الكويت
لمواصلة انتصاراته
في دوري الشباب


