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القادسية يبدأ مشوار الدفاع عن لقبه أمام الفحيحيل اليوم

الساملية قدم أداء هزيال أمام الكويت وخرج من الكأس

الفريق هو نفسه من يحتل املركز اخلامس في الدوري املمتاز، 
فاألداء اجلميل ال���ذي قدمه امام العنابي وتوجه بهدف كان 
كفيال بخوض مباراة ربع النهائي اليوم بالرغم من ان األخضر 
عانى نقصا كبيرا في جميع خطوطه ففي الدفاع غاب عنه 
السلوفيني روك وفي الوسط محمد جراغ واجلزائري امير 
سعيود وفي الهجوم خالد خلف، لكن املستوى الكبير الذي 
ظه���ر به الالعبون اثبت انهم قادرون على تخطي التضامن 
اليوم الس���يما في ظل تألق البرازيلي جوزيه فالكا وحسني 

املوسوي ونواف شويع وعبداهلل الشمالي. 
وفي اجلبهة األخرى جند التضامن الذي انتش���ى اخيرا 
وبات يسعى الن تكون له كلمة في كل البطوالت بعد ان عادت 
له روحه في اآلون���ة االخيرة وأفاق من الغيبوبة التي كان 
فيها، ويدرك مدربه الروماني الكسندر مالدوفان ان العربي 
فريق كبير وله اسمه لذلك سيكون حذرا وسيحاول اصطياد 
فرصة متكنه من الوصول الى الدور نصف النهائي باالعتماد 

على حتركات صالح وليد وحمد امان من األطراف.

العبي���ه وهما بدر املطوع وفه���د االنصاري، لكن ما مييز 
القادسية ان لديه مجموعة قادرة على سد النقص، ورمبا 
املش���كلة التي يعاني منها القادسية هي خط الدفاع الذي 
دائما ما يكون السبب في تعادل او خسارة الفريق ألخطائه 

املتكررة بالرغم من انه يضم جنوم املنتخب.
اما الفحيحيل فيأمل اال تكون مباراة اليوم نهاية مشواره 
السيما انه عاد من بعيد في مباراة خيطان في الدور االول 
بعد ان كان خاسرا بهدفني ثم متكن من التعديل والتغلب 
في الشوط اإلضافي ما يعني ان الفريق ميلك إصرارا كبيرا 
وروحا عالية، ورمبا عودة مجلس ادارته املنحل كان لها 
االثر الطيب في نفوس العبيه، ولكن القادس���ية يختلف 
عن خيطان وتسجيله هدفني في مرماه يعني اخلروج من 
الباب الضيق لذلك عليه اللعب بواقعية واغالق الوس���ط 
والدفاع بأكبر ع���دد من الالعبني واالعتماد على الهجمات 
املرتدة التي من املمكن ان متنحهم األفضلية. من ش���اهد 
العربي في مباراة الدور االول امام النصر ال يقول ان هذا 

عبدالعزيز جاسم 
سيكون اليوم على قطبي الكرة القادسية والعربي اثبات 
اجلدارة والتأهل الى الدور نصف النهائي ملس���ابقة كأس 
ولي العهد عندما يتقابل االول مع الفحيحيل في الس���اعة 
6:15 على س���تاد صباح السالم، والثاني مع التضامن في 
ال� 8:15 على س���تاد محمد احلم���د. ويدخل العبو األصفر 
املباراة وهم اكثر الفرق راحة بعد ان تأهلوا الى هذا الدور 
كون القادسية حامل اللقب، باستثناء العبيه الذين كانوا 
ضمن صف���وف املنتخب الوطني ف���ي مباراته مع عمان، 
لكن ما يطمئن األصفر ان املنافس ليس باملس���توى الذي 
يهدد حفاظه على اللق���ب، اال اذا حدثت مفاجأة وانتفض 
الفحيحيل الس���مه واثبت ان الفوز بالكؤوس ال يخضع 

ملقاييس املستويات.
ويعول املدرب محمد ابراهيم الذي من املفترض ان يقود 
األصفر بعد رحلة عالج على اغلب الالعبني الذين شاركوا 
مع املنتخب في مباراة عمان لكنه سيفتقد مجهودات افضل 

القادسية والعربي على موعد في الدور نصف النهائي
يلتقيان الفحيحيل والتضامن في ربع نهائي كأس ولي العهد

األبيض إلى الهند السبت واحتمال استبعاد المصابين
مبارك الخالدي

تلقت ادارة الكويت رسميا موافقة جلنة املسابقات في اللجنة 
االنتقالية الحت���اد الكرة على تأجيل مب���اراة االبيض املرتقبة 
امام النصر 14 اجلاري في انطالقة القس���م الثالث واحلاسم من 
الدوري املمتاز الى 7 ابريل املقبل بسبب سفر بعثة الفريق الى 
الهند الس���بت املقبل ملواجهة براذرز تشرشل الهندي في اطار 
منافس���ات اجلولة الثانية من املجموعة الثانية ملس���ابقة كأس 

االحتاد اآلسيوي.
وكان���ت ادارة الكويت قد تقدمت بكتاب رس���مي الى اللجنة 
االنتقالي���ة بغية تأجيل مواجهة النصر الرتباط الفريق برحلة 
الهند االمر الذي لقي استجابة من »االنتقالية« تسهيال لالبيض 

في حملته للدفاع عن لقبه القاري.
ومن جهة اخرى تقرر س���فر بعثة الفري���ق الى مدينة جوا 

الهندية مساء السبت على الطيران الهندي باعتباره خط السير 
الوحيد الذي يضمن وصوال مباش���را تالفيا لالرهاق املصاحب 

لرحالت »الترانزيت«.
ومن املتوقع ان تضم البعثة 27 العبا واداريا برئاس���ة امني 
الس���ر العام وليد الراش���د ومدير الكرة عادل عقلة واجلهازين 

الفني واالداري.
ويعك���ف اجلهاز الطبي لالبيض عل���ى تكثيف عالج العبيه 
املصابني ملعرفة مدى امكانية سفر اي منهم من عدمه مع االستئناس 
بالرأي الفني للمدرب البرازيلي ارثر بهذا الشأن السيما ان عدد 
املصاب���ني يصل الى 7 العبني في مقدمتهم فهد عوض وعبداهلل 
نهار وخالد عجب والبرازيلي كاريكا واخرين لم يشارك اي منهم 
في مباراة الفريق امام الساملية في الدور التمهيدي لبطولة كأس 

سمو ولي العهد التي انتهت بفوز كبير لالبيض 3 - 0.

السالمية لتوماس: »صبري عليك طال«
العب وسط السماوي عبداهلل 
البريك����ي ان الفريق لم يظهر 
باملستوى املطلوب واستحق 
االبيض الفوز، مشيرا الى انه 
كان جاهزا للعب منذ البداية 
لكن لكل م����درب وجهة نظر 

ويجب ان نحترمها. 
واضاف انه ال توجد لديه 
مشكلة مع املدرب توماس او 
االدارة لكن مشاركته بانتظام 
مع الفريق تبقى بيد املدرب وال 
ميكنه االعتراض الن دوره هو 
التدريبات وااللتزام  حضور 
بها، اما اختيار التشكيلة فال 
ميكن له التدخل فيها، مضيفا 
ان املدرب كان لديه اعتقاد انه 
يريد اللعب لألزرق فقط وليس 
للساملية لذلك أجلسه على دكة 
البدالء وهذا اعتقاد خاطئ الن 
النادي بوابة الالعب للوصول 
ال����ى املنتخب لك����ن الظروف 
هي التي منعته من اللعب مع 

الفريق بسبب اإلصابة.
واشار البريكي الى انه يجب 
على الالعبني التركيز على كأس 
سمو االمير ألن التركيز على 
بطولة واحدة واحلصول عليها 
افضل من التركيز على بطولتني 

وضياعهما معا. 

والفريق.
وفي الس����ياق نفسه وعن 
أسباب اخلسارة من الكويت قال 

ضميره بتقدميه االس����تقالة. 
كل هذه األحداث يجب ان تقف 
عندها اإلدارة ملصلحة اللعبة 

عبدالعزيز جاسم 
يبدو ان ايام الوئام بني ادارة 
نادي الساملية واملدرب البلجيكي 
وليام توماس ستنتهي قريبا 
بعد التخبط الواضح من املدرب 
في املباريات التي خاضها والتي 
كان آخرها امام الكويت في كأس 
ولي العهد وخسرها بالثالثة، 
واملشكلة ليست في اخلسارة 
بل في األداء الذي يذكر اجلميع 
بأيام كانت تسمى فيها الكرة 
ب����� »الطمباخي����ة« حيث كان 
يسددها الالعبون اينما ذهبت 

دون تركيز او تنظيم.
لذلك على ادارة الس����املية 
بإقالة  ان تتخذ قرارا سريعا 
توماس من منصبه ألنه خرج 
من كأس ول����ي العهد وقبلها 
من كأس االحتاد وهاهو يحتل 
الدوري  املركز الس����ادس في 
ورمب����ا يك����ون ال����دور على 
مسابقة كأس س����مو االمير، 
كما انه »طف����ش« العديد من 
الالعبني أبرزهم بشار عبداهلل 
ويعقوب األنص����اري ومدير 
الذي  الكرة عل����ي عبدالرضا 
قال رأيه بصراحة في املدرب 
ولكن لم يس����مع له احد فأبى 
ان يتحمل املسؤولية وأرضى 

البريكي: ال مشكلة مع المدرب

زياديتش: تفوقنا 
على أنفسنا أمام الساحل

مبارك الخالدي
قال مدرب اجلهراء البوس��ني 
زياديت��ش بعد ف��وز فريقه على 
الس��احل 3- 1 وتأهل��ه الى الدور 
النهائي لبطولة كأس س��مو  ربع 
ولي العهد ان العبيه تفوقوا على 
انفسهم واس��تطاعوا في الشوط 
الثان��ي قلب تخلفه��م بفوز كبير 
ومس��تحق بالرغ��م م��ن النقص 
العددي. وأض��اف انه بالرغم من 
النقص العددي منذ الشوط االول 
بسبب طرد مدافعنا احمد حسن اال 
ان العزمية واالصرار واللعب بروح 
عالية عوضت هذا النقص وتفوق 
الالعبون على انفسهم وهذه احدى 
حسنات معسكر االسكندرية االخير 
الذي متكنا خالله من رفع معدالت 
اللياقة البدنية واستيعاب العبينا 
النهج التكتيكي املناسب وااللتزام 

بخطة اللعب املوضوعة.
واشار زياديتش الى ان دخول 
املهاجم محمد دهش في الش��وط 
الثان��ي كان الورقة الرابحة، حيث 
اس��تطاع بتحركاته الواعية صنع 
الهدفني االول والثاني وتسبب في 
ارباك دفاعات اخلصم وهو الدور 
االبرز في مثل هذه االحوال. وعن 
لقاء كاظمه غدا في الدور ربع النهائي 
قال اننا نحتاج الى مساندة احلظ 
وه��و االهم في مب��اراة الكؤوس 
فالبرتقال��ي فريق ق��وي ومنظم 
ويلعب باسلوب مفتوح ما يتيح لنا 
التحرك بحريه ولكن ليس معنى ذلك 
مجاراته في اسلوبه ولكن سنلعب 

بالطريقة التي حتقق مبتغانا. 

»يد« الصليبخات في مواجهة صعبة أمام الكويت
واليرموك يلتقي التضامن لإلبقاء على أمل التأهل

حامد العمران
تنطلق اليوم على صالة الشهيد فهد األحمد 
في الدعية مباريات االسبوع التاسع من دوري 
الدمج لكرة اليد، حيث تقام 3 مباريات يلتقي 
في األول���ى اليرموك )7 نق���اط( مع التضامن 
)نقطتان( في الرابع���ة والنصف في مواجهة 
تهم األول الذي يتطلع لالحتفاظ ببريق األمل 
للتأهل مع الفرق الستة الكبار، فيما يتقابل في 
اللقاء الثاني اجلهراء مع كاظمة ويتس���اويان 
برصيد 5 نقاط وذلك في السادس���ة مساء، اما 
اللقاء الثالث فيحظى باهتمام كبير حيث يجمع 
الصليبخات )13( مع الكويت )11( في لقاء مهم 

للفريقني وذلك في السابعة والنصف.
واللقاء االخير لن يكون لقاء عابرا حيث ان 
طرفيه قد اعدا له العدة ويحسبان له الف حساب 
الن الفوز اليوم يعني ضمان التأهل بنسبة كبيرة 
وخاصة للصليبخ���ات الذي تنتظره مباريات 
نارية في االسابيع املقبلة لذلك يأمل ان يكون 
احد الفرسان الس���تة مبكرا لعدم التحول في 

مرحلة الشد العصبي بفقدانه مباراة اليوم.
ويغيب عن الصليبخات اليوم مدربه الوطني 
خالد غلوم ولكن مس���اعده الوطني عباس طه 
يعرف جيدا كيف يسد النقص الفني خلبرته 

الفنية اجليدة.
ومن املؤكد ان الصليبخات سيحاول ايقاف 
خطورة اخلط اخللفي لألبيض وقد يلعب بدفاع 
متقدم في بعض االوقات حملاولة خلخلة الثقة 
عند العبي الكويت وقد تكون البداية 6-0 او 

5-1 في محاولة جلس النبض.
اما في اجلانب الهجومي فتوجد عدة مفاتيح 
للعب عند الصليبخات سواء في اخلط اخللفي 
لوجود فيصل صيوان ومشاري طه ومحسن 

الهاجري او في اخلط االمامي لوجود انور مفرح 
وخالد عوض واحمد الكندري وفي الدائرة الدولي 
سامح الهاجري الذي يعرف جيدا واجباته الى 
جانب مشاركة فواز عباس وقد يلعب الكندري 
في مرك���ز صانع األلعاب اذا تطلب األمر، فيما 
يحرس عرين الصليبخات الدولي تركي اخلالدي 
وزميله خالد مدوه الذي يرتفع مس���تواه من 

لقاء الى اخر.

الكويت عينه على الفوز

وعلى اجلبهة األخرى يلعب الكويت وعينه 
على النقطتني ومعنوي���ات العبيه عالية بعد 
الفوزين املتتالني على النصر والقادسية وهذا ما 
يجعله يدخل لقاء اليوم بثقة عالية وقد يكون 
لذلك اثر عكسي على الفريق اال اذا متت تهيئة 
الالعبني من خالل اجلهاز االداري والفني جيدا 
واذا لعب االبيض مبستواه املعهود واوجد املدرب 
الصربي ميشيل احللول املناسبة لكسر دفاع 
الصليبخات املتقدم فان الكويت سيكون قريبا 
من الفوز السيما وانه يضم بني صفوفه العبني 
على مستوى املباراة وقادرين على قيادة دفة 

االبيض الى بر االمان في جميع املراكز.
ويتواجد في اخلط اخللفي محمد الغربللي 
وعب���داهلل اخلميس وخالد الب���راك وعبداهلل 
الغربللي وعل���ي املزن واحيان���ا عبدالرحمن 
البالول ذلك االكتشاف اجلديد على الدائرة الى 
جان���ب وجود جناحني على كفاءة عالية وهما 
مش���اري العتيبي وعبدالعزي���ز املاجد ويأتي 
بعدهما عبدالناصر محبوب ومشعل طه وهذه 
العناصر متنح املدرب عدة خيارات ايجابية، فيما 
يحرس مرم���ى األبيض احمد الفرحان وزميله 

ناصر الهاجري.


