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عبدالكريم: لعبنا أمام كاظمة بتكتيك مدروس والتأهل إنجاز
تكريم الئق لالعبي الجهراء بعد تدريب اليوم

اجلهراء فّجر املفاجأة وأخرج كاظمة من ربع نهائي كأس سمو ولي العهد

حسني فاضل سيكون جاهزا للمشاركة أمام االحتاد

 الدوسري: لم نلعب أمام الجهراء بجدية

عقلة: الفوز جاء في وقته

فالح: غياب العثمان مستمر لإلصابة

خسارة النصر أمام الساحل وديًا

عبدالعزيز جاسم
قال مشرف الفريق االول في نادي كاظمة عبداهلل الدوسري ان الالعبني 
هم الس����بب في خس����ارة البرتقالي امام اجلهراء في الدور ربع النهائي 
لكأس سمو ولي العهد لعدم لعبهم بجدية وإلضاعتهم الفرص الكثيرة 
خالل ش����وطي املباراة رافضا في الوق����ت ذاته حتميل املدرب الروماني 
ايلي بالتشي خسارة املباراة. وبني الدوسري ان احلكم ظلم كاظمة لعدم 
ط����رد العب اجلهراء صالح ندا الذي قام بصفع الكيني محمد جمال من 
دون كرة مكتفيا بإشهار البطاقة الصفراء في وجهه ثم قام بطرده النني 

تدخلت لتهدئة االمور بني الالعبني.
وأضاف الدوسري انه ال يعرف السبب احلقيقي وراء فقدان التركيز 
لالعبي خط الدفاع في الدقائق االولى من كل شوط والتي دائما تتسبب 
في خسارة الفريق بالرغم من ان االسماء املوجودة جميعها مميزة لكن 
هذه املشكلة باتت تؤرق الفريق وجتعله يراجع حساباته مرة اخرى.

وأشار الدوسري الى ان جراح الظفيري والبرازيلي ساندرو حصال 
على الكرت االصفر الثالث لهما وبالتالي لن يتمكنا من املش����اركة امام 
التضامن يوم غد اليقافهم لكن صفوف الفريق ستكون مكتملة امام العهد 
اللبناني في كأس االحتاد اآلس����يوي باستثناء خالد الشمري الذي طرد 

في مباراة اجليش السوري ولم تصلنا عقوبته حتى اآلن.

مبارك الخالدي
لقي فريق اجلهراء اس���تقباال حافال ف���ي ملعبه فور وصول 
احلافلة التي أقلت الالعبني من س���تاد ثامر في نادي الس���املية، 
احتفاال بفوز الفريق الثمني على كاظمة 1-0 مساء اول من امس، 
وتأهله الى الدور نصف النهائي من بطولة كاس سمو ولي العهد 

السابعة عشرة.
وس���يصطدم اجلهراء في نصف النهائ���ي مع الكويت في 14 
ابريل املقب���ل، علما ان الفريقني تواجها في نهائي كأس س���مو 

االمير عام 2002.
 وأعرب مساعد مدرب اجلهراء احمد عبدالكرمي عن سعادته 
البالغة بهذا التأهل، وقال انه اجناز يحس���ب لالعبني اوال ولكل 
م���ن دعم الفريق وش���د من ازره، اذا مرت 8 س���نوات على آخر 
اجناز يحسب للجهراء بالرغم من الزخم الكبير بتواجد عدد من 

الالعبني املميزين.
 وأضاف: لقد لعبنا امام كاظمة بتكتيك مدروس اعتمادا على 
اغالق املنافذ من وس���ط امللعب وارسال الكرات الطويلة خلف 
املدافعني لتمي���ز املهاجمني محمد دهش والبرازيلي ويلس���ون 
انطونيو بالس���رعة في االنطالق، وبالفعل جنح هذا االس���لوب 
حيث الحت لنا اكثر م���ن فرصة واثمر ذلك الهدف الغالي الذي 

جاء في توقيت قاتل.

تحسن المستوى

 وأشار عبدالكرمي الى ان التحسن الكبير في املستوى الفني 
والبدن���ي للفريق كان نتيجة ثمرة االعداد اجليد في املعس���كر 
التدريبي، وجنح العبونا في اس���تيعاب التكتيك املناسب لهم. 
وقال: ان ما يزيد س���عادتنا هو ان الف���وز جاء على فريق كبير 
يض���م العبني مميزين ومدربه ذو فكر عال، وفي املقابل العبونا 
صغار السن اال انهم كان كبارا امام كاظمة، مشيرا الى ان اجلهاز 
الفني للجهراء درس اس���لوب لعب منافسه جيدا والذي يعتمد 
على االطراف والس���يطرة على وسط امللعب، قائال: لقد جنحنا 

في التعامل معه إلبطال مفعول هذا األسلوب. 
وانتقد عبدالكرمي جلنة املسابقات بإيقافها بطولة كاس سمو 
ولي العهد حتى الشهر املقبل وعودة بطولة الدوري، وقال: كنا 
نتمنى ان نواجه الكويت ونحن في قمة ارتفاع الروح املعنوية 
لالعبينا بعد الفوز الكبير على كاظمة، اال ان التوقف سيبعدنا 
عن اجواء املس���ابقة وبالرغم من ذلك فنحن ال نخشى االبيض 

فهو بالنسبة لنا كتاب مفتوح.
اجلدير بالذكر ان ادارة اجلهراء قررت اقامة حفل تكرمي الالعبني 
ماديا، بعد تدريب اليوم تقدي���را لهذا االجناز الكبير، وحتفيزا 

لالعبني واحملافظة على هذه الروح العالية.

مبارك الخالدي
قال مدير الكرة ف����ي نادي الكويت عادل عقلة ان الفوز على اليرموك 
3-0 والتأهل الى الدور نصف النهائي لكاس س����مو ولي العهد، جاء في 
وقته. وأض����اف: كنا بحاجة الى الفوز بعدد واف����ر من االهداف ليمنحنا 
دفعة معنوية قبل مغادرة الفريق غدا الى الهند ملواجهة اخوة تشرش����ل 
في اجلولة الثانية من بطولة كاس االحتاد اآلس����يوي.  وعن املباراة مع 
اليرم����وك، قال عقلة: انه فريق يس����تحق االحترام ومباريات الكؤوس ال 
تعترف بالفوارق واالمكانات الفنية، وحظوظ جميع الفرق متساوية، وما 
مييز الفرق الكبيرة هو وجود احملترفني واالمكانات املادية التي تسهم في 
رفع احلالة الفنية للفريق، اال ان ما يحدث داخل ارض امللعب امر مختلف، 

فالروح والعزمية واالصرار كفيالن بتعويض النواقص االخرى.

عبدالعزيز جاسم
قال مساعد مدرب فريق الساملية علي فالح ان املدافع 
وكابنت الفريق ناصر العثمان سيستمر غيابه في مباراة 
العربي ضمن اجلولة ال� 15 من الدوري املمتاز بعد غد 
االحد، بعد ان غاب عن املواجهة امام الكويت في كأس 
سمو ولي العهد للسبب نفسه، مشيرا الى ان العثمان 
لم يتمكن من املش����اركة في التدريب وهو بحاجة الى 

اسبوع على األقل للعودة الى املالعب.
واضاف: ان املهاجم العماني سعد السعدي بحاجة 

الى الوقت كي يظهر مبستواه الطبيعي، بعد ان غاب ملدة 
نصف موسم عن التدريب، وسيكون من ركائز الفريق 
في املباريات القادمة. وأوضح فالح انه غير راض عن 
مستوى الفريق في الفترة املاضية، خاصة في املباراة 
مع الكويت والتي خسرها السماوي صفر-3، موضحا 
ان املنافسة على لقب الدوري املمتاز باتت مستحيلة، 
وطموح النادي حتقيق مركز متقدم، وكذلك يجب القتال 
من اجل احلصول على لقب كأس س����مو األمير، والذي 

يعتبر األمل األخير إلنقاذ املوسم.

عبدالعزيز جاسم
خسر النصر على ملعبه امام الس���احل 0-1، في املباراة الودية 
في كرة القدم التي اقيمت اول من امس ضمن استعدادات »العنابي« 
للقسم الثالث من الدوري املمتاز، ولم يظهر النصر مبستواه املعهود 
بسبب اشراك املدرب البرازيلي مارسيلو كابو لعدد كبير من الالعبني 
البدالء للوقوف على مس���تواهم وجاهزيتهم السيما انه يحتاج الى 
اكبر عدد منهم خالل احتدام املنافس���ة ألن���ه يعلم ان هناك العبني 

سيوقفون وال يضمن ظروف االصابات ايضا.
وقال مدير الفريق االول بالنادي محمد مجاهد ان اخلروج امام 
العربي في كأس س���مو ولي العهد لكرة القدم ليس نهاية املطاف 
ألن الفري���ق ينافس بقوة على لقب الدوري ويريد حتقيقه وكذلك 
يريد الوصول الى ادوار متقدمة في كأس س���مو االمير لذلك على 
الالعبني تناس���ي اخلس���ارة من العربي الذي لم نتفوق عليه هذا 
املوسم في اي مباراة، وبني مجاهد ان املدرب فضل اعطاء الالعبني 
راحة اليوم وامس الن الفريق لم يحصل على اجازة طوال الفترة 
املاضية والتي ذهب بها الى معس���كر القاهرة وبالتالي فان الراحة 
مطلوبة للجهازين الفني واالداري والالعبني حتى يستعيدوا التركيز 
مرة اخرى مبينا ان الفريق بصدد اجراء مباراة ودية خالل اليومني 
املقبل���ني لكنها لم حتدد حتى االن والتي لن تخرج عن فرق دوري 

الدرجة االولى. 

عبدالعزيز جاسم
يحاول اجلهاز الطبي في القادسية 
جتهيز املدافع حسني فاضل ملباراة 
االحتاد الس����وري في كأس االحتاد 
اآلسيوي بعد ان شملت القائمة اسمه 
وبالتالي فإن إمكانية مشاركته باتت 
بنس����بة 80% إال إذا طرأ جديد على 
إصابته وبالتالي فإنه في كل األحوال 
لن يغام����ر املدرب محم����د إبراهيم 
ويش����ركه في مب����اراة الصليبخات 
غدا خوفا م����ن تفاقم اإلصابة لذلك 
من احملتمل ان يكون فاضل الالعب 
الثالث الغائب عن مباراة الصليبخات 
بع����د بدر املط����وع والعاج����ي كيتا 

املوقوفني.
من جهة اخرى، يس����عى املدرب 
إبراهي����م الى التخفيف م����ن أعباء 
الالعبني  اليومي����ة على  التدريبات 
خوفا من تعرضهم لإلصابة واإلجهاد، 
السيما ان الفريق لديه استحقاقات 
كثيرة في فترة قصيرة ألنه سيضطر 
بعد مباراة الصليبخات بالدوري الى 
الى س����ورية  املغادرة بعدها بيوم 
ملواجهة االحتاد السوري ثم يخوض 
مواجهة في الدوري أمام التضامن في 
20 اجلاري ويغادر بعدها الى الهند 
ملالقاة ايست بنغال في كأس االحتاد 
اآلس����يوي 24 منه وبعدها ستكون 
أولى مواجهاته في الدور ربع النهائي 
بكأس سمو االمير 29 اجلاري ما يعني 
ان الفريق سيبذل مجهودا كبيرا في 

جميع اخلطوط.
ويبدو ان إبراهيم يركز في الوقت 
احلالي على مب����دأ التدوير في خط 
الهج����وم لوجود ع����دد وافر منهم 
ويستطيع إش����راك اي العب منهم 
ولن يتأثر به لكن املشكلة تكمن في 
خط االرت����كاز الذي يعتمد بصورة 
كبيرة على طالل العامر وكيتا اللذين 
سيكونان أكثر الالعبني تأثرا خصوصا 
ان البديل األول فهد االنصاري يعاني 
من إصابة طويلة ولن يعود إال بعد 

3 أسابيع.

أمير سعيود 
يعود أمام السالمية

غياب الظفيري وساندرو عن »البرتقالي« أمام التضامن

افتتاح ديوانية النادي األسبوع المقبل

الشمالي يغيب عن العربي
 وسعيود جاهز للسالمية

عبداهلل العنزي 
تفتتح اللجنة املؤقتة في النادي العربي األسبوع 
املقبل ديوانية النادي الت���ي مت إغالقها خالل الفترة 
املاضية من قبل مجلس اإلدارة السابق بسبب جعلها 
صال���ة لتدريب فرق اجلودو في الن���ادي، ولقي هذا 
التصرف من قبل اإلدارة الس���ابقة احتجاجا من قبل 
رواد الديوانية الذين رفضوا اجللوس في املقر اجلديد 
لهم، وفور تسلم اللجنة املؤقتة بالنادي ملهام عملها 
قام الرواد مبقابلة رئيس اللجنة املؤقتة الشيخ سلمان 

احلمود وطالبوه بإعادة الديوانية القدمية إليهم.
وقام���ت اللجنة املؤقتة بنقل تدريب فرق اجلودو 
إلى احدى الغرف املوجودة حتت ستاد صباح السالم 
وإعادة ترميم الديوانية لألعضاء التي من املتوقع ان 
يستغل العرباوية افتتاحها األسبوع املقبل للترويج 
للقائم���ة املوحدة التي جت���ري املفاوضات من اجلها 

النتخابات النادي املقبلة.
الى ذلك، يغيب العب وس���ط األخضر واملنتخب 
الوطني عبداهلل الشمالي عن فريقه في مباراته املقبلة 
أمام الس���املية في افتتاح القس���م الثالث من الدوري 
املمتاز بسبب حصوله على 3 إنذارات، ومن املتوقع 
اال يؤثر غياب الش���مالي عل���ى »األخضر« كثيرا في 
ظل وجود نواف ش���ويع وعبداهلل احلداد لتعويض 

غياب الشمالي.
م���ن جهة اخرى، بات في حكم املؤكد ان يش���ارك 
اجلزائري أمير سعيود مع الفريق أمام الساملية بعد 

ان أبدى جاهزية فنية وبدنية لتلك املباراة.
 وكان س���عيود غاب عن »األخضر« في املباراتني 
السابقتني أمام النصر والتضامن على التوالي في كأس 
سمو ولي العهد بسبب اإلصابة، في حني من املتوقع 
ان يتم الدفع مبحمد جراغ في الشوط الثاني للتأكد 
من جاهزيته أكثر واألمر ذاته ينطبق على احملترف 

البوليڤي خواكني فاكو.

فاضل يشارك أمام االتحاد السوري

2600 دينار لكل العب في األزرق
عبداهلل العنزي

قررت اللجنة االنتقالي���ة املكلفة بإدارة 
ش���ؤون احتاد الكرة، توزي���ع مبلغ ال� 100 
ألف دينار التي قدمت تبرعات الى املنتخب 
الوطني، بعد تأهله الى نهائيات كأس آسيا 
2011 ف���ي قطر، مبعدل 2600 دينار لكل فرد 
من أعضاء الوفد الذي يضم 38 شخصا، مبن 
فيهم الالعبون ال� 4 املستبعدين مؤخرا من 
القائمة وهم محمد جراغ وحس���ني كنكوني 
وفهد االنصاري وعادل حمود، باإلضافة الى 
أعضاء اجلهازي���ن الفني واإلداري والطاقم 

الطبي.
ورأت االنتقالية في قرارها هذا االعتماد 
على مبدأ العدل بني جميع الالعبني، مع عدم 
ابخاس حق الالعبني ال� 4 املستبعدين، النهم 
شاركوا منذ بداية التصفيات مع األزرق، وكذلك 
انصفت اللجن���ة االنتقالية اجلهازين الفني 
واإلداري والطاق���م الطبي تقديرا جلهودهم 
ودوره���م الكبير في املرحل���ة املاضية من 

التصفيات.
الى ذلك، قررت اللجنة الفنية والتطوير، 
رفع توصية الى اللجنة االنتقالية من اجل 
التعاقد رسميا وملدة عام مع مدرب حراس 
املرمى زالتكو توزيتش املعار من نادي الشباب 
ومدرب اللياقة البدنية غوران ماتكوفيتش 
املعار من القادسية، بعد ان عمال مع االزرق 

في الفترة املاضية.
ويأتي قرار اللجنة الفنية والتطوير في 
الطلب بالتعاقد مع املدربني بحثا عن االستقرار 
الفن���ي لألزرق بعد ان أب���دى مدرب األزرق 
الصربي غوران توفاريش رغبته الكبيرة الى 
اللجنة باستمرارهما معه في املرحلة املقبلة، 
خصوصا انهم قريبون جدا من الالعبني بعد 
ان عملوا معهم ألكثر من سنة.وستقوم اللجنة 
االنتقالية مبخاطبة ناديي القادسية والشباب 
إلمكانية التفاوض مع املدربني قبل التوقيع 
معهما ليصبحا مدربني في احتاد الكرة بدءا 

من املوسم املقبل.

)محمد ماهر(

االتحاد يسحق  بنغال برباعية
حقق االحتاد السوري فوزا ساحقا 
الهندي  على مضيفه ايست بنغال 
4 � 1 على ملعب »سولت اليك« في 
كولكاتا في اجلولة األولى ملنافسات 
املجموعة الرابعة من مسابقة كاس 
االحتاد اآلسيوي لكرة القدم. وسجل 

الكاميروني اوتوبونغ اينيه ايديت 
)8( وعبد الفتح اآلغ����ا )29 و89( 
وعبيد الصالل )90( أهداف االحتاد، 
والغاني يوسف يعقوبو )56 من ركلة 
جزاء( هدف ايست بنغال. وتضم 
املجموعة القادسية والنجمة اللبناني 

اللذين تواجها في 24 الشهر املاضي 
عل����ى ارض االول وانتهت املباراة 
بالتعادل 1 � 1. وتقام اجلولة الثانية 
في 17 اجلاري، حيث يلعب االحتاد 
مع القادسية في حلب، وايست بنغال 

مع النجمة في بيروت.


