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عقد إبراهيم ينتهي في مايو ولم يحدد مصيره حتى اآلن

العربي يلتقي الفحيحيل في الجولة الـ 11 من دوري الدمج

القادسية محتار في البدالء أمام إيست بنغال

مهمة صعبة لـ »يد« السالمية أمام الصليبخات

الجهراء ينسحب من »ذهبي السلة«

عبدالعزيز جاسم
قرر اجلهاز الفني للقادسية اراحة الالعبني 
بعد الرحلة الش������اقة للهن���د على ان يتدرب 
الفريق اليوم اس���تعدادا ملواجهة ايست بنغال 
الهندي غدا في اجلولة الثالثة من كأس االحتاد 

اآلسيوي.
وكان املدرب محمد ابراهيم قرر هذه الراحة 
بعد ان تدرب الالعبون قبل املغادرة بيوم واحد، 
وقد شهدت التدريبات عودة حسني فاضل بعد 

غيابه فترة طويلة بسبب االصابة.
وقد اضطر االصفر للمغادرة ب� 16 العبا وليس 
18 كما هو معهود ومن بني ال� 16 العبا حارسان 
ما يعني ان هناك 4 العبني ميكن ان يس���تعني 
بهم ابراهيم خالل مجريات املباراة وهي خيارات 
محدودة ال تخدم خطة اي مدرب كما ان هناك 
بعض االماكن ال يوجد من يس���د النقص فيها 

فان تعرض العب للطرد او االصابة فستزداد 
مشاكل الفريق اكثر، والالعبون املغادرون مع 
الفريق ه���م: نواف اخل���الدي، علي العيسى، 
نهير الش���مري، فايز بندر، محمد راشد، علي 
الش���مالي، عامر معتوق، ضاري سعيد، طالل 
العامر، كيتا، جهاد احلس���ني، فيصل العنزي، 
خلف السالمة، احمد عجب، سعود املجمد، بدر 

املطوع.
وفي السياق نفسه، ينتهي عقد املدرب محمد 
ابراهيم مع االصفر في مايو املقبل، ويأمل ابراهيم 
ان يحدد مصيره سواء باالستمرار مع االصفر 

او بتدريب فريق آخر محليا او خارجيا.
من جهة اخرى نفت ادارة نادي القادس���ية 
ورود اي كتاب من نادي اخلريطيات القطري 
يطلب فيه انضمام العاجي ابراهيما كيتا على 

سبيل االعارة.

حامد العمران
تقام اليوم 3 مباريات في اطار منافس���ات 
اجلول���ة ال� 11 لدوري الدم���ج لكرة اليد، حيث 
تس���تضيف صالة الش���هيد فهد االح���مد في 
الدعية، خيطان )7 نق���اط( مع التضامن )2( 
في الرابعة والنصف، فيما سيكون اللقاء الثاني 
مهما للغاية للس���املية )14( أمام الصليبخات، 
وذلك في السادسة مس���اء. وفي اللقاء االخير 
يلتقي املتصدر الفحيحيل )20( مع الوصيف 
العربي )18( في لقاء اثبات الذات من أجل حسم 

الصدارة.
ويعتبر اللقاء الثاني االكثر اهمية على اعتبار 
ان الساملية يريد فرض نفسه ليكون مع الكبار 
من خالل حتقي���ق الفوز واالقتراب من التأهل 
الرسمي الى دوري الستة الكبار وان كانت تنتظره 
مباراتان سهلتان نسبيا في آخر أسبوعني امام 
الساحل واجلهراء، وهذا يعني ان خسارته اليوم 

لن تكون نهاية املطاف.
ولكن من يريد اللعب مع الكبار فعليه الفوز 
عليهم، حيث ان الصليبخات قد ضمن الصعود 
بعد وصوله الى النقطة 17 وهذا يعني ان لقاء 
اليوم س���يكون حماسيا وصعبا على الساملية 
عكس الصليبخات الذي سيلعب بهدوء أعصاب 
لضمان���ه التأهل ، وهذا يعني ان اجلهاز الفني 
للصليبخات بقيادة خالد غلوم قد يحاول جتريب 
بعض التكتي���كات الفنية س���واء في اجلانب 
الهجومي أو الدفاعي استعدادا للمرحلة االخيرة 

من الدوري مع الكبار.
وقد أثبت الس���ماوي ان���ه يضم العديد من 
الالعبني اجلاهزين س���واء أصحاب اخلبرة أو 
من الش���باب بعد ان أثبت س���لمان دشتي انه 
مش���روع جنم قادم إلجادت���ه اللعب في مركز 
صانع االلعاب وراكان تقي الذي يلعب في اخلط 
اخللفي ومحمد الص���الل الذي لعب في اخلط 
اخللفي، ولكن مكانه الطبيعي في اجلناح الى 

جانب العب الدائرة مبارك جنم وجمعة محمد 
وهيثم دش���تي، كل هؤالء جن���وم قادمون في 
السماوي الى جانب وجود العبي اخلبرة وهم 
ابراهيم صنقور وعبداهلل الذياب وعبدالعزيز 
جنيب وفهد فه���ي���د و»الط��لقة« عبدالعزيز 
الزعابي الذي سيكون جزءا من اخلطة الدفاعية 
إليقاف هجوم الصليبخ���ات املرتد الى جانب 
احلارس���ني املتألقني ح��سن دش���تي ويوسف 
الفضلي، حيث ان كل هذه االسماء متنح املدرب 
عمر عازب فرصة إليجاد أكثر من حل في حال 

تأزم األمور.
من جانبه، بدأ االستقرار يعود الى الصليبخات 
الذي أخذ يلعب مبستوى املوسم املاضي بااللتزام 
التكتيكي والروح العالية من اجلميع، خاصة 
بعد عودة محسن الهاجري الذي بدأ يؤدي دوره 
على أكمل وجه الى جانب وجود العبي اخلط 

اخللفي اصحاب القوة الضاربة.
ويأتي في مقدمتهم م���ش���اري طه وفيصل 
صي���وان ومح���م���د فالح ف���يم���ا يوجد على 
اجلناحني اح��مد الكندري الذي فرض نفس���ه 
مبس���ت��واه املتط���ور وانور مفرح ال���ذي بدأ 
يستعيد ثقته بنفسه وال يخ���تلف اثنان على 
ان العب الدائرة س���امح الهاجري يعتبر االفضل 
مبستواه املتطور دائما، وأيضا هؤالء االسماء 
تعتبر االبرز في املوسم احلالي الى جانب احلارس 

خالد مدوه الذي دائما يثبت انه حارس جيد.
وف���ي اللقاء اآلخر لق���اء الصدارة قد يلعب 
الفحيحيل م���ع العربي دون كش���ف االوراق 
التكتيكية بشكل كامل لالحتفاظ ببعضها لدوري 
الكبار، السيما ان الفريقني ضمنا التأهل، والفوز 
واخلس���ارة ال يعنيان لهما ش���يئا، ألن جميع 
الفرق الستة التي س���تتأهل الى دوري الكبار 
لن يكون في جعبتها أي نقاط وستلعب دوريا 
من مرحلتني، لذلك فلقاء اليوم يعتبر حتصيل 

حاصل.

يحيى حميدان
أعل���ن مجل���س ادارة نادي 
اجلهراء انسحاب فريقه مبدئيا 
من منافسات املربع الذهبي لدوري 
كرة السلة بعد الظلم � حسب قوله 
� الذي وقع على النادي من حكام 
مباراتهم االخيرة امام القادسية 

في اجلولة الثالثة.
ادارة اجلهراء  وكان مجلس 
قد ابلغ مس���ؤولي احتاد السلة 

انسحابهم رس���ميا عبر اتصال 
القرار  اع���الن  هاتف���ي وأجلوا 
الرس���مي حل���ني عق���د اجتماع 
أم���س. ويعتبر  مجلس االدارة 
قرار االنسحاب ضربة موجعة 
الحتاد السلة بعد اجلهد املبذول 
والتنظيم اجليد الذي كان عليه 

املربع الذهبي.
هذا ولم توقع جلنة املسابقات 
وشؤون الالعبني في االحتاد أي 

عقوب���ات على العب���ي اجلهراء 
وكاظمة بع���د االحداث االخيرة 
القادس���ية  امام  في مباراتيهما 
والكويت، في حني عاقبت اداري 
بالقادس���ية حمد  الفريق االول 
العثمان بااليق���اف 4 مباريات 
وتغرميه 200 دينار، كما قررت 
منع املشجع اجلهراوي الذي ضرب 
احلكم وأحد جماهير كاظمة من 

دخول الصالة ل� 3 مباريات.

برنامجان إلعداد المنتخب لكأس آسيا 2011 على طاولة اللجنة الفنية

جنوب أفريقيا تعتذر عن لقاء األزرق تجنبًا إلرهاق العبيها
عبداهلل العنزي

استقرت اللجنة الفنية والتطوير على خطتني 
في حال أجلت أو لم تؤجل بطولة »خليجي 20« 
في اليمن املقررة ان تقام في نوفمبر املقبل، في 
انتظار ما ستسفر عنه اجتماعات وزراء الرياضة 
والش���باب لدول مجلس التعاون اخلليجي في 
الكويت. خاصة ان اللجنة أجلت رفع تقريرها 
النهائي لبرنامج إعداد األزرق لكأس آسيا 2011 

بالعاصمة القطرية الدوحة.
وبرنامج اإلعداد في حال لم تؤجل »خليجي 
20« س���يكون بإقامة جتمع لالعبي األزرق في 
مايو املقبل خلوض مب���اراة ودي����ة م���ع احد 
املنتخبات واألقرب ان يكون مص���ر، ثم مباراة 
ثانية في يونيو املقبل، وأخ����رى في سبتمبر، 
على ان يقام معس���كر خارجي مل���دة أسبوعني 
ف���ي أكتوبر املقبل حتى موع���د »خليجي 20«، 
وبعدها ستستأنف منافسات الدوري احمللي حتى 
منتصف ديس���مبر حيث سيكون اجلزء األخير 
من االعداد بإقامة معسكر في دولة خليجية مع 
خوض مباريات ودية ومن ثم املغادرة مباشرة 

الى الدوحة.
أم���ا البرنامج اآلخر في حال تأجل »خليجي 
20« وهو األقرب فستقام مباراة ودية في مايو 
وبعدها يلعب األزرق عددا من املباريات الودية في 
سبتمبر واكتوبر ونوفمبر وتكون هذه املباريات 
مع منتخبات مقاربة ألداء املنتخبات التي ستقع 
مع الكويت في قرعة البطولة اآلس���يوية على 
ان يقام معسكر ملدة 3 أسابيع في إحدى الدول 

اخلليجية ومن ثم التوجه الى الدوحة.

وقد اتفقت اللجنة الفنية والتطوير مع جلنة 
املسابقات على هذين البرنامجني بحيث سيكون 
انطالق ال���دوري املمتاز ودوري الدرجة االولى 
متأخرا اي ف���ي نوفمبر في حال أقيم »خليجي 
20« في موعده، واذا مت تأجيله فستكون انطالقة 
ال���دوري مبكرة اي مع بداية اكتوبر لكي تكون 
منافسات الدوري ضمن برنامج اعداد الالعبني 

املختارين لصفوف األزرق.
من جهة اخرى، اعتذر مدرب منتخب جنوب 
افريقيا البرازيلي كارلوس البيرتو بيريرا عن 
اقامة لقاء ودي مع االزرق يكون االخير في برنامج 

اعداد جنوب افريقيا قبل افتتاح كأس العالم.
وعل���ل بيريرا الذي تربطه عالقات جيدة مع 
مسؤولي »االنتقالية« سبب رفضه بعدم وجود 
فت���رة زمنية كافية بني اقام���ة املباراة وافتتاح 
املوندي���ال على الرغ���م من حاجت���ه الى اقامة 
هذه املباراة ولكن خش���يته من إصابة الالعبني 
باإلره���اق أدى الى رفضه اللعب مع األزرق في 

هذا التوقيت.

النهائي 3 مايو

على صعيد آخ���ر، أعلنت اللجنة االنتقالية ان 
موعد املباراة النهائية ملس���ابقة كأس س���مو ولي 

العهد ال� 17 حدد في 3 مايو املقبل.
وكانت أندية القادس���ية حامل اللقب والعربي 
والكويت واجلهراء، ق���د تأهلت الى الدور نصف 

النهائي الذي سيقام في 14 ابريل املقبل.
وانطلقت منافسات الدور التمهيدي في 6 اجلاري، 

وأقيم الدور ربع النهائي في 9 منه.

كاظمة يسعى للفوز على ناساف

خيطان تعثر أمام اليرموك وفقد نقطتني

برنامج إعداد األزرق لكأس آسيا لم يتضح بعد

يطمح إلى الفوز الثالث على التوالي في كأس االتحاد اآلسيوي

كاظمة في مواجهة صعبة مع ناساف في »سنترال«
يضع كاظم���ة كل ثقله من 
اجل العودة من قرشي بأفضل 
نتيجة ممكنة عندما يحل ضيفا 
على ناساف االوزبكي اليوم في 
مواجهة صعبة جدا على ستاد 
»سنترال« ضمن املرحلة الثالثة 
من منافسات املجموعة الثالثة 
لل���دور االول من كأس االحتاد 

اآلسيوي لكرة القدم.
ويتصدر ناس���اف ترتيب 
املجموع���ة برصي���د 6 نقاط 
وب��فارق االه���داف عن ك���اظمة 
مق��اب�����ل الش�����يء للجيش 
اللبناني  الس���وري والعه���د 
اليوم ايضا  اللذين يلتقي���ان 

في بيروت.
ويطم���ع »البرتقال���ي« في 
تكرار انتصاراته في البطولة، 
ألن الفوز الث��الث على التوالي 
يجعله يتزع���م املجموعة بال 
من���ازع وعلى مرمى حجر من 
الدور الثاني، علما ان التعادل 
يعتبر مكس���با له على ارض 
خصم صعب املراس، كما جميع 
املنتخبات واالندية االوزبكية 

في عقر دارها.
واذا كان اجلهاز الفني يضع 
الفوز او التعادل ضمن اولوياته، 
فإن اخلس���ارة تبدو ممنوعة 
ألنها قد تعي���د خلط االوراق 
وجتعل كاظم���ة يعود خطوة 

الى اخللف.
اللق���اء  ويدخ���ل كاظم���ة 
مبعلوم���ات »مبت���ورة« عن 
ناساف، اال من بعض ما استقاه 
من اجل��ي���ش والعهد، اضافة 
ال���ى حق���ائ���ق بدي���هية عن 
التي تتميز  الكرة االوزبك��ية 
انديته���ا باللي��اق���ة البدن��ية 
العالي���ة والبنية اجلس���دية 
القوية والس���رعة واالسلوب 

الهجومي.
ولن تدع ه���ذه املعلومات 
الضئيلة اجلهاز الفني مبنأى عن 
ضرورة وضع كل االحتماالت 
والطرق الكفيلة بتحقيق املراد 
في لق���اء الي���وم، ومنها عدم 
املجازفة بخوض املباراة بفورة 

في الش���وط االول، بل باحلذر 
واللعب على عامل الوقت ألن 
الفريق  الضغط سيكون على 
االوزبكي املتس���لح بجماهيره 
التي ستطالبه بالتسجيل. ومن 
هذا املنطلق، من االفضل للجهاز 
الفني بقي���ادة الروماني ايلي 
بيالتشي ان يضع في اعتباره 
ان يكون الطرف االهدأ في ظل 
املس���توى املتصاعد لالعبني 
منذ بداية املوسم، وهم حققوا 
مكتس���بات عديدة ستؤسس 

لفريق مستقبلي.
ولن يكون م���ن خيار امام 
اللقاء  بيالتش���ي اال خ���وض 
بخط���ة املباراتني الس���ابقتني 
نفس���ها امام اجليش والعهد، 
رغم االفتق���اد الى جهود خالد 
الفهد  الشمري املوقوف وفهد 
الغائب لظروف خاصة، وهذا 
يعني ان خط���ة »البرتقالي« 
وه���ي 4 - 3 - 3 س���تتحول 
منذ البداية الى اسلوب التزام 
بكثافة عددية في خط الوسط 

4 - 5 - 1 ملنازعة ناساف على 
وس���ط امللعب وتقليل العبء 
عل���ى الدف���اع واالعتماد على 
بناء هجمات مرتدة وعكسية 
عب���ر خط الوس���ط، وهذا لن 
يكون اال بتراجع فهد العنزي 
وطارق الشمري حتى مع التزام 
الظهيرين على املشموم وناصر 
الوهيب مبركزيهما، وعدم التقدم 
اال عند الضرورة الن اخلصم 
يتمتع بقوة في الكرات العرضية 

وطول القامة.

كاظمة ناساف
3

اليرموك يعطل خيطان والفحيحيل يقهر الشباب

الساحل يتعادل مع الجهراء ويحافظ على صدارة »األولى«
مبارك الخالدي

جنح الساحل في احملافظة على 
صدارته لدوري الدرجة االولى بعد 
اثر  الثالث  القسم  ختام مباريات 
تعادله مع اجلهراء سلبيا ليرتفع 
رصيده الى 27 نقطة فيما ارتفع 
رصيد اجله����راء الى 23 نقطة في 
اليرموك  الثال����ث، ومتكن  املركز 
من ايق����اف خيطان بعد تعادلهما 
ايضا دون اهداف ليرتفع رصيد 
خيطان ال����ى 24 نقطة في املركز 
اليرموك على  الثاني فيما حافظ 
مركزه الراب����ع برصيد 17 نقطة، 
وفي اللقاء الثالث قهر الفحيحيل 
الشباب على ملعبه 2-0 احرزهما 
املغربي زهير بن واحي )30( و)92( 
بالرغم من ان الفحيحيل قد لعب 
ناقصا اثر طرد الالعب علي نادر 

في الدقيقة اخلامسة، وبذلك يرتفع 
رصيد الفحيحيل إلى 10 نقاط ويظل 

الشباب على 14 نقطة.
وبالعودة الى املباراة االولى فلم 
الى  يتمكن اجلهراء من الوصول 
مرمى الساحل حيث تفنن البرازيلي 
ويلسون في اهدار جميع الفرص 
التي اتيحت له وابرزها التسديدة 
التي ارتدت من القائم االمين حلارس 
العنزي، )27( كما  الساحل سعد 
اطاح نفس الالعب بانفراد تام )53( 
حيث ارسل الكرة لوب بعيدة على 
املرمى، فيما مال الساحل الى تهدئة 
اللعب واحملافظة على عمقه الدفاعي 
واالعتماد عل����ى الهجمات املرتدة 
وكاد فاسيناو يدرك مرمى اجلهراء 
)27( اال ان كرته ذهبت بعيدة عن 

املرمى.


