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المطوع يعود إلى التدريب غدًا وبدر بوحمد يغيب دون سبب 

إبراهيم: جميع الفرق مستواها في هبوط وليس القادسية فقط

الحملي: التوفيق خذلنا

األبيض يجّرب النيجيري أوشي 

»الهيئة« تكّرم العبي األزرق اليوم

مبارك الخالدي
قال مشرف فريق اليرموك سند احلملي ان التوفيق جانب العبي 
فريقه امام القادسية اول من امس في الدور ربع النهائي لكأس صاحب 
السمو األمير، واخلسارة 2-0 امام فريق كبير بحجم االصفر قد تشير 
الى اننا قدمنا اداء جيدا في املباراة خصوصا الش���وط الثاني ولكن 
الهدف الثاني للقادس���ية جاء في وقت صعب التعويض فيه ما أثر 

على نفسيات الالعبني وجعلهم يشعرون بصعوبة املهمة.
ونف���ى احلملي وج���ود أي خالف بني الالعب���ني عبداهلل الطاهر 
واحل���ارس محمد املطيري، وقال ان ما ح���دث كان مجرد عتاب بني 
الطرفني أس���يئ تفس���يره من املتابعني وهذا نتيجة احلماس الزائد 

والرغبة في حتقيق نتيجة ايجابية.

عبدالعزيز جاسم 
اوضح مدرب القادسية محمد ابراهيم ان مستوى جميع 
الفرق هبط في كأس سمو االمير وليس االصفر فقط وخير 
دليل مستوى املباريات املتواضع ويعود ذلك الى التشويش 
الكبير الذي حصل جلميع الفرق وتداخل املسابقات، فكلما 
اشتدت املنافسة بالدوري املمتاز وارتفعت وتيرته ندخل 
في مس���ابقة اخرى تختلف حساباتها وطريقة لعبها عن 

االخرى ما يجعل الالعب واملدرب في حيرة من امرهم.
واضاف ابراهيم ان العبي االصفر اكثر العبي االندية 
ارهاقا في املوسم احلالي فبعد مشاركة اغلبهم مع االزرق 
في تصفيات كأس اسيا خاضوا مباريات الدوري املمتاز 
ثم كأس االحتاد اآلسيوي ومعها كأسا سمو االمير وسمو 
ولي العهد وبالتالي فإن االصابات الشد العضلي تالزمهم 
وخاصة نظرا لالجهاد الكبير، مشيرا الى انه اضطر الى 
ان يضع املدافع حسني فاضل ضمن قائمة ال18 العبا امام 
اليرموك اول من امس بسبب عدم وجود العبني يستطيع 
وضعهم بالقائمة لالصابات التي وصلت الى اكثر من 12 

حالة. 
وبني ان العربي في الوقت احلالي يعتبر من اكثر الفرق 
تنظيما واتضحت بصمة املدرب فيه وخير دليل ان دفاعه 
يعتبر اقوى دفاع املوسم احلالي وهذا يدل على انه يتطور 
من مرحلة الى اخرى، الفتا الى انه لن يضع اصابات الالعبني 
واالرهاق وكثرة الغيابات ش���ماعة في حال االخفاق النه 
قبل بداية املوسم جهز 30 العبا لكي يتمكنوا من خوض 
املوسم بكامله حتس���با جلميع الظروف وقد جنحنا في 
ذلك الننا حتى االن في صدارة الدوري وتأهلنا الى الدور 

نصف النهائي في كأسي ولي العهد واالمير.
وفي السياق نفسه يدخل املهاجم بدر املطوع التدريبات 
غدا بعد ان منح راحة ملدة 4 ايام حسب تشخيص اجلهاز 
الطبي وبالتالي سيقف املدرب على حالته من خالل التدريبات 
واعتماد مشاركته من عدمها امام النصر في الدوري املمتاز 
الس���بت املقبل، كما تأكدت مشاركة املدافع حسني فاضل 

لكن رمبا يتريث املدرب في اشراكه حتى يتعافى.
كما ان مشاركة احلارس نواف اخلالدي اصبحت مؤكدة 
اال اذا استجد على اصابته جديد، اضافة الى ان اجلهاز الطبي 
اعطى الضوء االخضر لالعب الوسط عبدالعزيز املشعان 
لدخول التدريبات اال انه ال يزال يشعر باأللم ويتردد في 
دخول التدريبات خوفا من تفاقم االصابة باالنكل ويفضل 
االنتظار حتى يزول االلم متاما ومن املتوقع دخوله اليوم 
او غدا في التدريبات مع عمر بوحمد الذي يعاني من نفس 
االصابة. وبات غياب كل من السوري فراس اخلطيب وحمد 
العنزي وفهد االنص���اري ومجيد طالل وفيصل العنزي 
مؤكدا عن مباراتي االصفر امام النصر وايست بنغال في 
كأس االحتاد اآلسيوي لالصابة ومعهم بدر بوحمد الذي 

يتغيب عن التدريبات منذ اسبوع دون ذكر االسباب.

مبارك الخالدي
اشترك املهاجم النيجيري اوشى اوغبا في تدريبات فريق الكويت 
االخيرة امال في اقتناع اجلهاز الفني مبس���تواه وامكانياته متهيدا 
للتعاقد معه رس���ميا للموسم املقبل. ويجيد اوغبا البالغ من العمر 
23 عاما اللعب في مركزي الهجوم والوس���ط املتقدم وسبق ان مثل 
الصفاقس���ي التونسي املوسمني الفائت واحلالي قبل انتهاء تعاقده 

مع بدء االنتقاالت الشتوية يناير املاضي.
ومن املتوقع ان تتعاقد ادارة االبيض مع الالعب في حال اقتناع 
املدرب البرازيلي للفريق ارثر بيرنانديس مبهارته على الطبيعة في 
ظل معاناة خط هجوم الفري���ق من عدم تواجد رأس حربة صريح 
يجيد انهاء الهجمات بسبب اصابات مزمنة ألبرز العبيه خالد عجب 
وعبداهلل نهار م���ا ابقى العبء كبيرا عل���ى البرازيلي كاريكا الذي 
يعان���ي هو االخر من اصابة جتبره على العالج باالبر احيانا كثيرة 

لضمان مشاركته.

تقيم الهيئة العامة للشباب والرياضة حفال في الثامنة مساء اليوم في 
فندق ريجنسي � البدع لتكرمي العبي منتخبنا الوطني املتأهل لنهائيات 
كأس آسيا 2011 واملقررة اقامتها في العاصمة القطرية الدوحة. وسيحضر 
حفل التكرمي مدير عام الهيئة فيصل اجلزاف ونائب املدير العام لشؤون 
الرياضة د.حمود فليطح ورئيس اللجنة االنتقالية الحتاد الكرة الشيخ 

احمد اليوسف واعضاء اللجنة وحشد من الرياضيني واالعالميني.

جراغ يؤكد أن األخضر سيلعب بهوية البطل أمام األصفر

سكوسيتش: أعشق مواجهة القادسية

6 مواجهات بين العربي والقادسية

عبداهلل العنزي
العرب���ي انطالقته  واصل 
املميزة ف���ي بطولته املفضلة 
كأس سمو األمير، وحقق فوزه 
الثاني على التوالي وكان هذه 
املرة على حساب الساملية 2 � 1 
بعد ان كان متأخرا فترة طويلة 
من عمر املباراة بهدف، ليضرب 
العرباوية موعد لقاء قمة آخر 
في الدور نصف النهائي أمام 
غرميهم التقليدي القادس���ية 
وهو ثاني لقاء في الدور نصف 
النهائي لبطولة سيواجه فيه 
االخضر خصمه اللدود بعد ان 
كانا قد تأهال الى الدور نفسه 

في كأس ولي العهد.
وكانت اجلماهير العرباوية 
قد خرجت من املباراة بسعادة 
بالغة، ففريقها تأهل الى الدور 
نصف النهائي وضرب موعدا 
مع القادس���ية، وكذلك فرحت 
للعودة احلميدة لنجمهم محمد 
الذي اس���تطاع تغيير  جراغ 
مجريات املباراة بعد ان صنع 

هدف التعادل في الوقت االصلي 
وسجل هدف الفوز في الوقت 

االضافي.
وعقب املب���اراة قال مدرب 
الكروات���ي دراغان  العرب���ي 
ان���ه س���عيد  سكوس���يتش 
للغاية لتأهل فريقه الى الدور 
النهائي وأكثر سعادة  نصف 
ألنه س���يالقي القادس���ية في 
هذا الدور، مؤكدا انه يعش���ق 
مواجهات القادس�ية ملا ت��تميز 
به من اثارة كب���يرة وحضور 
جماهيري الف���ت، مضيفا ان 
العربي بدأ يس���تعيد عافيته 
م���ع ع���ودة اغل���ب الالعبني 

املصابني.
وبني سكوسيتس انه راض 
جدا عن مشواره مع العربي هذا 
املوس���م فهو خالل 34 مباراة 
لعبها وهو في قيادة االخضر لم 
يخسر اال في 4 مباريات فقط، 
وهذا االمر يدل على ان الفريق 
يس���ير بالشكل الصحيح هذا 
اننا عانينا  املوسم خصوصا 

في البداية من االصابات وغياب 
احملترفني.

أما جنم العربي محمد جراغ، 
فأعرب عن سعادته ملستوى 
الفريق والفوز على الساملية، 
مضيفا ان االخضر س���يلعب 
بهوي���ة البطل الت���ي يعرفها 
اجلميع عنه امام القادسية في 
الدور نصف النهائي بالكأسني، 
مضيفا ان العربي اآلن مكتمل 
الصفوف تقريبا وال يستطيع 
أي فريق ان يوقف مش���واره 

نحو حتقيق البطوالت.
وبني انه جاهز فنيا وبدنيا 
للعب في املرحلة املقبلة أساسيا 
اذا ما طلب منه اجلهاز الفني 
ذلك، مضيف���ا ان دخوله في 
الثاني م���ن مباراة  الش���وط 
الساملية كان ضروريا من اجل 
زيادة لياقته البدنية ألنه غاب 
عن املالعب منذ اكثر من شهر 
وهو ف���ي حاجة ال���ى اللعب 
املب���اراة للتأكد من  منتصف 

جاهزيته الكاملة.

يعتبر هذا املوس���م من اكثر املواسم الذي
التقى أو س���يلتقي في���ه الغرميان العربي 
والقادسية، فبخالف املواجهات الثالث السابقة 
التي جمعت بينهما »اثنتان في الدوري املمتاز 
وواح���دة في كأس االحتاد« س���تكون هناك 3 
مواجهات أخرى سيلتقي فيها الفريقان، ولعل 
احل���ظ لعب دورا كبيرا ف���ي ان يلتقيا في كل 
مسابقات املوسم واحلظ كذلك لعب نفس الدور 
عندم���ا جعل مواجهتهما في بطوالت الكؤوس 

»كأس األمير وكأس ولي العهد وكأس االحتاد« 
جميعه���ا في نصف النهائي، وفيما يلي نتائج 

الفريقني هذا املوسم:
كأس االحتاد: العربي � القادسية: 2-0، الدوري 
املمتاز: العربي � القادسية: 0 -4، الدوري: العربي 
� القادس���ية: 1-1، الدوري: العربي � القادسية: 
10 ابريل، كأس ولي العهد: العربي � القادسية: 
14 ابريل كأس االمير: العربي � القادس���ية: 14 

مايو.

زكريا يهدد: المستوى الجيد وإما سنلعب بفريق تحت 19

لهيب: تعرْضت ألول طرد في حياتي وسأعود للكويت

البطاقة الصفراء ما ادى الى تعصبي نوعا 
ما فقلت له مرة اخرى »شفيك معصب 
الزم اغلط عليك« فقام بطردي مشيرا 
الى ان الالعبني يقولون للحكام اكثر من 

ذلك واليأخذون البطاقة الصفراء. 
وبني لهي���ب ان من حقه ان يناقش 
احلكم على بع���ض القرارات النه قائد 
الفريق النه ان لم يناقشه فمن يناقشه 
من الالعبني، الفتا الى ان احلكم لم يكن 
في وضعه الطبيعي النه يعرفه جيدا 
ويعتبر من احلكام الدوليني وال يجب 
ان يق���ع في مثل ه���ذه االخطاء وخير 
دليل اشهاره البطاقات الصفراء 3 العبني 
بعدي، كما انه رف���ع البطاقة احلمراء 
في وجه يوس���ف اليوح���ة ثم عاد في 
قراره ما يعني انه كان مرتبكا ولم يدر 

املباراة جيدا.
واضاف ان احلكم علي محمود قتل 
حلم الس������املية باملنافس���ة على آخر 
لقب في املوس���م الن مباريات الدوري 
ال� 5 املتبقية تعت���بر حتص��يل حاصل 
وبالتالي فعليا انتهى املوسم بالنسبة 
للس���ماوي، مبين���ا انه س���يعود الى 
ناديه االصلي الكويت املوس���م املقبل 
وسينضم الى صفوفه النه يرغب في 

البقاء معهم. 

بااليجابيات والس���لبيات وما يحتاجه 
الفري���ق للموس���م املقبل م���ن العبني 

ومحترفني.

لهيب يأسف لطرده

من جهته تأسف املهاجم فرج لهيب 
على طرده في مباراة العربي واعتبرها 
ظاملة حتى انها تعتبر االولى في تاريخه 
مع فريق اول والثانية في مسيرته ككل 
النه س���بق ان تعرض للطرد مع فريق 
حتت 19 سنه، مشيرا الى انه لم يفعل 
شيئا يستحق عليه الطرد، ولكن عندما 
احتسب احلكم علي محمود رمية متاس 
لصالح العربي وحكم الراية احتسبها 
لصالح السماوي ذهبت اليه وقلت له 
»عل���ي حكم عدل« اال انه قام باش���هار 

العهد وس���مو االمي���ر واحتالله املركز 
الس���ادس بالدوري املمتاز لكن ذلك ال 
يعني اليأس بل سنقاتل في كل م��باراة 
بالدوري من اجل احلصول على مرك���ز 
مت���قدم، مضيفا انه ان الحظ اي تخاذل 
من الالعبني في املباريات املقب���لة ف����انه 
سيزيح الفريق كامال ويشرك بدال منهم 
العبي 19 س���نة الن املنافسة مطلوبة 

حتى النهاية. 
واش���ار الى ان مصيره مع الفريق 
بيد مجل���س االدارة وليس قراره وان 
احلديث عن هذا املوض��وع وما يث��ار 
حوله ال يدخل في حس��اباته حي��ث يركز 
حاليا على اعادة تنظ���يم الف����ريق من 
جديد حتى ان رحل فعليه ان يس�لم من 
بعده فريقا جاهزا ومتكامال مع تقرير 

عبدالعزيز جاسم 
قال مدرب الساملية صالح زكريا انه 
برغ���م اخلروج من كأس س���مو االمير 
على يد العرب���ي اول من امس 1 � 2 اال 
انني سعيد لالداء املميز والروح القتالية 
الكبيرة التي ظه���ر به���ا الفريق امام 
العربي، مش���يرا الى ان الالعبني كانوا 
مخلصني وعلى قدر املس���ؤولية اال ان 
ك���رة القدم هكذا اضاع���ة فرص وفوز 

وخسارة. 
واضاف زكري���ا انه ليس من عادته 
تعليق اخلسارة او اخلروج من البطوالت 
على احلكام لكن من شاهد حتكيم املباراة 
امام العربي فبال شك سيقول ان السماوي 
ظلم في كثير من القرارات وابرزها طرد 
فرج لهيب والذي اعتبره شديدا جدا وال 
يستحقه، الفتا الى انه حذر الالعبني قبل 
املباراة من مناقشة احلكام واغضابهم 
النه سينعكس سلبا على الفريق، لذلك 
هم يتحملون ايضا مسؤولية اخلسارة، 
رافضا تصرف العب الوسط بدر اجلاسر 
الذي طرد ايضا لسوء السلوك معتبرا 

طرده مستحقا. 
وبني زكريا ان املوسم احلالي يعتبر 
انتهى حسابيا للس���املية بتحقيق اي 
لقب بعد اخلروج من كأس س���مو ولي 

الساحل يوقف الدوسري والعتيبي
قرر مجلس ادارة نادي الس���احل باجتماعه املنعقد مساء اول من امس 
ايقاف محسن الدوسري مدير الفريق االول لكرة القدم لنهاية املوسم احلالي، 
وايقاف العب الفريق االول لكرة القدم عبيد العتيبي إلى نهاية املوسم مع 

ايقاف مستحقات الالعب حتى نهاية املوسم احلالي.

)هاني الشمري(القادسية عبر اليرموك في ظروف صعبة

)متين غوزال(مهاجم الساملية فرج لهيب طرد للمرة األولى أمام العربي

بالتشي ال يرغب في التجديد مع كاظمة
عبدالعزيز جاسم 

يصر مدرب كاظمة الروماني ايلي بالتشي 
على عدم التجديد للبرتقالي ملوس����م آخر 
لعدة اس����باب حس����ب رأيه منها انه منذ 
البداية رفض التوقيع ملوسم واحد فقط، 
ثم حاول الرحيل في احدى املرات واعتذر 
عن تكملة املشوار في املوسم احلالي لكن 

االدارة اقنعته بالعدول عن رأيه.
والسبب الرئيسي كان احتجاجه على 
مستوى التحك��يم في الفترة املاضية وطرده 
اكثر من مرة، كما انه غير مقتنع مبستوى 
الدوري املمتاز بدليل تألقه في املنافس��ات 
اخلارجي����ة وتخ�بطه في مباريات الكأس 

والدوري.
كما ان ادارة الن����ادي حتى االن وباقي 
على املوس����م اقل من 3 اشهر لم تفاحته 
ف����ي موضوع جت���ديد العق����د والذي من 
املفترض ان يعرض عليه خالل هذه االيام 
الن كاظمة من الواضح انه سيكون ضمن 
الف����رق املتأهلة الى دور ال����� 16 في كأس 
االحتاد اآلس����يوي حلصوله على النقاط 
الكاملة من 3 مباريات وفي حاجة رمبا الى 
نقطة واحدة للتأهل وبالتالي فان مفاحتته 
في جتديد العقد ستعطي اريحية لالدارة 
حتى اذا رفض تكون امامها فرصة للبحث 

عن مدرب جديد. 


