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ارتفعت معنويات الجهراء
بعد الفوز على القادسية

وقبل المباراة الحاسمة مع الساحل

)هاني الشمري(

انتخابات العربي لن تبصر النور

أحمد عايش

مدرب اليرموك ايلي كاراسي..هل سيبقى على كرسي التدريب؟

عبداهلل أحمد من العناصر املؤثرة في الفحيحيل

بطولة ولي العهد
للكراتيه تنطلق اليوم

تنطلق في اخلامسة 
مساء اليوم على صالة 
الكراتيه في  احت����اد 
الساملية بطولة سمو 
العهد للناشئني  ولي 
والش����باب للكراتيه 
وتس����تمر حت����ى 12 
اجل����اري، وقال امني 
صندوق احتاد الكراتيه 
حس����ن برج����س ان 
منافسات اليوم األول 
الكاتا  ستقتصر على 
)القتال الوهمي( حيث 
ستبدأ بالكاتا فردي 

وتنتهي باجلماعي. 
ال����ى أن  واش����ار 
البطول����ة تع����د أهم 

بطوالت االحتاد في املوس����م احلالي الفت����ا الى أن هذه البطولة 
حتتل موقع����ا خاصا في قلوب أبناء اللعبة ومنتس����بيها نظرا 
ألنها حتمل اس����م ولي العهد لذلك سخر االحتاد كل االمكانيات 

الجناحها. 
وتوقع برجس ان تشهد البطولة أعلى املستويات الفنية في 
فئتي الناشئني والشباب نظرا لتقارب مستوى األندية وظهور 
عناصر مميزة في هذا املوسم مضيفا ان هذا املوسم شهد للمرة 
االولى في تاريخ اللعبة مشاركة 14 ناديا ما انعكس ايجابا على 

مستوى االداء. 
وقد تصدر الش����باب الترتيب العام ونقاط كأس التفوق منذ 
بداية املوسم ويدخل هذه البطولة متقدما على اليرموك بنقطتني.
وفي هذا السياق قال مدير اللعبة في الشباب محمد العازمي ان 
تضافر اجلهود والعمل بروح الفريق كان ثمرته تصدر املوسم 
من البداية وحتى االن، مشيرا الى أن ادارة النادي حرصت على 
دعم اللعبة باقامة معسكر في بداية املوسم بالبوسنة ثم معسكر 
في عطلة الربيع بالقاهرة وقد متكن النادي من احراز بطولتني 

من 3 بطوالت في فئة االشبال ومثلها في العمومي.

حسن برجس

الفحيحيل يصطدم بالعربي في »ممتاز اليد«
يضم العبني مميزين في جميع املراكز، ففي اخلط 
اخللف���ي يلعب علي م���راد وعبدالعزيز املطوع 
وسلمان الش���مالي ومحمد املانع وصالح انس 
وحسني حبيب وكل هؤالء جنوم فيما يلعب في 
اجلناحني عبداهلل مصطفى وحسن الشطي وعلى 
الدائرة يتواجد الداهية حسني الشطي الذي يعتبر 
احدى اهم اوراق العربي الهجومية والدفاعية، وكل 
هذه االسماء متنح اجلهاز الفني مساحة واسعة 
للحل���ول التكتيكية وهذا يعن���ي ان لقاء اليوم 
سيحسمه املدربان من خالل القراءة الصحيحة 

والتعامل اجليد وفق معطيات املباراة.
ام���ا اللق���اء الذي يجم���ع الكوي���ت )5( مع 
الصليبخات )2(، فسيلعب االبيض للفوز وحده 
ليصل لطموحه للمنافسة على اللقب، وهو مؤهل 
لذلك لوجود نخبة من الالعبني املميزين وهم علي 
املذن ومحمد شناوة وعبداهلل الغربللي وعبداهلل 
اخلميس ومشاري العتيبي وجاسم شاكر ومحمد 
الغربللي الى جانب احلارس���ني ناصر الهاجري 
ووليد احلوال، فيما س���يعاني الصليبخات من 
غياب بعض جنومه، اما لاليقاف او لالصابة او 
االضراب، لذلك سيلعب الفريق ببعض الوجوه 
الناشئة الى جانب احلارس تركي اخلالدي ومشاري 
طه وحسني جابر وانور مفرح واحمد الكندري 

وحامد الصليلي.
وفي اللقاء االول، يلعب الساملية )4( مع الشباب 
االخير، ويأمل »السماوي« الوصول الى مبتغاه 
بتحقيق الفوز، وهذا ما قد يضعه حتت ضغط 
نفسي على عكس الشباب الذي يلعب حتت قيادة 
املدرب الصربي مكي الذي مت تكليفه مبهمة قيادة 
الفريق بدال من شهاب الدريدي، ويلعب الشباب 
وهو خارج املنافس���ة لذلك سيلعب دون ضغط 

وهذا ما قد يحرج الساملية.

والتركيز على اللعب السريع والتحول من الدفاع 
الى الهجوم مس���تغال سرعة عبداهلل احمد وسعد 
سالم وخالد عوض وعبدالرحمن نشمي، وفي الوقت 
نفسه يطبق هجوما منظما وتكتيكيا يعتمد فيه على 
تصويب���ات فهد ربيع وفيصل العازمي الى جانب 
التحرك الواعي من قائد الفريق سعد العازمي الذي 
يأخذ اماكن استراتيجية على الدائرة، لكن كل هذا 
املجهود الكبير من املدرب والالعبني من املمكن اال 
ينفع اليوم اذا لم يكن حارسا املرمى في مستواهما، 
لذلك على احلارسني احمد املتروك ومبارك سلطان 

مضاعفة مجهودهما في املرمى.
اما العربي فإنه فنيا ال يقل عن خصمه حيث 

ويعتبر الفحيحيل االجهز فنيا وبدنيا وفكريا، 
واالهم ان ما مييزه ان جميع خطوطه قوية ويعرف 
العبوه التعامل جيدا مع مرمى اخلصم وهز شباكه، 
كما ان ما مييزه انه ال يوجد العب اساس���ي وآخر 
احتياطي، لذلك نرى كل العب يشارك ويلعب بروح 
عالية ومس���توى مميز، وهذا ما قد يشتت تركيز 
الفرق املنافسة، لكن على العبي الفحيحيل ان يعلموا 
ان املباراة 60 دقيقة ومن يحترم اخلصم ويلعب 
بقوة طوال ش���وطي املباراة هو الذي سيحسمها 

مع صافرة النهاية.
اما عن اجلانب الفني، فالفحيحيل يحاول دائما 
مباغتة اخلصم باستخدام عنصر املفاجأة في الدفاع 

حامد العمران
تش����هد صالة الش����هيد فهد االحمد لكرة اليد في 
السابعة والنصف مس����اء اليوم مباراة نارية متثل 
مفترق طرق في الدوري املمتاز لليد جتمع املتصدر 
الفحيحيل مع الوصيف العربي في لقاء قوي ضمن 
مباريات اجلولة اخلامسة من الدوري، ويتوقع ان تشهد 
حضورا جماهيريا كبيرا الهمية املباراة التي ستحدد 

بصورة كبيرة شكل املنافسة على لقب الدوري.
وتسبق هذه املباراة مواجهتان، جتمع االولى 
الساملية مع الشباب في الرابعة والنصف في مباراة 
تهم االول الذي يطمح للتواجد في دائرة املنافسة، 
بينما يلتقي الكويت الصليبخات في السادسة مساء 
في لقاء يهم االبيض الذي ان فاز فإنه س���يفرض 

نفسه منافسا رئيسا على البطولة.
اما عن مباراة املوس���م الت���ي يترقبها اجلميع 
والتي جتمع العربي والفحيحيل )8 نقاط(، فاالخير 
يسير بخطى ثابتة نحو البطولة، حتى اننا اطلقنا 
عليه لقب »الواثق«، واليوم يدرك مدربهم سعيد 
حجازي والعبوه ان الف���وز يعني االقتراب بقوة 
من اللقب وابعاد العربي )5 نقاط( عن املنافس���ة، 
لذلك س���يلعب الفحيحيل بكامل اسلحته الفنية، 
ولن يدخر اي س�����الح ألن هذه املباراة هي االهم 

على االط��الق ل� »االحمر« واحلاسمة.
ف���ي املقابل، لن يقبل العرب���ي ومدربهم القايد 
احلجازي ان يكونوا خارج املنافسة مبكرا، لذلك 
س���يعد الش���اذلي العدة جيدا لهذه املباراة للظفر 
بالنقطتني واعادة االمل من جديد للمنافسة على اللقب 
لثالثة فرق، وهذا ليس بعيدا اذا لعب »االخضر« 
بالطريقة املناسبة التي تضمن ايقاف مفاتيح اللعب 
عن���د الفحيحيل مع ايجاد احللول املناس���بة في 
اجلان���ب الهجومي الذي يكفل الوصول الى مرمى 

الفحيحيل بشكل مريح.

الكويت يلتقي الصليبخات والسالمية مع الشباب

كاراسي بين البقاء أو الرحيل عن اليرموك

القادسية واليرموك يقتربان من »ذهبي الصاالت«

مبارك الخالدي
يكتنف الغموض موقف ادارة نادي 
اليرموك من التجديد او عدمه للجهاز 
الفني للفريق االول لكرة القدم بقيادة 
الصربي ايلي كاراسي ومساعده فاضل 

مطر.
وكان مدير الكرة بسام العازمي قد 
اوصى في تقريره باالبقاء على اجلهاز 
الفني للتطور امللحوظ في اداء الفريق 
هذا املوسم، رغم ابتعاده عن املنافسة 
في خطف احدى بطاقتي التأهل الى 
الدوري املمتاز، اال ان البيان التصاعدي 
لنتائج الفريق كان مؤشرا واضحا على 
ما يتمتع به الفريق من استقرار، وكذلك 
بروز بعض االسماء التي منحت فرصة 
خالل املوسم ما يجعلها ذخيرة طيبة 

للفريق في املواسم املقبلة.
وتكمن املش���كلة ف���ي اتخاذ قرار 
التجدي���د للمدرب من عدمه، هو عدم 
االس���تقرار االداري ف���ي النادي، الن 
االدارة احلالية مؤقتة لتسيير االمور 
العاجلة، وقد ال يدخل في اختصاصاتها 
التعاق���د مع املدرب، كم���ا ان االدارة 
السابقة للنادي ال تزال تنتظر حكم 
االستئناف بش���أن قرار حل مجلس 
االدارة السابق، فكل تلك االمور تشير 
الى ان كاراسي قد يغادر البالد نهائيا 
بعد اجلولة االخيرة من دوري الدرجة 

االولى اجلمعة املقبل.

قطع القادسية واليرموك شوطا كبيرا نح��و 
التأهل للمربع الذهبي ل���دوري الص��االت بعد 
ف��وز االول على الكويت 6 - 3 في اللق��اء الذي 
أقي���م أول أمس على صال���ة اليرم��وك ضم��ن 
الجول��ة الثان��ية للمجموعة الثانية لدور الثمانية 
التي يتصدرها القادس���ية بست نقاط في حين 
واص��ل اليرم��وك تألقه ليحقق ف��وزا صعبا على 
السالمي��ة 5 -4 ليتصدر اليرم��وك المجموعة 
االولى بس���ت نق��اط، ويصب���ح قريبا جدا من 

التأه��ل، وذل��ك في ح��ال تع��ادل الشب��اب مع 
السالمية اليوم وهي النتيجة التي ستنهي آم��ال 

األخير في التأهل.
اما القادسية فإن فوزه او تعادله اليوم امام 
الفحيحيل سيضعه مباشرة في المربع الذهبي، 
وكان االصفر قد ضرب بقوة في لقائه أمام الكويت 
الذي شهد قمة اإلثارة والندية بين العبي الفريقين 
في اللقاء الذي حضره الشيخ طالل الفهد رئيس 

نادي القادسية األسبق.

عايش: »الهيئة« أوقفت حسابات مجلس العربي المعيّن واالنتخابات كأن لم تكن
مبارك الخالدي

الهيئات  ادارة  أعل���ن مدي���ر 
الرياضية بالهيئة العامة للشباب 
والرياضة احمد عايش ان الهيئة 
فور تلقيها خب���ر صدور احلكم 
القضائي امس االول اخلاص بإلغاء 
قرار الهيئة السابق بحل مجلس 
ادارة النادي العربي أمرت محاسبها 
بالنادي بإغالق حسابات املجلس 
املعني اعتب���ارا من نهاية دوام 2 
مايو اجلاري وهو موعد صدور 
احلكم حتسبا للخطوات القانونية 

الالحقة.
وأضاف: انن���ا كادارة هيئات 
رياضية تتبع هيئة الشباب فإن 
عملنا تنفيذي بحت وال نتطرق 
ال���ى االم���ور القانونية اخلاصة 
باألستئناف او االدوات القانونية 
األخرى مثل اإلش���كال، الن هذه 
األمور تخص اإلدارات القانونية 
بالهيئة واملستشار القانوني، وال 
نعلم حتى امس ما اذا كانت الهيئة 
قد تلقت امرا من احملكمة بتنفيذ 

احلكم من عدمه.
وأوض���ح عاي���ش ان إغالق 
حس���ابات املجلس املعني وإجراء 

عمليات اجل���رد الالزمة في مثل 
هذه األحوال هو اجراء احترازي 
حتسبا للخطوات املتسارعة التي 

قد يتطلبها تنفيذ احلكم املش���ار 
اليه من تسليم وتسلم للعهد، الفتا 
الى ان احلكم بشكله احلالي معناه 
ان الدعوة الى االنتخابات املزمع 
اجراؤها في الن���ادي 10 اجلاري 
كأنها لم تكن الن احلكم ابطل كل 
االثار القانونية املترتبة على حل 
النادي والتي منها  إدارة  مجلس 
تعيني االدارة املؤقتة التي شرعت 
بالدعوة الى اجراء انتخابات وفق 

الصالحيات املمنوحة لها.
وق���ال ان احملكمة حددت يوم 
20 اجلاري موعدا للنظر باالشكال 
املرف���وع من الهيئة لوقف احلكم 

الصادر ملصلحة الكاظمي.
الدائرة  ان  بالذك���ر  اجلدي���ر 
ألغت  الكلية  اإلدارية باحملكم���ة 
صباح أمس االول ق���رار الهيئة 
الص���ادر ف���ي 20 فبراير املاضي 
واخلاص بحل مجلس ادارة العربي 
برئاس���ة جمال الكاظمي وامرت 
بتنفيذ احلكم باملس���ودة وبدون 

إعالن وشموله بالنفاذ املعجل.

بعد صدور الحكم بإلغاء قرار إسقاط مجلس اإلدارة برئاسة الكاظمي

زياديتش: القادسية هو القادسية
ومباراة الساحل نهائي كأس

مبارك الخالدي
قرر مجلس إدارة نادي اجلهراء املعني صرف مكافآت مجزية للفريق بعد فوزه 
على القادسية بركالت الترجيح 5 � 3 وحصوله على املركز الثالث لبطولة كأس 
سمو ولي العهد، س���تصرف قبل مباراة الفريق املهمة امام الساحل في اجلولة 

االخيرة من دوري الدرجة االولى اجلمعة املقبل.
وقال نائب رئيس النادي منير الفارس ان احلصول على املركز الثالث والصعود 
الى منصة التتويج ومصافحة ممثل راعي البطولة سمو رئيس مجلس الوزراء 

الش���يخ ناصر احملمد وتقلد امليدالية البرونزية الغالية يعتبر من اللحظات 
التاريخية ومكافأة يستحقها الالعبون وتتناسب مع قدرات الفريق الذي 

بذل مجهودا استثنائيا هذا املوسم كلله بالفوز باملركز الثالث وتنتظره 
مباراة حاسمة للتأهل الى الدوري املمتاز مع الساحل.

وأعلن الفارس عن اقامة معسكر تدريبي ملدة 3 أيام اعتبارا 
من غد وحتى موعد املباراة، مضيفا ان الفريق س���يتوجه 
مباشرة من الفندق الى امللعب وستكون هناك مكافأة مجزية 

اخرى في حال التأهل الى الدوري املمتاز.
من جهة اخرى أثنى مدرب اجلهراء البوسني زياديتش على 

أداء العبيه أمام القادسية وقال انهم لعبوا بشكل جيد وروح عالية ونفذوا اخلطة 
جيدا حيث اعتمدنا على غلق منطقة املناورات من منتصف امللعب ومراقبة مفاتيح 
لعب القادسية والسرعة في الهجمات املرتدة ولكننا لم نوفق في التسجيل اثناء 

اللعب واالهم من ذلك لم يدخل مرمانا أهداف.
وأضاف اننا توقعنا اللجوء الى ضربات الترجيح ألننا نلعب أمام فريق بطل 
ومتخم بالنجوم واليزال يتصدر ف���رق الدوري املمتاز ومن الطبيعي أال ننجر 

وراء االندفاع الهجومي غير احملسوب العواقب.
وانتقد زياديتش من يقول ان القادسية لعب بالصف الثاني او الرديف، مؤكدا 
ان القادسية هو القادسية واألندية الكبيرة ال ميكن ان تعتمد على العب بعينه 
وكل من ينتمي الى الفريق القدس���اوي يس���تحق االحترام والتقدير، ومن غير 
املعقول ان يهضم حق فريقنا ملجرد عدم مش���اركة محترفيه او النجوم الكبار 
مث���ل بدر املطوع فنح���ن أيضا افتقدنا البرازيليني الهداف ويلس���ون انطونيو 
وتوبانغو الذي ش���ارك لتنفيذ ركالت الترجيح، وكذلك املغربيان ربيع هوبري 

ويونس قاسني، من هنا كانت احلظوظ متكافئة بني الفريقني.
وعن مباراة الساحل قال زياديتش لقد طوينا 

صفحة الكأس وس���نخوض مباراة الساحل 
بروح مباريات نهائي الكؤوس فال مجال 
للخسارة ألننا ال نريد ان نقع في املركز 
الثاني الذي يدخلنا في حسابات اخرى بل 
نريد حسم اللقاء بأنفسنا وإعالن تأهلنا 

بجدارة واستحقاق.

الجهراء يصرف مكافآت مجزية لالعبيه


