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هل يشارك محمد جراغ
في نصف نهائي كأس األمير؟

القادسية يأمل مواصلة مشوار انتصاراته

نواف احلميدان يعود للمشاركة مع كاظمة بعد شفائه من اإلصابة

ختام دوري إسكواش
الوزارات اليوم

الشعلة والفتوة
إلى الدور الثاني

خالص العزاء

تقام في السابعة مساء اليوم نهائي 
بطولة اإلسكواش للوزارات واملؤسسات 
احلكومية على صالة احتاد اللعبة مبنطقة 
جنوب السرة، حيث سيتوج الالعبون 
باملراكز األولى وتوزيع الكؤوس والدروع 

التذكارية.

حقق الشعلة فوزا غاليا على ركان الشام 
3 ـ 1 في اليوم قبل األخير من الدور األول 
لبطولة املغتربني الســــوريني لكرة القدم 
ليتصدر مجموعته، ويترك املركز الثاني 
لفريق درعا ضمن منافسات املجموعة االولى. 
وتصدر فريق اجلالية األرمنية منافسات 
املجموعة الثانية بفوزه على الكرامة 3ـ  0، 
ورافقه الفتوة الى الدور الثاني بعد فوزه 

الغالي على نادي اجلبوري 2 ـ 0.

يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء 
إلى نائب املدير العام للهيئة العامة للشباب 
والرياضة للشؤون الفنية يوسف الثاقب 
لوفاة والد زوجته، تغمد اهلل الفقيد بواسع 
رحمته، وأسكنه فســـيح جناته، وألهم 
أهله وذويه الصبر والسلوان. »إنا هلل 

وإنا إليه راجعون«.

»المسابقات« تقلل عدد العبي 
المراحل السنية

»بلنتي« يحتفل بصعود
الساحل إلى الممتاز

عبدالعزيز جاسم
علمت »األنباء« أن لجنة المســـابقات في اتحاد الكرة 
انتهت من مســـودة الئحة المســـابقات للموسم المقبل، 
دون ان تجري تغييرا كبيرا، رغم ان معظم االندية كانت 
تتوقع الغاء قرار ترحيل العقوبة او شـــرائها والمعمول 
به في الموسم الحالي، بيد ان المسودة اوصت بمضاعفة 
الغرامات المالية فقط في حــال مخالفة االندية والالعبين 
للوائح، حيث تمت مضاعفـــــة المبالغ المالية منها ألي 
الفريقين أو وقت دخـــول الملعــب، والتأخر في العودة 
الى الملعب بين الشـــوطين، باالضافــة الــى العقوبات 
التي تفرض على الجهازيـــن االداري والفنــي فــي حال 

مخالفتهم للوائح.
كما تم تقليل عدد الالعبين في المراحل السنية تحت 
15 و17 و19 الـــى 25 العبا بـــدال من 30 العبا، كما كان في 
الموسم الماضي، وأبقت على 30 العبا للفريق االول، ومن 
المحتمل ان يتغير دوري 19 عاما الى تحت 20 عاما، وفي 

حال اقراره سيوفر الكثير على بعض الفرق.

يســـتضيف البرنامج الرياضي »بلنتي« الذي يذاع على 
موجة محطة »مارينا اف ام« في اخلامســـة مســـاء اليوم، 
اجلهـــاز الفني وعددا من العبي الفريق االول لكرة القدم في 
نادي الساحل، العائد مؤخرا الى الدوري املمتاز، البرنامج من 
اعداد الزميل وليد األنصاري وتقدمي مايك مبلتع ود.طارق 

اجلالهمة.

باستثناء مضاعفة الغرامات المالية أكد أن كاظمة اآلسيوي يختلف عن المحلي

الدوسري: الحميدان وساندرو 
جاهزان لمواجهة شباب األردن

عبدالعزيز جاسم
قال مشرف الفريق األول بنادي 
كاظمة عبداهلل الدوسري ان العبي 
البرتقالي استعدوا جيدا لمواجهة 
شباب االردن غدا في الدور الثاني 
من كأس االتحاد اآلسيوي، الفتا الى 
ان المباراة ستشهد عودة الالعبين 
الذي  الحميدان  نـــواف  المصابين 
يخوض تدريبات خاصة الستعادة 
اللياقـــة البدنية بعـــد فترة غياب، 
والمدافع البرازيلي ســـاندرو الذي 
بات جاهزا بعد أن فضل المدرب جمال 
يعقوب اراحته لتعرضه لشد عضلي 
قبل مباراة القادســـية في الدوري 
الممتاز، وكذلك علي المشموم بعد 
تعافيه، مشـــيرا الـــى أن الغيابات 
تنحصر في المدافعين عبداهلل دشتي 

وخالد الشمري الموقوفين.
وبين الدوسري أن الجهاز الفني 
للبرتقالي قد درس جيدا شباب األردن 
وعرف طريقة لعبه وأســـلوبه من 
خالل المشاهدة المباشرة لمبارياته 
في المجموعة االولى خصوصا آخر 
مواجهتين وكذلك عن طريق بعض 
االشرطة التي توافرت لدى الفريق 
لحظة معرفتنا بأننا سنلتقي الشباب، 
مبينا ان حظوظ كاظمة اقوى للتأهل 
الى الدور ربع النهائي ألنه يلعب على 
أرضه وبين جمهوره كما انه ظهر 

بشكل مميز خالل دور المجموعات 
ما منحه صدارة المجموعة لكن ذلك 
ال يعني اإلفراط في التفاؤل او الثقة 
ألن شباب االردن سبق ان حصل على 
البطولة ما يعني أنه فريق قوي وال 

يستهان به.
 واضاف ان مشـــكلة البرتقالي 
تكمـــن دائما في خـــط الدفاع الذي 
دائما يعاني من ايقافات أو اصابات 
ويتعرض للتبديل كثيرا عكس خطي 
الوسط والهجوم الثابتين، ما يتسبب 
دائما في خســـارة الفريق أو تلقيه 
االهداف، مضيفا أن الفريق سيظهر 
بصورة مغايرة عن تلك التي قدمها 
أمام القادسية وسيعود الى مستواه 
الذي عرفه الجميـــع خصوصا أن 
الالعبين مصرون على ختام موسمهم 

بالشكل الالئق.
ورحب الدوسري بعودة المدرب 
التشيكي ميالن ماتشاال الى تدريب 
كاظمـــة بعد غياب طويل حقق فيه 
الكثير من االنجازات، مشيرا الى انه 
سيكون متفاهما كثيرا مع الفريق الن 
الجهازين االداري والفني جميعهم 
قد عمل معه قبل ذلك ســـواء كانوا 
العبين او ضمن الجهاز الفني، الفتا 
الى ان ماتشاال ال يجد صعوبة في 
التأقلم مـــع الالعبين عكس بعض 

المدربين.

األنصاري: إدارة العربي وافقت على تكريم نهير.. و»االنتقالية« رفضت 
عبدالعزيز جاسم 

قال أمني ســـر نـــادي القادســـية وليد 
االنصـــاري ان مباراة تكـــرمي املدافع نهير 
الشـــمري لن تكون امام العربي في الدور 
نصف النهائي لكأس صاحب السمو االمير 
بعد رفض اللجنة االنتقالية املكلفة بإدارة 
شؤون احتاد الكرة اقامة هذا التكرمي مؤكدا 
ان رد االنتقالية واالسباب التي ساقتها ليست 
مقنعة حسب وجهة نظرنا، الفتا الى ان ادارة 
العربي لم تقصر وردت سريعا باملوافقة على 
تكرمي نهير وهو موقف يحسب لها وليس 

غريبا على ادارة متفهمة مثل العربي. 
وفي جانب آخر اســـتغرب االنصاري 
املفاجئ برفع  اللجنة االنتقاليـــة  تصرف 
أسعار تذاكر مباراة العربي والقادسية في 
نصف نهائي كأس صاحب السمو االمير، 
متسائال هل مت رفع أســـعار تذاكر مباراة 
الكويت وكاظمة في نفس الدور؟ مشـــيرا 
الى أن أغلب جماهيرنا من الطلبة والشباب 
وبالكاد يوفرون مصروفاتهم، وكأننا نقول 
لهم ال نريد حضوركم وهو امر غير مدروس 
من جلنة املسابقات ألن الدول املجاورة لنا 
تقدم تذاكر باملجان وجتري بعض السحوبات 
جلذب اجلمهور، مطالبا بتغيير هذا القرار 

سريعا ملصلحة الرياضة. 
وبـــني ان االدارة احلاليـــة لديهـــا كل 
الصالحيات التخاذ أي قرار سواء بانتقال 
العب او جتديد اعارة لكننا لن نحيد عن نهج 
االدارات السابقة بان نتعامل وفق املنطق 
وهو ان نقوم بدراسة كل تقرير من اجلهازين 
االداري والفني لـــكل لعبة ثم جنتمع مع 
مديري الفرق لوضع آلية للموســـم املقبل 
حتى ان لم نكن موجودين اال اننا سنقدم 

التقرير، فاملهم هو القادسية ومصلحته. 
ووجه االنصاري رســـالة الى جماهير 
االصفر بان تترك القناة الثالثة وشـــأنها 
بتصرفها غير الالئق جتاه القادسية حيث 
لم تنقل افراح الفريق بالفوز بالدرع، ونحن 
حتى اآلن نقاطعهم وعلى جماهيرنا ان تلتف 
حول الفريق وتواصل افراحها، مشيرا الى 
انه من خالل تدريبات الالعبني االخيرة وجد 
االصرار بـــني اعينهم للتغلب على العربي 
والثأر النفسهم بعد خروجهم على يد االخضر 

من كأس سمو ولي العهد.
وشـــكر الداعم الرئيســـي للنادي فواز 
احلســـاوي على تبرعه بـ 150 الف دينار 
للفريق وكذلك عضو مجلس االدارة السابق 
يوســـف املاجد ملكافأته الالعبني مببلغ 5 

أالف دينار. 

إصابة العامر والشيخ 

من جانبه قال مدرب الفريق االول محمد 
ابراهيم انه سيقوم بدراسة كل اجلوانب 
الفنية والبدنية والنفسية لالعبني الجراء 
توازن بني مباراة تشرشل الهندي في كأس 
االحتاد اآلسيوي بعد غد ومباراة العربي 
في الدور نصــــف النهائي لكأس صاحب 
الســــمو االمير اجلمعة املقبل، النه يعلم 
مدى االرهاق الكبير الذي اصاب الالعبني 
فــــي الفترة االخيرة، مشــــيرا الى ان فوز 
الكويت الكبير على تشرشل بسبعة أهداف 
ال يعني االســــتهانة به بــــل بالعكس هذا 
الفريق نفســــه كان ينافس على البطاقة 
االخيرة للدخول الــــى دوري املجموعات 
في دوري أبطال آســــيا ولكنه خرج على 

يد الوحدة االماراتي.

ابراهيم أن تشكيلة الالعبني  وأوضح 
لهذه املباراة لن تتضح اال يوم املباراة الن 
العبي الوسط طالل العامر وصالح الشيخ 
يعانيان من االصابة فاالول مصاب بشد 
عضلي كبير واآلخــــر تعرض لكدمة في 
العضلة الضامة ولــــم يتمكن من دخول 
التدريبات، لكن ما هــــو مؤكد حتى اآلن 
مشاركة حسني فاضل الول مرة مع الفريق 

بعد غياب طويل بسبب االصابة. 
ولفت ابراهيم الى انه كان يراهن على 
الـ 30 دقيقة االولى من كل شوط ويرمي 
بكل ثقله فيها حيث منحه ذلك االسلوب 
الفوز في جميع املباريات الســــابقة وهذا 
ما ســــيتبعه امام تشرشل والعربي ألنه 
ميلك العناصر القادرة على تطبيق خططه، 
مشيرا الى ان مسلسل اضاعة الفرص قد 
تالشى بصورة كبيرة بعد أن كان الفريق 
يضيع فرصا باجلملة، ففي الدوري سجلنا 
49 هدفا واضعنا 100 في اشــــارة لكثرة 

الفرص الضائعة. 
وعن جتديــــد عقده مــــع االصفر بني 
ابراهيم ان لديه الكثير من العروض من 
قطر واالمارات والبحريــــن لكنه لم يرد 
عليها النه مرتبط بعقد مع االصفر كما ان 
القرار ليس بيده، فان ارادت ادارة القادسية 
التجديد معه فسيجدد الفتا الى أن القرار 
بيد الشيخ طالل الفهد وفواز احلساوي.

الغانم يتبرع بـ 10 آالف دوالر

تبرع خالد عبداهلل الغـــامن بـ 10 آالف 
دوالر لالعبي األصفر وســـيقوم بتقدميها 
لالعبني اليوم خالل االحتفال  الذي سيقيمه 

احلساوي.

إبراهيم: بقائي مع األصفر بيد الفهد والحساوي

الناصر ينفي شائعات إيقاف جراغ

الكاظمي يتكفل
بمعسكر األخضر

قبل مواجهة األصفر

عبداهلل العنزي
تبرع الرئيس السابق للنادي العربي جمال الكاظمي بتكاليف اقامة املعسكر 
التدريبي لفريق الكرة الذي يستعد ملواجهة القادسية اجلمعة املقبل في الدور 
نصف النهائي لكأس ســـمو األمير ويجري اجلهاز االداري اتصاالته مع عدد 
من الفنادق الختيار االنسب قبل اقامة املعسكر الداخلي في احدها، وسينتظم 

الالعبون في املعسكر بعد تدريب االربعاء مباشرة حتى موعد املباراة.
وكان العربي قد واصل اســـتعداداته للقاء القادســـية، وقد انتظم مهاجم 
الفريـــق خالد خلف في التدريبات اول من امس بعد ان غاب عنها ملدة 3 ايام، 
وقد فضل اجلهـــاز الفني لالخضر بقيادة الكرواتي دراغان سكوســـيتش ان 
يبدأ خلف باجلري اول من امس حول امللعب فقط، في حني شـــارك امس في 

تدريبات الفريق كاملة.
وال يبـــدو ان االخضر يعاني من أي غيابـــات مؤثرة، فعلى الرغم من عدم 
متكن الثالثي حسني املوسوي وعبداهلل احلداد والبرازيلي فالكا من املشاركة 
امام القادســـية فإن عودة خالد خلف وخالد عبدالقدوس من شـــأنها ان تقلل 
كثيرا من غياب املوســـوي، في حني سيكون مبقدور الثالثي عبداهلل الشمالي 

ونواف شويع وفهد احلشاش تعويض غياب احلداد.
مـــن جانبه أبدى مدير الكرة احمد الناصر أســـفه للشـــائعات التي طالت 
الفريق، خصوصا ما يتعلق مبســـألة ايقاف محمد جراغ عن املباراة النهائية 
لكأس سمو ولي العهد أمام الكويت، وقال الناصر ان مثل هذه الشائعات تؤثر 
على الفريق كثيرا، متســـائال كيف ميكن ان نوقف العب عن املباراة النهائية 
لكأس ولي العهد، وقد شـــارك في املباراة التي سبقتها امام الصليبخات، هذا 
باالضافة الى انه لو مت ايقاف جراغ حقا ملا ســـجله اجلهاز الفني ضمن قائمة 

الـ 18 العب للمباراة.
وشدد الناصر على ان اجلهاز الفني وحده هو الذي يقرر مشاركة أي العب 
من عدمها في أي مباراة وهو حق اصيل له فقط، وال ميكن لنا بأي شـــكل من 
االشـــكال فرض اســـم أي العب عليه، متمنيا ان تبتعد االشاعات عن الفريق 
خاصة في الفترة املقبلة حتى يســـتعد الالعبون جيدا ملواجهة القادسية، إذ 
لم يتبق من املوســـم اال القليل وعلينا ان نصارع من اجل عدم اخلروج دون 

إحراز أي بطولة.
وبني الناصر ان استعدادات العربي ملباراة نصف النهائي تأتي على أكمل وجه 
وال ينقص الفريق اال احلظ والتوفيق للتأهل الى املباراة النهائية فنحن منلك 
العناصر القادرة على الفوز على اي فريق بالدوري احمللي، مشـــيرا الى الثقة 
الكبيرة التي يوليها شخصيا للمدير الفني لالخضر كونه صاحب فكر تكتيكي 

من الطراز الرفيع وقد وضحت بصماته على اداء الفريق هذا املوسم.
ووجه الشـــكر الى الرئيس السابق للعربي جمال الكاظمي الذي اتصل به 
ليخبره عن تبرعه بتكاليف إقامة املعسكر الداخلي للفريق، مشيرا الى ان هذا 
االمر ليس بالغريب على الكاظمي الذي لم ينقطع عن مساعدة االخضر حتى 
وهو خارج مجلس االدارة، متمنيا ان يكون احلضور اجلماهيري في املباراة 

امام القادسية على قدر أهمية اللقاء.


