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)عادل يعقوب( يوسف ناصر سجل هدف التعادل امام شباب االردن  

الدوسري: نتمنى أال نواجه القادسية في »اآلسيوي«
عبدالعزيز جاسم 

قال مشرف الفريق االول بنادي 
كاظمة عبداهلل الدوسري ان الفوز 
على شباب االردن اول من امس في 
كأس االحتاد اآلسيوي كان صعبا 
وخير دليل على ذلك ان الفوز جاء 
عن طري����ق ركالت الترجيح التي 
الالعبني وكذلك  وفق فيها جميع 
احلارس احمد الفضلي، مؤكدا ان 
املهم في مثل ه����ذه املباريات هو 
خطف بطاقة التأهل وليس الظهور 
مبستوى فني راق لن يؤهلك الى 

ربع النهائي. 
وبني الدوسري ان كاظمة لم 
يؤد املطلوب في الشوط االول 
ومع بداية الشوط الثاني حتى 
طرد احلكم االيراني املدافع علي 
املشموم لينقلب احلال لصالح 
البرتقالي ويظهر مبس����تواه 
احلقيقي ويهاج����م بطريقته 
املعهودة ومتكن من تس����جيل 
التعادل ثم سيطر على  هدف 
املباراة لكنها وصلت الى ركالت 
الترجيح التي انصفتنا، مبينا 
ان اجلهازي����ن االداري والفني 
سيدرسان تقرير عقوبة علي 
املشموم بعد تصرفه اخلاطئ 
برمي الكرة على احلكم ما تسبب 

في لعب الفريق ناقصا. 
وأض����اف ان اداري الفريق 
عصام سكني واملنسق االعالمي 
محمد سعيد س����يغادران 24 
اجلاري الى كواالملبور حلضور 
قرعة الدور ربع النهائي الذي 
نتمنى ان نتجنب فيه مواجهة 
القادسية حتى النهائي، مضيفا 
أن فرقنا اثبتت علو كعبها في 
البطولة من خ����الل تصدرها 
جلميع املجموعات ما يدل على 
قوة الكرة الكويتية وتطورها 

بصورة كبيرة. 
الى أن  الدوس����ري  واشار 
البطاق����ات الصفراء  جمي����ع 
ستسقط في الدور ربع النهائي 
باس����تثناء املوقوف ببطاقتني 

صفراوي����ن او احلاصل على 
طرد او عقوبة ادارية وبالتالي 
سيغيب عن الدور ربع النهائي 
كل من خالد الشم�ري واملشموم 
حلصول االول على ع���قوبة 
ادارية والثاني على طرد مباشر، 
الفتا الى ان الدور ربع النهائي 
سيقام في 21و14 سبتمبر املقبل 
وبالتال����ي س����يتمكن الفريق 
م����ن تس����جيل العب����ني جدد 
واس����تبدال قائم����ة احملترفني 
في حال عدم التج�ديد لبعض 

اص����رار العبي كاظم����ة على 
اخلروج ببطولة محلية سيكون 
هو املفتاح السحري للخروج 

من بوابة الكويت بالفوز. 
واضاف ان الغياب الوحيد 
في مباراة االبيض سيتمثل في 
انديتش  الكس���ندر  البوسني 
حلصول���ه عل���ى 3 ان���ذارات 
وبالتالي تعرض لاليقاف، مبينا 
ان املباراة من احملتمل ان تشهد 
الش���مري  املدافع خالد  عودة 
للمشاركة بصفة اساسية لكن 

الالعبني احلاليني والت��عاقد مع 
اخرين. 

وفي السياق نفسه اوضح 
الدوس����ري ان الفري����ق دخل 
معسكرا امس في فندق الراية 
استعدادا ملواجهة الكويت غدا 
في نصف نهائي كأس س����مو 
االمير وذلك إلبقاء الالعبني داخل 
اج����واء املباريات، موضحا ان 
الفري����ق عانى من االرهاق في 
مباراة ش����باب االردن واحلال 
كذلك بالنسبة للكويت ولكن 

هذا القرار يبقى بيد املدرب جمال 
يعقوب.

ماتشاال يصل اليوم

ومن احملتمل ان يصل املدرب 
التشيكي ميالن ماتشاال الى البالد 
اليوم لتوقيع العقد مع مجلس 
ادارة البرتقالي لقيادة الفريق في 
املوس���م املقبل، ووضع اخلطط 
لبرنام���ج االع���داد وتصوراته 
لتجديد عقود احملترفني والتعاقد 

مع آخرين.

جراغ: مباراة األصفر  ستكون ردًا على المشككينمعسكر لكاظمة في »الراية« استعدادًا لمواجهة األبيض غدًا
عبداهلل العنزي

واصل العربي استعداداته للقاء غرميه التقليدي 
القادسية ضمن الدور نصف النهائي لكأس سمو االمير 
غدا اجلمعة، وانضم العبوه الى املعس����كر الداخلي 
في فندق »هوليدي ان« مببادرة من رئيس النادي 
السابق جمال الكاظمي. وال تبدو االمور الفنية مقلقة 
ملدرب االخضر الكرواتي دراغان سكوسيتش في ظل 

مشاركة جميع الالعبني في التدريبات االخيرة.
وللعربي افضلية نسبية عن خصمه قبل اللقاء، 
فالقادسية س����يخوض مباراته امام االخضر، بعد 
24 س����اعة فقط من لقائه مع اخوة تشرشل الهندي 
امس ضمن الدور الثاني لكأس االحتاد اآلس����يوي، 
وبالتالي س����يحاول دراغان استغالل عامل االرهاق 
الذي قد يصيب العبي االصفر.  سكوسيتش سيفكر 
كثيرا هذه املرة قبل اختيار التش����كيلة االساس����ية 
التي س����يخوض بها املباراة، وهو مطمئن حلراسة 
بوجود شهاب كنكوني، وفي الدفاع هناك عبدالعزيز 
فاضل واحمد الرشيدي والسلوفيني روك ومبارك 

البلوشي، اضافة الى عبداهلل الشمالي وفهد احلشاش 
كالعبي ارتكاز، وسيكون االختيار بني محمد جراغ 
واجلزائري امير سعيود وعلي مقصيد ليشكال الثنائي 
اآلخر في وسط امللعب، اما خط الهجوم فقد يشهد 
مش����اركة اولى خلالد خلف بعد شفائه من االصابة 
الى جانب السوري محمد زينو، فيما يغيب حسني 

املوسوي لالصابة.
من جهته، اكد العب الوسط محمد جراغ ان هذا 
املوسم هو االسوأ له منذ فترة طويلة، فقد عانى كثيرا 
من كثرة االصابات وابتعاده عن املالعب، وقال: ان 
مباراة القادسية ستكون الفرصة االخيرة له النقاذ 
موس����مه، مضيفا: ان مباراة القادس����ية والعربي ال 
ميكن التوقع بنتيجتها.  وتابع جراغ: اذا ما شاركت 
اساسيا في املباراة، فإنني اعد اجلماهير العرباوية 
باالستمتاع في املباراة، سترون األداء الذي عرفتموه 
عن جراغ في الفترة السابقة، فأنا مازلت قادرا على 
تقدمي العروض اجليدة، ومباراة القادسية ستكون 

ابلغ رد على كل املشككني بقدراتي.

قال مدرب كاظمة جمال يعقوب بعد لقاء شباب 
االردن ان املباراة كانت صعبة، وجاءت متقاربة 
املستوى طوال ال� 120 دقيقة، ولم نظهر بالشكل 
اجليد في الشوط األول خاصة خط الوسط حيث 
كانت هجماتنا بطيئة ولم يكن مدافعونا في أفضل 
حاالته���م وتعقدت األمور مع دخول الهدف قبيل 
انتهاء الش���وط األول، لكنن���ا جنحنا في العودة 
خالل الش���وط الثاني من خالل معاجلة األخطاء 
ولعبنا بأسلوب هجومي حيث لم يكن أمامنا ما 

نخسره.
وأض���اف أن األمور تعقدت بع���د حالة الطرد 
ولعبنا بعشرة العبني خالل الشوط الثاني، لكن 

حلس���ن احلظ جنحنا في تسجيل هدف التعادل 
وكان يجب أن نسجل هدفا ثانيا اال اننا لم نستفد 
من الفرص، مبينا أن شباب األردن فريق جيد ولم 
يكن من الس���هل الفوز عليه، وقد قدموا مستوى 
جيدا، وكنا محظوظني لتحقيق الفوز أمامهم من 

خالل ركالت الترجيح.
أما مدرب شباب األردن دراغان تاالييتش فأعرب 
ع���ن رضاه عن أداء فريقه، خاصة أنه كان يلعب 
خارج أرضه وأمام أحد أفضل األندية في منطقة 
اخلليج، مش���يرا الى أن املواجهة كانت في خط 
الوسط بني الفريقني، وما جعل مهمتنا صعبة تراجع 

كاظمة للدفاع بعد تسجيل هدف التعادل.

يعقوب: صححنا األخطاء في الثاني

األبيض هزم المحرق في »السلة العربية«
سجل الكويت فوزا مهما على 
احملرق البحريني 96 - 78 في 
اللقاء الذي جمعهما أمس ضمن 
منافسات املجموعة األولى للدور 
ربع النهائي من بطولة األندية 
العربي���ة ال� 23 لكرة الس���لة 
املقامة في مدينة اإلسكندرية 

املصرية.
ارتفع رصيد  الفوز،  وبهذا 
األبي���ض إل���ى 4 نق���اط من 
انتصارين متتاليني ليقترب من 
التأهل إلى الدور نصف النهائي 
وهو ما سيتحدد بصورة كبيرة 
على ضوء نتيجة مباراة املتحد 

اللبناني م�����ع النجم الساحلي 
التونس�������ي الت�������ي أقيمت 
في وقت متأخر من مس�������اء 

أمس.
اليوم  ويخوض األبي���ض 
مباراة ف���ي غاية األهمية أمام 

املتحد في 4 عصرا.

استشكال الفالح 19 الجاري

انطالق كأس الطائرة اليوم

حددت احملكمة الكلية يوم 19 اجلاري، موعدا لالستشكال املرفوع 
من وزير الش���ؤون االجتماعية والعم���ل بصفته والهيئة العامة 
للش���باب والرياضة ضد د.فؤاد الفالح رئيس مجلس ادارة الهيئة 

العامة للشباب والرياضة واملدير العام.
وكان���ت احملكمة االدارية قد ألغت قرار احالة مدير الهيئة العامة 
للشباب والرياضة الس���ابق د.فؤاد الفالح الى التقاعد، وما يترتب 
عليه من اثار، وتعويضه ألفي دينار، مقابل اتعاب احملاماة الفعلية، 

ونفاذ احلكم معجال من دون كفالة.
وكان د.الفالح قد طالب في الدعوى، بإلغاء قرار احالته الى التقاعد 

من منصبه السابق كرئيس للهيئة العامة للشباب والرياضة.
 يذك���ر ان احملكمة قدمت موعد االستش���كال من 13 يونيو املقبل 

بناء على طلب محامي د.الفالح الى 19 اجلاري.

أعرب رئيس مجلس ادارة احت���اد الطائرة كمال االيوبي عن 
أمل���ه أن تكون بطولة كأس االحتاد ال� 43 التي س���تنطلق اليوم 
خير ختام للموس���م الرياضي للعبة داعيا الفرق الى بذل أقصى 

مجهوداتها لتحقيق ذلك. 
ومتنى األيوب���ي التوفيق لكل الفرق املش���اركة والعمل على 

الظهور مبستوى راق يليق بسمعة اللعبة في الكويت.
وأض���اف ان الفرق جميعا مطالب���ة بتقدي�����م األفض����ل في 
هذه البطول���ة الثبات أحقيتها وتعويض ما فاتها في البطولتني 
الس���ابقت����ني وتدارك الس���لبيات ومحاولة معاجلتها بالصورة 

املطلوبة.
ورأى ان الف���رق »لم تظهر مبس���توياتها املعهودة خالل هذا 
املوسم وخصوصا في املربع الذهبي للبطولة ولم تقدم ما يليق 

بسمعتها في مجال اللعبة«.

الفحيحيل يواجه الصليبخات في »ممتاز اليد«
حامد العمران

تقام اليوم 3 مباريات ضمن منافسات 
اجلولة الثامن����ة للدوري املمتاز لكرة اليد 
)دوري الكب����ار( على صالة الش����هيد فهد 
االحمد بالدعية، حي����ث يلتقي في املباراة 
االولى الفحيحيل مع الصليبخات في الرابعة 
والنصف، وفي الثانية العربي مع الشباب 
في السادسة مس����اء، فيما يواجه الكويت 
الساملية في الس����ابعة والنصف في اللقاء 
الثال����ث. وفي املباراة االول����ى التي جتمع 
الفحيحيل )12 نقطة( مع الصليبخات )6(، 
قد يعتبرها البع����ض انها من طرف واحد 
ومتيل بقوة جتاه الفحيحيل، على اعتبار 
ان الصليبخات يغي����ب عنه 7 من العبيه 
االساسيني، لكن رمبا يكون هذا الظن جانبه 
الص����واب، ألن هناك مجموعة من الالعبني 
ميكن للم����درب الوطني للصليبخات خالد 
غلوم الذي يلعب وفق االمكانيات املتاحة 
ان يعتمد عليهم في تنفيذ فكره التكتيكي، 
لذلك س����يدخل الصليبخات املباراة بكامل 
قوته وتركيزه من����ذ البداية بقيادة العبي 
اخلط اخللفي فواز عباس وحس����ني جابر 
ومشاري طه، وقد يلعب احمد الكندري في 
مركز صانع االلعاب اذا اقتضى االمر، فيما 
يجيد انور مفرح اللعب في اجلناح االمين 
وحامد الصليلي في اجلناح االيسر مع الزج 

ببعض الالعبني الصغار.
اما الفحيحيل فلن يتهاون امام خصمه 

على الرغم من علمه بالنقص العددي، حيث 
سيلعب بكامل قوته، وما مييز االحمر هو 
وجود عدة مفاتيح في اللعب بجميع املراكز 
سواء في اخلط اخللفي بوجود فهد ربيع 
وفيصل العازمي واحمد سرحان وعبدالرحمن 
نشمي، وفي اخلط االمامي الذي يلعب فيه 
سعد السالم وخالد عوض وعبداهلل احمد، 
فيما يقف على الدائرة سعد العازمي، ويجب 
على احلارسني احمد املتروك ومبارك سلطان 

التركيز اكثر في الذود عن مرميهما.
أما في اللقاء الثاني الذي سيجمع الوصيف 
العربي )11 نقطة( مع الشباب، فمن املمكن ان 
يكون اللقاء نزهة ل� »األخضر« اذا لعب بكامل 
اسلحته منذ البداية واستطاع ان يزيد فارق 
االهداف حتى يتمكن في الشوط الثاني من 
اشراك بعض العبي الصف الثاني، ويتميز 
العربي بارتفاع مستوى جميع العبيه دون 
استثناء، الى جانب اجلهوزية البدنية التي 
حتسب للجهاز الفني بقيادة الشاذلي القايد 

الذي جنح في توظيف امكانيات العبيه.
على اجلبهة االخرى، جند الشباب الذي 
بات يلعب كتأدية واجب بعد ان وصل الى 
اقصى طموحه بالدخول مع الكبار، لذلك لم 
يقدم املستوى املأمول بقيادة املدرب شهاب 
الدريدي الذي أقيل من منصبه وتولى املهمة 
خلف����ا له مدرب املراحل الس����نية الصربي 
مك����ي. ويعتبر اللق����اء الثالث الذي يجمع 
الكويت )7 نقاط( مع الساملية )6( االهم ألن 

كال الفريقني يطمحان للوقوف على منصة 
التتويج كثالث على اقل تقدير بعد ان ابتعدت 
الصدارة والوصافة عنهما، لذلك س����يكون 
اللقاء قويا وملتهبا منذ البداية، والفريقان 
لم يذوقا طعم الفوز في آخر جولتني، لذلك 
سيسعيان حلسم املباراة والفوز الذي يقرب 

كثيرا من املركز الثالث.
اما االبيض فهو غير مس����تقر في ادائه 
وقد يكون عامل نقص اخلبرة س����ببا في 
ذلك، وهذا ما يضاعف املسؤولية في املقام 
االول على املدرب الصربي ميش����يل وعلى 
العب اخلبرة علي املذن، خاصة في الدقائق 
االخيرة مع تنويع اللعب وايصال الكرة الى 
االطراف لوجود جناح����ني يعرفان طريق 
املرمى وهما مشعل طه ومشاري العتيبي 
الى جانب العبي الدائرة املتألقني عبدالرحمن 
البالول ومحمد شناوة ويجب على رباعي 
اخلط اخللفي عب����داهلل ومحمد الغربللي 
وعبداهلل اخلميس وخالد البراك االعتماد 

على اللعب اجلماعي.
اما الساملية فال احد يعرف ما علته حتى 
اآلن على الرغم من وجود العبني مميزين 
ف����ي جميع املراكز، اال ان االداء ال يدل على 
ان هذا الفريق يعتبر فريق بطوالت، فتارة 
يرتفع مس����تواه وتارة اخرى جتده وكأن 
العبي����ه يلعبون الول م����رة، لكن اذا لعب 
العبوه مبستواهم الطبيعي فسيكون الفوز 

حليفهم ال محالة.

مساعد ندا في المباراة األخيرة مع 
الشباب السعودي أمام االستقالل 
اإليراني في دوري أبطال آسيا                        
)أ.پ(

األبيض يعول
 على جهود علي المذن

ندا لـ »األنباء«: لن أشارك أمام العربي 
والشباب لم يفاوضني على التجديد

مبارك ينفي ما أشيع عن تعاقد القادسية مع سعيود

عبدالعزيز جاسم
قال مدافع الش���باب السعودي مس���اعد ندا انه سيعود اليوم الى 
البالد بعد أن أنهى إجراءاته مع الش���باب امس وسينضم الى األصفر 
في التدريبات املقبلة لكنه لن يش���ارك أم���ام العربي في الدور نصف 
النهائي لكأس سمو االمير غدا، مشيرا الى ان الشباب لم يفاوضه حتى 
اآلن بشأن جتديد عقده، كما انه لم يتلق أي عروض من أندية اخرى، 

مفضال أن تكون هذه األمور في فترة االنتقاالت الصيفية.
وأك���د ندا في تصريح ل���� »األنباء« انه يفضل عدم املش���اركة مع 
القادسية في الوقت احلالي نظرا للتألق الكبير للظهير عامر املعتوق 
وباق���ي الالعبني ورمبا يكون تواجده س���لبيا عل���ى بعض الالعبني، 
مبينا في الوقت نفس انه يتمنى خدمة األصفر في أي وقت، لكن منح 
الفرصة لالعبني آخرين أمر واجب ومستحق ملن قدم أداء جيدا طوال 

فترة غيابه.
م���ن جانب آخر، نفى مدير الفريق جمال مبارك ما تردد مؤخرا عن 
انتقال العب خط وسط األهلي املصري واملعار حاليا الى العربي أمير 

سعيود الى صفوف القادسية.
وقال مشرف الفريق عبداهلل احلقان ان األصفر لن يدخل معسكرا 
استعدادا ملواجهة العربي لسببني أولهما ضيق الوقت حيث لعب الفريق 

امس مع تشرشل الهندي في الدور الثاني من كأس االحتاد اآلسيوي، 
والس���بب اآلخر ان الالعبني كانوا في معسكر قبل لقاء تشرشل ومن 
غير املعقول دخولهم في معس���كر داخلي كل يومني الن ذلك لن يكون 

في مصلحتهم.
وبني احلقان ان الفريق س���يضطر للتدريب عصر اليوم استعدادا 
ملواجهة العربي املرتقبة على الرغم من خوض الفريق مباراة اول من 
ام���س إال ان املدرب محمد إبراهيم ق���ادر على توزيع مجهود الالعبني 
وس���يتمكن من إيجاد حلول لعامل اإلرهاق، مبينا ان الالعبني الذين 
ش���اركوا أمام تشرشل س���يكون لهم تدريب خاص لفك العضالت اما 
بقية الالعبني فسيدخلون التدريب االعتيادي والذي سيكون فنيا أكثر 
منه بدنيا ألننا اآلن في نهاية املوس���م والالعب مشبع بدنيا وبالتالي 

التدريبات اخلفيفة تكون مفيدة أكثر.
من جانب آخر، غادر صباح امس الالعبان فهد االنصاري وفيصل 
العنزي الى بيروت ملتابعة عالجهما بعد ان تأجل سفرهما أكثر من مرة، 
ومن احملتمل ان يجريا عمليتني جراحيتني خالل اليومني املقبلني على 
ان تكون فترة تأهيلهما أسبوعني او ثالثة حسب تقرير مدرب اللياقة 
البدنية لفريق إيڤرتون االجنليزي الذي سيشرف على عالجهما، علما ان 

تكلفة الرحلة كانت على نفقة مدير الكرة السابق فواز احلساوي.


