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فريدون في طريقه للشمال القطريحامل اللقب يأمل في اجتياز البرتقالي في نصف نهائي كأس األمير

مفاوضات مع أحد األندية احمللية القهيدي والصانع جنحا في االختبار.. وإصابة أمان خفيفة

الساملية يتعاقد مع التونسي بن ذكريالقادسية وكاظمة.. من يقطع تذكرة النهائي أواًل؟

»زويد« الساملية في طريقه الى عمان

معسكر لألزرق في بحمدون 26 يونيو

 10 آالف دينار لبقاء العازمي مع السماوي

»األوملبي« مطالب بثبات التشكيل أمام العراق وسنغافورة

بسهولة واحتل املركز الرابع في 
الدوري وخرج بسهولة من كأس 
سمو ولي العهد إال أنه عاد بقوة 
في دوري أبطال اخلليج ووصل 
للدور نصف النهائي على حساب 

الرفاع البحريني.
ويعلم العبو كاظمة أن إنقاذ 
املوس���م بلقب على أقل تقدير 
سيبدأ من بوابة القادسية اليوم، 
لذلك س���يكون الف���وز مبثابة 
قطع نص���ف الطريق للتتويج 

باللقب.
وميلك املدرب التشيكي ميالن 
ماتشاال اخلبرة الكافية لقراءة 
املواجهات خصوصا  مثل هذه 
أنه لن يقبل باخلروج من املوسم 
دون أن يض���ع بصمة لفريقه، 
وبالتالي فإنه لن يضع أي ورقة 
رابحة خارج التشكيلة األساسية 
بل سيدفع بجميع أوراقه الرابحة 
منذ البداية وأولهم فهد العنزي 
وفرج لهيب ويوس���ف ناصر 

ونواف احلميدان.
وسيفقد البرتقالي خلدمات 
املدافع النيجيري أوبينا في هذه 
املواجهة لإليقاف ورمبا يكون 
إيقافه أكثر فائدة للفريق بسبب 
املباريات  تواضع مستواه في 

املاضية.
عبدالعزيز جاسم  ٭

مع نادي الساملية بأي عقد، امنا 
يعتبر من الالعبني الهواة الذين 
يح���ق لهم التوقي���ع مع أي ناد 

يرغب في اللعب به.
ويعتبر فريدون من الالعبني 
املميزين الذين ميتازون باملهارة 
والتكتيك العالي واستطاع خالل 
الفترة التي قضاها مع الساملية 
ان يف���رض وجوده بعد ان قدم 
مس���تويات نال بها اعجاب عدد 
الذي  الشمال  من االندية ومنها 

سارع للتفاوض معه.
مبارك الوقيان  ٭

مع فريقي الرديف واالول، وكان 
املدرب الس���ابق للساملية صالح 
زكريا قد زج به اساسيا في جميع 
مباريات الساملية للموسم املاضي 
عندما كان يقود الساملية املوسم 
قبل املاضي، واالمر ذاته انطبق 
على املدرب الس���ابق البوس���ني 
سالفني زياديتش. وقد استدعى 
زويد للمش���اركة م���ع املنتخب 
االوملبي في تصفي���ات اوملبياد 
لن���دن 2012 اال ان ظروف طارئة 
حالت دون انضمامه الى االزرق 

الصغير.
عبداهلل العنزي  ٭

في الدقيقة 94 بعد اعتداء العبي 
اخليول على احلك���م وارطان 

ماطوسيان.
اللجنة  وكشف أحد اعضاء 
العليا، تلقيه اتصاال من مرجعية 
سياسية كبرى، للسير في عدم 
اسقاط اي من فرق الدرجة الثانية 
الى الدرجة الثالثة، وترفيع ثالثة 
فرق الى الدرجة االولى، بينها 
طرابلس الرياضي بطل الدرجة 
الثانية، واالهلي صيدا واخليول، 

الفريق م���رة اخرى،  لصفوف 
خصوص���ا أن اجله���از احلالي 
الكرة القدم بقيادة فواز بخيت 
سيرحل عن الفريق والذي كان 
سببا في رحيل الالعب عن الفريق 
في السنتني املاضيتني، ما يعني 
أن عودة العازمي باتت محسومة 

علما ان االخير يواجه في القانون 
خس���ارة املباراة لتس���ببه في 

تعطيلها.
وكان اجتماع اللجنة العليا 
النصاب  تعثر لع���دم تواف���ر 
القانوني، بضغط من رئيسها 
م. هاشم حيدر، الذي يعمل لرأب 
الصدع، وعدم وصول املواجهة 
واالختالف في الرأي بني بعض 

االعضاء الى طريق مسدود.
بيروت ـ ناجي شربل  ٭

للبرتقالي ما لم يطرأ جديد على 
موضوع إعارته وخصوصا أن 
هناك العديد من األندية عرضت 
على الالعب االنتقال إليها املوسم 
املقبل بعد املردود الكبير الذي 
قدمه مع السماوي هذا املوسم.

عبدالعزيز جاسم  ٭

تواجد احمد الرشيدي وعبداهلل 
الطاهر وفهد حمود وس���عد 
سرور ومهدي الموسوي في خط 
الدفاع وثبات هذين الخطين 
امر  العراق وسنغافورة  امام 

مهم لمنح الثقة لالعبين.

التحكم في األعصاب

وتبق���ى مس���ألة غاية في 
االهمية وهي حفاظ الالعبين 
على اعصابه���م، فما بدر من 
يوس���ف ناصر ام���ام الالعب 
الس���وري احمد الصالح امر 
ال يمكن قبول���ه، فأي مهاجم 
معرض الى العرقلة او الشد، 
لكن ليس م���ن المقبول قيام 
ناصر بضرب المدافعين، االمر 
الذي يعرضه للطرد، وبالتالي 
خسارة الفريق لجهوده وهذا 
ما حصل بالفعل امام سورية 
فلم تم�ض عشر دقائق على 
مشاركته حتى تعرض ناصر 
الجهاز  للط�رد مما ع�����رض 
الفني لالحراج وهو المطالب 
باختبار قدرات المهاجمين على 

استثمار الفرص.
مبارك الخالدي  ٭

لم يشارك في التدريبات ونسبة 
مشاركته ضعيفة جدا، بينما لم 
حتدد مشاركة كل من السوري 
جهاد احلسني وعامر املعتوق 
وخالد القحطاني حتى تدريبات 

األمس.
ورغم كل تلك الظروف التي 
مير بها األصفر يبدو أن املدرب 
احلالي للفريق الصربي غوران 
ماتكوڤيتش يعرف كيف يوظف 
العبيه رغم النقص الكبير بني 
صفوفه، حيث ستكون احللول 
متواف���رة أمامه ف���ي مواجهة 
الكويت خصوص���ا بعد عودة 
العبي الوس���ط ط���الل العامر 
التشكيلة  إلى  وفهد األنصاري 

اليوم.
ويدرك غ���وران أن اختبار 
اليوم والنجاح فيه بالوصول 
للمب���اراة النهائي���ة من خالل 
الالعبني املوجودين سيقوي من 
حظوظه في قيادة دفة األصفر 
في املوسم املقبل بعدما مت طرح 
اسمه بقوة خالل الفترة املاضية 

خلفا للمدرب محمد إبراهيم.
وفي اجلبه���ة األخرى جند 
كاظمة الذي ظهر في مبارياته 
األخيرة بشكل جيد على النقيض 
متاما من مس���تواه الذي بدأ به 
املوسم، اذ كان يخسر املباريات 

ما دفع ادارة الفريق الى التوقيع 
معه في صفق���ة مالية لم يعلن 
عنها. يذكر ان الس���املية تعاقد 
ايضا مع »االيڤواري« فاديغا العب 
الوسط بعد ان قدم ايضا مستوى 
جيدا امام االهلي املصري اجبر 
النادي على التعاقد معه. في نفس 
الصدد، علمت »األنباء« ان العب 
الساملية علي فريدون اقترب من 
التوقيع مع نادي الشمال القطري 
بع���د ان وصلت املفاوضات بني 
الطرفني الى اتفاق ش���به نهائي 
خاصة ان الالعب ال يرتبط حاليا 

ان االتفاق سيكون لفترة 3 مواسم 
ونصف يحصل من خاللها زويد 
على راتب شهري. هذا وقد اشترط 
املتعه���د على زويد ان يوقع عقد 
احتكار معه يصبح مبوجبه وكيال 
العمال الالعب واملتفاوض الرسمي 
باسمه، ومن املقرر ان يحدد زويد 
موقفه من هذا العرض »املغري« 
خالل االيام املقبلة متهيدا النتقاله 
للعب في النادي العماني الذي لم 

يتم االفصاح عن اسمه.
اجلدير بالذك���ر ان زويد )21 
عام���ا( يعتبر من اب���رز املواهب 
الشابة في الساملية ويشارك حاليا 

لالزرق، في غياب صدور تعميم 
اسبوعي خاص باجتماع اللجنة 
العليا لالحت���اد اللبناني لكرة 
الق���دم، والتي تبدو معلقة الى 
اآلن، عل���ى خلفية حل اللجان 
الفرعية في االحتاد وفي طليعتها 
جلنة احل���كام، والبت مبصير 
مباراة االهلي صيدا واخليول 
الفاصل���ة على بطاقة الصعود 
الثانية من الدرجة الثانية الى 
الدرجة االولى، والتي تعطلت 

كاظمة في املوافقة على انتقاله 
من عدمها.

ورمبا لن تس���ير األمور كما 
يشتهي السماوي الذي لن يرفض 
مضاعفة مبلغ العازمي بعد طلب 
التشيكي  مدرب كاظمة احلالي 
العازمي  ميالن ماتشاال بعودة 

تحت���اج مواصف���ات فردية 
خاصة لمن يشغلها ولعل ما 
القه�يدي والصانع هو  يميز 
تميزهما في النزعة الهجومية 
كونهم���ا العبين ظهيرين من 
االس���اس ووجودهم���ا ف���ي 
مركزيهما الجديدين هو دعامة 
اضافية لخط الظهر في حال 
تفكي���ر الجهاز الفني باللعب 
باالس���لوب الدفاعي ا�لمحكم 

امام اليابان.

ثبات التشكيل

المه�م ج���دا ثبات  وم���ن 
التشكيل اعتبارا من المباراة 
المقبلة ام�ام العراق 4 المقبل 
فلم يع���د ه�ناك متس���ع من 
الوق���ت، اذ ل���م يتب���ق على 
المواجهة اليابانية سوى 20 
يوم���ا والجهاز الفني مطمئن 
تماما لخطي الدفاع والهجوم، 
وال حاجة لمزيد من التجارب 
في هذين الخطين فال خالف 
عل���ى حم���د امان ويوس���ف 
ناصر وفيص���ل الحرب�ي في 

المقدمة.
كما ال يختل���ف أحد على 

يأمل القادسية وكاظمة خطف 
أولى بطاقتي التأهل لنهائي كأس 
س���مو األمير عندم���ا يلتقيان 
اليوم في الدور نصف النهائي 
على ستاد الكويت في مواجهة 
هي نهاية املشوار للخاسر هذا 

املوسم.
ووص���ل األصفر إل���ى هذا 
الدور بعد فوزه الكاس���ح على 
الشباب في الدور ربع النهائي 
5 - 2 ولم يلعب الدور التمهيدي 
كونه حامل اللقب، بينما وصل 
البرتقالي إلى ه���ذا الدور بعد 
فوزين مس���تحقني األول على 
التضامن بثالثية نظيفة والثاني 
على خيط���ان 3 - 2 في الدور 

ربع النهائي.
ويدخل القادسية بطل الدوري 
املباراة وهو يعاني الكثير من 
املؤلم  أولها اخل���روج  اجلراح 
من الكويت في ال���دور الثاني 
بكأس االحتاد اآلسيوي بركالت 
الترجيح، وكذلك غياب مدرب 
الفريق محمد إبراهيم، وزاد عليها 
إيقاف عبدالعزيز املشعان وخلف 
الس���المة باإلضافة إلى إصابة 
اكثر من العب وحتوم الشكوك 
حول مش���اركتهم ف���ي املباراة 
وفي مقدمتهم ه���داف الدوري 
الذي  السوري فراس اخلطيب 

تعاقد نادي الساملية رسميا 
مع املدافع التونس���ي يامن بن 
ذكري ملدة موسم واحد لالنضمام 
للفريق االول لكرة القدم اعتبارا 
من املوس���م اجلديد، وسيباشر 
بن ذكري تدريباته الرسمية بعد 
انتهائه من إجازته التي ستبدأ 

غدا.
وكان بن ذكري ش���ارك مع 
الساملية في مباراته الودية امام 
االهلي املصري والتي انتهت بفوز 
األخير 1 - 0، وقدم مستوى جيدا 
نال به استحسان اجلهاز الفني 

علم���ت »األنب���اء« ان العب 
الساملية نايف زويد تلقى عرضا 
من قب���ل احد املتعهدين احملليني 
لالحتراف في ال���دوري العماني 
املوسم املقبل على ان يعود للعب 
مع احد االندية احمللية في فترة 
االنتقاالت الشتوية في شهر يناير، 
كما جرى االمر مع عدد من الالعبني 
احملليني. واش���ار املصدر الى ان 
املتعهد قطع شوطا كبيرا مع احد 
االندية احمللية للتعاقد مع زويد 
في يناي���ر املقبل بعد ان يحصل 
على بطاقته الدولية من الدوري 
العماني والعودة الى الكويت، كما 

يعسكر »االزرق« في لبنان 
م���ن 26 يونيو حتى 7 يوليو، 
وس���تقيم البعثة الكويتية في 
فندق »الس���فير« في بحمدون 
وتت���درب عل���ى ملع���ب أمني 
عبدالنور البلدي. وتكفل االحتاد 
اللبناني لكرة القدم مبصاريف 
نقل الفري���ق من وإلى الفندق، 
إضافة إلى سيارة خاصة لرئيس 

البعثة.
ومت االعالن عن املعس���كر 

علم���ت »األنب���اء« أن العب 
وسط الس���املية احلالي واملعار 
من نادي كاظمة مشاري العازمي 
طلب من إدارة الس���ماوي مبلغ 
10 آالف دينار كش���رط لتجديد 
إعارته ملوس���م آخر مع الفريق 
مع االحتفاظ بحق ناديه األصلي 

عل���ى الرغم من خس���ارة 
منتخبنا االولمبي امام شقيقه 
الس���وري بهدف دون رد في 
المنتخبين  اطار استعدادات 
للتصفيات اآلسيوية المؤهلة 
الى اولمبي���اد لندن 2012، اال 
ان التجرب���ة كان���ت مفي���دة 
للجهاز الفني للمنتخب الذي 
حاول ايجاد الحلول للمشكلة 
الرئيس���ية التي يعاني منها، 
وهي االصاب���ات المؤثرة في 
خط الوسط نظرا الصابة عمر 
بوحمد ومحمد الظفيري وعادل 

مطر وفهد االنصاري.
كما اصيب حمد امان بشد 
عضل���ي خفيف وس���يعود 
بعد اي���ام قليلة الى وض�ع�ه 
الطبيع���ي، ووجه االفادة هو 
الظهور المميز لالع�بين غازي 
القه��يدي وس���امي الص�انع 
كالعب���ي ط���رف في وس���ط 

الملعب.
فيما لم يكن س���عد سرور 
وفهد الهاجري مقنعين كالعبي 
ارتكاز ويحتاجان الكثير من 
الوقت قبل تمكنهما من اجادة 
التي  المناورات  مهام منطقة 

علي فريدون يقترب من الشمال القطريهل ينجح القادسية في تخطي عقبة كاظمة أم ينجح البرتقالي في عرقلته؟

نايف زويد ينتظر انتقاله من الساملية إلى عمان األوملبي استفاد من جتربته أمام املنتخب السوري

كاظمة القادسية
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التجربة السورية 
أفادت الالعبني 

في مشوار اإلعداد 
لتصفيات أوملبياد 
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