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العبو األصفر في استراحة الفندق

إدارة الفريق تبحث عن ملعب.. وإبراهيم عاد لظروف الدراسة

القادسية  يقيم في »روتانا« 3 أيام على نفقته

تأجيل مباراتي األصفر واألبيض في الدوري
عبدالعزيز جاسم 

ستضطر جلنة املسابقات 
فــي احتاد الكرة إلى تأجيل 
مباراتي الكويت مع اليرموك 

التضامن  والقادســية مــع 
يومي 7 و8 الشــهر اجلاري 
فــي دوري VIVA بعد تأهل 
الــدور  إلــى  الفريقــن  كال 
الثانــي من ملحق تصفيات 

دوري أبطــال آســيا، ومــن 
املتوقع أن يأتي تأجيل أولي 
انتظار  للمواجهتن بسبب 
نتائجهما 8 الشهر اجلاري، 
حيث سيلعب األصفر مع بني 

ياس والكويت مع لوكومتيڤ 
األوزبكي لذلك قد يكون هناك 
اكثر من تعديل على اجلدول 
في حــال تأهل كال الفريقن 

إلى الدور الثالث.

عبالعزيز جاسم

وصــل ظهر أمــس الفريق 
األول لكرة القدم في القادسية 
إلى العاصمة اإلماراتية أبوظبي 
قادما من عمان وأقام الفريق في 
فندق روتانا، وجاء هذا الوصول 
املبكر إلى أبوظبي بناء على قرار 
مسبق اتخذه اجلهازان اإلداري 
والفني لألصفر أنه في حال فوز 
القادسية على السويق العماني 
في تصفيات الــدور األول من 
ملحق دوري أبطال آسيا وهذا ما 
حدث بالفعل بعد اجتياز األصفر 
لعقبة السويق بهدف دون رد 
فإن الفريق سيغادر مباشرة إلى 
أبوظبي للدخول في معسكر ملدة 
3 أيام على نفقة النادي استعدادا 
ملواجهة بني ياس السبت املقبل 
فــي الدور الثانــي من امللحق. 
وواجهت إدارة الفريق العديد 
مــن املشــاكل اإلداريــة، حيث 
اضطــر الالعبون إلى الســكن 
في أماكــن متفرقة من الفندق 
بســبب عدم تأكيد احلجز في 

وقت سابق بسبب عدم ضمان 
األصفر للتأهل لذلك وعدت إدارة 
الفندق اجلهاز اإلداري لألصفر 
بأن يتم حل هذه املشكلة بصورة 
سريعة اليوم وأن يقيم جميع 
الالعبن في جناح واحد حتى 
يتمكن اجلهاز اإلداري والفني 
لالعبن من التحكم بزمام األمور 
بســهولة فــي حال اســتدعاء 
الالعبن بأي وقت. وكانت إدارة 
القادسية قد تكفلت بـ 3 أيام من 
حســابها اخلاص باإلقامة في 
أبوظبي، حيث ستضطر لدفع 
مصروفات الالعبن واإلقامة في 
الفندق باإلضافة إلى املواصالت، 
حيث يبعد أقرب ملعب تدريب 
عن الفندق نصف ساعة وقام 
رئيس النــادي الشــيخ خالد 
الفهد باالطمئنان على الفريق 
ووفــر لهم جميع احتياجاتهم 
خصوصا األمــور املالية. ولم 
تكن مشكلة اإلقامة هي الوحيدة 
التــي صادفــت األصفر حلظة 
وصولــه إلى أبوظبــي، حيث 
يعمل اجلهاز اإلداري في األصفر 

إلى البحث عن ملعب للتدريب 
خالل اليومن املقبلن واألقرب 
ســيكون نادي اجلزيرة نظرا 
للعالقة املميــزة بن النادين، 
ولم يواجه الفريق أي مشكلة 
أمس، حيث منح املدرب محمد 
إبراهيــم جميع الالعبن راحة 
من التدريبات جــراء اإلرهاق 
بعد مبــاراة الســويق وكذلك 
بســبب رحلة الطيــران. وفي 
نفس السياق عاد املدافع الشاب 
خالد محمد إبراهيم إلى البالد 
من عمان ولم يغادر مع الفريق 
بسبب ظروفه الدراسية على أن 
يلتحق بالوفد اخلميس املقبل. 
من جانبه أشــاد املدرب محمد 
إبراهيم مبستوى العبي فريقه 
أمام السويق رغم كثرة ضياع 
الفرص، مشيرا إلى أن السويق 
قدم مستوى مميزا خصوصا 
من الناحية الدفاعية، الفتا في 
الوقت ذاته إلى أن احلكم على 
احملترف اجلديد لويس كارلوس 
سابق ألوانه ويحتاج إلى أكثر 

من مباراة للحكم عليه.

فيصل العنزي من أبرز األوراق الرابحة في الساملية 

الفحيحيل يلتقي اليرموك في املرحلة الثالثة لكأس سمو األمير

الساملية يسعى الجتياز عقبة الساحل اليوم
مبارك الخالدي

تقام مساء اليوم املرحلة 
الثالثة لبطولة كأس سمو 
األميــر لكرة القــدم، حيث 
الساملية فريق  يستضيف 
الساحل، ويلعب الفحيحيل 
مــع اليرموك علــى ملعب 
الساحل. وفي املرحلة األولى 
من البطولة فاز الســاحل 
علــى خيطــان 1-0 وفــي 
الدور الثاني حقق مفاجأة 
كبيــرة باإلطاحــة بكاظمة 
بهــدف دون رد كمــا متكن 
اليرموك مــن التغلب على 
التضامن بركالت الترجيح 
5-4 بعــد أن انتهى الوقت 
األصلي بالتعادل االيجابي 
1-1 وفــي املرحلــة الثانية 
فاز على الشباب 2-0 فيما 
يظهر الساملية والفحيحيل 
ألول مــرة، حيــث جنبهما 
التصنيف خوض مواجهات 

الدورين األول والثاني.

السماوي لبلوغ ربع النهائي 

وتتجــه األنظار صوب 
اللقاء الذي يجمع الساملية 
مع الســاحل، فالســماوي 
يخوض املبــاراة قادما من 
فوز عريض على الفحيحيل 
في بطولة الدوري 5-1 أعاد 
شــيئا من الثقــة املفقودة 
بالفريق بعد حالة من عدم 
االستقرار في األداء والنتائج 
ال تتناســب واإلمكانيــات 
الفنيــة لالعبيــه وجهازه 
الفنــي بقيــادة الرومانــي 
ميهاي ستويكيتا الذي منح 
أكثــر من فرصة النتشــال 
الفريــق مــن وضعــه غير 
املستقر، ويبدو أن ميهاي 
وجد ضالته في البحريني 
إسماعيل عبداللطيف إلنهاء 
الهجمات إلى جوار فيصل 
العنزي ونايف زويد الذي قد 
ال يشارك لإلصابة واألردني 

عدي الصيفــي، فضال عن 
وجود فهد الهاجري وغازي 
القهيــدي اللذيــن ميتازان 
بالنزعة الهجومية وخبرة 
الســابق محمــد  الدولــي 
جراغ. وفــي املقابل، يأمل 
الساحل مواصلة عروضه 
القوية فمباريات الكؤوس 
ال تعترف بالتاريخ والفريق 
جنــح فــي إقصــاء كاظمة 
املتخــم باألســماء ويعتمد 
أبناء الســاحل على مزيج 
من العبي اخلبرة والشباب 
النيجيــري  واحملترفــن 
ايفوسا والبرازيلي مارشيو 
والهــداف محمــد العازمي 
وناصر راكان واحمد عتيق.

مواجهة متكافئة 

التي  املواجهة  وتتســم 
اليرمــوك  جتمــع فريقــي 
والفحيحيــل بالتكافؤ مع 
أفضلية نســبية لليرامكة 
اآلخذة نتائجهم في التحسن 

بقيادة االســباني انتوتي، 
كما أن اجلهاز اإلداري تعاقد 
مع محترفن جديدين رمبا 
تكون املباراة الظهور األول 
لهما، ويعول انتوني على 
خبــرة قائده احمــد هاني 
وفيصل بســتكي وعيسى 
بابا والتونســي مهدي بن 

حرب.
 وعلــى اجلبهة األخرى 
الفحيحيل  أبنــاء  يســعى 
الى حتقيق نتيجة إيجابية 
وترك بصمة عبر االنتقال 
إلى الدور الالحق للبطولة، 
رغم أن مؤشر نتائج الفريق 
اليزال في مناطقه السلبية 
ولم ينجح املدرب الروسي 
اندريه تشيرنشوف حتى 
الوقــوف علــى  اآلن فــي 
الذي  تشكيلة ثابتة، األمر 
يفسر تراجع نتائج الفريق 
في بطوالت املوسم احلالي.

مدينة طشقند التي تستضيف املباراة كما بدت يوم أمس

سفارتنا في طشقند حذرت من سوء األحوال اجلوية.. وتفاعل إلدارة النادي

الكويت يلعب »حتت الثلج« في أوزبكستان
مبارك الخالدي

لم تكتمــل فرحة اجلهاز 
الفنــي والالعبــن بنــادي 
الكويــت بعــد الفــوز علــى 
الشــرطة العراقــي 1-0 في 
املباراة التي جمعتهما مساء 
امس األول ضمن مواجهات 
الــدور األول مللحــق أبطال 
آسيا فخارطة امللحق فرضت 
على األبيض رحلة شاقة إلى 
أوزباكســتان وذلــك ملالقاة 
فريق لوكوموتيڤ طشقند 
الســبت املقبل وسط أحوال 
جويــة صعبــة للغايــة لم 
يعتدهــا الالعبون فاألخبار 
والصور الواردة من منطقة 
طشــقند محل إقامة املباراة 
تشــير إلى وصول درجات 
احلرارة إلى 12 حتت الصفر 
حيــث غطت الثلوج أرضية 

امللعب بالكامل حتى أمس.
 ومن املتوقع أن تستمر 
درجــات احلــرارة على ذات 

املعدل طوال األسابيع املقبلة 
وهي احلالة الطبيعية للحالة 
اجلوية في أوروبا ملثل هذه 

الشهور من كل عام.
وفي ذات السياق وتفاعال 
مع تأهل األبيض إلى الدور 
الثانــي من امللحــق حذرت 
ســفارتنا في طشــقند يوم 
أمــس إدارة نــادي الكويت 
ونبهت إلــى توخي احليطة 
واحلذر من درجات احلرارة 
املنخفضة واخذ االحتياطات 
الالزمة مــن مالبس خاصة 
املرافقن  لالعبن واإلدارين 
تفاديا لنزالت البرد املتوقعة 
بعد الوصول وعليه شرعت 
إدارة النادي بالتنســيق مع 
إدارة العالقات العامة لتوفير 
مســتلزمات خاصة لالعبن 
واإلدارين تتناسب واألجواء 

املتوقعة هناك.
وفي ذات اإلطار تســعى 
إدارة النادي لالتفاق مع احدى 
شركات الطيران حلجز طائرة 

خاصة لنقل بعثة الفريق إلى 
طشقند والتي تستغرق ثالث 
ساعات ونصفا على أن تكون 
املغادرة يومــي األربعاء أو 

اخلميس على ابعد تقدير.
وعــن فــوز الفريق على 
الشرطة العراقي قال املدرب 
إيوان مارين إن املباراة كانت 
صعبة على الفريقن ولذلك لم 
تكن مفتوحة وأضاف كانت 
الرغبــة مشــتركة لتحقيق 
الدور  إلى  الفوز واالنتقــال 
الالحق لكننا ظهرنا بشــكل 
أفضل فــي الشــوط الثاني 
بسبب األداء العالي لالعبي 

خط الوسط.
وأشار إلى خبرة العبيه 
وقال الشــك أن خبرتنا في 
البطولة اآلســيوية منحتنا 
األفضليــة فــي التعامل مع 
املباراة وخصوصا الشــوط 
الثانــي منها وســنحت لنا 
العديد من الفرص لم نتمكن 

من التسجيل منها.

إبراهيم: احلكم 
علىاحملترف 

البرازيلي اجلديد 
لويس كارلوس 

سابق ألوانه

مارين: املباراة 
صعبة واخلبرة 
منحتنا األفضلية

الساحل

اليرموك

الساملية

الفحيحيل

الثالثة الرياضية الساعة 5:45

الثالثة الرياضية الساعة 5:45

كرة أحمد ناصر تتخطى خط مرمى النهضة               )االزرق. كوم(

في انطالق كأس األندية اخلليجية

اجلهراء والنصر يتعادالن مع صحم والنهضة
مبارك الخالدي 

 عبدالعزيز جاسم 

خطف النصر تعادال ثمينا 
من النهضــة العماني 1-1 في 
اجلولة األولــى بكأس األندية 
اخلليجيــة ضمــن منافســات 
املجموعــة الرابعة في املباراة 
التــي جمعــت الفريقن أمس 
على ستاد علي صباح السالم 
بنادي النصر،  سجل للعنابي 
احمد ناصر )87( بينما سجل 
للنهضة ناصر الشــملي. وفي 
نفس البطولة وضمن منافسات 
املجموعة األولى متكن اجلهراء 
مــن العودة بنقطــة من عمان 
عندمــا تعادل مــع صحم 1-1، 
البرازيلــي  ســجل للجهــراء 
فينســيوس )64 مــن ركلــة 
جــزاء(، بينما ســجل لصحم 
مدافع اجلهــراء نواف مجهول 

خطأ في مرماه)47(.

العنابي اختفى باألول

وفــي الشــوط األول مــن 
مواجهة النصــر والنهضة لم 
يظهر العنابي باملستوى املأمول 
وتلقت شباكه هدفا سريعا من 
املدافــع ناصر الشــملي الذي 
استغل عرضية من ركلة ركنية 
وضعها بســهولة في الشباك 
)10(، وعلــى الرغــم من تلقي 
النصر هدفا في وقت مبكر إال 
انه لم يبد أي ردة فعل على هذا 
الهدف وواصل أداءه املتواضع 
بل بالعكس كان النهضة األكثر 
خطورة ووصوال للمرة، وكادت 
احدى الكرات تخادع احلارس 
ســعد العنزي بعد أن ضربت 
باملدافــع عصام فايــل وتغير 
اجتاهها لترتطم بالقائم)45(.

وفي الشوط الثاني لم يتغير 
حــال النصر كثيرا إال انه كان 
اكثر استحواذا على الكرة دون 
خطورة، وفي الدقيقة 63 حصل 
املهاجم عبدالصمد وحقي على 
الكــرت األحمــر املباشــر بعد 
ضربه ملدافــع النصر عبداهلل 
عبدالعزيز دون كرة إال إن هذا 
الطرد جــاء ملصلحة النهضة 

في الدقائق التــي تلت الطرد 
خصوصا رأسية سعيد ديسري 
التي ردتها العارضة 72 . وقبل 
نهاية املباراة بـ 3 دقائق متكن 
البديل احمد ناصر من تسجيل 
هدف التعادل للعنابي بعد كرة 
عرضيــة من كرة ثابتة نفذها 
عادل حمود لتمر من اجلميع 
وتصل إلــى رأس ناصر الذي 
وضعهــا بــدوره فــي املرمى 
لتتجاوز اخلط ويبعدها املدافع 
العماني لكن احلكم املســاعد 
البحريني فيصل علوي أشار 
للحكــم رامــي الكعبــي بأنها 
جتاوزت اخلط ليحتسبها هدفا 
للنصــر دون احتجاجات من 

العبي النهضة)87(.

..وتعادل الجهراء مع صحم

مــن جهــة أخــرى، تعادل 
اجلهراء ومضيفه صحم العماني 
1-1 في املباراة التي جمعتهما 
مســاء امس على ستاد مجمع 
الســلطان قابوس في بوشــر 
ضمن رحلة الذهاب للمجموعة 
األولى لبطولة األندية اخلليجية 
الـ 29 والتي تضم كذلك فريق 
الرائد الســعودي ليحصل كل 
فريق على نقطة واحدة، وقدم 
أبناء اجلهراء عرضا جريئا في 
مجمله خاصة في احلصة الثانية 
من املباراة وكان الشوط األول 

متوسط املستوى من الفريقن 
مــع افضلية لفريق صحم من 
حيــث االســتحواذ والفــرص 
املتاحة للتسجيل، والحت أولى 
مناســبات التسجيل ليعقوب 
عبدالكرمي تصدى لها احلارس 
بندر ســليمان ببراعة وتكفل 
ســليمان برد تسديدة  لالعب 
نفســه بتمركــزه اجليد، وفي 
املقابل تراجــع اجلهراء كثيرا 
ملناطقه الدفاعية معتمدا على 
الهجمات املرتدة بقيادة فيصل 
زايــد وعبدالرحمــن الســربل 
وســعد الوليد وجنح زايد في 
ضرب الدفاع العماني ويضع 
عبدالرحمن السربل في مواجهة 
املرمى لكنه سدد بجسد احلارس 
21، وكاد البرازيلي الكســندر 
نينو أن يفتتح التسجيل عبر 
ركلة حرة لكن كرته حفت القائم 
العماني األيسر 44. وفي الشوط 
الثاني اندفع صحم نحو مرمى 
اجلهراء بقوة وســجل املدافع 
نواف مجهول خطأ في مرماه 
بعد محاولة إبعاد عرضية فهد 
اجللبوبي لكــن الكرة خدعت 
احلارس بندر سليمان وسكنت 
الشــباك 44 ليواصــل الفريق 
العمانــي ضغطــه، وتكفلــت 
العارضة برد الكرة القوية التي 
سددها محســن جوهر ليدفع 
مدرب اجلهراء الصربي بونياك 
جونسيك باملهاري محمد دهش 
إلى جوار النشط فيصل زايد 
الذي لم يجد الدفاع العماني حال 
سوى بأســقاطه داخل منطقة 
اجلزاء ليحتســب احلكم ركلة 
جزاء نفذها البرازيلي كارلوس 
فينيسيوس بنجاح على مين 
احلارس سليمان البريكي 64 
وكاد ســعد الوليد أن يضيف 
الهــدف الثاني للجهــراء لكن 
كرته علت العارضة، كما كان 
دهش قريبا من التسجيل لوال 
تألق ومتابعة احلارس البريكي 
ويحســب للجهراء جرأته في 
الهجوم ولم يلجأ للدفاع وكاد 
فينيسيوس أن يصطاد شباك 
احلارس البريكي برأسية لكنها 

علت العارضة.

أزرق اليد فقد الفرصة في التأهل إلى املونديال
متكــن منتخبنــا الوطني 
لكــرة اليــد من حتقيــق فوز 
هامشــي في الدور التمهيدي 
على حساب املنتخب العراقي 
بنتيجــة )29-28(، في اللقاء 
الــذي جمــع املنتخبــن يوم 
أمس في البطولة اآلســيوية 
املقامــة حاليــا فــي العاصمة 
البحرينية املنامة . وظهر على 

العبي منتخبنا  غياب احلافز 
واحلماس خصوصا بعد تغلب 
اإلمارات على عمان، والذي أنهى 
آمال األزرق في التأهل إلى دور 
األربعة ، وبالتالي فقد الفرصة 

في التأهل إلى املونديال .  
استطاع املنتخب العراقي 
حتقيق بداية جيدة في الشوط 
األول وصوال للدقيقة 8، حيث 

متكن من التقدم في النتيجة 
على حســاب منتخبنا بفارق 
هدف)4-3(. وواصل توسيع 
الفارق إلى هدفن عند الدقيقة 
11)7-5(. إلــى أن حافظ على 
فارق الهدفن وصوال ملنتصف 
الشوط األول)9-7(. حتى أكد 
تفوقه مستغال غياب احلماس 
لدى العبينا ، ليوسع الفارق 

إلــى 3 أهــداف إلــى أن انهــى 
الشوط األول )12-15(.

الثانــي،  الشــوط  وفــي 
اســتطاع املنتخــب العراقــي 
توسيع الفارق إلى 5 أهداف بعد 
مرور 3 دقائق)17-12(. لينشط 
بعدها ازرقنا ويستطيع إنهاء 
اللقاء لصاحلــه بفارق هدف 

واحد .


