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في مستهل حملته للدفاع عن لقبه بطاًل لكأس االتحاد اآلسيوي

استعدادًا لمواجهة الجيش غدًا

الكويت يستطلع الهالل اليمني بحذر

القادسية في »السفير«
 والنجمة وصل و تدرب

 عبداهلل العنزي
 انتظم العبو القادس���ية في المعسكر الداخلي امس في فندق 
»الس���فير انترناش���يونال« اس���تعداد لمالقاة النجمة اللبناني 
مساء غد في افتت��اح مباريات المجموعة الرابعة لكأس االتحاد 

اآلسيوي.
 وكانت تدريبات االصفر امس قد شهدت مشاركة قائد الفريق 
نهير الش���مري بعد العودة من االصابة التي لحقت به وأبعدته 
عن المالعب في الفترة الس���ابقة، اال انه من المس���تبعد جدا ان 
ي���زج المدرب محمد ابراهيم به ف���ي المباراة، وقد يدخر جهوده 

لبطولة الدوري. 
ويغيب عن االصفر ايضا العبو المنتخب الوطني المنضمون 
الى معسكر االزرق في ابوظبي، والعب خط الوسط فهد االنصاري 
الذي سيس���تمر غيابه عن المالعب ألكثر من 3 اس���ابيع بسبب 

االصابة.
من جهته، قال مشرف القادسية عبداهلل الحقان ان االصفر ال 
يتأثر بأي غيابات في صفوفه حتى لو كانت تمثل جميع العبيه 

األساسيين.
 وأضاف ان طموح الفريق يتمثل في تحقيق نتيجة ايجابية 
في افتتاح مبارياته بكأس االتحاد اآلس���يوي، وناشد الجماهير 
القدساوية الوقوف خلف الفريق في مباراة الغد التي هي في غاية 

االهمية من اجل تحقيق افضل بداية ممكنة في المسابقة.
وكان وفد النجمة قد وص���ل الى البالد ظهر امس، ويقيم في 

فندق »كروان بالزا«.
 وأجرى الفريق تدريبه االول مس���اء امس على س���تاد محمد 
الحمد بقيادة مدربه اميل رستم، على ان يؤدي تدريبه الرئيسي 

اليوم على الملعب نفسه.

كاظمة وصل دمشق وتدرب في »العباسيين«
ب����دأ كاظم����ة تدريباته عصر 
امس على اح����د املالعب الفرعية 
لستاد العباسيني استعدادا ملباراته 
في ضيافة اجليش السوري غدا 
في دمش����ق في افتتاح منافسات 
املجموعة الثالثة للدور االول من 
كأس االحتاد اآلس����يوي، وتضم 
املجموعة ايض����ا العهد اللبناني 

وناساف االوزبكي.
وقاد التمرين املدرب الروماني 
ايلي بالتشي بحضور 20 العبا، وبدا 
واضحا انه يضع اللمسات االخيرة 
على خطته التي سيخوض بها لقاء 
الغد، وارتأى بالتشي ان يصادف 
اللقاء وهو  التدريب نفس موعد 
الس����اعة الثالثة عصرا. رغم ذلك 
كانت االجواء باردة في دمشق في 
ظل حرارة قاربت 14 درجة مئوية 
نهارا، وتنخف����ض الى 6 درجات 
ليال، واقتص����ر التدريب على فك 
العضالت وتقسيمة تكتيكية.  وكان 
وفد كاظمة قد وصل الى دمش����ق 
ظهر امس وترأسه اسعد البنوان 
رئيس مجلس ادارة النادي، وضم 
مدير الفريق فواز بخيت واالداريني 
عصام سكني وعبداهلل الدوسري 
واجلهاز الطبي و20 العبا بعد ان 
ارتأى املدرب رفع العدد بإضافة 
الظفيري وحارس  الالعب جراح 

املرمى فواز الدوسري.
ولقي الوفد استقباال حافال في 
صالة التشريفات في املطار، وكان 
العقيد حسن سويدان مدير فريق 

اجليش على رأس مستقبليه وعدد 
النادي،  من اعضاء مجلس ادارة 
ال����ى رائ����د املنصور من  اضافة 
الش����ؤون القنصلية في سفارتنا 

بسورية.
ورحب سويدان بوفد كاظمة 
في بلده الثاني س����ورية، ومتنى 
له طيب االقامة، مشيدا بالعالقات 
االخوية بني الناديني، واعرب عن 
أمله في ان يقدم الفريقان مباراة 
العريقني،  جيدة تليق باسميهما 
مشددا على انه ال فائز او خاسر في 
اللقاءات بني األشقاء العرب، واكد 
ان املجموعة الثالثة تعد األقوى في 
الدور االول للبطولة، مشيرا الى انه 
من الصعب حتديد هوية املتأهلني 

اال في املرحل االخيرة.

البنوان يشيد باالستقبال

 من جهته، شكر البنوان االشقاء 
السوريني وس����فارتنا في دمشق 
على حسن االس����تقبال، وقال ان 
ذلك لي����س غريبا عليهما، وأبدى 
ثقته الكبيرة ف����ي العبي كاظمة 
في ان يبدأوا البطولة بشكل جيد 
رغم صعوبة املنافسة في املجموعة 

الثالثة.
واعتب����ر ان مباراة الغد قوية 
ومتكافئة خصوص����ا ان كاظمة 
يحترم مضيفه اجليش الذي يتمتع 
بس����معة عريقة على الصعيدين 
احملل����ي واخلارجي ويضم خيرة 
الس����ورية، ومتنى  الكرة  جنوم 

التوفي����ق لالعبي  البن����وان كل 
»البرتقالي« ف����ي مهمتهم املقبلة 
وان يوفقوا في التأهل الى الدور 

الثاني.
ويش����هد فندق »ايبال الشام« 
مقر اقامة وفد كاظمة ظهر اليوم 
بتوقيت دمشق، املؤمتر الصحافي 
ملدرب����ي الفريقني ايلي بالتش����ي 
والعراقي ايوب اوديش����و. وفي 
الفت����رة املس����ائية، يعقد املؤمتر 

الفني.

اتصاالت لحل عقدة الدوليين

هذا ومازالت االتصاالت مكثفة 
بني ادارة ن����ادي كاظمة واللجنة 
االنتقالي����ة الحتاد الكرة من اجل 
ان يلتح����ق العب����ي »البرتقالي« 
الدوليني يوس����ف ناص����ر وفهد 
العنزي بالوفد في دمشق واملشاركة 

امام اجليش.
وف����ي ح����ني اب����دى اجلهازان 
الفني واالداري للمنتخب الوطني 
استعدادا اللتحاق العنزي، اال ان 
املدرب الصربي غوران توفاريتش 
متسك بيوسف ناصر كي يخوض 
املباراة الودية امام البحرين، وهو 

ما رفضه بالتشي مدرب كاظمة.
ال����ى ذلك، يقيم س����فيرنا في 
س����ورية عزيز الديحاني في مقر 
الس����فارة بدمشق مس����اء اليوم 
حفل عشاء على شرف وفد نادي 
كاظمة بحضور شخصيات رفيعة 

املستوى.

قرعة كأس آسيا في 23 أبريل بحضور الجماهير
حدد االحتاد اآلس���يوي لكرة القدم 23 ابريل املقبل، 
موعدا لس���حب قرعة كأس آسيا ال� 15 املقررة عام 2011 

في قطر.
وترك االحتاد اآلسيوي واللجنة املنظمة للبطولة في 
اجتماعها امس في الدوحة بحضور محمد بن همام رئيس 
االحتاد اختيار مكان القرعة للجنة احمللية املنظمة والتي 
رشحت نادي السد ومجمع خليفة الدولي للتنس إلجرائها 

والتي ستقام للمرة االولى بحضور اجلماهير.
وتقرر وضع منتخبات قطر املضيف والعراق حامل 
اللقب والس���عودية الوصيف وكوريا اجلنوبية الثالث 
على رؤساء املجموعات ال� 4، على ان يطبق نظام االحتاد 

الدولي لكرة القدم في قرعة كأس العالم 2010 عند توزيع 
باقي املنتخبات.

وأكد بن همام ان االحتاد اآلس���يوي »يحاول تغيير 
مفهوم بطولة كأس آسيا باعتبارها أكبر بطوالت االحتاد 
والتي لم تكن حتظى في املاضي باالهتمام الذي تستحقه«، 
مضيفا »كما اننا نسعى أيضا الى حتقيق تسويق ناجح 

يحقق إيرادات تكفي تكاليفها«.
وأش���ار الى ان »حضور اجلماهير لقرعة آسيا 2011 
للمرة االولى هدفه تفاعل اجلمهور مع البطولة للمساهمة 

في اجلانب التسويقي«.
من ناحية اخرى، أعرب رئيس االحتاد العراقي لكرة 

القدم وعضو اللجنة املنظمة للبطولة حسني سعيد »عن 
تفاؤله بإيجاد حل ملشكلة الكرة العراقية قبل كأس آسيا 
حتى يتس���نى للمنتخب العراقي الدفاع عن لقبه الذي 

حققه للمرة االولى في تاريخه«.
وأوضح »ان موعد قرعة آسيا 2011 مناسب، وأتوقع 
ان يتفهم اجلانب اآلخر أبعاد املشكلة«، مشيرا »الى ان 
حل االحتاد العراقي لم يجر أي فائدة للعبة واسفر عن 

مشاكل وترك فراغا كبيرا«.
وكان العراق قد توج بطال آلس���يا للمرة االولى في 
تاريخه بفوزه على السعودية 1 � 0 في املباراة النهائية 

التي أقيمت في جاكرتا عام 2007.

 عبداهلل العنزي
ادى املنتخ����ب الوطني اول 
من ام����س تدريباته في مدينة 
العني االماراتية، التي قدم اليها 
من العاصمة ابوظبي، وتعتبر 
العني املرحلة الثانية من برنامج 
االزرق االعدادي ملباراة عمان 
3 م����ارس املقبل ضمن اجلولة 
احلاس����مة للتصفيات املؤهلة 
ال����ى نهائيات كأس آس����يا في 

قطر 2011.
وكان����ت معنويات الالعبني 
الفن����ي واالداري في  واجلهاز 
تدريب االمس مرتفعة للغاية، 
حيث ش����هد مش����اركة جميع 
الالعبني، وهو االمر الذي فتح كل 
اخليارات امام اجلهاز الفني من 
اجل اختيار التشكيلة االساسية 
التي سيلعب بها االزرق غدا في 

املباراة الودية امام البحرين.
 وحرص امل����درب الصربي 
غوران توڤاريتش على توضيح 
اهمية مباراة البحرين لالعبني، 
حيث س����تكون س����تكون آخر 
اختبار لالزرق قبل موقعة عمان، 
لذلك من املتوقع ان يبدأ غوران 
املباراة بالتشكيلة شبه االساسية 
مع اجراء بعض التعديالت عليها 
في بداية الشوط الثاني ومن ثم 
اشراك بقية الالعبني في الربع 
ساعة االخير من عمر املباراة.

ومتثل مباراة البحرين فرصة 
حقيقية لغ���وران لتصحيح 
االخط���اء الت���ي ظه���ر عليها 
املنتخب في املباراة الس���ابقة 
امام س���ورية والت���ي انتهت 
بالتعادل االيجابي بني الفريقني 
1 - 1، حيث س���يكون خلطي 

الوسط والدفاع االهتمام االكبر 
مع االبقاء على اغلب الالعبني 
الذين بدأوا مباراة سورية وذلك 
لتوفير التجانس بني الالعبني، 
املقدمة تبدو عودة  وفي خط 
بدر املط���وع وخالد خلف في 
هذا التوقيت بعد شفائهما من 

االصابة مناسبة جدا لوقوف 
اجله���از الفن���ي والطبي على 
املقرر  البدنية. ومن  حالتهما 
ان يلتحق مس���اعد ندا بوفد 
االزرق بعد غد اخلميس وذلك 
حسب االتفاق مع ناديه الشباب 

السعودي.

وكان رئيس االحتاد االماراتي 
محمد الرميثي قد اقام حفل غداء 
اول من امس في قصر الضيافة 
على ش����رف وفد االزرق، وقد 
حضره الشيخ احمد اليوسف 
وناصر الطاهر ومبارك املعصب 
وأعضاء الوفد اإلداري والفني 

ال����ى جانب اعضاء  للمنتخب 
ادارة احتاد االماراتي،  مجلس 
واعرب اليوس����ف عن ش����كره 
اجلزي����ل لالخوة ف����ي االحتاد 
االمارات����ي الهتمامه����م الكبير 
بوفد االزرق وتس����هيل مهمته 

في معسكره التدريبي.

 مبارك الخالدي
يستهل الكويت بطل النسخة 
املاضية »السادسة« لبطولة كأس 
االحتاد اآلسيوي مشواره للدفاع 
عن لقبه اليوم عندما يستضيف 
الهالل اليمني ضمن منافس���ات 
املجموع���ة الثانية من البطولة 
التي تض���م الى جوارهما فريق 
براذرز الهندي، علما بأن فريقني 
سيتأهالن عن املجموعة الى دور 

ال� 16. 
وكان االبي���ض توج باللقب 
اآلسيوي العام املاضي بعد فوزه 
على الكرامة السوري 2-1، ويدخل 
النس���خة احلالية بطموح كبير 
ومعنويات عالية لتكرار اجنازه 
التاريخي السيما انه مير بافضل 
حاالته املعنوية لتصدره بطولة 
الدوري املمتاز منذ اجلولة الثالثة 
عشرة، االمر الذي يعكس استقرارا 
فنيا ونفس���يا بات م���ن املمكن 
اس���تثمارهما لتحقي���ق نتيجة 

ايجابية.
وفي لقاء اليوم يدخل الكويت 
االجواء اآلس���يوية بجهاز فني 
جدي���د بقي���ادة البرازيلي آرثر 
الذي ب���دت بصمات���ه واضحة 
على الفريق في املباريات االربع 
االخيرة من الدوري التي متكن 
خاللها من اسقاط غرميه التقليدي 
القادسية من الصدارة التي تشبث 
بها على مدار 13 جولة ما يعني 
ان االنس���جام بني اجلهاز الفني 
والالعبني وصل الى درجة عالية 
من اس���تيعاب الفكر التكتيكي 

للبرازيلي آرثر.
ويفتقد االبيض اليوم جهود 
العبيه املنضم���ني الى املنتخب 
في معسكره احلالي في االمارات 
وهم يعقوب الطاهر ووليد علي 
واحمد العيدان وجراح العتيقي، 
كم���ا يفتقد خدم���ات جنمه فهد 
عوض لالصابة واملتألق العماني 
العجمي واالنغولي  اس���ماعيل 
ماكينغا والبرازيلي اندريه لعدم 
قيدهما ضمن القائمة التي تخوض 

االدوار التمهيدية للبطولة.
ومن املتوقع ان يدخل االبيض 
املباراة بتشكيل مكون من القائد 

املخضرم خالد الفضلي في حراسة 
املرمى، احمد الصبيح وس���امر 
املرطة وعبداهلل املرزوقي وفهد 
الدف���اع، وناصر  ف���ي  احلمود 
القحطاني وحسني حاكم وابراهيم 
ش���هاب والبرازيل���ي روجيرو 
في خط الوس���ط، وفي املقدمة 
س���يعتمد على خدمات اخلبير 
بشار عبداهلل والهداف البرازيلي 
كاريكا، ويالحظ من التشكيل ان 
االبيض يشارك في هذه النسخة 
من البطولة وهو افضل حاال من 

النسخة املاضية لوجود عناصر 
مؤثرة في خط الهجوم كبش���ار 
وكاري���كا وهو م���ا كان يعاني 
منه االبيض اثناء مشاركته في 

البطولة املاضية.
ويالح���ظ م���ن التدريب���ات 
الفني  التحضيري���ة ان اجلهاز 
للكويت عازم على الدخول الى 
املباراة بنهج هجومي لبث الرعب 
في نفوس العبي اخلصم والحراز 
ه���دف مبكر يريح ب���ه الفريق 
اعصابه ليتمك���ن من ادارة دفة 

اللقاء بأريحي���ة كاملة وميتلك 
االبي���ض مفاتيح لع���ب جيدة 
كالبرازيلي روجي���رو والواعد 
ناصر القحطاني واخلبرة بشار 
في صنع الفرص واس���تثمارها 

امام املرمى. 

  غموض الهالل

وما يزيد من صعوبة مواجهة 
الهالل  اليوم هو غموض فريق 
اال ان ذلك ال يعني االس���تهانة 
ب���ه كخصم عني���د ويكفيه انه 

بطل للدوري اليمني لعدة مرات 
آخرها موسم 2010/2009 وميتاز 
العبوه باللياقة البدنية العالية 
والقوة اجلس���مانية ويضم في 
صفوفه العبني على مس���توى 
مهاري عال كاملهاجمني ياس���ر 
باصهي واالثيوبي برهانو قاسم 
واملخضرم العب الوسط صالح 
الشهري، وبشكل عام يجيد الهالل 
الدفاعية وعدم  اغالق مناف���ذه 
الفرص���ة خلصمه ليلعب  ترك 

بحرية.

 الهاللالكويت

7:30
الكويت الرياضية

العبو الكويت مطالبون باحلفاظ على كأس االحتاد اآلسيوي  

الشيخ أحمد اليوسف وغوران وعبدالعزيز حمادة وعلي محمود خالل تدريب األزرق

»االستئناف« حجزت قضيتي السالمية والساحل للحكم
 مؤمن المصري

حجزت الدائرة اإلدارية مبحكمة االس��تئناف 
الطعن املقدم من مجلس إدارة نادي الساملية ضد 
احلكم الصادر من الدائرة اإلدارية باحملكمة الكلية 
القاضي بإلغاء القرار اإلداري باعتبار مجلس إدارة 
نادي الساملية مس��تقيال جللسة 15 مارس املقبل 

للحكم.
وه��ذه هي الدعوى املرفوعة من خمس��ة من 
أعض��اء اجلمعية العمومية لنادي الس��املية وهم 
محمد بهبهاني ونوري الربيعان وصالح الهاجري 
ومحبوب جمعة وعادل الصراف عبر احملامي خالد 
احلمدان ضد كل من الهيئة العامة للشباب والرياضة 
ووكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بصفته 
ورئيس نادي الساملية، واعتبرت محكمة أول درجة 
مجلس اإلدارة مستقيال كونه لم يعقد اجتماعا من 

الفترة 27 يناير 2009 إلى 2009/4/30.
وحضر عن نادي الساملية احملامي بدر باقر عن 
مكتب الوقيان � العوضي � والسيف وقدم مذكرة 
دفاع تضمنت الرد على طلب املدعني باعتبار املادة 
48 من النظام األساس��ي مت تفسيرها باخلطأ من 
قب��ل املدعني حيث إنها تضمن��ت أن ميضي بني 
االجتماع واآلخر ثالثة أشهر متتالية وال تزيد على 
ذلك وليس 90 يوما والثابت من املستندات املقدمة 
أن املجلس حضر اجتماعه في ش��هر يناير 2009 
واالجتماع الثاني كان في ابريل 2009، وبالتالي لم 
متض الفترة املطلوبة حتى يعتبر مجلس اإلدارة 

مستقيال من تلقاء نفسه.
في حني حجزت محكمة االس��تئناف اإلدارية 
الطعن املقدم من مجلس إدارة نادي الساحل ضد 

قرار احلل جللسة 19 إبريل للحكم.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
4األهلي اليمني � شباب األردن

الكرامة السوري � صحم 
8العماني

الوحدات األردني � الريان 
 اجلزيرة الرياضية +79القطري

النهضة العماني � الرفاع 
5البحريني

اليوسف يشيد بجهود االتحاد اإلماراتي إلنجاح معسكر المنتخب

األزرق للبروڤة األخيرة قبل مباراة ُعمان أمام البحرين


