
االثنين 29 مارس 2010 53رياضة

الساملية يحاول الظهور بثوب مختلف أمام العربي

محمد إبراهيم في حيرة من أمره

الدوسري: ناصر لن يشارك أمام الفحيحيل والفهد يعود

إدارة كاظمة تكافئ الالعبين بـ 600 دينار
عبدالعزيز جاسم 

اكد مشرف الفريق االول بنادي كاظمة 
عبداهلل الدوس���ري ان فريقه ال يعاني من 
اي اصابات حترم الالعبني من املش���اركة 
امام الفحيحيل غدا في كأس صاحب السمو 
االمير، وس���يقتصر الغياب على املهاجم 
يوسف ناصر لاليقاف بعد حصوله على 
االنذار الثالث في مباراة الساحل، لكن في 
الوقت نفسه سيعود املهاجم فهد الفهد مرة 

اخرى بعد ايقافه في مباراة الساحل. 
واشار الدوس���ري الى ان املدافع خالد 
الشمري تش���افى من اصابته وبات قادرا 
على املشاركة اال ان ذلك يبقى بيد املدرب 
الروماني ايلي بالتشي وحده، نافيا ان يكون 
الشمري تعرض لعقوبة من اجلهاز االداري 
او الفني وان عدم مشاركته مع الفريق سببها 
االيقاف من االدارة بعد االحداث االخيرة امام 
اجليش السوري التي اوقف على اثرها 8 
مباريات آسيوية، مشيرا الى ان علينا ان 

نقف الى جانبه ال ان نعاقبه. 
وبني ان املستوى املتذبذب للفريق من 
مباراة الى اخرى سببه االرهاق الكبير حيث 
خاض الفريق 4 مباريات في 10 ايام وهي 
نس���بة كبيرة الي فريق، لكن في النهاية 
كانت النتائج جيدة بالرغم من اعتماد املدرب 
عل���ى 20 العبا فقط ف���ي جميع املباريات 
وهي نسبة قليلة ولكنها حققت املطلوب 

حتى اآلن. 
واشار الدوسري الى ان االدارة لم تقصر 
مع الفريق في الفترة املاضية وكافأت الالعبني 
مببل���غ 600 دينار لكل الع���ب لتحقيقهم 
الفوز في 3 مباريات متتالية بكأس االحتاد 
اآلسيوي، كما رصدت مكافأة لالعبني في 

حال حتقيق اي فوز بالدوري املمتاز. 
وشكر الدوس���ري ادارة النادي وعلى 
رأسهم رئيس مجلس االدارة اسعد البنوان 
الذي يقف خلف الفريق ويرافقه دائما حتى 

في املشاركات اخلارجية.

اليوسف وزاهر يبحثان
مباراة األزرق وبطل أفريقيا 

مبارك الخالدي
وصل الى البالد مساء امس 
رئيس االحت����اد املصري لكرة 
القدم س����مير زاه����ر وكان في 
استقباله باملطار رئيس اللجنة 
االنتقالية الدارة شؤون احتاد 
اليوسف  الش����يخ احمد  الكرة 

واعضاء اللجنة.
ويبدأ زاهر برنامج زيارته 
الي���وم باالجتماع مع مدير عام 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
فيصل اجلزاف ونائبه للشؤون 
الرياضي���ة د.حم���ود فليطح، 
اليوسف.وس���يبحث  بحضور 
اجلانبان التعاون بني االحتادين 

املصري والكويتي، والتسهيالت 
التي تقدمه���ا االندية املصرية 
للفرق الكويتية اثناء معسكراتها 
ف���ي مصر. اضاف���ة الى موقف 
الكويت م���ن التحضيرات التي 
بدأها زاهر بخصوص انتخابات 
االحتاد العربي عن منصب نائب 

الرئيس.
وس���ينتقل اليوسف وزاهر 
الى مبنى االحتاد في العديلية، 
وسيتم بحث املوعد النهائي ملباراة 
االزرق مع املنتخب املصري بطل 
افريقيا، ومن احملتمل ان تكون 
في شهر مايو املقبل، والترتيبات 
افريقيا  املتعلقة بوصول بطل 

وقائمة الالعبني املقرر حضورهم 
الى الكويت.

 اجلدير بالذك����ر ان املباراة 
تأتي في اطار استعدادات االزرق 
خلوض نهائيات كأس آسيا 2011 
في الدوحة، وضمن اطار سياسة 
جتديد العناص����ر في املنتخب 
الت����ي ينفذها اجلهاز  املصري 
الفني للفراعنة بقيادة حس����ن 
شحاتة، اذ من املقرر ان تشهد 
الفترة املقبل����ة، خروج بعض 
العناصر االساسية لتقدمها في 
السن وهي فرصة مواتية للبدالء 
الثبات احقيتهم في االنضمام 

الى املنتخب.

اإلصابات تطارد األصفر وإبراهيم حائرالجزاف يستقبل رئيس اتحاد الكرة المصري اليوم

القادسية حتى في التقسيمة »يعاني«
عبدالعزيز جاسم

القادس����ية حتى في  يعاني 
تدريباته اليومية من النقص في 
عدد العبيه، اذ ال يستطيع اكمال 
العادية بتواجد  التقسيمة  عدد 
20 العبا فقط ف����ي التدريبات، 
اثنان منهم من احلراس، حيث لم 
ينته االصفر من مشكلة اإلصابات 
والغيابات التي تعصف به من 
يوم الى آخ����ر والفريق يصمد 
م����ن بطولة الى اخ����رى بفضل 
االس����تعدادات اجليدة واملميزة 
للمدرب محمد ابراهيم الذي اعتمد 
على 30 العبا منذ بداية املوسم 
وأعطاه����م الثقة فكان رد الدين 
بأن يواصلوا التقدم رغم غياب 

ابرز النجوم.
وفي آخر تدريبات القادسية 
عاد حسني فاضل وصالح اجلمعة 
وهذا األخي����ر يتدرب الول مرة 
منذ 3 اس����ابيع لكن في املقابل 
غ����اب ع����ن التدريب����ات نهائيا 
السوري فراس اخلطيب لعدم 
تشافيه من التمزق وكذلك فهد 
االنصاري الذي سيحاول محاولة 
اخيرة بدخ����ول التدريبات ملدة 
اس����بوع قبل ان يحدد مصيره 
باالستمرار او املغادرة الى اخلارج 
للعالج، كما يعاني عمر بوحمد 
وعبدالعزيز املشعان من اصابة 
باالنكل لن تطول اكثر من اسبوع 
الذي يبدو  وباألخص املشعان 
انه سيكون جاهزا ملباراة ايست 
بنغال 6 ابريل املقبل في الكويت 
ضمن منافس����ات كأس االحتاد 

اآلسيوي.
وج����اءت الصدم����ة مؤخرا 
بإصابة علي الشمالي بتمزق في 
العضلة الضام����ة ويحتاج الى 
فترة للتعافي منها، كما ان هناك 
شكوكا حول إصابة العب الوسط 
فيصل العنزي في الركبة عبارة 
عن شرخ بالغضروف رمبا يغيب 
بسببها حتى نهاية املوسم بعد 
ان تعرض لإلصابة في الهند امام 
ايست بنغال وخرج في اول 20 

دقيقة، ويكتمل مسلسل املصابني 
باملداف����ع مجيد طالل الذي تارة 
الى  يتدرب واخرى يغيب لكن 
اآلن لم يتعاف ورمبا يحتاج الى 
أسبوعني على اقل تقدير ليتمكن 

من العودة.
القادس����ية في  والذي يزور 

الوقت احلالي سيجد ان العيادة 
مزدحمة دائما بهؤالء املصابني 
حتى ان تدريبات امس شهدت 
ش����عور بدر املطوع بش����د في 
العضلة اخللفية، ورمبا ينضم 
الى قائم����ة املصابني اال اذا كان 
الشد بسبب اإلجهاد وسيشارك 

في مباراة اليوم امام اليرموك في 
كأس سمو األمير، اال ان التدريبات 
ش����هدت دخول احلارس نواف 
اخلالدي وحمد العنزي التدريبات 
االنفرادية وهي عبارة عن اجلري 
اخلفيف متهي����دا لدخولهما مع 

باقي الالعبني.

من جهة اخرى تكفل رئيس 
السابق الشيخ  القادسية  نادي 
ط���الل الفه���د بإرس���ال رابطة 
مشجعي األصفر الى لبنان وحتمل 
نفقات سفرهم ملؤازرة الفريق امام 
النجمة اللبناني 20 ابريل املقبل 

في كأس االحتاد اآلسيوي.

»األصفر« يخشى مفاجآت موقعة »اليرموك«.. و»األخضر« يواجه السالمية

فهد الدوسري
ستكون جماهير الفرق الثمانية املتأهلة للدور 
ربع النهائي لكأس صاحب الس���مو االمير في 
نسختها ال� 48 على موعد مع االثارة اليوم وغدا، 
حيث ستتضح هوية الفرق االربعة التي ستكمل 
املش���وار ومثلها التي ستودع أغلى الكؤوس، 
اذ يلتقي اليوم القادس���ية مع اليرموك، فيما 
س���تكون املواجهة الثانية أشد ضراوة حينما 

يواجه العربي الساملية.
ومتثل مباراة اليوم الظهور االول للقادسية 
في املسابقة بعد ان وضعته القرعة على رأس 
مجموعته ليواجه اليرموك القادم من فوز عريض 
على اجلهراء 5 � 1، ومن املنتظر ان تكون املباراة 
مثيرة كونها احدى مباريات الكؤوس التي ال 

تعترف بالفوارق الفنية بني الفرق، فكم من فريق 
كبير ذي سمعة ودع بطولة غالية، وعليه فان 
الف���رق املتواضعة فنيا ترمي بكل قواها نحو 

حتقيق نتائج افضل في مباريات الكؤوس.
 وتكمن اهمية مب���اراة الليلة لليرامكة في 
انها الفرص���ة االخيرة لتقدمي ما لم يقدمه في 
دوري الدرجة االولى الذي اكتفى فيه باملركز 
الرابع برصيد 17 نقط���ة حتى اآلن فضال عن 
خروجه من دور الثمانية ايضا لبطولة كأس 
سمو ولي العهد على يد الكويت 0 � 3 لذلك فان 
ابناء مشرف ال ميلكون شيئا يخسرونه اليوم 
اال رمي كل ثقلهم العاقة القادسية عن حتقيق 
هدفه وبلوغ نصف النهائي السيما ان الفريق 
مكتمل الصفوف ويعتبر خط هجوم االصفر 

اقوى هجوم بالدوري احمللى حيث س���جل 39 
هدفا في 16 مباراة االمر الذي قد يرهق ويزعج 
مدافعي اليرموك الذين سيكونون على موعد 

مع اختبار جدي فوق العادة.

العربي والسالمية

اما مباراة العربي والساملية فانها اما تكون 
تأكيدا لزعامة االخضر الذي هزم الس���ماوي 
برباعية موجعة في الدوري واما تكون فرصة 
جيدة للثأر لالخير الذي يس���عى الس���تعادة 
مكانته بني الفرق الكبيرة بعد ان تلقى هزائم 
موجعة كان اخرها السداس���ية التي مني بها 
امام الكويت، وج���اء تأهل االخضر بعد فوزه 
الكبير على التضامن 6 � 0 فيما تأهل الساملية 

عبر فوزه على خيطان 2 � 0 في اولى مباريات 
الفريق بقيادة جهازه الفني )اجلديد � القدمي( 

بقيادة صالح زكريا.
 وبال شك سيكون فوز الساملية الليلة مبثابة 
الدفعة املعنوية اجليدة التي يحتاجها الفريق 
للنهوض من احلالة الفنية السيئة التي الزمته 
في اغلب فترات املوسم احلالي، واذا ما متكن 
السماوي من استيعاب طريقة وتكتيك زكريا 
فانه لن يكون سهال للعربي الذي يأمل بدوره 
ان يتخطى ابناء الس���املية بأقل مجهود ممكن 
عطفا على نتيجة آخر لقاء جمعهما في الدوري، 
وعليه ستكون املواجهة فرصة لتقدمي مستوى 
فني جيد تعود على رؤيته جماهير الفريقني 

بغض النظر عن مستواهما الفني.

في انطالق الدور ربع النهائي من كأس األمير

معسكر للسماوي 
والعثمان جاهز للمشاركة 

العدواني: مواجهة النصر والكويت 
أشبه بالنهائي

عبدالعزيز جاسم 
عاد قائد الساملية ناصر العثمان للمشاركة في تدريبات فريقه وبات 
جاهزا للعب بعد غياب دام ش���هرا كامال بعد عودة الفريق من معس���كر 
القاه���رة حيث لم يتمكن من دخول التدريبات بعد اصابته في العضلة 
الضام���ة والتي غاب على اثرها مباراتني بال���دوري املمتاز امام العربي 
والكويت في كأس س���مو ولي العهد، وام���ام خيطان في كأس صاحب 
الس���مو االمير. ومن احملتمل ان يش���ارك اليوم امام العربي بعد ان قام 
املدرب صالح زكريا بضمه ال���ى قائمة الالعبني املختارين، وفي الوقت 
نفسه من احملتمل غياب املدافع البرازيلي نيتو اليوم بسبب اصابته بآالم 
في اصابع القدم غاب بسببها عن تدريبات الفريق الفترة املاضية ورمبا 
تطول فترة غيابه ان تفاقمت اصابته، علما ان هذه هي املرة الثانية التي 

يتعرض لها نيتو لالصابة في نفس املكان.
وقد اس���تغرب عدد من الالعبني اجلدد طريقة اسلوب املدرب زكريا 
املرهقة في نهاية املوس���م وهي تدريبات رف���ع اللياقة البدنية التي من 
شأنها ان تصيب اغلبهم باصابات في العضلة الضامة او الشد العضلي 

نتيجة االرهاق.
وفي السياق نفسه دخل الساملية معسكرا داخليا في فندق هوليدي 
إن مساء امس اس���تعدادا ملواجهة العربي، وهي من اخلطوات اجلديدة 
لالدارة خاصة ان بطولة كأس سمو االمير هي االمل االخير لهم لتحقيق 
مركز متقدم هذا املوس���م على اقل تقدير بعد خروجهم من كأس س���مو 
ولي العهد على يد الكويت 0-3 واحتاللهم مركزا متأخرا بالدوري املمتاز 

وصعوبة حصولهم على احد املراكز الثالثة االولى فيه.

عبدالعزيز جاسم
قال مش���رف الفريق األول بنادي النصر محمد العدواني ان العنابي 
سيدخل مباراة الكويت غدا في الدور ربع النهائي من كأس سمو االمير 
مكتمال خاصة بعد عودة عبدالرحمن املوس���ى وطالل نايف من اإليقاف 
وذل���ك لعدم وجود اي إصابات حتى تدريب���ات اول من امس، وبالتالي 
ستكون مباراة حاسمة ومبثابة جس نبض لصراع الدوري حيث ستقام 
بعد اسبوع مباراتنا املؤجلة مع األبيض، مشيرا الى انه يتوقع ان تكون 
املباراة شبه نهائي نظرا لقوة الفريقني هذا املوسم، السيما ان مباريات 

النصر والكويت دائما تتسم باحلماس.
وبني العدواني ان مباري���ات الكؤوس تختلف عن الدوري ودائما ما 
يكون الفوز صعبا بها وال تقاس بقوة ومستوى كل فريق واال كيف خرج 
كاظمة على يد اجلهراء في كأس سمو ولي العهد؟! وبالتالي كان العنابي 
يبحث امام الشباب بالدور االول عن الفوز واخلروج بأقل اخلسائر من 
اصاب���ات وايقافات، وجنح املدرب البرازيلي مارس���يلو كابو فيما يريد 
وكذلك الالعبون الن الفريق يحتاج الى كامل عناصره في الفترة املقبلة 

خصوصا انه بات يسعى للحصول على لقب الدوري.

مباراتا اليوم
الصداقة 6:30القادسية � اليرموك

والسالم
الرياضية 

الثالثة

الرياضية محمد احلمد8:30العربي � الساملية
الثالثة


