
 47  رياضة   الثالثاء ١ مارس ٢٠١١ 

 القادسية لفك رموز شورتان الغامض
 إبراهيم: األصفر كتاب مفتوح 
  إدغار: نريد تحقيق المفاجأة 

  
  قال مدرب القادســــية محمــــد إبراهيم ان فريقه ســــيدخل مواجهة

  اليوم وكله عزم وإصرار على تحقيق الفوز وال شيء غيره على الرغم 
من النقص الكبير الذي يعانيه الفريق في خطي الدفاع والوسط.

  واضاف إال أن الجميع يعرف ان األصــفر الموسم الماضي لعب أمام 
النجمــــة اللبناني بغياب ١٢ العبا الذيــن كانوا مع األزرق وتعادلنا ولم 

نتأثر بالنقص العددي وهذا هو القادسية الحقيقي. 
  وتابع إبراهيم في مؤتمر صحافي عقد امس في نادي القادســــية: أن 
األصفر بات كتابا مفتوحا لجميع الفرق التي تواجهه محليا أو آسيويا، 
مشيرا إلى انه يعرف الكرة االوزبكية جيدا من خالل مواجهات القادسية 
السابقة مع فرقها. ولفت إلى انه سيقرر من خالل التدريبات التشكيلة 

التي سيدخل بها مباراة اليوم.
  من جانبه، أكد الروسي ادغار غيس مدرب شورتان أن فريقه يعتبر 
حديث العهد حيث لم يمر على مشــــاركته في الدوري األوزبكي سوى 
٦ ســــنوات. كما أن الفريق ال يضم أســــماء معروفة في المنتخب الذي 
شــــارك في نهائيات كأس آسيا األخيرة في قطر، إال أنه يريد أن يحقق 
المفاجأة في مباراة اليوم أمام القادسية الذي يعتبر من الفرق الكبيرة 

في القارة. 

 مهدي: نسعى للفوز
  

  قال حارس مرمى القادسية صالح مهدي ان الالعبني يريدون أن يهدوا
  الفوز للجماهير لكي تواكب االحتفاالت الوطنية. واشار إلى أن الالعبني 
مصرون على تقدمي مستوى يعكس الصورة احلقيقية للفريق، متمنيا 

حتقيق الفوز الذي سيكون بوابة العبور للدور الثاني. 

 األنصاري: نتطلع لبداية قوية
  

  أكد العب وســط القادسية فـهد االنصاري ان الالعبين يتطلعون الى
  بداية قوية في بداية المشــــوار بالبطولة اآلســــيوية، خصوصا ان 
االصفر تعود في المواسم الماضية على تقديم مستوى جيد في البطوالت 
الخارجية. وقـال انــه مـا زال يتـذكــر بمـرارة خـســارة الفريق المباراة 

النهائــية في النســخة الماضية.

شورتان ســـيبحث عن حتقيق 
نتيجة إيجابية أمام فريق له اسمه 
في القارة الصفراء إما بالتعادل 
أو الفوز إال أن هذا الفريق يعتبر 
قليل اخلبرة كونه تأســـس في 
موسم ١٩٩٤ وألول مرة يشارك 
في بطولة قارية كما انه ال يعتبر 
مـــن الفرق القوية فـــي الدوري 
الرابع  املركز  االوزبكي وحقـــق 
املوســـم املاضي الذي مكنه من 
املشاركة في البطولة بعد أن كان 

منذ البدايـــة ويلعب مهاجما قبل 
أن يكتشف خبايا خصمه ومن ثم 
يكشـــف عن كل أوراقه الهجومية 
بوجـــه منافســـه لكن ســـتواجه 
الفريق مشكلة حقيقية في وسط 
امللعب بخالف املشـــكلة الدفاعية 
وتتلخص هذه املشكلة في هوية 
الالعب الثاني الذي ســـيكون الى 
الوسط  جانب فهد األنصاري في 
بعد إيقاف الشيخ والعامر ويبدو 
أن الشابني عمر بوحمد وعادل مطر 

 عبدالعزيز جاسم
اليوم شريط  القادسية    يقص 
مبارياته ضمن املجموعة الثانية في 
بطولة كأس االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم عندما يلتقي على ستاد محمد 
احلمد شورتان األوزبكي الغامض 
الذي يشـــارك ألول مـــرة في هذه 
البطولة القارية. ويسعى األصفر 
للضرب بقوة من أول مباراة لكي 
ميحو آثار الهزمي التي تعرض لها 
في املباراة النهائية للبطولة القارية 
املوسم املاضي التي خسرها بركالت 
الترجيـــح من االحتاد الســـوري 
الذي يلعـــب معه أيضـــا بنفس 
املجموعة ويلتقي الصقر اليمني. 
وتأمل اجلماهير أن تكون مواجهة 
القادسية أمام شورتان فاحتة خير 
لباقي األندية فالكويت حامل لقب 
املوسم قبل املاضي سيلتقي السويق 
العماني غدا وكذلـــك النصر أمام 

دهوك العراقي.

  األصفر ومشكلة الغيابات

  رمبا تكون مبـــاراة اليوم أمام 
شورتان بداية الصحوة للقادسية 
مرة أخرى الذي يعاني من تخبط 
كبير في الدوري املمتاز جعله يفقد 
الصدارة في اجلولـــة املاضية إال 
أن ظروف األصفر تسير بالوقت 
احلالي عكس التيار فالفريق بعد 
أن استســـلم للظروف بإيقاف كل 
من صالح الشـــيخ وطالل العامر 
بسبب طردهما في النسخة املاضية 
جاءت الصدمـــة احلقيقية بغياب 
كل مـــن املدافعني علي الشـــمالي 
وحســـني فاضل لإلصابة لتبقى 
خيارات مدرب الفريق محمد إبراهيم 
محدودة باالعتمـــاد على الرباعي 
عامـــر املعتـــوق واملغربي عصام 
العدوة ونهير الشـــمري وضاري 
ســـعيد. ويعلم األصفر أن تراجع 
املستوى واإلصابات ميكن التغلب 
عليهما بســـبب وفرة الالعبني إال 
أن األمر األهم والذي يشـــغل بال 
األصفر من املدرب وصوال إلى جميع 
الالعبني هو غموض شورتان الذي 
لم يسمعوا به من قبل وال يعرفون 
مكامن قوتهم أو ضعفهم ما يرجح 
ان القادسية سيدخل املواجهة في 
الشوط األول الكتشاف معدن هذا 
الفريق وقدرته على الصمود أمامه 
ومن ثم يضرب األصفر بكل قوته 
وإن حتقق هذا في الشـــوط األول 
«خيـــر وبركة» لكن واقعيا وعلى 
الورق لن يغامـــر املدرب إبراهيم 

يتأرجح في املواسم املاضية بني 
املراكز من الثامن وحتى الثالث 
عشر ما يعني أنه من فرق الوسط 

في أوزبكستان.
اللبناني    ويحـــل األنصـــار 
والتـــالل اليمنـــي ضيفني على 
ناساف األوزبكي ودميبو الهندي 
في املجموعة األولى وفي املجموعة 
الثالثة، يلتقي العهد اللبناني مع 
اربيل العراقي، والكرامة السوري 

مع العروبة العماني.

 مبارك الخالدي
العربـــي اختبارا    يخوض 
قويا عندما يستضيف االهلي 
االماراتي اليوم في منافســـات 
المجموعـــة الرابعـــة لبطولة 
االندية الخليجية الـ ٢٦ البطال 
الـــدوري والكأس والتي تضم 
ايضا فريق االهلي البحريني.

الـــى    ويســـعى االخضـــر 
اســـتعادة امجاده كأول فريق 
يحقق النسخة االولى للبطولة 
اللقب  موسم ١٩٨٢، كما احرز 

الثاني موسم ٢٠٠٣.
  وتختلف مشاركة االخضر 
في هذه النسخة عن مشاركاته 
السابقة بعد النتائج الجيدة في 
الدوري الممتاز الموسم الجاري، 
جعلته ينفرد في المركز الثالث 
برصيد ٢٩ نقطة، ومازال منافسا 
على اللقب الذي لم يعد يفصله 

عن البطل سوى ٦ جوالت.
المميزة  العالمـــات    ومـــن 
الفني بقيادة  الجهاز  لألخضر 
البرازيلـــي مارســـيلو كابـــو 
ومساعداه فاضل مطر ولويس 
التيوس، حيث احسن الجهاز 

اذ من المرجح ان يدفع بالعبي 
االرتكاز عبداهللا الشمالي ونواف 
شويع إلجادتهما االدوار الدفاعية 
للحد من خطورة العبي االهلي 
على ان يتواجد امامهما المتألق 
محمد جراغ والواعد عبدالعزيز 
السليمي لتمويل العبي المقدمة 
المغربي عبدالمجيد الجيالني 
والبرازيلي جوني، اال ان الفريق 
يفتقد خدمات هدافه حســـين 
الموسوي لإلصابة، كما ان االمال 
ضعيفة بمشاركة خالد خلف 
الغائب عن المشاركة مع الفريق 
بالرغم من حضوره التدريبات. 
المستبعد ان يلجأ كابو  ومن 
الى اللعب المفتوح الدراكه قوة 
االهلي، اذ من المتوقع ان يلجأ 
الى الواقعيـــة في التعامل مع 
مجريات المبـــاراة، واقتناص 
الفرص الســـانحة في محاولة 
لخطف هـــدف التقدم على ان 
يعيد حساباته باالعتماد على 
الكرات المرتدة لزيادة الغلة او 

الحفاظ على النتيجة.
المقابل، يتطلع االهلي    في 
الـــى الفوز الســـباب عدة في 

مقدمتهـــا: التمثيل المشـــرف 
للكرة االماراتيـــة التي تطبق 
نظام االحتراف الشـــامل االمر 
العقلية  الالعبين  الذي اكسب 
االحترافية التي اهلتهم للعب 
االمـــارات في بطوالت  خارج 
اقليمية وقارية وبخبرة كبيرة 
للتعامل مع المباريات وهو من 
فرق المقدمة في بالده، ويحتل 
المركز الثالث برصيد ٢١ نقطة 
بعد مرور ١٣ جولة، والفريق 
يضـــم نخبـــة مـــن الالعبين 
المميزين في مقدمتهم االيطالي 
فابيـــو كانافـــارو والبرازيلي 
الخطير اندريه بينغا واسماعيل 
حمادي واحمد خليل وفيصل 
خليل ويقودهم المدرب المحنك 

االيرلندي ديڤيد اوليري.
اللقاء طاقم تحكيم    ويدير 
سعودي مكون من عبدالرحمن 
العمري للساحة ويعاونه خالد 
الدغيري وفهد العمري، والحكم 

الرابع فهد الغريني.
الثانية،    وفي المجموعـــة 
يلتقـــي العربـــي القطري مع 

الظفرة اإلماراتي. 

الفني حتى اآلن في االرتقاء بأداء 
الفريق عبر نجاحه في ايجاد 
التوليفة المناســـبة لتشكيلة 
الفريق، وتواجد عناصر جيدة 
على دكـــة االحتياط تشـــكل 
االوراق الرابحة للمدرب الذي 
يجيد قـــراءة المباريات االمر 
الذي ساعده على تحقيق نتائج 

جيدة.
  ويعتمـــد كابو على الدولي 
خالد الرشـــيدي في حراســـة 
المرمى وكل من البرازيلي واالس 
واحمد الرشيدي وعبيد منور 
وعلي مقصيد في خط الدفاع، 

هما األوفر حظا لعدم وجود العب 
آخر يجيد اللعب في مركز االرتكاز 
أما في الناحية الهجومية فاخليارات 
الســـوريني جهاد  كثيرة بتواجد 
احلسني وفراس اخلطيب ومعهما 
عبدالعزيز املشعان وسعود املجمد 
وحمد العنزي وأحمد عجب وخلف 
السالمة إال أن هبوط مستوى أغلبهم 
سيمثل مشكلة أخرى باختيار األمثل 

للبداية بهما.
أن  الطرف اآلخر جند    وعلى 

 في افتتاح مواجهاته بكأس االتحاد اآلسيوي

(األزرق.كوم)   القادسية يأمل أن تكون بدايته سعيدة في البطولة 

 العربي يريد االنطالق بقوة أمام األهلي 

 القادسية  شورتان 

 ٦:١٥ 
 الجزيرة الرياضية ٦+ 

 العربي  األهلي 

 ٦:٢٠ 
 الجزيرة الرياضية ٩+ 

 حديث الساعة 

 مناشدة إلى الشيخ مشعل األحمد
 منـــى إلى علمنا أن مســـؤولي احلـــرس الوطني 
يجتمعـــون اليوم التخاذ قرار نهائي بشـــأن العبنا 
املبدع بدر املطوع وأحد منتســـبي احلرس الوطني 
الذي يحترف في نادي النصر السعودي حاليا، ورغم 
املناشدات التي سبق أن وجهتها عائلة الالعب وآخرون 
إلى إدارة مقر عمل املطوع، إال أننا نضم صوتنا إلى 
اآلخرين ونتمنى مـــن نائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل األحمد والذي نقدر كثيرا مواقفه املشرفة 
جتاه الرياضة والرياضيني، أن يكون داعما ألحد أبنائه 
في رحلة االحتراف وأن يعامله بالطريقة التي تربط 
الوالد باالبن حتى «ولو أخطأ» كما أننا متأكدون من 
احلب الكبير واالحترام الذي يحظى به الشيخ مشعل 
لدى الشعب الكويتي عامة وأبنائه منتسبي احلرس 
الوطني خاصة ومنهم بدر الذي قدر له أن يلعب في 
أحد افضل الدوريات العربية، وهو بذلك ال ميثل نفسه 
فقط بل ســـيقال الكويتي بدر املطوع وهو ما تفخر 
به الكويت خاصة أن ابناءها على مستوى متميز في 
خدمة بلدهم ويتعدى طموحهم احلدود وقد أثبت ابن 
الكويـــت املطوع أنه «قدها» ومازال متألقا مع فريقه 
في كل مباراة شارك فيها بل متكن من إنقاذ فريقه في 
آخر دقيقة من املباراة األخيرة أمام الفيصلي فارتفعت 
اسهمه لدى ناديه وترك انطباعا متميزا يسجل باسم 

الالعب الكويتي.
  ونحن إذ نكرر املناشدة لكم يا شيخ مشعل فاننا 
متأكدون متاما من حســــكم األبوي وقدرتكم على حل 
اي مشكلة مهما كبرت، وكذلك واثقون بالتجربة من 
مواقفكم الســــابقة وأياديكم البيضاء في حل مشاكل 
اصعب من هذه، وال تشــــكل مشكلة بدر إال نقطة في 
بحرها، واليوم يترقب الرياضيون قراركم احلاســــم 
بشأن املطوع لتحفظوا له مستقبله املهني كي يستمر 
فــــي جتربته االحترافية وســــينتظر الرياضيون في 
الكويت كلمتكم األخيرة رغم أنهم متأكدون من النهاية 
الســــعيدة التي سيحظى بها بدر املطوع ألن مشكلته 
قد حطت رحالها في مكان آمن وستنهونها بحكمتكم 

التي يشهد لها اجلميع .
  مبارك الوقيان
  Mubarak_٦٨@hotmail.com 

 مهمة صعبة للنصر
  بمواجهة الساحل

 «األولمبي» ُيعيد ضم سرور

 المتسابقون يشيدون
  بالنادي الدولي للسيارات

 أشاد العديد من املتسابقني الكويتيني بقدرات النادي الدولي 
الكويتي للسيارات «KT» في اجناح احلدث الدولي واملتمثل في 
رالي الكويت الدولي اجلولة الثانية من بطولة الشرق االوسط 

للراليات واملزمع انطالقته في ١٠ اجلاري.
  وعلى ضوء ذلك عبر املتسابق مفيد املبارك عن بالغ سعادته 
للمشـــاركة بهذا الرالي وقال «قبل كل شيء فهو كحدث يحمل 
اسم الكويت وانا شخصيا اتشرف بهذه املشاركة وأحب ان اؤكد 
للجميع ان رالي الكويت قد كتب له النجاح حتى قبل انطالقته 
الفعلية ولعل السبب في ذلك هو مستوى االعداد والذي ملسناه 

من خالل االطقم االدارية والفنية.
  من جانبه أكد املتســـابق مشـــعل النجادي أنه سيقدم اداء 
متميزا في هذه املشـــاركة والتي يعتبرها منافسة قوية في ظل 
مشاركة كبيرة من أملع جنوم هذه الرياضة على مستوى الشرق 

األوسط. 

 مبارك الخالدي
  عاود منتخبنا االوملبي تدريباته اســــتعدادا ملواجهة االياب امام 
منتخب بنغالديش في ٩ اجلاري في دكا ضمن التصفيات اآلسيوية 
املؤهلة الوملبياد لندن ٢٠١٢. وكان االزرق االوملبي قد فاز في مباراة 
الذهاب ٢-٠. ويجري املنتخب االوملبي تدريبه الثاني اليوم على ملعب 
التضامن، في غياب عدد من الالعبني االساسيني بسبب انشغال اندية 
العربي والقادســــية والكويت والنصر باملشاركات اخلارجية، ومن 

املقرر ان يكتمل عقد الالعبني في تدريب اخلميس املقبل.
  وقد اجرى اجلهاز الفني للمنتخب تغيرات في قائمة الالعبني، اذ 
مت اســــتبعاد كل من علي الشحمان ومحمد الداود وعبداهللا الرفاعي 
مــــن رحلة دكا املقررة في ٥ اجلاري الســــباب تتــــراوح بني االصابة 
والظروف الدراســــية. واستعاد اجلهاز الفني خدمات املدافعني سعد 
سرور وعبدالوهاب اخلتالن، اذ سبق لهما متثيل االوملبي في بطولة 
اخلليج الثانية للمنتخبات االوملبية بعد زوال االسباب التي ادت الى 

عدم استدعائهما مبكرا.

  تكنيك مختلف للكرات الثابتة

  ولوحظ في تدريب االزرق االوملبي، تطبيق اجلهاز الفني لعدد من 
اجلمل التكتيكية املتعلقة بتنفيذ الكرات الثابتة، وادت نتائج التحليل 
الفني ملباراة الذهاب امام بنغالديش الى عدم اســــتفادة الالعبني من 
العــــدد الكبير الذي حصل عليه من الركالت احلرة بالرغم من تنوع 
احللول التي قدمها املدرب ماهر الشمري ومساعده خالد احمد لالعبني 
قبــــل املباراة، اال ان قلة التدريب عليها ادت الى عدم اتقانها بالدرجة 
التي يســــتفيد منها املنتخب كاحدى الوســــائل لفك التكتل الدفاعي 

للمنتخب البنغالي.
  ومــــن املقرر ان تزيد اجلرعات التدريبية املتعلقة بتنفيذ االلعاب 
اخلاصة بالكــــرات الثابتة االيام املقبلة، كما مت تطبيق بعض اجلمل 
اخلاصة باالختراق من العمق بعد ان اتضح للجهاز الفني للمنتخب 
البنغالي مدى اعتماد االزرق في طلعاته الهجومية عبر اجلبهة اليمنى 
لتواجد حمد امان وجابر جازع االمر الذي قد يؤدي الى قيام املنتخب 

البنغالي بفرض الرقابة اللصيقة على الالعبني. 

 يحيى حميدان
  يأمل النصر في االستفاقة من كبوته عندما يلتقي الساحل في 
الـ ٦ مساء اليوم في صالة الشهيد قشيعان املطيري بنادي النصر 
فـــي اياب املباراة الفاصلة التي حتدد هوية الفريق الســـادس في 

الدوري املمتاز لكرة السلة في املوسم املقبل.
  ويحتاج النصر للفوز بفارق يزيد عن ٢٦ نقطة لضمان صعوده 
للدوري املمتاز بعد خسارة العنابي العريضة التي تعرض لها اول 

من أمس على يد الساحل ٦٧-٩٢ ذهابا بصالة نادي الساحل.
  في مباراة الذهاب، لم يجد أبناء أبوحليفة أي صعوبة في حتقيق 
الفوز بعد تفوقهم الواضح والصريح طوال فترات املباراة (٢٨-١٣)، 
(٥٥-٢٩)، (٧٨-٤٩)، (٩٢-٦٧) بفضل األداء القوي الذي ظهر به 
الســـاحل منذ انطالق صافرة املباراة، حيث بانت اجلدية واضحة 
لديهم لتحقيق الفوز بفارق مريح مستغلني سوء احلالة التي كان 
عليها العبو النصر والذين كانوا بعيدين عن مستواهم املعروف، 
وعاب الفريق ضعف التغطية الدفاعية اضافة الى اخللل الواضح 

في انهاء الهجمة بالشكل املطلوب.
  ومتيز في التسجيل للســـاحل أحمد فالح بتسجيله ١٨ نقطة، 
واألميركي انتوني غرين ١٧ نقطة، وشايع مهنا ١٦ نقطة، وصالح 
يوسف ١٢ نقطة، واألميركي مارك دانيال ٩ نقاط، وعبداهللا الشمري 

٨ نقاط.
  وعند اخلاسر، سجل األميركي اندريه بيتس ١٥ نقطة، ومحمد 
سعود ١٤ نقطة، واألميركي راندل ١٣ نقطة، وأحمد نايف ٩ نقاط، 

ويوسف عقاب ٦ نقاط.
  قاد املباراة احلكام محمد العميري وحافظ احللبي وعبدالعزيز 

العجيمان.
  وتسببت الردود االســـتفزازية حلكام الطاولة وخصوصا من 
ميقاتي املباراة في اثارة غضـــب اداري النصر أحمد جلوي الذي 
احتج على تفويت امليقاتي ١٠ ثوان في منتصف الربع الثاني، بيد 
أن رد امليقاتي كان اســـتفزازيا وبصورة واضحة األمر الذي جعل 
اداريـــي النصر يتهجمون على حـــكام الطاولة، وكادت األمور ان 
تتطور لوال تدخل عضو احتاد السلة عبداهللا الكندري الذي ساهم 
بشكل كبير في نزع فتيل معركة كادت ان حتصل بعد نزوله الى 

أرض الصالة.

 «العنابي» يحتاج للفوز بفارق ٢٦ نقطة في إياب «فاصلة السلة»

 استبعاد الشحمان والداود والرفاعي من رحلة دكا

 العربي في اختبار قوي أمام األهلي اإلماراتي 
 في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة لبطولة األندية الخليجية

 (محمد ماهر)  إداري النصر أحمد جلوي حلظة توجهه مليقاتي املباراة مع الساحل 


