
 53  رياضة  الثالثاء ١٥ مارس  ٢٠١١ 

 القادسية لرد الدين أمام االتحاد السوري
 في أقوى مواجهات كأس االتحاد اآلسيوي بين البطل والوصيف 

 االتحاد  القادسية 

 ٧ 
 القناة الثالثة 

 السالمية  الشباب 

 ٦:٣٠ 
 الجزيرة الرياضية 

التأهل للدور الثاني، كما انهم 
يسعون لتكرار األداء والعرض 
القوي الذي قدموه في اجلولة 
املاضية من الدوري على حساب 
النصر وكذلك ليثبت للجميع أن 
فوزهم على شورتان األوزبكي 
في البطولـــة برباعية نظيفة 
لـــم يكن لضعـــف اخلصم بل 
ألن الفريق اســـتعاد مستواه

املعهـــود وعـــاد إلـــى وضعه 
الطبيعي.

  وعلى اجلبهة األخرى يسعى 
االحتاد بقيادة البوسني كمال 
علي الى خطـــف الصدارة من 
القادسية بتحقيق الفوز، خاصة 
أن الفريق يقدم مستوى مميزا 
من مباراة إلى أخرى في الفترة 
األخيرة كان آخرها الفوز على 
الصقر اليمني ٢ ـ ١ على أرض 
األخير، كما أنـــه يحتل املركز 
الســـوري  الدوري  الرابع في 
وبفـــارق ٥ نقـــاط فقـــط عن 
الكرامة املتصدر، وميلك العديد 
مـــن األوراق املميزة يأتي في 
مقدمتهم هدافه الصربي ماريان 
يوغيفتش والسنغالي ماديو 
كوناتي وثامر رشـــيد ومجد 

حمصي.
  ويلتقي اليوم في املجموعة 
نفسها شورتان األوزبكي مع 

الصقر اليمني. 

الفريق تنتظره مواجهة مهمة في 
اجلولة املقبلة بالدوري املمتاز 
السبت املقبل أمام غرميه األزلي 
العربي وفي حال عدم حتقيقه 
أي نتيجة غير الفوز من املمكن 
أن تضعف آماله في احلفاظ على 
لقب الدوري، وبالتالي يسعى 
في مباراة اليوم لتحقيق نتيجة 
ايجابية ترفع من روحه املعنوية 

قبل مباراة األخضر.
  ووضح من خالل تدريبات 
األصفر األخيرة في الكويت أن 
الالعبني مصرون على حتقيق 
الفوز في حلب ورد الدين لهم 
في عقـــر دارهم واالقتراب من 

باملشاركة من جلنة االنضباط 
في االحتاد اآلسيوي، إال أن هناك 
عناصر من املمكن أن تسد هذا 
النقص مؤقتـــا خصوصا أن 

املنتخب أبرزهم احلارس نواف 
اخلالدي وفهد األنصاري وصالح 
الشـــيخ وعبدالعزيز املشعان 
وحمد العنزي وسعود املجمد 
واحمـــد عجـــب باإلضافة إلى 
الســـوري فراس  احملترفـــني 
اخلطيـــب واملغربـــي عصام 

العدوة.
   ويعاني القادسية اليوم من 
غياب عدد من العبيه األساسيني 
لظروف مختلفة، فالســـوري 
جهاد احلسني وعامر املعتوق 
الشمالي  العامر وعلي  وطالل 
يغيبون لإلصابة، واملدافع ناصر 
القحطاني بسبب عدم السماح له 

 عبدالعزيز جاسم
  يخوض القادسية املتصدر 
اليوم مواجهة صعبة في اجلولة 
الثانية ضمن منافسات املجموعة 
الثانية بكأس االحتاد اآلسيوي 
صاحب املركز الثاني عندما يحل 
ضيفا على االحتاد السوري على 

ستاد حلب الدولي.
  ويعتبر اللقـــاء األقوى في 
البطولة ألنه يجمع بطل النسخة 
املاضيـــة االحتـــاد ووصيفه 
القادســـية الذي خسر املباراة 
النهائيـــة على أرضـــه وبني 
الترجيح،  بـــركالت  جماهيره 
وشـــاءت األقـــدار أن يقعا في 
املجموعة نفســـها هذا املوسم 
أيضا بعد أن كانا في مجموعة 
واحدة املوسم املاضي ووصال 
النهائية. ويأمل  املبـــاراة  الى 
األصفر رد الدين لالحتاد والظفر 
الثـــالث ومواصلة  بالنقـــاط 

صدارته للمجموعة.
  ومهمـــة القادســـية بقيادة 
املدرب الوطني محمد إبراهيم 
ليســـت ســـهله خصوصا أنه 
ســـيواجه حامـــل اللقب الذي 
دائما تؤازره جماهيره بكثافة، 
إال أنه ســـيعول علـــى عاملي 
اخلبرة وفـــارق املهارات بينه 
وبني خصمه، السيما أن األصفر 
يضم بني صفوفه صفوة العبي 

 مبارك الخالدي
ــة العراقي  ــا الكويت والطلب   يعقد مدرب
ــز االعالمي بنادي  ــرا صحافيا باملرك مؤمت
ــي اجلولة  ــاراة الفريقني ف ــت عن مب الكوي
ــات املجموعة الرابعة  ــة ضمن منافس الثاني
ــيوي غدا،  ــة كأس االحتاد اآلس ــن بطول م
وسيتطرق مدرب األبيض البرتغالي جوزيه 
روماو الى فرص فريقه في الفوز ومواصلة 

صدارته 

ــي على  ــري الطلبة تدريبه الرئيس   ويج
ــوم، بينما  ــاء الي ــتاد نادي الكويت مس س
ــتعداداته للمباراة مبكرا  اختتم األبيض اس
وسط اقبال كبير من الالعبني، حيث يعاني 
ــار نظرا  ــي االختي ــن صعوبة ف ــاو م روم
ــتويات جميع الالعبني مؤخرا  الرتفاع مس
ــدوري املمتاز بـ ٤٠ نقطة، اذ  وتصدرهم ال
ــكيلة النهائية بعد  من املقرر ان يختار التش

انتهاء التدريب اخلفيف اليوم. 

 مؤتمر صحافي لروماو وثائر

 القادسية يأمل في الثأر من االحتاد 

 الكندري ضمن قائمة األزرق
  في معسكر الشارقة

 حمد يستدعي محترفي األردن 

 «المعاقين» يشيد بتفوق الشريعان والفودري 

  بـــدأ املدير الفني ملنتخـــب األردن العراقي 
عدنان حمد استدعاء العبي املنتخب احملترفني 
باخلارج من خالل إرســـال مخاطبات رسمية 
ألنديتهم ليتمكنوا من اللحاق باملنتخب اعتبارا 
من منتصف األســـبوع املقبل.وذلك استعدادا 
ملشـــاركة املنتخب في بطولة الشارقة الدولية 
والودية مبشـــاركة منتخبات األردن والعراق 

وكوريا الشمالي الى جانب األزرق.
   وسيدخل األردن مرحلة اإلعداد األولى متهيدا 
خلوض مباراتي الـــدور التمهيدي للتصفيات 

اآلسيوية املؤهلة لكأس العالم ٢٠١٤ «مونديال 
البرازيل» يومي ٢٩ يونيو و٣ يوليو املقبلني.

   وأكد املدير الفني للمنتخب األردني العراقي 
عدنـــان حمد أهمية املشـــاركة في هذه الدورة 
الرباعية علـــى اعتبار أنها جزء مهم من رحلة 
اإلعداد لتصفيات املونديال، مشـــيرا إلى أنها 
تشـــكل فرصة للحفاظ على نهج اســـتمرارية 
جتمع الالعبني سواء خالل الدورة ذاتها أو عبر 
كافة األيام التي خصصها االحتاد الدولي إلقامة 

املباريات الودية. 

 أشاد امني ســـر النادي الرياضي للمعاقني 
شـــافي الهاجري بتحقيق العبتي النادي مها 
الشريعان وشيخة الفودري مراكز متقدمة في 
منافســـات الدورة الثانية لرياضة املرأة بدول 
مجلس التعاون اخلليجي التي اقيمت في ابوظبي 

مؤخرا.
  وقال الهاجري لـ «كونا» عقب وصول الوفد 
املشارك في الدورة الى البالد امس ان حتقيق 
الالعبتني ألربع ميداليات متنوعة في مسابقة 
العاب القوى ساهم في زيادة حصيلة املنتخب 
الذي شـــارك في الدورة بســـبع ألعاب وكان

اجناز العبـــات النـــادي االبرز بـــني مختلف 
االلعاب.

  واضاف ان الالعبة الشـــريعان متكنت من 
حتقيق ميداليتني ذهبيتني في مســـابقتي دفع 
اجللة ورمي القرص وهـــو اجناز جديد يؤكد 
مقدرة ومستوى هذه الالعبة التي احرزت كثيرا 
من االجنازات في البطوالت االقليمية والدولية 
واالوملبية كما احرزت الالعبة الفودري ميداليتني 
االولى فضية في مســـابقة دفع اجللة واخرى 

برونزية في مسابقة رمي الرمح.
  وأشاد بتعاون النادي مع جلنة رياضة املرأة 
برئاسة الشيخة نعيمة االحمد العداد الالعبات في 
افضل صورة للمشاركة في مثل هذه البطوالت 
املهمة التي تســـاهم برفع علم الكويت في هذه 

احملافل الدولية. 

 أعلن اجلهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة 
الصربي غوران توڤاريتش عن أســـماء الالعبني 
الذين سيغادرون الى معسكر الشارقة الذي سيقام 

خالل الفترة من ٢٣ الى ٣٠ اجلاري.
  وستقام خالل املعسكر دورة رباعية يلتقي فيها 
منتخبنا مع األردن ٢٥ اجلاري ثم ينتظر نتيجة 
مواجهة العراق وكوريا الشمالية حيث سيلتقي 

مع أحدهما في ٢٩ منه.
  ويضم الوفد يوسف اليتامى رئيسا وأسامة 
حسني مديرا للمنتخب وعلي محمود مشرفا وحسني 
بوحمد مسؤوال للعالقات العامة ومبارك العجمي 

إداريا وغوران توڤاريتش مدربا وعبدالعزيز حمادة 
مساعدا للمدرب وزافيتشا بييتش مدربا حلراس 
املرمى والكســـندر مانوجلوفيتش مدربا للياقة 
البدنية  مدلكا وفرج ســـيد عز عامال للتجهيزات 
والالعبني: نواف اخلالدي، حسني فاضل، صالح 
الشيخ، حمد العنزي، خالد القحطاني، عامر املعتوق، 
فهد األنصاري، فهد عوض، يعقوب الطاهر، وليد 
علي، جراح العتيقي، خالد عجب، علي الكندري، 
خالد خلف، عبداهللا الشـــمالي، خالد الرشيدي، 
أحمد الرشيدي، علي مقصيد، حسني املوسوي، 

فهد العنزي، ناصر الوهيب، وفهد الرشيدي. 

 منتخبنا يالقي األردن ٢٥ الجاري 

 تألق علي الكندري قاده إلى تشكيلة األزرق 

 السالمية يسعى للخروج من دوامة الهزائم بـ «الشباب» 
 في ظهوره الثاني في دوري أبطال الخليج 

 العبو الساملية يطمحون إلى إعادة رسم البسمة على الوجوه 

 عبدالعزيز جاسم
  يســـعى الســـاملية اليـــوم 
لتحقيق أول ٣ نقاط له في دوري 
أبطال اخلليج عندما يستضيف 
الشـــباب اإلماراتي على ستاد 
ثامر في اجلولة الثانية ضمن 
منافســـات املجموعة األولى، 
وكان الســـماوي قد خسر في 
اجلولة األولى بهدف أمام الرفاع 
البحريني في املنامة، فيما تعتبر 
مواجهة اليوم هي الظهور األول 
للشباب الذي سبق أن حقق لقب 

البطولة في موسم ١٩٩٢.
الســـاملية    ويدرك مـــدرب 
الوطني محمد كـــرم جيدا أن 
حتقيق الفوز في مواجهة اليوم 
سيكون له مردود ايجابي كبير 
على الفريق حيث سينتشله من 
احلالة املعنوية الســـيئة التي 
مير بها الالعبون بعد سلسلة 
النتائج الســـلبية في الدوري 
املمتاز التي وضعت السماوي 
في املركز األخير وبات قريبا من 

الهبوط إلى دوري املظاليم.
  وحتقيق نتيجة غير الفوز 
ستضعف كثيرا من آمال الساملية 
في التأهل للدور ربع النهائي 
ألنه خسر في اجلولة األولى من 
الرفاع وبالتالي سيكون مطالبا 
بالفوز في آخر مباراتني على أقل 
تقدير، لذلك سيحاول الالعبون 
التفوق على أنفسهم وتغيير 
الصورة التي طبعت في أذهان 
اجلماهير بأن الساملية غير قادر 
على حتقيق الفوز خصوصا بعد 
تسلم كرم مهمة تدريب الفريق 
الذي خســـر ٥ مباريات، ٤ في 
الدوري وواحدة أمام الرفاع في 
دوري ابطال اخلليج ولم يحقق 
أي تعادل أو فوز منذ استالمه 
املهمة، ما يعني أن مواجهة اليوم 
ستكون حتديا للمدرب أكثر من 

الالعبني.
   ويعول الساملية كثيرا على 
مجموعـــة أغلبها من الالعبني 
الشباب أبرزهم مشاري العازمي 

فيســـعى  الشـــباب    أمـــا 
للضرب بقـــوة في أول ظهور 
له فـــي البطولة خصوصا أن 
معنويات العبيه مرتفعة بعد 
وصولهم للدور نصف النهائي 
في كأس رئيس الدولة اإلماراتي، 
الشباب خدمات كل  وسيفتقد 
من عيسى محمد وعادل عبداهللا 
والبرازيلـــي جوليو ســـيزار 
إلـــى جانب  بســـبب اإلصابة 
غياب احلارس سالم عبداهللا 

وعلي فريدون ويوسف النشيط 
مع اخلبيـــر أحمد العيدان في 
خـــط الدفاع، وســـيغيب عن 
الفريق أخطـــر العبيه ناصر 
العثمان لإلصابـــة ورمبا لن 
يعتمد السماوي على محترفيه 
الذين يعتبرون دون املستوى 
باستثناء املدافع املغربي محمد 
العبو، بينما تعتبر حراســـة 
املرمى في مأمن في ظل تواجد 

احلارس حميد القالف.

والظهير عبداهللا درويش بسبب 
ارتباطاتهما الدراسية.

  ولكن ميتلك مدرب الشباب 
البرازيلي باولو بوناميغو عددا 
أبرزهم  الالعبني املميزين  من 
التشـــيلي كارلوس فيالنويفا 
وكذلك السنغالي ديارا الميني 
باإلضافة إلى العديد من الالعبني 
الشباب الذين وصلوا بالفريق 
إلى املركـــز الرابع في الدوري 

اإلماراتي. 

 «األولمبي» بشكل جديد أمام فلسطين اليوم 
 يلتقي كوريا الشمالية ٢٦ و٢٩ الجاري بقيادة خالد أحمد 

 فهد احلشاش استدعي لالزرق االوملبي 

 مبارك الخالدي
  يبدأ منتخبنا االوملبي اولى مبارياته 
الودية استعدادا ملواجهات الدور الثاني 
من التصفيات املؤهلة الوملبياد لندن 
٢٠١٢ التي ســـتنطلق ٩ يونيو املقبل 
حيث يلتقي منتخب فلسطني في الـ 
٦:٣٠ مســـاء اليوم على ستاد محمد 
احلمد، ومن املقـــرر ايضا ان يلتقي 
مع كوريا الشـــمالية يومي ٢٦ و٢٩ 
اجلـــاري، وكان االزرق قد تأهل الى 
املرحلـــة الثانية من ســـباق التأهل 
الـــى االوملبياد بعد ان اجتاز منتخب 
بنغالديـــش ذهابا وايابا ٢ - ٠ و ٣ ـ 

٠ على التوالي.
  ويغيـــب عن االوملبـــي عناصره 
االساســـية املرتبطة مع انديتها في 
مشاركاتها بالبطولة اخلليجية كأس 
االحتاد اآلسيوي، وهو ما دعا اجلهاز 
الفني الستدعاء عناصر جديدة ملباراة 
اليوم وهم حارس مرمى التضامن حميد 

الرشيدي وفهد احلشاش وفهد باشا 
وعبدالعزيز حيدر من العربي، وفهد 
حمدان من اليرموك واحمد عتيق من 
الساحل وفايز الرشيدي من الشباب 
وفهد ثامر وفايز ممـــدوح ومحمود 
جمعة وسلطان عزيز من القادسية.

  وتعتبـــر املباراة فرصـــة مواتية 
للعناصر اجلديـــدة الثبات جدارتها 
خصوصا ان اجلهاز الفني منح العديد 
من الوجـــوه فرصة الظهور ومتثيل 

املنتخب في املرحلة املقبلة.
  من جهة اخرى يقود املدرب خالد 
احمد االوملبي فـــي مواجهتي كوريا 
الشـــمالية يومـــي ٢٦ و٢٩ اجلاري 
نظرا لتواجد املدرب ماهر الشـــمري 
خارج البالد في تلك الفترة الرتباطه 
بدورة تدريبية، وقد قام احمد بدور 
ايجابي في املرحلة السابقة وهو مدرب 
مساعد للشمري ولديه خلفية كاملة 

عن الالعبني ومستوياتهم. 


