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روماو: طموحنا النقاط الثالث

ثائر: ال نعاني أي مشاكل

أكد البرتغالي جوزيه روماو مدرب الكويت ان البطولة 
متثل أهمية كبيرة لفريقه وجلماهيره، متمنيا ان يقدم األبيض 
أفضل انطباع عن الكرة الكويتية وأنديتها، الفتا الى انه تابع 
مباراة الطلبة مع الوحدات االخيرة وقد جاءت النتيجة عكس 

سير املباراة، حيث قدم الطلبة مباراة كبيرة.
جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي الذي أقيم صباح أمس 
في املركز اإلعالمي بن���ادي الكويت وجمع روماو مع مدرب 
الطلبة العراقي احمد ثائ���ر، وبحضور العب الكويت أحمد 

الصبيح، والعب الطلبة حيدر عبدالقادر.
وأضاف روماو انه طلب من العبيه التركيز داخل املستطيل 
االخضر ألن طموحنا هو كسب نقاط املباراة كاملة بتحقيق 

السهل الصعب، أي بأقل مجهود.
أم���ا العراقي ثائ���ر احمد، فقال انه يحت���رم األبيض الن 
الدوري الكويتي دوري قوي ولدى أنديته الباع الطويل في 
البطوالت احمللية واخلارجي���ة، متمنيا تقدمي مباراة تليق 
بس���معة الطرفني، وأكد مشاهدته للمباراة االخيرة للكويت 

أمام السويق العماني.
وأضاف انه يسعى مع فريقه للمنافسة على لقب البطولة 
وليس املشاركة فقط، ونحن ال نعاني من أي مشاكل إدارية 
او مالي���ة وان الطلبة ميلك عناصر جي���دة، الفتا الى انه ال 
يضم بني صفوف���ه أي محترفني أو العب���ني في املنتخبات 
العراقية س���وى حارس املرمى علي مطش���ر العب املنتخب 
العراقي االول، وس���نلعب على إغالق مفاتيح لعب الكويت 

لكي نكسب نقاط املباراة.

أشاد النائب حسني احلريتي بعطاء كابنت النادي العربي 
واملنتخب الوطني النجم أحمد موس���ى وذلك عشية الدعوة 
التي وجهها موسى للحريتي حلضور مهرجان اعتزاله الذي 
سيقام حتت رعاية رجل األعمال بدر العتيبي في 19 اجلاري 
ضمن مباراة العربي والقادسية في القسم الثالث من الدوري 

املمتاز لكرة القدم.
وأبدى احلريتي اعجابه الشديد في الالعب واعتبره من 
الالعبني املوهوبني واملهاريني والذي من يصعب تعويضهم 

في املالعب.

جانب من املؤمتر الصحافي ملدربي كاظمة والطلبة

حسني احلريتي يتسلم درعا من أحمد موسى

صلبوخ يعتزل 8 أبريل

»احملامني« تنظم دورة كروية

اعلن جنم الفريق الكروي األول الس���ابق بالعربي عادل 
صلبوخ ان اعتزاله املالعب سيكون في لقاء العربي وكاظمة 
ضمن بطولة ال���دوري املمتاز لكرة القدم 8 أبريل املقبل في 

ستاد كاظمة.
وكان صلبوخ العبا في نادي كاظمة في موسم 92/91 قبل 
انتقاله الى العربي موسم 2003/2000 حيث لعب ثالث سنوات 
مع العربي، ويقوم حاليا بتدريب فريق حتت 18 سنة بنادي 

الساملية ويسعى لتحقيق نتائج الفتة في الدوري.
وقال صلبوخ انه يعتز مبش���اركته ومشواره مع نادي 
كاظمة والعرب���ي، حيث حقق معهما كثي���ر من االجنازات 
والبطوالت واثنى على دور مجلس ادارة الناديني في مباراة 

اعتزاله املقبلة في الدوري املمتاز 8 أبريل.

تقيم جمعية احملامني دورة رياضية ملكاتب احملامني في 
كرة القدم للمرة االولى على ملعب جمعية احملامني ابتداء من 

اجلمعة 18 اجلاري اعتبارا من اخلامسة مساء.
وقد صرح رئيس اللجن���ة الرياضية باجلمعية احملامي 
حسن العجمي بأن آخر موعد للتسجيل هو التاسعة مساء 
غ���د، وهذا موعد اج���راء القرعة، مضيف���ا ان الفريق الفائز 
بلقب الدورة سيحصل على جوائز قيمة، علما ان املشاركة 
محصورة على احملامني الكويتيني العاملني وموظفي املكاتب 

من مستشارين ومعقبني واصحاب الوظائف االخرى.

«الصحافيني« تكرم شعبان 

احلريتي يشيد بعطاء موسى

تقيم جمعية الصحافيني في السابعة مساء اليوم حفل 
تكرمي للزميل إيهاب ش����عبان رئيس القسم الرياضي في 
»الوسط« مبناس����بة انتهاء فترة عمله في البالد وعودته 

إلى القاهرة، بعد غد اجلمعة بصفة نهائية. 
ويقام احلفل برعاية أمني سر اجلمعية الزميل فيصل القناعي 
وحضور الزم����الء الصحافيني 
الرياضيني في مختلف الصحف، 
كما مت توجيه الدعوة لعدد من 
الرياضية ومسؤولي  القيادات 

االحتادات واألندية.
الزميل شعبان قد  ان  يذكر 
عمل ف����ي جريدت����ي »األنباء« 
و»الوسط«، ومتيز قلمه بالبراعة 
واحلياد واالحترام، كما اكتسب 
العاملني في  صداقات معظ����م 
الوسط لتميزه األخالقي، وطيب 

صفاته.  الزميل ايهاب شعبان

الطلبة

النصر

الكويت

اجليش

القناة الثالثة الساعة 7:45

القناة الثالثة بلس الساعة 5

عبدالعزيز الزعابي من العناصر التي يعتمد عليها الساملية

يعتقد البعض ان نقاط لقاء اليوم ستقدم على 
طبق من ذهب للساملية النه ميكن ملدرب الشباب 

ان يضع اخلطة املناسبة اليقاف مفاتيح اللعب 
في السماوي املتمثلة في العب اخلط اخللفي 
عبدالعزيز جنيب وزميله إبراهيم صنقور مع 

إيقاف عبدالعزيز الزعابي ومنعه من تنفيذ 
الهجوم املرتد، باإلضافة إلي التعامل اجليد مع 

حارس الساملية املتألق عبدالرزاق البلوشي ألنه 
في حال استعجال العبي الشباب في الهجوم 

وعدم تركيزهم في التصويب سيؤدي ذلك إلى 
الهجوم املرتد الذي يجيد البلوشي التعامل معه 

من خالل متريراته املتقنة.
ويعتمد الشباب على ذكاء الثنائي علي البلوشي 
وعمار الرامزي وقوة تصويبات سعد احليدري 

واختراقات اجلناحني مبارك الزيد ويوسف 
الشاهني الذي عليه التركيز على اللعب وليس على 

التمثيل حملاولة التحايل على قرارات التحكيم 
فيما يعتبر عبدالعزيز يالوس من جنوم الدفاع اما 

احلارس عبدالرحمن املشاري فيعد مصدر قوة في 
حراسة املرمي.

من جانبه يجب على املدرب الوطني خلدون 
اخلشتي التركيز على التكتيك اجلماعي لضمان 
تنويع اللعب وفتح ثغرات في دفاع اخلصم مع 

التركيز من البداية على تشكيلة مثالية ثابتة 
سواء في اجلانب الدفاعي او الهجومي حتى يلعب 
الفريق باستقرار ذهني اكبر للوصول الى النتيجة 

االيجابية عبر اقصر الطرق.
حامد العمران  ٭

يأمل الشباب في مواجهته مع  الساملية في 
اخلامسة عصر اليوم على صالة الشهيد فهد 
األحمد في الدعية ضمن منافسات األسبوع 

العاشر لدوري الدمج لكرة اليد في تغيير الصورة 
الباهتة التي ظهر عليها في لقائه األخير باجلولة 

املاضية. وفي مباراة اخرى يلتقي كاظمه )8 نقاط( 
مع اجلهراء )5 نقاط( في لقاء متكافئ من اجل 

حتسني املراكز.
في املباراة األولى يدخل الشباب )15 نقطة( امام 

الساملية )14 نقطه( بنفس الظروف وهي اخلسارة 
في اجلولة املاضي، فالشباب تكبد خسارة ثقيلة 

من الفحيحيل بفارق 9 أهداف وهو فارق ال يليق 
بفريق متصدر للبطولة، فيما خسر السماوي من 

القادسية بفارق 3 أهداف، وهذا يعني ان اجلهازين 
الفنيني للفريقني سيسعيان بقوة ملداواة جروحهما 
من خالل حتقيق الفوز حتى يستعيد الفريق الفائز 
االنطالقة من جديد نحو التأهل إلى الدوري املمتاز 
وعدم الدخول في حسابات معقدة قد يدفع ثمنها 

غاليا الفريق اخلاسر في لقاء اليوم.
ويعد الشباب بقيادة يوسف غلوم من الفرق 
املجتهدة وفق اإلمكانيات املتاحة التي تعتبر 

األقل بني الفرق السبعة املوجودة في املقدمة، 
لذلك يجب أال نطلب من هذا الفريق حتقيق 
املستحيل ونكسر مجاديفه، وقمة االجناز 

للشباب تربعه على الصدارة خالل األسابيع 
التسعة املاضية، ومن الطبيعي فقدانه الصدارة 
في األسابيع املقبلة، لذلك ما قدمه الشباب وما 
سيقدمه يعتبر اجنازا وفقا المكانياته ولكن ال 

»يد« الشباب في اختبار صعب أمام الساملية

 في اجلولة الثانية لكأس االحتاد اآلسيوي

األصفر يقهر االحتاد في حلب

على أقل تقدير بنقطة حتى يتمكن 
من مواصلة باقي اجلوالت بقوة إال 
انه سيواجه خصما صعبا سبق 
له أن فاز بلقب البطولة موس����م 
2004 ويجيد اللعب في املناسبات 
اخلارجية، وقد بدأ العنابي يستعيد 
عافيته في اآلونة األخيرة خصوصا 
بع����د أن اعتمد امل����درب الوطني 
عبدالعزي����ز الهاجري كثيرا على 
الذي����ن ميثلون عنصر  الالعبني 
الشباب منهم عبداهلل عبدالعزيز 
وزبن العن����زي وعبداهلل جمعة، 
كما أن الفريق اس����تعاد جزءا من 
بريقه خصوصا في الوسط بعودة 
عبدالرحمن املوسى من اإلصابة 
والسماح بإشراك أحمد حواس بعد 
انقضاء شهر على توقفه النتقاله 
م����ن ناد محلي إلى آخر باإلضافة 

لتألق عمر قمبر. 
وما يحير في أداء النصر ويكون 
دائما سببا في خسارته هو التفاوت 
الكبير ف����ي مس����تواه على مدار 
الشوطني فإن تألق في األول يهبط 
في الثاني والعكس صحيح، لذلك 
يتوجب على النصر أن يكون في 
كامل تركيزه الن اجليش يقتنص 

أنصاف الفرص. 
من جهته يتطلع اجليش لتغيير 
الصورة السيئة التي ظهر عليها 
في املواسم السابقة وأن يستعيد 
أمجاده خصوصا أنه خسر اجلولة 
األولى وظهر مبستوى متواضع ال 
يرضي جماهيره التي ستسانده 
اليوم بقوة، وميلك الفريق العديد 
م����ن األوراق الرابحة في صفوفه 
أبرزهم احملنك ماهر السيد وفراس 

إسماعيل ومعتز كيلوني.
مبارك الخالدي ـ عبدالعزيز جاسم   ٭
يحيى  حميدان

الذي يكشف عن مجموعة مميزه 
من الالعبني تصعب مهمة روماو في 
اختيار التشكيلة املالئمة خلوض 

مباراة اليوم.
ويعتمد األبيض بشكل كبير 
على اجلهة اليسرى في الوصول 
الى مرمى اخلصم لتواجد الثالثي 
عوض وج����راح ووليد علي، كما 
يجيد اسماعيل العجمي وروجيريو 
االخت����راق من العم����ق من خالل 
متيزهما في املراوغة والتمرير على 
االرض بشكل سريع للكندري او 

عجب لضرب دفاعات اخلصم.
وفي املقابل يسعى فريق الطلبة 
الى محو الص����ورة الباهتة التي 
ظهر عليها في املباراة االولى امام 
الوحدات وخس����رها 0 - 1، حيث 
ميتلك الفريق رصيدا من االجنازات 
على صعيد الكرة العراقية ويضم 
عددا من الالعب����ني ذوي اخلبرة 
كالعب الوسط عبدالوهاب ابوالهيل 
واملدافعني عباس رحيمة وحيدر 
الواعد س����االر  عبودي واملهاجم 
عبداجلبار ويقودهم مدرب محنك 
يجيد ق����راءة املباريات وهو ثائر 
احمد الذي اعل����ن ان الطلبة من 
الصعب ان يتلقى خسارة ثانية في 
البطولة كي ال يبتعد عن املنافسة 
االمر الذي يشير الى قوة املواجهة 
بني الفريقني اليوم. ويدير املباراة 
طاقم حتكيم ميني مكون من مختار 
اليارميي للساحة ويعاونه انعم 
س����يف وحس����ني نقران واحلكم 
الرابع علي باري، ويراقب املباراة 

البحريني عبدالرزاق كمال.

النصر والجيش

يأمل النصر ف����ي مباراته مع 
اجليش حتقيق األهم وهو اخلروج 

املجموعة الثالثة، ويسعى إلثبات 
وجوده في البطولة خاصة انه فشل 
في أول اختبار خارجي له وخسر 
املباراة األول����ى على أرضه وبني 
جمه����وره في اجلولة األولى أمام 
دهوك العراقي 0-1، بينما خسر 
اجليش ايضا مواجهته األولى من 

الفيصلي األردني 2-0.
ويسعى الكويت الى مواصلة 
تألق����ه محلي����ا وخارجيا، اذ مير 
بأفضل حاالت����ه الفنية والبدنية 
واملعنوية، حيث جنح في احلفاظ 
على ص����دارة الدوري املمتاز بعد 
جتاوزه عقبة العربي رافعا رصيده 
الى 40 نقط����ة، كما انه جنح في 
العودة من عمان بفوز ثمني على 
العماني وبعدد  حساب السويق 
وافر من االهداف منحته انطالقة 
ممتازة في رحلته للسعي الستعادة 

لقبه اآلسيوي 2009.
وستشهد املباراة عودة النجوم 
الذين لم يش����اركوا امام السويق 
الس����باب مختلفة منهم املدافعان 
يعق����وب الطاه����ر والكاميروني 
دانيال منس����اريه وكذلك العبو 
املنتخب االوملبي سامي الصانع 
وفهد االنصاري وناصر القحطاني، 
كما ميتلك مدرب الفريق البرتغالي 
جوزي����ه روماو ع����ددا وافرا من 
االوراق الرابحة في الهجوم منهم 
خالد عجب والعماني اس����ماعيل 
العجم����ي وهداف ال����دوري على 
الكندري ب� 9 اهداف ومن خلفهم 
البرازيلي املبدع روجيريو وجنم 
الوس����ط حسني حاكم اضافة الى 
التي تألقت في مباراة  املجموعة 
الس����ويق وهم احل����ارس الواعد 
عبدالرحمن احلسينان واملدافعان 
فهد حمود واحمد الصبيح، االمر 

بدقيقة طرد حكم اللقاء البحريني 
زكريا ابراهيم مدافع االحتاد مجد 
حمصي ليزيد من متاعب الفريق 
املضيف خاصة بعد تأخره بهدف 
مما أعطى لألصفر أفضلية مطلقة 
للس����يطرة على مجريات املباراة 
بش����كل ت����ام حت����ى نهايتها مع 
محاوالت خجولة لالحتاد لتعديل 
النتيجة عابها التسرع واحلماس 
الزائد في كثير من األحيان. وأطلق 
حمد العنزي رصاصة الرحمة على 
االحتاد بتسجيله الهدف الثاني بعد 
أن تلقى متريرة جميلة من اخلطيب 
انفرد على اثرها العنزي بحارس 
االحتاد ووضعها في الشباك أرضية 

مبهارة فائقة )90(.
ابراهيم كل من ضاري  وأنذر 
سعيد وطالل العامر وعبدالعزيز 
املشعان من القادسية، وأحمد حاج 
محمد من االحتاد الذي طرد منه 

حمصي حلصوله على انذارين.

األبيض يواجه الطلبة

إلى ذل����ك، يخ����وض الكويت 
والنصر مس����اء اليوم مواجهتني 
مهمتني، حيث يستضيف األبيض 
فري����ق الطلب����ة العراق����ي ضمن 
منافسات املجموعة الرابعة، ويدخل 
املباراة متصدرا املجموعة بعد ان 
حصد اول 3 نقاط خارج قواعده 
في اجلولة االولى على حس����اب 
السويق العماني3-1، فيما اليزال 
رصيد الطلب����ة خاليا من النقاط 
خلسارته في اجلولة االولى على 
امام  ملعب فرانس����وا حري����ري 

الوحدات االردني1-0.
أما النص����ر فيحل ضيفا على 
اجليش السوري في دمشق على 
ستاد العباسيني ضمن منافسات 

س����جل القادس����ية فوزا مهما 
ومثيرا على حساب مضيفه االحتاد 
السوري 2-0 أمس والتي أقيمت 
أمام  الدول����ي   على س����تاد حلب 
75 ألف متف����رج ضمن مباريات 
اجلولة الثانية في املجموعة الثانية 
لبطولة كأس االحتاد اآلس����يوي 

لكرة القدم.
وسجل هدفي القادسية السوري 
فراس اخلطيب )59( وحمد العنزي 

.)90(
وضمن املجموعة ذاتها تغلب 
ش����ورتان األوزبكي على الصقر 

اليمني 2-7.
وانفرد القادسية بصدارة ترتيب 
املجموعة بعد أن رفع رصيده الى 
6 نقاط، أمام ش����ورتان واالحتاد 
برصيد 3 نق����اط لكليهما، ويأتي 
الصق����ر أخيرا برصي����د خال من 

النقاط. 

تألق الدفاع القدساوي

تعامل القادسية بشكل جيد مع 
احلماس الكبير الذي بدأ فيه العبو 
االحتاد املباراة وجنح خط دفاع 
األصفر املكون من ضاري سعيد 
العدوة وحسني  واملغربي عصام 
فاضل وعامر املعتوق ومن أمامهم 
العبا االرتكاز طالل العامر وفهد 
األنصاري في احلد من االنطالقات 
السريعة لالعبي االحتاد خاصة من 
قبل أحمد حاج محمد ومحمد فارس 
والصربي ماريان يوتيفيتش، ولوال 
التكتيكي اجليد خلط  االنضباط 
ظهر القادس����ية خلط����ف الفريق 
السوري هدفا مبكرا نظرا للفرص 
التي سنحت  اخلطيرة والكثيرة 

ملهاجمي االحتاد.
ولم يتأثر خط دفاع القادسية 
بعد خ����روج املعت����وق لإلصابة 
ودخول علي الش����مالي بدال عنه 
)25(. واعتمد األصفر على الهجمات 
املرتدة في اغلب فترات الش����وط 
حيث وضح احلرص الكبير على 
تأمني املنطقة الدفاعية مع االعتماد 
على انطالقات عبدالعزيز املشعان 
في اجلهة اليس����رى والس����وري 
فراس اخلطيب في اجلهة اليمنى 
في س����بيل إحراج االحتاد بيد أن 
جميع تلك احملاوالت كانت تفتقد 
للجدية والتعاون خاصة من قبل 
حمد العنزي الذي كان مطلوبا منه 
العودة الى الوراء قليال ملساعدة 

اخلطيب واملشعان.
وكانت أخطر فرص القادسية 
عن طريق العنزي الذي حول كرة 
عرضية من املشعان برأسه ذهبت 

فوق العارضة )38(.
وف����ي الش����وط الثاني، صحا 
القادس����ية نوعا ما وكان املبادر 
للهجوم أكثر وح����اول في مرات 
الس����بق  عديدة تس����جيل هدف 
دون جدوى، وفي غمرة االندفاع 
القدساوي كاد ماريان أن يسجل 
هدفا مثيرا بع����د أن مر من دفاع 
األصفر وس����ددها بق����وة بيد أن 
اخلالدي كان لها باملرصاد وأبعدها 

الى ركنية لم تثمر )50(.
وبع����د ذلك ع����اد القادس����ية 
لالستحواذ على املبادرة ووصلت 
الكرة ال����ى اخلطيب في منتصف 
الس����وري أطلقها  الفريق  ملعب 
قوية ذهبت الى الزاوية اليسرى 
حلارس االحتاد خالد احلاج عثمان 
الذي بدا عاجزا عن إيقاف »صاروخ 
اخلطيب« لتسكن شباكه بشكل 

جميل )59(.
وبعد هدف التقدم للقادس����ية 

)األزرق.كوم( حمد العنزي قتل طموحات االحتاد السوري في تعديل النتيجة بعد أن سجل الهدف الثاني   

الكويت لتجاوز 
الطلبة.. والنصر 

ضيف على اجليش 
السوري


