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15
ضمن استعدادات املنتخبني لتصفيات كأس العالم

األزرق يلتقي األردن وديًا في الشارقة اليوم
يخ����وض املنتخب الوطني 
اليوم أول����ى مبارياته الودية 
في معسكره بالشارقة عندما 
يلتق����ي املنتخب األردني على 
ستاد الشعب في ال� 4:45 مساء 
ضمن اس����تعدادات املنتخبني 
العالم يوليو  لتصفيات كأس 
املقبل، وتأتي هذه املواجهة ضمن 
مباريات »فيفا دي« التي حددها 
االحتاد الدولي لكرة القدم، كما 
سيلتقي األزرق الثالثاء املقبل 

مع املنتخب العراقي.
وسيدخل األزرق اليوم بحلة 
جديدة وتشكيلة مختلفة نوعا 
ما خصوص����ا في خط املقدمة 
بعد ان ضم إليه املدرب الصربي 
غوران توڤاريتش عناصر شابة 
وواعدة أمث����ال علي الكندري 
هداف الدوري ومحمد العازمي، 
ولن تقتصر املنافسة على هؤالء 
الالعبني فقط بل هناك العبون 
آخرون ينتظرون منح الفرصة 
لهم ومنهم مهاجما العربي علي 
أش����كناني وحسني املوسوي، 
لذلك سيسعى غوران ملنح كل 

العب الفرصة.
ولن يكون خط املقدمة هو 
الش����اغل لغوران في  الشغل 
الوقت احلال����ي خصوصا انه 
يوجد فيه أكثر من 6 مهاجمني 
مميزين، بل سيشغل خط الدفاع 
حيزا كبيرا ايضا من اهتمامه 
خاصة ان الدفاع دائما ما يظهر 
مبستوى متواضع عندما يغيب 
عنه احد الرباعي: عامر املعتوق 
وحس����ني فاضل وفهد عوض 

ويعقوب الطاهر.
ي����ؤدون نفس  فالبدالء ال 
ال����دور ودائم����ا م����ا يكونون 
ثغرة واضحة في حال إصابة 
او غياب اح����د هؤالء الرباعي 
الس����يما في ظل إصابة محمد 
راش����د وعدم ضم مساعد ندا، 
الفرصة متاحة  لذلك ستكون 

وبصورة كبيرة لكل من ناصر 
الوهيب واحمد الرشيدي وخالد 
القحطاني لتغيي����ر الصورة 
لدى اجلهاز الفني واجلماهير 
خالل املباراتني الوديتني اليوم 

والثالثاء املقبل.
ويراه����ن غ����وران على أن 
ه����ذه التوليفة ه����ي األفضل 
التي تستطيع أن تكمل  وهي 
املش����وار في التصفيات إذا ما 
متت تهيئة وتوفير كل السبل 
لها من خالل املباريات الودية 
القوية والدخول في معسكرات 

طويلة.
وبنظرة عامة فهناك ما ال يقل 
عن 8 العبني في املنتخب بات 
مكانهم محفوظا لدى اجلميع 
ورمبا يكون بحث غوران حاليا 
عن العب فقط ف����ي كل مركز 
لينضم لتش����كيلته األساسية 
ألنه ال يح����ب التغيير الكثير 
ويعتمد على الثبات واالستقرار 
في أسماء الالعبني الذين يكون 
مستوى بعضهم احيانا أقل من 

مستوى املنتخب.
وكعادته منذ تس����لم زمام 
األزرق يس����عى غ����وران في 
املباري����ات الودية إلى حتقيق 
كل شيء سواء النتائج اإليجابية 
او املستوى املميز وهو بالفعل 
جنح في ذلك ف����ي العديد من 

املناسبات.
من جهته يس����عى العراقي 
املنتخب  عدنان حمد م����درب 
األردن����ي لتجدي����د الدماء في 
منتخبه خصوصا بعد ظهور 
أكثر من العب مميز في الدوري 
األردني إال أنه يعلم أن مواجهات 
األزرق واألردن دائم����ا حتمل 
إثارة وندي����ة كبيرة حتى لو 
كانت مباراة ودية، لذلك سيركز 
كثيرا على العبيه األساسيني 

خصوصا في الشوط األول.
عبدالعزيز جاسم  ٭

قرعة الدور الثاني من تصفيات األوملبياد األربعاء املقبل

جترى في العاصمة املاليزية كواالملبور االربعاء 
املقبل قرعة املرحلة الثانية للتصفيات اآلسيوية 
املؤهلة ال����ى أوملبياد لن����دن 2012 بعد ان أعلن 
االحتاد اآلس����يوي في وقت سابق نظام سحب 
قرعة مواجهات الدور الثاني التي يش����ارك فيها 

24 منتخبا آسيويا.
وكانت املرحلة االولى قد أسفرت عن تأهل 11 
منتخبا وهي: الكويت وتايلند وعمان واالمارات 
وايران وماليزيا واليمن وهونغ كونغ واالردن 
والهند وتركمانستان، كما تأهل الى الدور الثاني 
تلقائيا منتخبات التصنيف االول وهي: كوريا 
اجلنوبية واستراليا والصني واليابان والعراق 
والبحرين وقطر والسعودية وكوريا الشمالية 

وسورية ولبنان واوزبكستان وڤيتنام.
ومت تصنيف املنتخبات على أساس نتائجها 
في تصفي����ات ونهائيات دورة االلعاب االوملبية 
في بكني 2008 حيث وقع االوملبي في التصنيف 

ال� 14 في املستوى الثاني.

وتشهد القرعة تقسيم املنتخبات الى مستويني 
االول املنتخبات املصنفة من املستوى االول وحتى 
ال� 12، في حني يضم املستوى الثاني املنتخبات من 
ال� 13 وحتى ال� 24، حيث يتم سحب منتخب من 
املستوى االول ملواجهة منتخب آخر من املستوى 
الثاني وهكذا حتى حتديد أطراف 12 مواجهة تنطلق 
في 19 و13 يونيو املقبل بنظام خروج املغلوب 
لتتأه����ل املنتخبات ال� 12 الفائ����زة من مباريات 
الدور الثاني الى الدور الثالث واحلاسم، اذ يتم 
تقسيم املنتخبات الى ثالث مجموعات تضم كل 
مجموعة أربعة منتخبات تلعب بنظام الدوري 
املجزأ من مرحلت����ني ويتأهل بطل كل مجموعة 
الى نهائيات االوملبياد مباش����رة، كما ستتقابل 
املنتخبات الثالث����ة احلاصلة على املركز الثاني 
في كل مجموعة لتلعب بنظام الدوري املجزأ من 
مرحلة واحدة بحيث يتأهل صاحب املركز االول 

ملقابلة منتخب افريقي في امللحق.
 ٭ مبارك الخالدي

اختتمت أعمال املؤمتر ال� 74 لالحتاد الدولي 
للصحافة الرياضية في سيئول بعقد جلسة 
ختامية واستعراض استعدادات املدن املرشحة 
الس���تضافة األحداث الرياضية الكبرى على 
مستوى العالم في مجال اخلدمات الصحافية 
واإلعالمية وما س���يتم توفي���ره للصحافيني 
من تسهيالت في اإلقامة واملواصالت واملراكز 

الصحافية.
كم���ا انتهت اللجنة املش���كلة من اجلمعية 
العمومية لالحتاد اآلسيوي من مراجعتها ملواد 
النظام األساسي بعد إدخال التعديالت الالزمة 
عليه. وقد شارك الزميل فيصل القناعي في هذه 
اللجنة بصفت���ه النائب األول لرئيس االحتاد 

اآلسيوي وقدم مقترحات مهمة جدا متت إضافتها 
الى مش���روع القانون الذي سيتم اعتماده في 
اجتماع غير عادي للجمعية العمومية لالحتاد 

في وقت يحدد خالل هذا العام.
ومن جانب اخر واصل وفد الكويت املكون 
من فيصل القناعي وعدنان السيد وعبد احملسن 
احلسيني اتصاالتهم واجتماعاتهم الثنائية مع 
وفود املؤمتر لتنسيق املواقف وتعزيز العالقات 
الصحافية واإلعالمية في املجال الرياضي بني 
هذه الدول والكويت.وقام الزميل فيصل القناعي 
بتقدمي درع تذكارية ميثل البوم الكويتي لرئيس 
اللجنة املنظمة للمؤمتر تقديرا جلهوده الكبيرة 

في جناح التنظيم.

املنتخب األوملبي يسعى لتكرار فرحة تخطي املرحلة األولى من التصفيات

جراح العتيقي في مباراة الصني بكأس آسيا

الزميل فيصل القناعي يقدم درعا تذكارية لرئيس اللجنة املنظمة

مجدي سعد

مجدي سعد في ذمة اهلل
فجعت أسرة االسكواش بدول الكويت 

والسعودية ومصر بوفاة املدرب العاملي املصري 
مجدي سعد الذي يشرف على تدريب منتخبات 
السعودية، والذي توفي باململكة اثر نوبة قلبية 

مفاجئة.
وكان أعضاء جلنة تدريب املنتخب السعودي قد 
افتقدوه حيث لم يحضر تدريب الالعبني يومني 

متتاليني كما لم يرد على أي مكاملات هاتفية، 
فما كان منهم اال ان ذهبوا الي شقته وكسروا 
الباب ليفاجأوا بوفاته على سريـره اثــر نوبة 

قلبيــة.
يذكر ان املدرب مجدي سعد سبق ان درب 

فرق نادي الكويت قبل موسمني وفضل تدريب 
منتخب السعودية مببلغ ال يتناسب مع اسمه 

من اجل حتقيق أمنيته بالذهاب الى احلج، لكن 
قضاء اهلل كان.

»األوملبي« في املستوى  الـ 14 آسيويًا 

ختام مؤمتر االحتاد الدولي
 للصحافة الرياضية

 مواجهة األوملبي وكوريا الشمالية تأجلت 
تأجلت مباراة منتخبنا االوملبي لكرة القدم 
أمام نظيره الكوري الشمالي املقررة امس بسبب 
موجة الغبار التي ضربت البالد وبشكل مفاجئ، 
ضمن اس���تعدادات املنتخبني خلوض املرحلة 
الثانية من التصفيات اآلس���يوية املؤهلة الى 

اوملبياد لندن 2012، التي تنطلق في 9 يونيو 
املقبل. عل���ى ان تلعب اليوم ف���ي حال وافق 
الكوريون. ودخل الالعبون الى غرف املالبس 
للتجهيز قبل الدخول الى س���تاد محمد احلمد 

بنادي القادسية.


