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مؤمتر صحافي 
ملاتشاال ومحروس 

اليوم

رادان يحاول تعويض 
النقص في صفوف 

الفريق

السربل: ال إصابات 
باستثناء سعود 

عواد

يذك���ر ان االجتم���اع الفني 
سيعقد بحضور طاقم التحكيم 
االماراتي البحريني املشترك الذي 
سيدير املباراة بقيادة االماراتي 

محمد البلوشي.
كما يعقد صباح اليوم املؤمتر 
الصحافي ملدربي الفريقني ميالن 
ماتشاال والسوري نزار محروس. 
وكان وف���د كاظمة وصل اربيل 
عصر أمس على منت طائرة خاصة 
بالوفد تألف من 30 شخصا ترأسه 

أسعد البنوان رئيس النادي. 
وأعرب أس���عد البنوان عن 
سعادة وفد كاظمة بالتواجد في 
اربيل واحللول في ضيافة ناد 
شقيق مشيدا بحفاوة االستقبال 
وكرم الضيافة التي ال تعد غريبة 
اربيل. ومتنى  ادارة نادي  على 
البنوان ان يقدم الفريقان مباراة 
رفيعة املس���توى تليق باس���م 
الطرفني العريقني مبديا أمله في 
أن تكون بداية »البرتقالي« موفقة 
في هذه البطول���ة القارية التي 
يشارك فيها للمرة الثانية بعد 
عام 2010. من جهته، أبدى املشرف 
اإلداري لكاظمة عبداهلل الدوسري 
ارتياحه النضمام يوسف ناصر 
الى تشكيلة الفريق املغادر الى 
اربيل، حيث ان حظوظه مرتفعة 
في خوض لقاء الغد بعد ان أصيب 
الوطني  خالل مباراة منتخبنا 
أمام كوري���ا اجلنوبية منذ أيام 

قليلة.

في رفع رصيد اخلبرة لديهم.
هذا وس���يدير املباراة طاقم 
حتكي���م إماراتي مكون من فهد 
الكس���ار ومس���اعديه حس���ن 
سقطري وجاسم عبداهلل واحلكم 
الرابع عبداهلل العاجل ويراقب 

القطري حمد املناعي.
وكان احمل���رق ق���د فاز أول 
من أمس عل���ى احلالة 1-0 في 
دور ال� 16 ملس���ابقة كأس ملك 
البحرين لك���رة القدم، واحرز 
هدف املباراة الوحيد حسني علي 
»بيليه« )27(، وأضاع محمود 
عبدالرحمن )رينغو( ركلة جزاء 

احتسبت )77(.
كما فاز البسيتني على الشباب 
بثالثة أه���داف نظيفة أحرزها 
اجلزائري هشام ميساوي )15( 
وعيس���ى غالب من ركلة جزاء 
)57( وإبراهيم س���بت )90(، 
وتغلب املالكية على االحتاد 2-3 
في أول مباراة تش���هد أشواطا 
إضافي���ة بعد تعادلهما 1-1 في 
الوقت األصلي، وسجل للمالكية 
جاسم محمد )57 و110( وأحمد 
يوسف )115(، فيما سجل لالحتاد 
كميل حسن )70(، وأحمد ميرزا 
)112(، وشهد اللقاء طرد العب 
املالكية أشرف نصيف بالدقيقة 
90، وتختتم اليوم مباريات دور 
ال� 16 بلق���اء يجمع األهلي مع 

البحرين. 
 ٭مبارك الخالدي 

الوسط فسيغيب عنه اجلزائري 
لزه����ر حاج وط����الل العامر وال 
تب����دو ان هناك مش����كلة في ظل 
إبراهيما كيتا  تواجد االيفواري 
وفهد األنصاري ونواف املطيري 
وعبدالعزيز املش����عان وصالح 
الش����يخ إال ان املشكلة احلقيقة 
تكمن في غياب السوري فراس 
اخلطيب الذي يعتبر هداف الفريق 
ومنقذه في أكثر من مباراة إال ان 
تواجد مواطنه عمر السومة قد 

ينقذ املوقف مع حمد العنزي.
اليوم  الفري����ق  وس����ينتظر 
اجتماع اللجن����ة الفنية من اجل 
حتديد الالعبني املوقوفني، حيث 
ت����دور الش����كوك ح����ول إيقاف 
نواف اخلالدي بس����بب حصوله 
على إنذارين ورمبا تظهر أسماء 
جديدة لم يعمل لها حساب كما 
سيعقد في ال� 12 ظهرا مبقر النادي 
املؤمتر الصحافي ملدربي القادسية 
والسويق بحضور العب من كل 
الغيابات  فري����ق للحديث ع����ن 

وحظوظ كل فريق بالفوز.
عبدالعزيز جاسم  ٭

الداخلية، قطاع خدمات  الدفاع، 
النفط، اخلطوط الكويتية، ايكويت، 
املجموعة الرابعة األوقاف، هيئة 
الصناعة، املالية، اإلطفاء، وزارة 

الصناعة.

عطفا على اجلاهزية وغياب عامل 
االصابة، والالعبون املختارون 
هم: شهاب كنكوني، عبدالعزيز 
الدوسري، سلطان  كميل، فواز 
صلبوخ، عب���دو غامبا، محمد 
ب���ركات، محمد الهدهود، ناصر 
الفاضل، حمد  الوهيب، ط���الل 
احلربي، اليكس سوميان، ناصر 
العجمي، فهد  فرج، اس���ماعيل 
الفهد، يوس���ف ناصر، عبداهلل 
الظفيري، محمد الداوود، عبداهلل 
دشتي، مشاري العازمي، وحسني 

الغريب.
ومن احملتمل ان تقام مباراة 
الغد في الرابعة عصرا بدال من 
السادس���ة مس���اء باقتراح من 
إدارة نادي اربيل بسبب برودة 
الطقس والجتذاب اكبر عدد من 

اجلماهير.
وكان أمين احلس���يني مدير 
فريق كاظم���ة تلقى اتصاال من 
د.عبداهلل مجي���د رئيس نادي 
اربيل أمس االول والذي اقترح 
تغيير التوقيت الذي حظي أيضا 

مبوافقة املدرب ماتشاال.
ومن املنتظر ان يعرض هذا 
االقت���راح على مراق���ب املباراة 
الفن���ي للقاء  خ���الل االجتماع 
املقرر الي���وم، حيث ان املراقب 
هو املخول باملوافقة نهائيا على 
ذلك بعد وقوفه على رأي االحتاد 
القدم والشركة  اآلسيوي لكرة 

الراعية للبطولة.

وخسرها 2-1.
الفريق استفاد  ان  وأوضح 
من التجرب���ة االوزبكية لتميز 
الالعبني االوزبك بالسرعة والقوة 
اجلسمانية ولم نكن ننظر الى 
الفوز بقدر ما خططنا لتحقيق 
االستفادة القصوى من اختبار 
قدرات اخلطوط الثالث للفريق 
كم���ا ان احلص���ص التدريبية 
طوال مدة املعسكر ساهمت في 
البدنية  اللياق���ة  رفع معدالت 
لالعبني، مش���يرا الى ان قائمة 
الالعبني خالي���ة من اإلصابات 
الذي  باستثناء س���عود عواد 
س���يقرر اجلهاز الفن���ي اليوم 
مشاركته في التدريبات رسميا 
من عدم���ه اذ اليزال يعاني من 
االثار الس���لبية لالصابة التي 

حلقت به مؤخرا.
الس���ربل على أهمية  وأكد 
املواجهة أمام احملرق غدا وقال: 
الش���ك ان املب���اراة مهمة جدا 
للفريقني ففريقنا خرج متعادال 
في اجلولة األولى بعد ان فرط 
في فوز كان ف���ي متناول يده 
واحملرق فريق جدير باالحترام 
وال يس���تهان به والعبوه ذوو 
خبرة على مستوى املواجهات 
اخلليجية واآلسيوية واملباراة 
فرصه مواتية لالعبينا الكتساب 
اخلبرة السيما ان معدل أعمارهم 
صغير وينتظرهم مستقبل واعد 
ومشاركتنا في البطولة تساهم 

عدم زيادة األعباء التدريبية على 
أنهم وصلوا  الالعبني خصوصا 
إلى أعلى درجات اللياقة البدنية 
بعد الرحلة الطويلة التي خاضها 
الالعبون مع األزرق وكذلك خشية 
من زيادة إرهاقهم وسيكون هناك 
تدريب خاص للمدافع مساعد ندا 
خوفا من تفاقم إصابته وبالتالي 
عدم قدرته على املش����اركة، وقد 
وضح من تدريبات أمس أنه قادر 

على املشاركة.
إلى ذلك سيكون على املدرب 
الكراوتي رادان غاسانني تعويض 
النق����ص ف����ي صفوف����ه بجميع 
اخلطوط، حي����ث يفتقد لالعبني 
مهمني في الدفاع وهما حسني فاضل 
ومحمد راشد، ويبدو أن البدالء 
جاهزون ولعب بهم في السابق، 
حيث يلعب بضاري سعيد وندا 
كقلبني للدفاع وخالد القحطاني 
في اجلهة اليسرى وعامر املعتوق 
اليمنى وهي تشكيلة  في اجلهة 
لعب بها طوال مباريات الدوري 
الس����ابقة وأثبتت جناحها بعدم 
دخول أي هدف في مرماه، أما خط 

التربية،  التأمينات االجتماعية، 
الشباب والرياضة، اإلعالم، وتضم 
املجموعة الثانية: الكهرباء واملاء، 
الطيران املدني، األشغال، الصحة، 
نفط الكويت، املجموعة الثالثة: 

خاض الفريق األول لكرة القدم 
بنادي كاظمة تدريباته مساء أمس 
على احد املالعب الفرعية لستاد 
فرنسوا حريري الذي يحتضن 
غ���دا املواجهة الت���ي يحل فيها 
»البرتقال���ي« ضيفا على اربيل 
العراقي في افتتاح منافس���ات 
املجموعة الثانية للدور االول من 

كأس االحتاد اآلسيوي 2012.
وج���رى التدريب في أجواء 
ممطرة وباردة جدا تخيم حاليا 
على اربيل الت���ي تتدنى درجة 
احلرارة فيها ليال الى ما يقارب 
الصفر، وش���ارك في���ه جميع 
العش���رين املختارين  الالعبني 
مبن فيهم يوس���ف ناصر الذي 
غادر مع الوف���د أمس، وتأكدت 
مشاركته في املباراة بعد ان خضع 
لفحص مساء امس االول على يد 
د.عبد املجيد البناي الذي طمأنه 
بأن إصابته طفيفة، وهو ما جعل 
اجلهاز الفن���ي لكاظمة يتنفس 

الصعداء.
التش���يكي  التدريب  وق���اد 
ميالن ماتش���اال الذي ركز على 
جمل تكتيكية معينة منها الدفاع 
املركب والضغط على حامل الكرة 
للتص���دي ألي ضغط هجومي 
محتمل من أصح���اب الضيافة 

وتقسيمة مصغرة.
يذك���ر ان ماتش���اال اخت���ار 
العش���رين املغادرين  الالعبني 
بعد تدريب مس���اء أمس االول 

أجرى الفري���ق األول لكره 
القدم بن���ادي اجلهراء تدريبه 
األول في السادسة مساء أمس 
على ستاد نادي احملرق مبدينة 
املنامة استعدادا ملواجهة احملرق 
غدا ضم���ن املرحلة الثانية من 
منافس���ات املجموع���ة األولى 
لبطولة خليج���ي 27 لألندية، 
وكانت بعثة الفريق قد وصلت 
البحرين أمس قادمة من الشارقة 
حيث أقام الفريق معسكرا استمر 
نحو عشرة أيام حيث اجتهت 
البعثة إلى مقر إقامة الفريق في 

فندق كراون بالزا.
الكره  من جهته أشاد مدير 
خالد السربل بالنتائج املثمرة 
للمعس���كر، وق���ال ان اجلهاز 
الفني للفريق بقيادة البرازيلي 
جانسينيز داسيلفا ومساعده 
الوطني احمد عبدالكرمي وضع 
برنامج���ا تدريبيا على فترتني 
صباحي���ة ومس���ائية به���دف 
احملافظ���ة على اللياقة البدنية 
لالعبني اثر التوقف القس���ري 
الدوري حيث متيزت  لبطولة 
احلص���ص التدريبية بالتنوع 
إذ مت تخصي���ص بع���ض منها 
البنية اجلس���مانية  لتقوي���ة 
لالعبني، إضافة إلى التدريبات 
اخلاص���ة بالنواحي التكتيكية 
والفنية، مشيرا إلى ان الفريق 
لعب مب���اراة ودية واحدة أمام 
فري���ق لوموكوتيف االوزبكي 

اطمأن اجلهاز الفني واإلداري 
لفريق كرة القدم بنادي القادسية 
على سالمة جميع العبيه العائدين 
من املشاركة مع املنتخب الوطني 
في مباراة كوريا اجلنوبية ضمن 
التصفيات اآلسيوية املؤهلة الى 
كأس العالم بالبرازيل 2014 بعد 
الفريق  أن شاركوا في تدريبات 
على دفعتني، حيث انضم أول من 
أمس كل من صالح الشيخ وخالد 
القحطاني وحمد العنزي، بينما 
ش����ارك أمس كل من عبدالعزيز 
املش����عان ونواف اخلالدي وبدر 
املطوع وفهد األنصاري ومساعد 
ندا ال����ذي كانت حتوم ش����كوك 
كبي����رة ح����ول مش����اركته امام 
السويق العماني في كأس االحتاد 
اآلسيوي غدا وذلك بعد تعرضه 
إلصابة عبارة عن شد في العضلة 
اخللفية والت����ي تعرض لها في 
الدقائق األخيرة من مواجهة كوريا 
اجلنوبية، وبالتالي سيمثل تواجد 
هؤالء الالعبني إضافة قوية لألصفر 
قبل مواجهة الس����ويق العماني 
وس����يحرص اجلهاز الفني على 

ال����داوود مدير   أعلن داوود 
الرياضة للجميع ورئيس  إدارة 
العليا لدوري  الرياضية  اللجنة 
الوزارات انطالق منافسات بطولة 
لل����وزارات 13  القدم  دوري كرة 

مارس اجل����اري، وان دوري هذا 
املوس����م يضم عشرين فريقا مت 
تقسيمها على 4 مجموعات تشمل 
كل مجموعة 5 فرق حيث تضم 
املجموعة األولى احلرس الوطني، 

حقق العربي فوزا سهال على 
التضامن 77-53، وتغلب النصر 
على الشباب 92-76 أول من أمس 
بصالة نادي الكويت في املباراة 
األولى للدور نصف النهائي لدوري 
الدرجة األولى لكرة السلة املؤهل 
الى الدوري املمتاز في املوس����م 

املقبل.
ووضع األخضر والعنابي قدما 
في الدور النهائي وعليهما فقط 
املباراة  تأكيد انتصاريهم����ا في 
الثانية التي ستقام غدا الثالثاء، 
وفي حال خسارة أي طرف فان 
احلسم سيتأجل الى املباراة الثالثة 
التي ستقام السبت املقبل، حيث 
تنص قوانني املسابقة على تأهل 
الفريق الفائز ف����ي مباراتني الى 

املباراة النهائية.
وقدم العربي مباراة قوية أمام 
التضامن ومتكن من حتويل تخلفه 
أمام التضامن في الربعني األول 
والثاني )13-17(، )29-33(، الى 
تقدم في الربعني الثالث والرابع 

األخير )49-51(، )53-77(.
املب����اراة طاقم حتكيم  وأدار 
مصري مكون من هش����ام نظمي 

ومحمد يونس ومحمد شحاتة.
وفي املواجهة األخرى، متكن 
النص����ر من انه����اء جميع ارباع 
املباراة لصاحله )11-23(، )47-

.)76-92( ،)47-65( ،)30
وق����اد اللقاء احل����كام محمد 
ادماوي من  املرزوق وعب����داهلل 

السعودية، وعابر العابر.
يحيى حميدان  ٭

التشيكي ميالن ماتشاال وجمال يعقوب في املطار قبل املغادرة 

العبو اجلهراء يأملون حتقيق نتيجة ايجابية امام احملرق

)األزرق.كوم( مساعد ندا شارك في تدريبات األصفر وجاهز ملباراة السويق  

استعداداً ألولى مواجهاته في كأس االحتاد اآلسيوي

وصل ظهر أمس قادماً من اإلمارات

العبو األزرق انضموا على دفعتني للقادسية

بعد تخطيهما التضامن والشباب

كاظمة يصل أربيل.. وفرص مشاركة ناصر كبيرة

اجلهراء تدرب في املنامة استعداداً ملواجهة احملرق

إصابة ندا لن متنعه من املشاركة أمام السويق

انطالق دوري الوزارات 13 اجلاري

العربي والنصر يضعان قدماً في نهائي »أولى السلة«

محترف العربي األميركي جوفوني شولر يصوب على سلة التضامن 

املمي���ز الرياض���ي االجتماعي 
واإلمنائي.

وأكد الفهد ان الكويت تسعى 
دائما الى دعم شبابها ومجالها 
الرياضي وانها تزخر بالنماذج 
الناجحة ومنها بلسم ولولوة 
األيوب اللتان تقدمان دائما أفضل 
صورة وعطاء باس���م الكويت 
حول العالم في جميع املجاالت 
اخلاصة بالرياض���ة والتنمية 

االجتماعية واملرأة أيضا.

منوذجا مميزا ميكن من خالله ان 
يثري طلبته ويحقق من خالله 

أهدافه التعليمية.
من جهته، أثنى رئيس اللجنة 
األوملبي���ة واملجل���س االوملبي 
اآلسيوي الشيخ احمد الفهد على 
الدور الرياضي الريادي املميز 
للبطلتني األيوب حول العالم، 
معتبرا اختيارهما كمحاضرتني 
في كلية وارتون العريقة ما هو 
إال تتويج لعملهما ونشاطهما 

املبارزة لولوة  ألقت بطلتا 
وبلسم األيوب محاضرة حول 
الواقع  الرياضي على  »التأثير 
االجتماع���ي« في قس���م إدارة 
االعمال بكلية وارتون في جامعة 
بنسلفانيا االميركية والتي تعد 
من أعرق وارفع كليات العالم.

وذكر أس����تاذ قانون وقواعد 
االعمال في كلية وارتون د.كينيث 
شروب شير انه »في فصول الكلية 
املختلفة نبحث عن مناذج واقعية 

يستطيع طلبتنا من خاللها ملس 
احلقائق ولذلك وقع اختياري على 
البطلتني الشقيقتني بلسم ولولوة 

األيوب«.
وأضاف انه ومن خالل بحثه 
الرياضي  ومتابعت���ه للعم���ل 
االجتماعي حول العالم وجد أنهما 
أوجدتا مفهوما وتطبيقا رائعا 
الرياضية  من خالل برامجهما 
اإلمنائية حول العالم ولكونهما 
بطلتني من الكويت فقد شكلت 

بلسم ولولوة حتاضران في »وارتون«


