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)هاني الشمري(جنوم األزرق ومدربهم غوران مستعدون ملواجهة اندونيسيا

العربي مطالب بالفوز على اليرموك

النائب محمد احلويلة مع الفرق الفائزة

جاكرتا من

حضر اسامة حسني االجتماع الفني للمباراة قدم 
خالله اسماء وارقام الالعبني واوضح انه استطاع تقدمي 
20 اسما في الوقت احلالي بدال من 18 خاصة ان هناك 

اصابات مفاجئة مثل وليد علي ونواف اخلالدي.
اقام سفيرنا في اندونيسيا صالح العنزي حفل غداء 
على ش��رف رئيس واعضاء بعث��ة االزرق ومتنى الفوز 

بهذه املباراة الصعبة.
من املقرر ان تغادر بعث���ة املنتخب جاكرتا بعد 
انتهاء املباراة مباشرة على منت الطائرة اخلاصة حيث 

ستصل للبالد فجر الغد.
قدم الشيخ احمد اليوسف مكافأة مالية قدرها 1000 
دوالر لالعبني واجلهازين اإلداري والفني مبناسبة الفوز 
في املب��اراة املاضية ووعدهم مبكافأة أخ��رى اذا حققوا 

نتيجة طيبة خالل مباراة اليوم.

األزرق في إندونيسيا.. موعد مع الصدارة

عبدالعزيز جاسم 
سيكون األزرق اليوم على موعد 
مع صدارة مجموعته بالتصفيات 
املؤهلة لنهائيات كأس اسيا 2011 
في قطر، عندم����ا يلتقي منتخب 
اندونيسيا أمام 88 ألف متفرج على 
س����تاد بورنغ كارنو في جاكرتا، 
حيث ستضطر جماهير األزرق إلى 
متابعة منتخبهم من خالل شاشات 
التلفزي����ون وهي تراهم على بعد 

آالف األميال.
وكان األزرق فعل األهم بالفوز 
هنا ذهابا بالكويت 2-1 الس����بت 
املاضي ليصب����ح وصيفا برصيد 
6 نقاط بفارق نقطة عن استراليا 
املتصدر ب����� 7 نق����اط بينما ظل 
االندونيس����يون عل����ى رصيدهم 

السابق بنقطتني.
اليوم  لذلك س����يدخل األزرق 
وهدفه الف����وز لزيادة عدد نقاطه 
إلى 9 ليصبح في الصدارة، ولكن 
ذلك لن يكون سهال اليوم الن مباراة 
الذهاب شهدت بعض االخطاء ولوال 
تألق بدر املطوع وتفانيه لكانت 
النتيجة ف����ي غير صالح االزرق، 
إال أن العبي منتخبن����ا وأنديتنا 
عودونا دائم����ا على التألق خارج 
الديار والظهور مبستوى جيد كما 
حدث في مباراة استراليا باجلولة 

الثانية والفوز 0-1.
وهن����اك عدة ام����ور يجب أن 
يراعيها امل����درب الصربي غوران 
توفاريت����ش أهمه����ا التفكير في 
إيجاد بديل مناسب في حال عدم 
مش����اركة بدر املطوع أو حتى في 
حال مشاركته النه من املمكن ان 
يخ����رج في أي حلظة من املباراة، 
كما سيكون عليه التفكير في إيجاد 
بديل ألحمد عجب الذي رمبا ال نراه 
اليوم في التشكيلة األساسية ورمبا 

يكون حمد العنزي البديل.
 كما أصبح لزاما على اجلهاز 
الفني إش����راك العب وسط يجيد 
الهجومي والدفاعي بدال  الدورين 
من فهد األنصاري الذي اخفق في 
أداء دوره في مباراة الذهاب، ورمبا 
تكون احلل����ول موجودة وبكثرة 
فهناك جراح العتيقي ومحمد جراغ 
الذي ل����م يظهر ايضا مبس����تواه 
امام اندونيس����يا، ومن املمكن ان 
نشاهد دورا اكثر فاعلية لوليد علي 
الذي يجيد االنطالق في الهجمات 
املرتدة النه يدرك ان االندونيسيني 
سيضغطون من اجل احلصول على 
هدف، وفي حال مراقبته يبدو ان 
غوران وجد العبا بديال مميزا وهو 
عبداهلل البريكي الذي يتميز باملهارة 
والس����رعة والتس����ديد وجميعها 

عوامل تساعد اجلهاز الفني على 
اداء مهمته.

 اما خط الدفاع فسيتحمل اليوم 
العبء االكبر والذي رمبا يش����هد 
تغييرا طفيفا باشراك حسني فاضل 
في حال شفائه متاما بدال من احمد 
العيدان الذي تألق ذهابا، وسيؤكد 
غوران عليهم ع����دم التقدم كثيرا 
خصوصا االطراف خوفا من هجمة 
تتسبب في تسجيل هدف مبكر، 
لذلك على نواف اخلالدي احلذر من 

أي خطأ قد يكلفنا الكثير .
وقد انكش����فت جمي����ع اوراق 
اندونيسيا لغوران في مباراة الذهاب 
حي����ث اتضح ان االندونيس����يني 
يجيدون التمركز في الكرات الثابتة 
والعرضية، كما انهم يتكتلون امام 
املنطقة مبا ال يقل عن 9 العبني وهو 
امر من الصع����ب حله اال باملهارة 
الفردية وهو ما ميلكه االزرق اكثر 

من الكرات العرضية.
وف����ي اجلبهة االخ����رى يدرك 
االندونيسيون انه ال خالص لهم 
لعودة االمل في التأهل اال بالفوز 
على االزرق واحلص����ول على ال� 
3 نق����اط، لذلك س����يكون مدربهم 
االندونيس����ي بيني دولو مطالبا 
بالهج����وم، الن����ه ادرك ان الدفاع 
ال يؤتي ثم����اره جيدا رغم انهائه 

الش����وط االول متقدما بهدف في 
مباراة الذهاب ورمبا سيرمي دولو 
باحد اوراقه الرابحة وهو الظهير 
االمين بواس سالوس الذي يتميز 
بالسرعة واملهارة في حال شفائه 
من االصاب����ة، وال يعني ذلك انه 
س����يترك ابواب الدفاع مش����رعة 
امام العبي االزرق ملعرفته التامة 
بسرعتهم ومهارتهم واالنقضاض 
السريع على املدافعني في الهجمات 
املرتدة، ويبدو ان دولو س����يضع 
مراقبة كبيرة على اطراف االزرق 
البريكي وعل����ي ومعهما املطوع 
الذين يشكلون مصادر اخلطورة 
التي سترهقه كثيرا ان كانوا في 

يومهم.

غوران: جاهزون.. ودولو يعد بمفاجأةفي الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا

الخالدي وعلي مصابان

البحرين الستعادة الثقة
وسورية للتأهل المبكر

جاكرتا ـ حسين المطيري ـ موفد جمعية الصحافيين
قال مدرب املنتخب الوطني غوران خالل املؤمتر الصحافي الذي 
عق���د ظهر امس ان مباراة اليوم صعبة جدا ومهمة في نفس الوقت 
والفوز فيها مطلب اساس���ي اذا ما أردنا االستمرار في املنافسة على 
بطاقة التأهل الى النهائيات. ورغم غياب عدد من الالعبني االساسيني 
مثل حسني فاضل ويوسف ناصر اال اننا جاهزون ولدينا بدالء بنفس 
الكفاءة. اما مدرب اندونيس���يا بيني دولو فاكد ان املباراة حساسة 
جدا وسيسعى حلصد الثالث نقاط الن اخلسارة تعني اخلروج من 
التصفيات مبكرا. مضيفا انه سيلعب بطريقة جديدة يستطيع من 

خاللها تفجير مفاجأة تكفل الفوز والعودة من جديد للمنافسة.

تعرض احلارس نواف اخلالدي ظهر امس لنزلة معوية حادة 
بينما مازال زميله وليد علي يعاني من انفلونزا حس���ب ما ذكره 
طبيب املنتخب د.عبداملجيد البناي الذي اوضح ان الالعبني يحتاجان 

للراحة وسيقرر اليوم مدي امكانية مشاركتهما.
اما بدر املطوع فأعلن البناي انه جاهز وبامكانه املشاركة ولديه 

اصرار كبير للعب خاصة انه من الالعبني املتميزين.

يس��عى منتخب البحرين لكرة القدم الى اس��تعادة توازنه بسرعة عندما 
يس��تضيف اليمن اليوم ضم��ن املجموعة االولى في اجلولة اخلامس��ة من 
التصفيات اآلس��يوية املؤهلة الى كأس آسيا. وحتل اليابان ضيفة ثقيلة على 
هون��غ كونغ في املجموعة ذاتها. وتأتي مباراة البحرين عقب 4 أيام من فقط 
من اخلسارة املؤملة أمام نيوزيلندا 0 � 1 في ويلينغتون في إياب ملحق آسيا � 

اوقيانيا وفقدان األمل في التأهل الى كأس العالم للمرة االولى في تاريخها.
وحتت��ل البحرين حالي��ا املركز الثاني في املجموع��ة برصيد 6 نقاط من 
فوزي��ن على هونغ كونغ 3 � 1 والياب��ان 1 � 0، بفارق األهداف خلف اليابان، 
وميل��ك اليمن 3 نقاط من فوز يتيم على هونغ كونغ 1 � 0 التي حتتل املركز 

االخير بدورها من دون اي نقطة.
ويدخل منتخب البحرين املباراة بطموح حتقيق الفوز الستعادة الصدارة 
م��ن اليابان واالقتراب من حجز مقعد ف��ي النهائيات، ملعاجلة خيبة تصفيات 
كأس العالم. وفي املجموعة الثالثة، تبحث اوزبكس��تان عن الفوز الثالث على 
التوالي حني حتل ضيفة على ماليزيا س��اعية الى تكرار فوزها عليها بعد ان 
أس��قطتها 3 � 1 في اجلولة الس��ابقة. وفازت اوزبكس��تان على االمارات في 

مباراتها االولى. 
وف��ي املجموعة الرابعة، تبحث س��ورية عن التأهل مبك��را الى النهائيات 

عندما تواجه ڤيتنام على ستاد حلب.
وسيكون املنتخب السوري اول املتأهلني في حال جدد فوزه على منافسه، 
اذ يتص��در ترتيب املجموعة حالي��ا برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، 
تليه الص��ني )6(، وڤيتنام )3( ولبنان )من دون نق��اط(. ويحل منتخب لبنان 

ضيفا على نظيره الصيني األحد املقبل.

السلمان يفتتح دولية الشطرنج

»فيفا« يدعم »خليجي 20« باليمن

حتت رعاية مدير إدارة الفتوى والتش����ريع الش����يخ داود السلمان 
وحضور كل من حس����ن رمضان جمعة رئيس احتاد الشطرجن وجمال 
القيشاوي مدير التسويق في س����وق شرق اجلمعية، ومحامية الدولة 
جنالء النقي بإدارة الفتوى والتش����ريع، مت افتتاح بطولة سوق شرق 
الدولية السادسة املفتوحة للشطرجن من الفترة 12 اجلاري وملدة 10 أيام 
منه ويقوم باالشراف االداري وتنظيمها احتاد الشطرجن طبقا لقوانني 

االحتاد الدولي للشطرجن.

أكد االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« دعمه املطلق الس���تضافة 
اليمن »خليجي 20« املقرر إقامته نهاية العام املقبل.

وأوض���ح االحتاد اليمني لكرة القدم ف���ي بيان له امس أنه تلقى 
رسالة رسمية من »فيفا« يؤكد فيها تقدمي الدعم املطلق له الستضافة 
»خليج���ي 20«، وأن وفدا رس���ميا من االحتاد الدول���ي لكرة القدم، 
س���يقوم بزيارة قريبا الى اليمن خالل الفترة املقبلة لعقد مباحثات 

مع املسؤولني في االحتاد اليمني.

كأس الحمد لـ »برج الزين« في »الصيد«
برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
الذي أناب عنه الشيخ ضاري الفهد وفي مهرجان مثير لسباقات اخليل في 
نادي الصيد والفروسية جنح اجلواد الطيب برج الزين السطبل السفير 
اجلنتلمان الكابنت اس���عد البنوان رئيس ن���ادي كاظمة بقيادة الفارس 
روميل في الفوز بكأس املغفور له الشيخ مبارك احلمد املخصص جلميع 
الدرجات على مس���افة 1600 متر بعد قطع املسافة في 1.39.8ق وبفارق 
بعيد عن بقية اجلياد املشاركة، ويحتل ابن لعبون وبس للنصف بقيادة 
كليمنس املركز الثاني وعلى اهلل حملمد جاسم احلملي بقيادة دو املركز 
الثالث وحميدان لدسمان بقيادة جو املركز الرابع. وأعرب رئيس نادي 
الصيد والفروسية الشيخ ضاري الفهد عن سعادته باإلنابة عن الشيخ 
جابر املبارك في تسليم الكأس الس���نوي التذكاري للمغفور له الشيخ 
مبارك احلمد وش���كر أس���رة املغفور له على دعمهم الالمحدود لرياضة 
اآلباء واألجداد، كما شكر شركة مساعد الصالح وأوالده على ما يقومون 

به من دعم ومساندة لرياضة الفروسية العربية األصيلة.

الصليبخات يلتقي السد بـ »يد آسيا«
يلتقي الصليبخات السد القطري اليوم اجلولة الثانية من املجموعة 
الثاني����ة ضمن الدور ربع النهائي لبطولة اندية اس����يا ال� 12 لكرة اليد 
التي تستضيفها حاليا العاصمة االردنية عمان. ووصف مساعد مدرب 
الصليبخات عباس طه في تصريح ل� »كونا« املباراة امام الس����د بأنها 
»صعبة« وان نتيجتها ستحدد بشكل كبير مالمح الفريق الذي سيحجز 
البطاقة االولى للتأهل عن املجموعة الى نصف النهائي، معتبرا انها »نهائي 

مبكر«، وقال ان السد يعتبر من الفرق املرشحة بقوة للفوز باللقب.
وتق����ام اليوم 3 مباريات اخرى، فيلتقي الوصل والنصر االماراتيني 
ضمن املجموع����ة الثانية، في حني يلعب اصفه����ان االيراني مع باربار 

البحريني واالهلي السعودي مع السد اللبناني.

4 مباريات في الجولة الثانية للدوري 

فوز مدرسة األيوبي بالكأسسلة العربي يواجه اليرموك والكويت في »نزهة«
في بطولة معلمي األحمدي

العلي: معرض »سبورتي األول« 
للسيارات القديمة بالتعاون مع القادسية

األول« سيقام حتت رعاية الشيخ 
طالل الفهد ونادي القادس���ية 

كحليف استراتيجي.
ويقام املعرض سنويا حامال 

أفكارا متميزة وجديدة من حيث 
الشكل واحلجم ومختلفا عن 
كثير م����ن املعارض التقليدية 
املتعارف عليها فاملستلزمات 
الرياضية بصفة عامة تعاني في 
الكويت من قلة االهتمام وعدم 
االكتراث مبنتجاتها التي تشمل 
جوانب حياة اإلنسان على الرغم 
من أنها في دول كثيرة تعتبر 
جزءا هام����ا من الدخل القومي 
ألنها أضحت صناعة عاملية ال 

تقتصر على دول بعينها.
واشار إلى أن نادي القادسية 
دخ���ل كحليف اس���تراتيجي 
للمعرض سيزيده تفردا حيث 
سيقدم النادي نشاطات مختلفة 
بحض���ور جنومه الس���تقبال 

الزائرين.

قال رئي���س اللجنة العليا 
املنظمة ملعرض املس���تلزمات 
ان  العلي  الرياضي���ة قي���س 
املعرض الذي س���يقام ما بني 
الفت���رة 23 إلى 26 ديس���مبر 
املقبل وتنظمه وتقيمه شركة 
اخلليج للمعارض بالتعاون مع 
»جاينكس« سيقيم أول عرض 
رياض���ي للس���يارات القدمية 
على مستوى منطقة اخلليج 

العربي.
وافاد بأنه ستتم استضافة 
جن���وم منتخب الكويت األول 
ملش���اركة اجلمهور في عرض 
الس���يارات القدمية من جميع 
املوديالت حيث حرصنا على 
جتميعها من���ذ فترة لعرضها 
مبينا بان معرض »سبورتي 

فازت مدرسة محمود شوقي األيوبي بكأس 
بطولة معلمي األحمدي لكرة القدم التي نظمها 
ف���رع جمعية املعلمني ف���ي محافظة األحمدي 
حتت رعاية وحضور النائب د.محمد احلويلة 
ومبشاركة 35 فريقا و245 معلما ميثلون مختلف 

املدارس.
وجاء فوز فريق مدرسة محمود شوقي األيوبي 
على حس���اب فريق ثانوية هشام بن العاص 

وبنتيجة 6-2 في املباراة النهائية التي اقيمت 
على مالعب الفرع في املنقف.

وعقب نهاي���ة املباراة النهائية قام احلويلة 
بتس���ليم كأس البطولة واجلوائز املالية ملدير 
مدرسة محمود شوقي األيوبي وملدير ثانوية 
هشام بن العاص وملدير مدرسة املعرفة النموذجية 
الفائز بكأس ركالت الترجيح الى جانب تكرمي 

حكام البطولة وتبادل الدروع التذكارية.

االولى، حيث يعتبر احمد البلوشي 
وفهد الرجيبة وعبدالعزيز الربيعة 
ومحمد الرشيدي العناصر االبرز 
في تش����كيلة رمضان. ويخوض 
الكويت اختبارا في غاية السهولة 
امام الساملية وبالتالي فان حسم 
املباراة ملصلحة االبيض  نقطتي 
مسألة وقت ال اكثر. اما املواجهة 
ف����ي الصليبخات  التي س����تقام 
والتي جتمع اصحاب الصالة مع 
النصر، فتعتبر متكافئة نوعا ما 
وينتظر ان تشهد قليال من االثارة 

بني اجلانبني.

لدوري املوس����م احلالي االفضل 
الس����نوات املاضية بعد  ط����وال 
اقامته معس����كرا تدريبيا طويال 
في العاصم����ة اللبنانية بيروت 
اكتوبر املاضي، ثم اعقبه معسكر 
قصير في البحرين استمر 4 ايام 
ما يعط����ي االنطباع ب����أن ادارة 
النادي تضع امالها في هذا الفريق 
لتحقيق االجنازات وباستطاعة 
الالعب����ني حتقيق ذل����ك . ولدى 
سلة البرتقالي التي يقودها فنيا 
البحريني سلمان رمضان العناصر 
القادرة على احلصول على املراكز 

يحيى حميدان
اليوم منافسات اجلولة  تقام 
الثانية لدوري كرة الس����لة، من 
خالل 4 مباريات تقام جميعها في 
السابعة مساء، حيث يلتقي العربي 
مع اليرموك في صالة عبدالعزيز 
اخلطيب بالن����ادي العربي، فيما 
يخوض الكويت مباراة سهلة امام 
الساملية في كيفان، ويواجه كاظمة 
في صالته الش����باب، بينما يحل 

النصر ضيفا على الصليبخات.
ويعتبر لقاء العربي واليرموك 
الظهور االول للفريقني في الدوري 
بعدما اراحهما اجلدول من خوض 
مباريات اجلولة االولى، ويخوض 
العربي احلاصل على لقب الدوري 
في 8 مناسبات سابقة كان اخرها 
1977 مباراته وه����و عاقد العزم 
عل����ى مقارعة الكب����ار والدخول 
الذهبي كهدف يسعى  الى املربع 
الفريق لتحقيقه ومن ثم التفكير 

في املنافسة على اللقب.
العرب����ي فنيا املدرب  ويقود 
الوطني فهمي اخلضرا الذي سبق 
ان قاد س����لة االخضر للحصول 
على لقب الكأس في املوسم قبل 
املاضي، وميتلك اخلضرا عدة اوراق 
مهمة في تشكيلته االساسية من 
خ����الل تواجد محمد محزم وعبد 
احملسن خليفة وفهد الرباح. اما 
على اجلانب االخر، فيطمح مدرب 
اليرموك الوطني سعود الرباح الى 
ايجاد فريق قادر على املنافس����ة 
واحلصول عل����ى مراكز متقدمة 
وسط الترتيب. وفي صالة يوسف 
الش����اهني بنادي كاظمة، يستهل 
البرتقالي مشوارهم  العبو سلة 
في البطولة امام الشباب ولديهم 
اصرار كبير على اعادة الهيبة من 
جديد لكرة السلة الكظماوية التي 
سبق ان توجت بلقب الدوري 8 
مرات. ويعتبر اس����تعداد كاظمة 

الكويتإندونيسيا 
2:30

الرياضية الثالثة

وصل إلى البالد امس األول احملترف االميركي 
مايكل مارشال لالنضمام إلى صفوف الفريق 

األول لكرة السلة بالنادي العربي.
وج����اء التعاقد مع مارش����ال ليكون بديال 

لالردني راش����يم رايت، وينتظ����ر ان يلعب 
مارشال في مباراة اليوم امام اليرموك ليكون 
احملترف الثاني بالفريق الى جانب البوسني 

الدن كاديك.

مارشال وقع مع »سلة األخضر«
قيس العلي

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
المجموعة األولى

البحرين الرياضية5:45البحرين � اليمن
1:30هونغ كونغ � اليابان

المجموعة الثالثة
12:30ماليزيا � أوزبكستان

المجموعة الرابعة
اجلزيرة الرياضية 32سورية � ڤيتنام

المجموعة الخامسة
2:30تايلند � سنغافورة


