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عبدالعزيز جاسم 
العهد  يس���تضيف كاظم���ة 
اللبناني اليوم على ستاد الصداقة 
والسالم في اجلولة الثانية ضمن 
الثالثة من  منافسات املجموعة 
كأس االحتاد اآلسيوي، وتضم 
املجموعة أيضا ناساف االوزبكي 

واجليش السوري.
ويحتل كاظمة مركز الوصافة 
برصيد 3 نقاط وبفارق األهداف، 
بعد ان هزم اجليش على أرضه 
1-0، فيما يتذيل العهد املجموعة 
بخسارته من ناساف املتصدر 

.0-4
وفي املجموعة الرابعة، يسعى 
القادسية الى تخطي عقبة االحتاد 
السوري في حلب، بعد ان تعثر 
على أرضه بتعادله مع النجمة 
اللبناني 1-1، بينما حقق االحتاد 
فوزا مهما خارج أرضه على ايست 

بنغال الهندي 1-4.

 البرتقالي وتكملة المشوار

ال يريد كاظمة اهدار أي نقطة 
تتس���بب في خربطة حسابات 
التأهل، ألنه يعلم ان الفوز على 
ارضه سيعزز من آماله في خطف 
احدى بطاقتي املجموعة، لذلك 
سيحاول العبو كاظمة أن يظهروا 
مبستوى أفضل من مباراته مع 

اجليش.
الروماني  ويس���عى املدرب 
الى جتميع كامل  ايلي بالتشي 
قوت���ه وهو ق���ادر عل���ى ذلك 
بسبب االس���لحة التي ميتلكها 
في الوسط والهجوم خصوصا 
املتألق ف���ي الفترة احلالية فهد 
العنزي الذي بات ورقة بالتشي 
الرابحة، ومن املمكن ان يراهن 
ايضا على استفاقة جنم الفريق 
طارق الشمري الذي هبط مستواه 
في اآلونة االخيرة، لكن ما يقلق 
تفكير الالعبني هو تسجيل هدف 
التقدم، ومن ثم »طبخ« املباراة 
على نار هادئ���ة بقيادة العبي 
الوس���ط الكين���ي محمد جمال 
ونواف احلميدان، على ان يكون 
الدور الهجومي باملناوبة بني فهد 
الفهد الذي يفضله املدرب على 
يوسف ناصر، وتبقى املشكلة 
الوحيدة هي في خط الدفاع الذي 
يغيب عنه قائده خالد الشمري 
لطرده امام اجليش ورمبا يكون 
احلم���ل ثقيال عل���ى البرازيلي 
ساندرو الذي يعلم انه ال يوجد 
العب خبرة يستطيع سد النقص 
مثل الشمري، لذلك سيكون دور 
الظهيرين ناصر الوهيب وعلي 
املش���موم مهم���ا خصوصا في 

االدوار الدفاعية.
 من جانب���ه، يريد العهد ان 
يثبت ان سقوطه على أرضه امام 
ناساف برباعية لم يكن سوى 
كبوة سينهض منها سريعا، وهو 
اقترب م���ن احلصول على لقب 
الثانية  اللبناني للمرة  الدوري 
في تاريخه من دون خسارة حتى 

اآلن قبل نهايته بجولتني.
ويدرك العهد ان اخلس���ارة 
اليوم ستضعف آماله في التأهل 
الى الدور الثاني بصورة كبيرة، 
ويضم بني صفوفه العبني قادرين 
على منح���ه االفضلية، بوجود 
وصيف هدافي الدوري اللبناني 
حس���ن معتوق ومحمود العلي 
والبرازيلي فابيو دوس سانتوس 
والفلسطيني محمود ابو عتيق، 

ابرز العبيه عباس  فيما يغيب 
عطوي »اونيغ���ا« لالصابة في 
التدريب في بيروت، ولم يحضر 

مع الفريق.

 األصفر وامتحان حلب

انه  القادس���ية  دائما عودنا 
فريق الصعاب، لذلك س���يدخل 

صفوفه جنوما أبرزهم في خط 
الهجوم والوسط وهما السوريان 
فراس اخلطيب وجهاد احلسني 
اللذان تراجع مستواهما في اآلونة 
االخيرة، ورمبا لن يتغير حال 
القادسية كثيرا في خطته املعتادة 
في اعتم���اده على حتركات بدر 
املطوع الذي من املمكن ان مينح 

امتحان االحت���اد احللبي، وهو 
مير بظ���روف صعب���ة، حيث 
يفق���د عناصر مهم���ة لالصابة 
مثل احمد عجب وحسني فاضل 
وفهد االنصاري، فيما يغيب علي 

الشمالي لظروف عمله.
لكن ذلك لن مينع الصفر من 
الظهور مبستواه ألنه يضم بني 

االفضلية للمدرب محمد ابراهيم 
في أي حلظة.

القادس���ية االوراق  وميتلك 
الرابح���ة البديل���ة املتمثلة في 
عبدالعزيز املشعان وحمد العنزي 
اللذين تألقا امام الصليبخات في 

الدوري املمتاز.
من جهته، يتضح من خالل 
تدريبات االحتاد انه وضع آماله 
في إنقاذ موسمه بهذه البطولة، 
بعد ان ابتعد عن الصراع على 
لقب الدوري احمللي ألنه يحتل 
الفوز على  العاشر، لكن  املركز 

ايس���ت بنغال 4-1 جعله اكثر 
إص���رارا على املواصلة في هذه 
البطول���ة، خصوص���ا انه دعم 
صفوفه باحملترفني الكاميروني 
اوتوبونغ افيه والعاجي ابراهيم 
توريه، باالضاف���ة الى الثالثي 
الدول���ي عبدالفتاح االغا ووائل 
عيان ومعت���ز كيلوني. وفضل 
االحتاد خوض املباراة على ستاد 
حلب الكبير الذي يتسع ل� 85 ألف 
متفرج بدال من ملعب احلمدانية، 
ما يعني ان جماهيره ستؤازره 

بقوة.

 كاظمة يأمل أن يكون على »العهد« والقادسية في »االتحاد« قوة
 في الجولة الثانية من كأس االتحاد اآلسيوي 

راكان األحمد

موقع فوتبول دايركتا

القادسية وكاظمة في مهمة آسيوية أمام االحتاد والعهد

العهدكاظمة
7

الكويت الرياضية

القادسيةاالتحاد
5

الكويت الرياضية

يعقوب: نخوض المباراة بمعنويات عالية
اكد املدرب املساعد لكاظمة جمال يعقوب ان 
فريقه سيدخل اللقاء امال في الفوز الذي يعزز 
حظوظه في التأهل ال���ى الدور الثاني، وقال 
يعقوب في املؤمتر الصحافي الذي عقد امس: ان 
كاظمة ميلك املعلومات الكافية عن العهد، وهو 
فريق جيد ويتصدر الدوري اللبناني حاليا، 
وان خسارته في اجلولة االولى امام ناساف 
االوزبكي، رمبا تك���ون حافزا للفريق لتقدمي 

عرض جيد للعودة الى اجواء املنافسة.
واضاف: ان الفريق الذي يستطيع استغالل 
الوقت املتاح له اثناء املباراة ستكون له اليد 
العليا في حسم نتيجة املباراة، وهو ما يسعى 

اليه كاظمة الذي يدخل املباراة مبعنويات عالية 
بعد الفوز املس���تحق على اجليش السوري، 
وعن العقوبة التي وقعها اجلهاز الفني على 
خالد الشمري، قال يعقوب: ان ادارة النادي لم 
تتلق اي كتب رسمية من االحتاد اآلسيوي تفيد 
بنوع العقوبة التي مت اتخاذها بحق الالعب، 
مضيفا ان هناك عقوبة داخلية على الشمري 

متنعه من املشاركة امام العهد.
بدوره، قال نواف احلميدان انه يتوقع ان 
تكون املباراة صعبة على كاظمة الذي ميلك 
رغبة وطموحا في حصد نقاط اللقاء الثالث كي 

يقطع الفريق خطوة كبيرة نحو التأهل.

بشار ينقذ الكويت أمام تشرشل 

النجمة يلتقي إيست بنغال

عمان تجدد الثقة بلوروا 

اختبار للجيش مع ناساف

حمود:العهد في موقف صعب

اليوسف يستقبل مدير تطوير »فيفا«

غياب القالف والعثمان عن السالمية 

19 هدفًا في دوري الوزارات

مبارك الخالدي
انقذ املخضرم بشار عبداهلل فريقه الكويت من اخلسارة امام مضيفه 
اخوة تشرشل الهندي عندما متكن من احراز هدف التعادل 2-2 في 
الدقيقة ال� 91 من املباراة التي اقيمت امس على ستاد »فاتوردا« في 
اطار منافس���ات اجلولة الثانية من املجموعة الثانية لبطولة كأس 
االحتاد االس���يوي، ليرفع الكويت رصيده الى نقطتني من مباراتني، 
فيما حصل تشرش���ل على اول نقط���ة. وكان االبيض قد تعادل مع 

ضيفه الهالل الساحلي اليمني 2-2 في اجلولة االولى.
وتق���دم االبيض عبر مدافع���ه نواف اس���امة )66(، ورد الفريق 
الهندي س���ريعا عبر اودافي اوكوني )69(، ثم تقدم بواسطة اوغبا 
كالو )71(، واستطاع بش���ار ان يحفظ ماء وجه االبيض بتسجيله 

هدف التعادل.
وعقب املباراة، قال مدير كرة االبيض عادل عقلة في اتصال هاتفي 
م���ع »األنباء«: ان املباراة كانت صعبة عل���ى الالعبني، اذ ان حرارة 
اجلو كانت مرتفعة الى درجة لم نعتد عليها، اضافة الى عدم توفيق 
املهاجمني في استغالل الفرص العديدة التي اتيحت لهم في الشوط 
االول،كما وجاء هدف تشرش���ل االول من تس���لل واضح، فضال عن 
النقص في صفوف الفريق. وتابع عقلة: ان امكانية التعويض كبيرة 
في املباراتني املقبلتني بعد عودة املصابني واكتمال صفوف الفريق.

يأمل النجمة بطل لبنان في حتقيق فوزه االول عندما يس����تضيف 
ايست بنغال الهندي على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية اليوم في 
املجموعة الرابعة. وكان النجمة اقتنص نقطة ثمينة من املباراة االولى 
عندما تعادل مع القادس����ية 1 - 1. واس����تعد النجمة لهذه املباراة بفوز 
مه����م على األهلي صيدا 3 - 0 ضمن الدوري احمللي، هو األول له حتت 
إشراف املدير الفني اجلديد املصري عبدالعزيز عبدالشافي »زيزو«، بعد 
استقالة مديره الفني السابق اميل رستم. ويحتل النجمة املركز الثالث 

في الدوري اللبناني بفارق 5 نقاط عن العهد املتصدر.
من جهته، لقي ايست بنغال خسارة قاسية على أرضه أمام االحتاد 

احللبي 1 - 4 في اجلولة املاضية.

جدد مجلس ادارة االحتاد العماني لكرة القدم الثقة باملدرب الفرنسي 
كل����ود لوروا ومنحه الصالحيات من اجل اع����ادة املنتخب العماني الى 
مكانته الطبيعية. وأكد رئيس االحتاد العماني خالد البوسعيدي »على 
اس����تمرار املدرب واعضاء اجلهاز الفني على رأس عملهم حسب العقد 
املوقع معهم«، معتبرا ان »مجلس ادارة االحتاد قرر االس����تقرار الفني 
واالداري للمنتخب واستمرار نفس اجلهود السابقة من الدعم واملؤازرة 

والعمل بروح واحدة للمرحلة املقبلة«.
وتقرر اسناد عملية متابعة وتقييم اداء املنتخبات العمانية وأجهزتها 
الفنية الى اللجنة الفنية التي تضم بعض أعضاء مجلس االدارة والفنيني 
في االحتاد، على ان ترفع توصياتها ومقترحاتها بشكل دوري الى مجلس 
االدارة.  ويأتي قرار االحتاد العماني »إلعادة التوازن والثقة للمنتخب 
في املرحلة املقبلة نحو اآلث����ار التي ترتبت بعد اخلروج من تصفيات 
كأس آس����يا، وذلك من خالل اقامة معسكرات تدريبية في الفترة املقبلة 
بغرض انس����جام الالعبني واعادة الروح لهم ليقبلوا على املش����اركات 
املس����تقبلية في تصفيات كأس العالم خالل اكتوبر املقبل ودورة كأس 

اخلليج العربي العشرين في الشهر الذي يليه«. 

يخوض اجليش السوري اختبارا صعبا بضيافة ناساف االوزبكي 
ف���ي املجموعة الثالثة، فاالول يريد محو آثار خس���ارته على ارضه 
امام كاظمة واالبقاء على فرصه قوية في التأهل، والثاني سيحاول 
اضافة 3 نقاط جديدة الى رصيده تضعه في موقف جيد حلجز احدى 
بطاقتي املجموعة. ويحتل اجليش املركز الثاني في ترتيب الدوري 
احمللي برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتني فقط خلف الكرامة. ويعتمد 
العراقي ايوب اوديشو مدرب اجليش على تشكيلة قوية ومنسجمة 
تضم احلارس كاوا حسو وطارق جبان واحمد صالح وجهاد باعور 
وبرهان صهيوني وفراس اسماعيل وعبدالرزاق احلسني وماهر السيد 

وندمي صباغ وماجد احلاج والزامبي فيلمون شينتا.

قال املدير الفني للعهد محمود حمود ان فريقه في موقف صعب بعد 
الهزمية التي مني بها امام ناساف، الن كاظمة ظهر بشكل جيد امام اجليش 
السوري، وهو ما يجعل حتقيق التعادل معه على ارضه وبني جماهيره 

امرا جيدا، وان كان الفوز ايضا يعود بنا الى املنافسة على التأهل.
مضيفا ان فريقه مير بظروف صعبة تتمثل في اصابة ابرز الالعبني 
عباس عطوي واالستغناء عن احملترفني لتدني مستواهم، ولم يتم االبقاء 
اال على محترف واحد هو البرازيلي فابيو الذي يعول عليه مع الالعبني 
الدوليني في حتقيق نتيجة ايجابية. من جهته، قال قائد العهد باس����م 
مرم����ر ان الفريق جاء لتحقيق نفاط املباراة للعودة الى اجواء البطولة 
واملنافسة وانه يأمل مع زمالئه تقدمي مستوى جيد يليق بالكرة اللبنانية 

السيما ان العهد يتصدر الدوري حاليا.

اس���تقبل رئيس اللجنة االنتقالية في احتاد الكرة الشيخ أحمد 
اليوسف في مكتبه امس مبقر االحتاد بالعديلية كل من مدير مكتب 
تطوير االحتاد الدولي لكرة القدم بعمان نضال احلديد وماجد العبوة 
مس���اعد مدير املكتب، وقد ناقش مشروع الهدف ومساعدات »فيفا« 
حول تطوير منشآت االحتاد وإعادة البنى التحتية لبناء هيكل وأسس 
لنظام تكنولوجي للمعلومات متطور وقد عرض مدير مكتب »فيفا« 
تقدمي مساعدات من االحتاد الدولي لكرة القدم بهذا اخلصوص حيث 
ان »فيفا« مهتم ببناء قاعدة بيانات متطورة لالحتاد واالستفادة من 
خبراته في هذا املجال وقد مت التفاهم حول التنسيق وآلية التنفيذ 
لكل ما دار في هذا االجتماع من نقاش. وشكر اليوسف الوفد الضيف 
على زيارته مثمنا ما قدمه من أفكار ومقترحات وتصورات وقنوات 
للتعاون احلالي واملستقبلي بني احتاد الكرة و»فيفا« وفي السياق 
نفس���ه تقدم احلديد بالشكر الى اليوس���ف وأعضاء اللجنة املؤقتة 
لالحتاد على ترحيبهم وحسن استقبالهم مشيدا مبا أدوه من تعاون 
صادق لتحقيق االهداف املش���تركة الحتاد الكرة و»فيفا« مؤكدا أنه 
سيواصل االتصال والتنسيق مع آليات العمل املشترك لتحقيق ما 
يتطلع إليه »فيفا« من تطور في االنش���طة الكروية واملجاالت ذات 

الصلة بالكرة الكويتية.

عبدالعزيز جاسم 
يفتقد فريق الساملية االول لكرة القدم خدمات احلارس حميد القالف 
امام الكويت االحد املقبل ضمن اجلولة ال�16 من الدوري املمتاز لأليقاف، 
بعد حصوله على االنذار الثالث في مباراة العربي باجلولة السابقة، 
وسيكون بديله احلارس فواز الفضلي، فيما يستمر غياب كابنت الفريق 
ناصر العثمان لالصابة، والذي لم يش����ارك في اي تدريب منذ عودته 
من معسكر القاهرة، باالضافة الى املدافع البرازيلي نيتو الذي يعاني 
من اصابة في اصابع القدم، ومن احملتمل مشاركته في مباراة الكويت 
ملشاركته في التدريب امس.  وينتظر اجلهاز الفني قرار مجلس ادارة 
النادي، حول مصير امل����درب البلجيكي وليام توماس، بعد ان تأجل 
اجتماع اول من امس بس����بب احلكم الصادر ملصلحة مجلس االدارة 
والذي اضفى عليه صفة الش����رعية، وهناك توجه القالة توماس بعد 
اصرار احد االعضاء على تنحيته، وهو يسعى الى جمع اكبر عدد من 

مؤيديه داخل املجلس لقرار االقالة.

حق����ق فريق وزارة التخطيط فوزا كبيرا على فريق الهيئة العامة 
للش����باب والرياضة 4-1 ضمن دوري الوزارات والهيئات احلكومية 
لكرة القدم في املجموعة الرابعة التي شهدت فوز وزارة األوقاف على 
املالية 2-0. وضمن املجموعة الرابعة ايضا فاز فريق التأمينات على 
الشؤون 2-0، وتعادل الصم مع الزراعة 5-5 ضمن املجموعة الثالثة، 
بينم����ا انتهت مباراة النفط مع الصناعة من دون أهداف. ويبدأ فريق 
احلرس الوطني مهمته في البطولة أمام الدفاع في السادسة والثلث 
على ملعب نادي الشباب وفي الوقت نفسه يلعب اإلعالم مع التربية 
على ملعب االعالم واملباراتان تقام����ان ضمن املجموعة األولى، وفي 
املجموعة الثانية يلعب الداخلية م����ع االدارة العامة للطيران املدني 
على س����احة الس����رة التابعة للهيئة العامة للشباب والرياضة، فيما 
يلتقي على س����احة مش����رف النموذجية اخلطوط اجلوية الكويتية 
مع الكهرباء واملاء ضمن املجموعة الثانية والتي تش����هد ايضا مباراة 
االدارة العام����ة لالطفاء مع الهيئة العامة للصناعة، وذلك في الرابعة 

مساء على ملعب اإلطفاء.

تدشين موقع »فوتبول دايركتا«

افتتح موقع فوتبول دايركتا 
)footballdirecta.com( اإللكتروني 
لك���رة القدم والذي ينقل جميع 
أخبار وأحداث كرة القدم العاملية 

والعربية حلظة بلحظة.
وقال مدير املوقع راكان األحمد 
ان »فوتب���ول دايركت���ا« موقع 
الكويت بامتياز من  انطلق في 
خالل كوادر عمل مؤهلة بهدف 
تسهيل مهمة جميع عشاق كرة 
القدم حول العالم، موضحا انه 
من خالل املوقع ميكن لزائر املوقع 
واملتابع لكرة القدم أن يجد كل 
ما ي���ود معرفته عن الكرة بدءا 
من أخب���ار األندية واملنتخبات 
والبط���والت وصوال إلى كل ما 
يتعلق باالنتقاالت والصفقات 

التي تدور حول الالعبني.

 »Football Directa« ويوف���ر
جميع املعلومات من تصاريح 
كروية وحتاليل رياضية وأخبار 
بأدق تفاصيلها باللغتني العربية 
إلى  واإلجنليزي���ة باإلضاف���ة 
التغطي���ة الفورية واملباش���رة 
للحدث مبجرد بثه عبر األخبار 
مدعما بالصور احلصرية ألهم 
الكروية  الالعب���ني واألح���داث 
الفورية ملا  العاملية والنتائ���ج 
يربو ع���ن 50 بطول���ة محلية 

وعربي���ة وعاملية باإلضافة إلى 
مسابقات، أفالم رياضية جديدة 
وأخب���ار موثق���ة م���ن وكاالت 
األنب���اء العاملية كم���ا يتضمن 
املوقع صفحات خاصة بالفرق 
األوروبية والدوريات العاملية مثل 
اإلجنليزية واإليطالية واألسبانية 
واألملانية والفرنس���ية وغيرها 
متميزا بإمكانية إرسال األخبار 
الس���ريعة اخلاصة باملشتركني 
واملسجلني في املوقع مع رابط 

عن األخبار بطريقة تفاعلية عبر 
نشرات بريدية الكترونية. 

ويق���دم املوقع لزواره أيضا 
التلفاز اخلاص الذي يبث عبره 
أفالما وثائقية عن أبرز الالعبني 
واملدربني والشخصيات والتي 
كان له���ا دور مؤثر في التاريخ 
الكروي مما لم يش���اهدوه من 
قبل عن حياته���م اخلاصة من 
لقطات مميزة لهم داخل وخارج 

املستطيل األخضر.


