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الكويت والقادسية في مواجهتين سورية 
وهندية بكأس االتحاد اآلسيوي

المسند شارك في حفل »الرياضية السعودية«

استمرار بيع تذاكر نصف نهائي كأس األمير

الغربللي: لم نمنع أي قناة تلفزيونية من النقل

لبى اإلعالمي املخضرم محمد املس����ند دعوة مس����اعد وزير الثقافة واإلعالم 
باململكة العربية السعودية األمير تركي بن سلطان حلضور حفل القناة الرياضية 
السعودية لتوزيع جوائز الرياضيني املتميزين في اململكة هذا املوسم والذي أقيم 
في الرياض األسبوع املاضي. وقد أبدى املسند سعادته وامتنانه للتواجد في هذا 
احلدث وللدعوة الكرمية التي تعبر عن تقدير املس����ؤولني السعوديني لتاريخه 
وعطائه الطويل في مجال االعالم على مستوى الكويت واخلليج، مشيدا بحرص 
األمير تركي بن سلطان على تكرمي أبنائه في املنطقة ككل وليس في اململكة فقط 

ما يشكل حافزا امام اجلميع لبذل مزيد من اجلهد والعطاء لنيل هذا الشرف.
كما توجه املس����ند بجزيل الشكر الى مدير القناة الرياضية السعودية عادل 
عصام الدي����ن على املجهودات الكبيرة التي قام بها إلخراج احلفل الرياضي في 

الصورة التي تليق بأهمية احلدث.

ق����ررت اللجنة االنتقالية الحتاد الكرة اس����تمرار بيع تذاك����ر مباراة نصف 
نهائي كأس س����مو االمير التي س����تقام بني القادس����ية والعربي، وذلك في مقر 
االحتاد بالعديلية خالل اوقات الدوام الرسمي لليومني القادمني صباحا ومساء. 
وتس����هيال لبعض اجلماهير التي لم تستطع حجز تذاكر الدخول خالل اليومني 
املذكورين، فقد تقرر تخصيص جزء من تذاكر هذه املباراة املهمة بجميع فئاتها 
لبيعها للجماهير الرياضية في ستاد نادي الكويت قبل موعد اقامة هذه املباراة 

في الساعة السابعة مساء.

أكد رئيس جلنة املسابقات في اللجنة املؤقتة إلدارة شؤون احتاد الكرة عماد 
الغربللي أن اللجنة املؤقتة لم متنع أي قناة تلفزيونية محلية من نقل املباريات 
لبطوالت املوسم احلالي نافيا ما أشيع أن اللجنة متنع نقل املباريات تلفزيونيا. 
وأوضح الغربللي أن هن����اك حقوقا حصرية للنقل التلفزيوني خاصة باللجنة 
مما يترتب على ذلك استحقاقات مالية بحسب ما هو معمول به اقليميا وقاريا 
ودوليا. وأش����اد الغربللي بتعاون وتفه����م وزارة اإلعالم لوجهة نظرهم، مؤكدا 
ان مراس����الت اللجنة واضحة وترتكز في جوهرها على ضرورة التنس����يق إذا 
ما رغبت القنوات التلفزيونية في نقل املباريات س����واء كانت مباراة القادسية 

والعربي أم غيرها من املباريات.

عبداهلل: الفوز طريقنا للحفاظ على اللقب
فاليري: سنقدم عرضًا يليق باالتحاد

إبراهيم يطالب بتأجيل مباراة العربي 

أبدى مدرب الكويت محمد عبداهلل معاناة فريقه من اإلرهاق، موضحا 
ان األبيض لعب في اقل من عش����رة ايام اربع مباريات ما تسبب في 
ارهاق الالعبني واصابة عدد منهم، مؤكدا اننا سنحاول خوض املباراة 
بتش����كيلة مختلطة من الالعبني األساس����يني واالحتياط حتى جننب 
العبين����ا االرهاق خاصة ان هناك مواجه����ة تنتظرنا في الدور نصف 
النهائي من كأس سمو األمير اجلمعة املقبل، وال شك ان الفوز هدفنا 
لنواصل املشوار للحفاظ على لقبنا. جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقد امس وجمع محمد عبداهلل مبدرب االحتاد السوري الروماني 
بنتا فاليري بحضور الالعب����ني احمد الصبيح وعبدالفتاح االغا. من 
جهته، قال بنتا فاليري ان املباراة صعبة على الفريقني خاصة فريقنا 
حيث يلعب الكويت على أرضه وبني جماهيره وهي ميزة حتسب له 
لكننا مطالبون مبحو الصورة الباهتة التي ظهرنا بها امام القادسية 

في دوري املجموعات وتقدمي عرض يليق بالفريق.

متنى مدرب القادسية محمد إبراهيم من جلنة املسابقات في احتاد 
الكرة ترحيل موعد مباراة »الديربي« بني العربي والقادس����ية املقررة 
بعد غد، ملنح فريقه وقتا للراحة بعد مواجهته مع تشرش����ل الهندي 

في الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس االحتاد اآلسيوي.
جاء ذلك خ����الل املؤمتر الصحافي الذي عقد امس وجمعه مبدرب 
تشرش����ل الهندي. واضاف إبراهيم: »جلنة املس����ابقات وضعتنا في 
موقف حرج، وليس من العدل أن نرتاح يوما واحدا فقط بني مباراتني 
حاسمتني. وقد سبق أن حذرنا اللجنة من تضارب مواعيد املباريات 

احمللية مع بطولة االحتاد اآلسيوي إال أنها لم تصغ لنا«.
من جهته، أكد مدرب تشرشل كارلوس بييرا أن مواجهة القادسية 
ستكون مختلفة عن التي خاضها فريقه أمام الكويت في اجلولة األخيرة 
من الدور االول، وقال: »هزميتنا أمام الكويت بس����باعية هي األقسى 
طوال مسيرتي الكروية التي تزيد على 40 عاما، أما مواجهة األصفر 
فستكون مختلفة نهائيا، وسنتعامل معها بتكتيك واسلوب مختلف«، 
وأضاف: »أعرف امكانات القادسية جيدا، فهو فريق كبير ومتوج بلقب 

الدوري قبل عدة ايام، لكننا لن نكون صيدا سهال بتاتا«.

القادسية والكويت الليلة .. »إخوة واتحاد« 
مش���اركة »المتمكن« حسين حاكم 
وعلي الكندري لعدم ش���فائهما من 

االصابة.
 ويمتاز االبيض بسهولة الوصول 
الى مرمى الخصم عبر الجهة اليسرى 
التي تضم عوض والعتيقي  القوية 
وعلي وهم مكمن الخطورة والضغط 

على الخصم.
 وفي المقابل يأمل االتحاد تجاوز 
الكوي���ت وقد تمكن م���ن بلوغ هذا 
الدور بعد ان جمع عش���ر نقاط في 
القادسية،  الرابعة خلف  المجموعة 
ويمتاز بالسرعة في االرتداد من الدفاع 
الى الهجوم، ويعتمد بشكل كبير على 
الهدافي���ن الكاميرون���ي اوتو بونغ 
وعبدالفتاح اآلغا ومهارة عبيد الصالل، 
 وال شك في ان الجهاز الفني للفريق

بقيادة المدرب الروماني بنتا يمتلك 
خلفية كافية عن اسلوب لعب الكرة 
ابطال مفعول  الكويتية، ويح���اول 
العبي االبيض من خالل تحقيق عنصر 

المفاجأة في المباغتة والتسجيل.
وكان االتحاد قد تعادل مع القادسية 
0 � 0 في حلق وخسر امامه 0 � 3 في 

الدور االول.
ويدي���ر اللقاء طاق���م تحكيم من 
سنغافورة مكون من عبدالمالك عبد 
البشير للساحة ويعاونه حاجا مايدن 
الرابع سليم  وتانغ يومون والحكم 

علي من المالديف.

الكويت بمعنويات عالية بعد حصده 
لقب بطولة كأس سمو ولي العهد.

وقد اس���تطاع االبيض بلوغ هذا 
الدور بعد تصدره المجموعة الثانية 
برصيد 8 نقاط، ويعتمد الجهاز الفني 
للفريق بقيادة الوطني محمد عبداهلل 
على العدي���د من الالعبين المميزين 
مثل فهد عوض ويعق���وب الطاهر، 
والبحريني عب���داهلل المرزوقي في 
ال���ى جراح  الدف���اع، اضافة  خ���ط 
العتيقي ووليد علي في الوسط وفي 
المتألق خالد عجب وبشار  المقدمة 
عبداهلل، كما يعول على البرازيليين 
 روجيريو وكاريكا، ويفتقد االبيض

جهود حارسه الخبير خالد الفضلي 
لالصابة وسيشارك بدال منه مصعب 
الكندري، كما ان الشكوك تحوم حول 

نظرا المتي���از العبيه بطول القامة، 
ويدي���ر اللقاء طاقم تحكيم بحريني 
مكون من: نواف شكر اهلل للساحة 
ويعاونه خالد العالن ويوسف الوزير 
والحكم الرابع بنجر الدوس���ري من 

قطر.
األبيض يصطدم باالتحاد 

وفي المباراة الثانية على س���تاد 
الكويت، تب���دو مهمة الكويت حامل 
اللقب اكثر صعوبة من القادسية، حيث 
سيواجه االتحاد الذي يعرف الكثير 
عن الكرة الكويتية ومفاتيح اللعب 
لدى االبيض، بينما يبدو الكويت اكثر 
اصرارا على تعويض اخفاقه في بطولة 
الدوري الممتاز عبر اجتياز االتحاد 
والمضي بقوة للدفاع عن لقبه.ويتمتع 

دكة الب���دالء لديه ال تقل فاعلية عن 
االساسيين.

وم���ن المتوقع ان ي���زج ابراهيم 
بعدد من العناص���ر البديلة الراحة 
االساسيين استعدادا لمواجهة غريمه 
التقليدي العربي الجمعة المقبل في 
نصف نهائي كأس سمو االمير، حيث 
يسعى االصفر لتحقيق الثنائية، ومن 
المحتمل ان يدفع ابراهيم بالحارس 
علي جواد وعامر المعتوق وضاري 
س���عيد واحمد عجب وحمد العنزي 
اضافة ال���ى تواجد نهير الش���مري 
والعاجي كيتا والس���وريين فراس 

الخطيب وجهاد الحسين.
ويهدف ابراهيم الى عبور محطة 
تشرشل بأقل مجهود من خالل تحييد 
خطورته المتمثلة في الوسط المتقدم 

مبارك الخالدي
يعود فريقا الكويت والقادس���ية 
مجددا الى اجواء الكرة اآلسيوية مساء 
اليوم حيث يخوض���ان مواجهتين 
في ختام الدور الثاني لبطولة كأس 
االتحاد اآلسيوي، فيلتقي القادسية 
مع اخوة تشرشل الهندي في مباراة 
سهلة، بينما يواجه الكويت االتحاد 

السوري في مهمة صعبة.
في المباراة االولى على ستاد محمد 
الحمد، يدخل القادسية اللقاء بروح 
معنوية عالية بع���د تتويجه بلقب 
الدوري بالرغم من حالة عدم االستقرار 
االداري التي مر بها، واستطاع االصفر 
بلوغ هذا الدور بعد تصدره المجموعة 
الرابعة في االدوار التمهيدية بعشر 
نقاط منحته االفضلية لخوض لقاء 

اليوم على ارضه وبين جماهيره.
وتعتبر المباراة س���هلة نس���بيا 
على »الكتيبة الصفراء« اوال لتواضع 
مستوى الفريق الهندي اذ تلقى خسارة 
كبي���رة من الكوي���ت 0 � 7 في ختام 
مواجهات االدوار التمهيدية، وثانيا لما 
يضمه االصفر من ذخيرة من الالعبين 
المتميزين على المستويين المحلي 
والقاري، وحيث يعتمد الجهاز الفني 
للقادسية بقيادة الوطني محمد ابراهيم 
على مجموعة من الالعبين القادرين 
على تجاوز الفريق الضيف والعبور 
الى الدور ربع النهائي للبطولة، فإن 

في ختام الدور الثاني من كأس االتحاد اآلسيوي

االتحادالكويت
7:30

الرياضية بالس

أخوة تشرشلالقادسية
6:45

الرياضية الثالثة

تكريم رابطة األصفر
تكرم ادارة القادسية اليوم رابطة 
املشجعني بعد مباراة تشرشل الهندي، 
وقال امني السر املعني وليد االنصاري 
ان رابطة املشجعني تلعب دورا مهما 
ف��ي اجنازات امللك��ي وهناك خطة 
لدعمهم من ضمنها تخصيص مقر 
دائم وميزانية ثابتة للرابطة جلميع 

االستحقاقات احمللية واخلارجية.

كاظمة إلى ربع نهائي 
كأس االتحاد اآلسيوي

العب كاظمة فهد العنزي يحول 
إبعاد كرة عالية أمام أحد العبي 

)عادل يعقوب(شباب األردن

عبداهلل العنزي
تأهل كاظمة إلى الدور ربع النهائي لكأس 
االحتاد اآلس���يوي بعد فوزه مساء أمس على 
شباب األردن 6-5 بالركالت الترجيحية )انتهى 

الوقتني األصلي واإلضافي 1-1(.
في الش���وط االول ق���دم كاظمة واحدا من 
اسوأ االشواط التي لعبها هذا املوسم، حيث 
ظه���ر الفريق بصورة س���يئة للغاية وغابت 
اخلطورة متاما عن الثلث االخير من ملعبه، 
وكثرت التمريرات اخلاطئة بني العبيه، حتى ان 
الكرة كانت تنتقل ببطء شديد بني اقدام العبيه 
مما سمح لالعبي الشباب االردني في تنظيم 
الصفوف متى ما كانت الكرة عند كاظمة، على 
الرغم من ان البرتقالي لعب بتشكيلة مثالية 
خصوصا من جانب العبي الوس���ط في ظل 
تواجد الثالثي طارق الشمري ونواف احلميدان 
وفهد العنزي ومحمد جمال، فيما كان ناصر 

فرج ويوسف ناصر في خط املقدمة.
في املقاب���ل قدم الش���باب االردني مباراة 
تكتيكية جيدة واس���تطاع الفريق ان يحقق 
املطلوب في اخلروج متقدما بهدف في الشوط 
االول، ولعل سوء التنظيم واالداء املتواضع 
من العبي كاظمة هو من اتاح الفرصة للشباب 

االردني في اللعب بأريحية في هذا الشوط.
الش���وط االول خال من الك���رات اخلطرة 
باستثناء التسديدة القوية من نواف احلميدان 

في الدقيقة 12 ابعدها حارس مرمى الش���باب 
االردني معتز ياسني الى ركنية، وجاء هدف 
الشباب االردني في الدقيقة االخيرة من هذا 
الشوط عبر محترفه االنغولي كابا لونغو الذي 
استغل خطأ العب كاظمة محمد جمال لينفرد 
باحلارس احمد الفضلي ويضع الكرة من فوقه 
»لوب«. وفي الشوط الثاني تغير احلال الى 
االفضل بالنس���بة الى كاظمة، واظهر العبوه 
رغبة كبيرة في تعديل النتيجة، خصوصا عبر 
حتركات فهد العنزي من اجلهة اليسرى التي 
أقلقت دفاع الشباب االردني كثيرا، وكانت نقطة 
التحول ف���ي املباراة هي طرد احلكم االيراني 
محسن تركي لالعب كاظمة علي املشموم في 
الدقيقة »55« بع���د ان رمى الكرة جتاهه اثر 
احتساب احلكم خطأ على املشموم، وبعد الطرد 
واصل البرتقالي اداءه اجليد، وقام املدرب جمال 
يعقوب بإشراك املهاجم فهد الفهد مكان ناصر 

فرج لتزداد النزعة الهجومية لكاظمة.
واستطاع يوسف ناصر ادارك التعادل لفريقه 
بعد ان استغل ركنية رفعها نواف احلميدان 
بإتقان على رأس ناصر الذي لم يجد صعوبة 

في ايداعها بشباك معتز ياسني »67«.
ولم يستطع اي من الفريقني في ترجيح الكفة 
في الوق���ت االصلي على الرغم من احملاوالت 
اجلادة لكاظمة لتنتهي املباراة في وقتها االصلي 

وليحتكما الى شوطني اضافيني.


