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إبراهيم: سأرمي بكل أوراقي في وجه الميناء التايلندي
عبدالعزيز جاسم

أنقذ املدافع فاي���ز بندر فريقه 
القادسية من التعادل مع الساملية 
في املب���اراة الودية التي جمعتهما 
أول من أمس على ستاد ثامر بعد أن 
لعب دور البطولة وأصبح حارس 
مرمى بعد طرد احلارس علي جواد 
في الدقائق األخيرة من زمن املباراة 
التي انتهت لصال���ح األصفر 1-2 
وتصدى لركلة حرة مباشرة ببراعة 
على قوس منطقة اجلزاء على طريقة 
حراس املرمى املتمرسني وتأتي هذه 
املباراة ضمن استعدادات القادسية 
ملواجهة امليناء التايلندي في ربع 
نهائي كأس االحتاد اآلس���يوي 14 
اجلاري  وشهدت املباراة تسجيل 
القادس���ية اجلديد املغربي  مدافع 
عصام العدوة أول أهدافه مع الفريق 

بأول ظهور له مع األصفر.
وبدأت املباراة بسيطرة نسبية 
من قبل القادسية لكن دون هجمات 
خطرة على مرمى السماوي الذي كان 
األقرب للتسجيل بسبب حتركات 
عبداهلل البريكي الذي سدد كرة قوية 

تصدى لها صالح مهدي بصعوبة 
ثم عاد وانفرد باملرمى بعد متريرة 
متقنة من مش���اري العازمي لكن 
البريكي وضعها خارج املرمى وجاء 
رد األصفر سريعا بعد مجهود فردي 
من عبدالعزيز املشعان في اجلهة 
اليمنى ليمرر ك���رة عرضية على 
طبق من ذهب إلى س���عود املجمد 
الذي لم يجد صعوبة في وضعها 
بالشباك )24( وقبل بداية الشوط 
الثان���ي حضر إل���ى امللعب مدرب 
الفريق محمد إبراهيم وقاد الفريق 
وأجرى عدة تغييرات أهمها تغيير 
مركز العدوة من قلب دفاع إلى العب 
ارتكاز والذي متكن من تس���جيل 
هدف رائع بعد تسديدة صاروخية 
من خارج منطقة اجلزاء ارتطمت 
بالعارضة ودخلت املرمى )57( ثم 
متكن البريكي من تقليص النتيجة 
بعد أن كسر مصيدة التسلل وراوغ 
احلارس جواد الذي دخل بديال من 
مهدي ووضعها باملرمى )62( وقبل 
أن تلفظ املباراة أنفاس���ها األخيرة 
عاد البريك���ي وانفرد بجواد الذي 

خرج من منطقته وأمسك الكرة بيده 
ليقوم احلكم بطرده ويصبح فايز 
بندر حارسا بدال منه وحافظ على 

نظافة الشباك.
إلى ذلك غادر وفد القادسية في 
ال�12 من منتصف ي���وم أمس إلى 
بانكوك برئاسة مدير الفريق إبراهيم 
املسعود باإلضافة إلى اجلهاز الفني 
واإلداري والطب���ي و22 العبا هم: 
نواف اخلالدي وصالح مهدي وعلي 
جواد ونهير الشمري ومساعد ندا 
وفايز بندر وحسني فاضل ومحمد 
راشد وعامر املعتوق وعلي الشمالي 
وضاري سعيد وصالح الشيخ وفهد 
األنصاري وعبدالعزيز املش���عان 
وجهاد احلس���ني وفراس اخلطيب 
وبدر املطوع وأحمد عجب وخلف 
العنزي وسعود  الس���المة وحمد 
املجمد وأحمد البلوشي وغاب عن 
الفريق طالل العامر لإلصابة وعمر 

بوحمد لظروف العمل.

إبراهيم: الفرق التايلندية متطورة

امل����درب محمد  من جهته قال 

إبراهيم بعد املباراة أنه راض عن 
أداء فريقه بالرغم من بعض األخطاء 
التي كانت بسبب عدم انسجام أغلب 
الالعبني مع بعضهم البعض مشيرا 
أنه قام بتغيير مركز املدافع املغربي 
عصام العدوة من خط الدفاع إلى 
الوسط بني شوطي املباراة ملشاهدة 
أدائه في خط الوسط والذي رمبا 
يحتاجه الفريق في املباريات املقبلة 
الفتا إلى أنه ال ميكن احلكم على 
مستوى الالعب من خالل مباراة 
ودية واحدة وس����يظهر مستواه 
بصورة أكب����ر من خالل مباريات 
كأس االحتاد  وأضاف إبراهيم أنه 
سيلعب بكامل قوته وكل أوراقه في 
مباراة امليناء التايلندي وبجميع 
العبيه األساسيني مضيفا أن األمور 
من الصعب حس����مها هناك لقوة 
املنافس وتطور الكرة التايلندية 
في الفترة األخيرة كما أن األصفر 
بالوقت احلالي بنسق تصاعدي 
ويحت����اج إلى مزيد م����ن الوقت 
للوصول إلى مس����توى املوس����م 

املاضي.

المحترف المغربي العدوة يسجل أول أهدافه مع القادسية ليفوز على السالمية 2 ـ 1

العب القادسية فايز بندر أجاد بلعب دور حارس املرمى

ق��ال جنم خط وس��ط األصف��ر طالل
العام��ر أن��ه بحاجة لراح��ة 5 أيام قبل 
الدخول في التدريبات الفعلية مع الالعبني 
مش��يرا إلى أنه قادر على اللعب في مباراة 

اإلياب أمام امليناء هنا في الكويت. 
وأضاف العامر أن األصفر ال يقف عند 
العب واحد ب��ل جميع الالعب��ني قادرون 
على س��د النقص مضيفا أن املدرب محمد 

إبراهيم دائما ما يجد احللول.

البدر جاهز لبطولة العالم
أكد متسابق الدراجات املائية عبدالرحمن البدر جاهزيته خلوض 
منافس���ات بطولة العالم املقررة في والية أريزونا األميركية خالل 

الفترة من الثالث حتى العاشر من أكتوبر املقبل.
وأعرب البدر ل� »كونا« عن أمله في حتقيق أفضل النتائج في هذا 
احملفل العاملي الكبير الذي يقام مبشاركة نخبة من أفضل متسابقي 

الدراجات املائية في العالم.
وأشار الى ان االستعدادات لهذه البطولة بدأت وبشكل مكثف منذ 
قرابة الشهر وذلك من خالل متارين اللياقة البدنية واملهارة والقدرة 

على قيادة الدراجة في البحر وذلك مع مجموعة من املتسابقني.
وأضاف البدر ان بطولة هذا العام ستكون مبشاركة عدة متسابقني 
ميثلون أكثر من 30 دولة من كل القارات، الفتا إلى أن البطولة حتظى 

باهتمام كبير من مختلف وسائل اإلعالم العاملية.
وأعرب البدر عن شكره وتقديره للدعم احلكومي املقدم له واملتمثل 
في الراعي الرس���مي له وهي مؤسس���ة اخلطوط اجلوية الكويتية 
وللقطاع اخلاص من خالل البنك األهلي الكويتي، كما شكر املسؤولني 

في كل من اللجنة االوملبية والنادي البحري.

جوزيه يعود ضيفًا إلى األهلي 
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

حظي البرتغالي مانويل جوزيه دا س���يلفا املدير الفني السابق 
لألهلي ومدرب احتاد جدة احلالي باس���تقبال كبير من قبل جماهير 
والعبي وجهاز النادي األهلي الفني عند قدومه للقاهرة لقضاء اجازة 

قصيرة ملدة يومني.
وتواجد في مق���ر األهلي باجلزيرة الداهي���ة البرتغالي جوزيه 
بصحبة عضو مجلس اإلدارة خالد مرجتي والبدري واجلهاز الفني 
للفري���ق وعدد من العبي فريق الكرة على رأس���هم محمد أبوتريكة 

ومحمد بركات.
وأمضى جوزيه ست سنوات في تدريب األهلي كانت في موسم 
2002/2001 ثم من ديسمبر 2003 حتى مايو 2009، حقق خاللها خمس 
بطوالت للدوري املصري وأربع ل���دوري أبطال أفريقيا والوصيف 
مرة في كلتا البطولتني وامليدالية البرونزية في كأس العالم لألندية 
2006 وكأس مصر مرتني والس���وبر األفريقي أربع مرات والسوبر 

املصري مثلها.
ويدافع الداهية البرتغالي عن قدرات مس���اعده الس���ابق حسام 
الب���دري املدير الفن���ي احلالي لألهلي بعد س���وء نتائج الفريق في 
الفت���رة األخيرة والتي كان أخرها التعادل 1-1 مع ش���بيبة القبائل 
ف���ي دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة وبنفس النتيجة مع املصري في 

الدوري املصري.
وحرص جوزيه على حتية كل املتواجدين بالنادي ومتيز استقبال 
اجلماهير له باحل���ب والفرحة وجاء التعبير عن هذا بالدموع التي 
اس���تقبل بها املدرب البرتغالي والقبالت التي قوبل بها من جماهير 

النادي القاهري.
وأثناء خروج جوزيه من ارض ملعب مختار التتش وحتى وصوله 

إلى سيارته اخلاصة التفت حوله اجلماهير وهي تهتف باسمه.
ورف���ض جوزيه إبداء أي تعليقات عل���ى أداء ونتائج األهلي في 

الفترة األخيرة ووضع الفريق في دوري أبطال أفريقيا.
من جهة أخرى أعلن إبراهيم يوس���ف عضو مجلس إدارة نادي 
الزمالك، عن قرار املجلس بزيادة عقد الالعب حسني ياسر احملمدي 
بقيمة 50% من عقده احلالي، ويأتي هذا القرار في إطار التوتر الذي 
حدث بني الالعب وناديه، بعد أن طلب احملمدي زيادة عقده الضعيف 
جدا، وذلك احتراما لوعود من قبل مسؤولي الزمالك له، على حد قوله 
في بداية تعاقده مع الفريق، ولكن رفض إبراهيم حسن مدير الكرة 
بالنادي أسلوب الالعب وخاصة بعد تغيبه عن التدريبات وأكد أن 

حسني ياسر ستنتظره عقوبات كبيرة.

 الداود: نادي السيارات
يفتتح حلبة الكارت الدولية

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي السيارات والدراجات اآللية الشيخ 
أحمد الداود عن افتتاح حلبة الكارت الدولية PRO KART داخل حلبة 
جابر األحمد الدولية مبحافظة الفروانية وذلك ثاني أيام عيد الفطر 
السعيد.  وبهذه املناسبة تقدم الشيخ أحمد الداود بالتهنئة لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وجلميع 
املواطنني واملقيمني على أرض الكويت، سائال املولى عز وجل أن يدمي 
على اجلميع نعمة الصحة والعافية وأن تظل الكويت ترفل بأثواب 
العز والسؤدد. كما أشاد رئيس النادي باجلهود التي قام بها فيصل 
الذكير أمني السر العام بالنادي ورئيس جلنة الكارت واللجنة الفنية 
واملتطوعون الذي���ن واصلوا الليل بالنهار خالل الفترة املاضية في 
سبيل االنتهاء من جتهيز احللبة والسيارات لتكون جاهزة الستقبال 
محبي س���باقات الكارت من جميع ش���رائح املجتم���ع حيث ان هذا 
النوع من السباقات ميكن املشاركة فيه جلميع أفراد العائلة ومتنى 
الشيخ أحمد الصباح أن تتواصل مساعي النادي الفتتاح املزيد من 
احللبات اخلاصة برياضة الس���يارات والدراجات الجتذاب الشباب 
احملب لسباقات السرعة حتت مظلته في جو تنافسي وعلى حلبات 
مجهزة ومطابقة لشروط األمن والسالمة الصادرة عن االحتاد الدولي 

لرياضة السيارات والدراجات.
من جهته، أعرب فيصل الذكير عن بالغ س���عادته لتحقق احللم 
للعديد م���ن محبي رياضة الكارت من خ���الل افتتاح حلبة الكارت 
الدولية PRO KART لتمثل إضافة مهم���ة للحلبات املوجودة فعليا 
بحلبة جابر األحمد الدولية وأضاف بأنه كان هناك عمل كبير وجهد 
متواصل على مدى األشهر ال� 9 املاضية لتحقيق احللم بوجود حلبة 
دولية لسباقات الكارت باملطابقة مع الشروط الدولية لالحتاد الدولي 
لرياضة الكارت CIK حيث مت االنتهاء من املرحلة ا ألولى من املشروع 
املتمثلة باملضمار اإلسفلتي وجتهيز سيارات الكارت للمحترفني وتأهيل 
الطاقم الفني إلدارة احللبة، ومتنى الذكير من مسؤولي الهيئة العامة 
للشباب والرياضة توفير االعتمادات املالية إلجناز املنشآت اخلاصة 
باحللبة من مبنى اإلدارة والورشة واملخزن واإلنارة الليلية، وذلك 
لتكون هذه احللبة متنفسا للعائلة الكويتية، بجميع فئاتها العمرية 
 PRO KART ولتكون وجهة سياحية رياضية حيث ستستضيف حلبة

العديد من البطوالت احمللية واإلقليمية والدولية.

األزرق األولمبي يواجه »األردني«
وصف مس���ؤول رياضي أردني العالق���ات الرياضية بني األردن 
والكويت بأنها متميزة وتزدهر باطراد وقال مدير عام بطولة غرب 
آس���يا لكرة القدم احمد قطيشات في تصريح ل� »كونا« ان التواصل 
املستمر بني الفرق الرياضية األردنية والكويتية والزيارات املتبادلة 
بني اجلانبني دليل متيز العالقات األخوية املتينة التي تربط البلدين 

والشعبني الشقيقني.
وأكد قطيشات أهمية املش���اركة الكويتية في بطولة غرب آسيا 
التي س���تنطلق في العاصمة األردنية في 24 اجلاري وتستمر حتى 
3 أكتوبر املقبل، الفتا الى ان هذه املش���اركة ستثري البطولة التي 

تقام مبشاركة 9 منتخبات.
وأش���ار الى ان اللقاءات الرياضية األردني���ة � الكويتية في كرة 
القدم تتواصل وتشمل خالل الفترة املقبلة زيارة ملنتخب الناشئني 
األردن���ي للكويت في الثامن من أكتوبر املقبل وس���يلتقي املنتخب 
االوملبي الكويتي نظيره األردني في عمان في ال� 26 من أكتوبر فيما 

سيكون الرد في الكويت في ديسمبر املقبل.
وعن بطولة غرب آسيا قال قطيشات الذي يشغل منصب املدير 
اإلداري ملنتخب كرة القدم األردني ان املنتخبات ال� 9 ستتوزع على 
3 مجموعات تضم االولى إيران )حامل اللقب( والبحرين وسلطنة 
عمان وتضم الثانية األردن وسورية والكويت فيما تضم املجموعة 

الثالثة العراق واليمن وفلسطني.

العامر: جاهز لمباراة اإلياب 
قال مدير الفريق األول إبراهيم املس��عود ان
احتاد الكرة سمح لالعبي القادسية الدوليني 
باملش��اركة في منافس��ات كأس االحتاد بسبب 
النق��ص الكبير في صف��وف الفري��ق بالفترة 
املقبل��ة والتي تتطل��ب انضم��ام 10 العبني مع 
ردي��ف األزرق و3 إل��ى األوملب��ي وبالتالي فإن 
صالح الش��يخ وحمد العن��زي واآلخرين الذين 
ل��ن يكونوا مع الرديف سيش��اركون في كأس 
االحتاد. وبني املس��عود أنه ف��ي حال مت رفض 

تأجيل مب��اراة الفريق مع العربي بكأس االحتاد 
ف��إن األصفر س��يلعب بالصف الثاني بس��بب 
أهمية املواجهة اآلسيوية والتي ستكون بها كلمة 
الفصل مع امليناء. وأش��ار املس��عود أن حسني 
فاضل والس��وري فراس اخلطيب باتا جاهزين 
للمش��اركة م��ع الفريق وس��مح لهم��ا اجلهاز 
الطبي باملشاركة في تدريبات اليوم في بانكوك 
وبالتالي س��يكون قرار خوضهم��ا للمباراة بيد 

اجلهاز الفني.

المسعود: سنشارك بالعبينا الدوليين 

مدرب احتاد جدة البرتغالي مانويل جوزيه يتسلم فانيلة األهلي

أزرق الناشئني قدم عرضني متواضعني أمام سورية

جانب من منافسات املوسم املاضي

غوران: كنا في يوم سيئ أمام اإلمارات
عبدالعزيز جاسم 

رفض مدرب األزرق غوران توڤاريتش حتميل اخلسارة الكبيرة 
من اإلمارات 0- 3 إلى أي العب بعينه محمال املسؤولية للجميع 
رافضا فكرة ذكر اسم أحدهم قائال »إننا كنا في يوم سيئ وهذه 
هي الكرة يوم حتقق الفوز وآخر تتعادل به لكن البد من أن يأتي 

يوم وتخسر به فهذه هي متعة الكرة«.
وأك���د غوران ل� »األنباء« أن هناك عدة ظروف س���اهمت في 
اخلسارة الكبيرة أولها الهدفان في الشوط األول وكذلك بعض 
األخطاء الشخصية باإلضافة إلى إرهاق بعض الالعبني في مباراة 

سورية الودية التي سبقت املواجهة ب� 3 أيام.
وبني أنه ليس حزينا خلسارته األولى مع األزرق ألنه ال يبحث 
حاليا عن لقب شخصي بقدر ما يريد أن يقود املنتخب لتحقيق 

البطوالت، مشيرا الى أن اخلسارة كانت مفيدة بالنسبة له كونها 
كشفت بعض مكامن اخللل أمام منتخب قوي، الفتا الى أنه في 
كل مباراة يلعب بتش���كيلة مغايرة كي يس���تقر على التشكيلة 

الرسمية قبل خوض االستحقاقات املقبلة.
وأضاف أن إعالن القائمة النهائية لرديف األزرق ستكون بعد 
العيد مباش���رة والتي سيكون بها تغيير في بعض األسماء عن 
التي مت اختيارها ملعسكر القاهرة باستبعاد العبني وضم العبني 
جدد، مضيفا أن الرديف س���يكون مبنزلة الصف الثاني لألزرق 
ف���ي حال إصابة العب من املنتخب األول وبالتالي فإن العبيه ال 
يقلون أهمية، مش���يرا الى أن الالعبني الذي س���يظهرون بشكل 
مميز مع الرديف س���يكون لهم حظ كبير باالنضمام لتش���كيلة 

األزرق األول.

»أزرق الناشئين« إلى ماليزيا األحد
مبارك الخالدي

تتوجه بعثة منتخبنا الوطني للناشئني 
الى ماليزيا بعد غد االحد القامة معس����كر 
اعدادي في الفترة من 12 حتى 25 اجلاري 
استعدادا لنهائيات كأس آسيا والتي ستنطلق 

في اوزبكستان 24 اكتوبر املقبل.
وي����رأس البعثة مدي����ر املنتخب علي 
الديحاني وعضوية املشرف االداري نايف 
القحطاني واجلهاز الفني املكون من املدرب 
البرتغالي ادغار بورغيس ومساعديه انور 
بورحمه ومدرب احلراس ش����اكر الشطي 

و24 العبا.
وكانت قرعة نهائيات البطولة اآلسيوية 
قد اوقعت منتخبنا في املجموعة الرابعة الى 
جوار منتخبات العراق والصني واالمارات، 
حي����ث تتأهل املنتخب����ات صاحبة املراكز 
االربعة االولى ف����ي البطولة الى نهائيات 

كأس العالم.
وكان االزرق قد اجرى مباراتني دوليتني 
وديتني مع املنتخب السوري خسر في االولى 

3 - 0 وتعادل ف����ي الثانية 1 - 1 ثم لعب 
ثالث مباريات مع فرق كاظمة والقادسية 

واجلهراء.
واعرب مدير املنتخب علي الديحاني عن 
امنيات���ه بأن تكلل جهود اجلهازين الفني 
واالداري خالل املعسكر املاليزي بتحقيق 
اقصى فائدة فني���ة وبدنية ممكنة، وقال: 
لق���د مت اختيار ماليزيا بع���د تعذر اقامة 
املعس���كر في القاهرة بحسب املخطط له، 
حيث كنا نتمنى مواجهة املنتخب املصري 
التامة  وفريقي االهلي والزمالك ملعرفتنا 
بقدرات الالعبني املصريني اال ان الظروف 
حالت دون ذلك ونحن نعول على املعسكر 
املاليزي كثيرا لتوفر املالعب والفرق التي 

سنواجهها.
ان االزرق سيواجه  الديحاني  واضاف 
بداية احد الفرق املاليزية ثم يلعب يومي 21 
و23 اجلاري مباراتني مع املنتخب املاليزي 
لتكون ختام املعسكر على ان يعود املنتخب 

الى الكويت ملواصلة اعداده.

وقال الديحاني ان الهدف من املباريات 
الدولية هو تعويد العبينا على املواجهات 
الرسمية ولدينا مجموعة كبيرة من املواهب 
اال انها حتتاج االحتكاك املستمر الزالة الرهبة 
من انفسهم في املباريات الرسمية ألنها احملك 
ونتائجها هي التي حتسم مواقف املنتخبات 
من التأهل من عدمه وهذا ما يس����عى اليه 

اجلهاز الفني في املرحلة املقبلة.
وقل����ل الديحاني من اهمية النتائج في 
املرحلة السابقة وقال ما يهمنا هو الوصول 
الى مراحل متقدمة من االنسجام بني الالعبني 
وتنفيذ التكتيك الفني املطلوب من اجلهاز 
الفن����ي وهو الهدف م����ن املباريات الودية 
والتي سمحت للمدرب ادغار باشراك جميع 
الالعبني التاحة الفرصة لهم وليكون امللعب 
هو احملك في اختيار التشكيلة املناسبة التي 
سيخوض بها النهائيات ولذلك نحن ال نلتفت 
الى نتائج املباري����ات الودية بالقدر الذي 
نتمناه من الوقوف على حقيقة مستويات 

الالعبني.

إلقامة معسكر لمدة أسبوعين استعدادا لنهائيات كأس آسيا


