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القادسية يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام امليناء التايلندي

عبدالعزيز ضاري من العناصر التي يعول عليها أزرق السلة

مجموعة من العبي كاظمة في صالة االستقبال رئيس نادي كاظمة أسعد البنوان مع أحد أعضاء مجلس إدارة االحتاد احللبي

لوسيو وديوغو يصالن إلى العربي 

مبارك الخالدي
قال س���كرتير احتاد الكرة سهو السهو ان النية تتجه لتأجيل 
مباراتي العربي والقادسية وكاظمة والنصر املقرر اقامتهما اجلمعة 
املقبل في إطار منافس���ات كأس االحتاد تقديرا لظروف القادسية 
وكاظمة اللذين يخوضان مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس 
االحتاد اآلسيوي أمام فريقي امليناء التايلندي واالحتاد السوري 

غدا وبعد غد.
وقال الس���هو في تصريح ل� »األنب���اء« ان االحتاد يهمه إتاحة 
الفرصة للفرق الكويتية لتأدية مشاركاتها اخلارجية بأريحية النها 
متثل الكرة الكويتية وال متثل نفسها ولذلك البد من مساعدتها عبر 
تأجيل مبارياتها احمللية السيما في حاالت تعارض أوقات اللعب 

مع مواعيد السفر والوصول التي ترهق كاهل الفرق.
من جانبه رفض أمني الس���ر العام بالنادي العربي عبدالرزاق 
املضف فكرة تأجيل مباراة فريقه أمام القادسية، وقال ل� »األنباء« 
ان على مسؤولي االحتاد معاملتنا باملثل فقد مررنا بنفس الظروف 
املوسم املاضي وطالبنا بتأجيل املباراة ولكن لم تؤجل بالرغم من 
اننا خضنا مباراة خارج الكويت قبل اللقاء بأربع وعشرين ساعة 
ولم يستجب االحتاد وقتها لطلبنا ولذلك كل ما نطلبه هو املعاملة 

باملثل واقامة املباراة في موعدها.

وصل الى الب���اد محترفا النادي العرب���ي لكرة قدم الصاالت 
البرازيليان لوسيو وديوغو للعب ضمن صفوف الفريق قادمني من 
الدوري البلجيكي الذي يصنف ضمن أفضل الدوريات االوروبية 

على مستوى الصاالت بعد الدوري االسباني والروسي.
وكان في اس���تقبالهما كل من محمد بوخمس���ني املدير االداري 
للعب���ة واحمد مقصيد مدير اللعبة وهاني حياة مش���رف الفريق 

ومدرب الفريق البرازيلي روبيو جويرا.

كاظمة يحظى باستقبال جيد في سورية 

البنوان: نثق في قدرة العبينا على تحقيق الفوز في مواجهة »االتحاد«

باشر الفريق االول لكرة القدم 
في نادي كاظمة تدريباته مساء 
امس على احد املاعب الفرعية 
لستاد حلب الدولي بعد وصوله 
الى س���ورية اس���تعدادا ملاقاة 
االحتاد احللبي غ���دا في ذهاب 
دور الثماني���ة من كأس االحتاد 
اآلس���يوي. ويستضيف كاظمة 
مباراة اإلياب على ستاد الصداقة 

والسام 22 سبتمبر اجلاري.
وأشرف على التدريب التشيكي 
ميان ماتش����اال ومساعده جمال 

يعق����وب بحض����ور 20 العبا لم 
يكن بينهم املهاجم يوسف ناصر 
الفضلي بعد  واحل����ارس احم����د 
ان اس����تبعدهما اجلهاز الفني في 
اللحظات األخي����رة وقبيل موعد 

السفر بسبب االصابة.
وركز ماتش����اال ف����ي التدريب 
على رفع اجلاهزية البدنية وجمل 
تكتيكية تقليدية وأنهاه بتقسيمه 
العدة  اعد  انه  مصغرة خصوصا 
اللمس����ات األخيرة على  ووضع 
خطته من خال التمرين املسائي 

الذي أجراه في الكويت امس االول 
قبل موعد السفر بساعات قليلة.

وم���ن املنتظ���ر ان يخوض 
»البرتقالي« تدريبه الرئيس���ي 
على س���تاد حلب الدولي الذي 
يتس���ع لنحو 75 ال���ف متفرج 
والذي يحتضن لقاء الغد وذلك 
في نفس توقي���ت املباراة وهو 

الثامنة مساء اليوم.
الذي ضم  وكان وفد كاظم����ة 
33 ش����خصا، وصل الى حلب في 
الثانية من فجر امس ولقي استقباال 

حارا من ادارة نادي االحتاد احللبي 
الش����قيق حيث كان ف����ي مقدمة 
املستقبلني جميل طبارة وعبدالفتاح 
تلبندكجي عض����وا مجلس ادارة 
االحتاد ورائد املنص����ور امللحق 
في السفارة الكويتية في سورية 
وبشار سعدا من العاقات العامة 

بالسفارة.
وترأس وفد كاظمة اسعد البنوان 
رئيس مجلس ادارة النادي الذي 
شكر ادارة نادي االحتاد على حسن 
االستقبال والضيافة، مشيرا الى 

ان ذلك ليس غريبا على األش����قاء 
في سورية.

واعتبر ان كاظمة متواجد في 
بلده الثاني سورية متمنيا ان تظهر 
املباراة بالشكل الذي يليق باسم 

ومكانة الناديني الشقيقني.
وأبدى البنوان ثقته في قدرة 
العبي كاظمة على حتقيق اآلمال 
املوضوعة عليهم في حتقيق نتيجة 
طيبة في حلب رغم صعوبة املباراة 
امام فريق عريق متمكن يلعب على 

أرضه وبني جماهيره.

وطال����ب الاعبني ببذل جهود 
مضاعفة في هذه املرحلة احلساسة 
واملتقدمة من كأس االحتاد اآلسيوي 
التي تق����ام بنظ����ام اإلقصاء من 
مباراتني ذهابا وإيابا. ويعقد في 
الثانية عشرة ظهر اليوم في ستاد 
حلب املؤمت����ر الصحافي ملدربي 
الفريقني للحدي����ث حول املباراة. 
ويلي املؤمتر ف����ي الواحدة ظهرا 
املؤمتر الفني للمباراة ويحضره عن 
كاظمة اإلداريان عبداهلل الدوسري 

وعصام سكني.

دعوة للقادسية من بطولة »سلة الحريري«

الربيعان ثانيًا
في الفورموال 2

املائية  الدراج����ات  فاز متس����ابق 
يوس����ف الربيعان باملركز الثاني في 
الترتيب النهائي لبطولة العالم لزوارق 
»الفورموال 2« ف����ي ايطاليا وذلك في 
اختتام السباق النهائي اول من امس. 
وأعرب الربيعان عن سعادته لتحقيقه 
هذه النتيجة في البطولة، مؤكدا انها 
»استكمال ملشوار النجاحات التي حققها 
في هذه البطولة«. وقال انه كان متصدرا 
البطولة حتى قبل بدء منافسات هذه 
املرحلة اال ان حادثا مفاجئا وقع لعدد من 
الزوارق املشاركة في السباق أثر سلبا 
على ترتيبه ما اضطره الى استعمال 
الزورق االحتياطي الذي لم ميكنه اال 
من احتال املركز الثالث في س����باق 

اول من امس.
وأثنى الربيعان على جهود أعضاء 
فريقه »ب����ورت غالب« وه����م محمد 
العوضي وناصر احلربي وخالد الداللي 
الذين بذلوا جهودا كبيرة منذ انطاق 
البطولة كان لها أكبر األثر في حتقيقه 

لهذه النتيجة االيجابية.
وتقدم بالشكر لرعاته الرسميني في 
البطولة وهما شركة اخلليج للكيبات 
برئاسة م.بدر اخلرافي وشركة بورت 
غالب كما ش����كر املسؤولني في الهيئة 
العامة للش����باب والرياضة والنادي 
البحري على كل ما قدموه من معونة 
له والتي مثلت الداعم احلقيقي له في 

حتقيق االجنازات.

يحيى حميدان
تلقت ادارة نادي القادسية دعوة من اللجنة 
املنظمة لبطولة حس����ام الدين احلريري لكرة 
السلة للمشاركة في البطولة التي ستقام خال 
الفترة من 15 حتى 22 اكتوبر املقبل في العاصمة 
اللبنانية بيروت. وكانت اللجنة املنظمة للبطولة 
قد وجهت الدعوة الندي����ة من مصر وتونس 
واملغرب والسعودية والبحرين وقطر واألردن 
للمشاركة في البطولة الودية التي تقام سنويا. 
وتدرس ادارة »س����لة القادسية« املشاركة في 
البطولة خاصة ف����ي ظل عدم وجود مباريات 
للفريق خال هذه الفترة الس����يما بعد املباراة 
االولى التي س����يخوضها االصفر امام الشباب 

في اجلولة الثانية لدوري السلة في 6 الشهر 
املقبل، على اعتبار أنه س����يتم تأجيل مباراة 
الفري����ق امام النصر واملق����ررة في 20 اكتوبر 
بسبب مشاركة 3 العبني من القادسية وهم احمد 
س����عود وعبداهلل الصراف وصقر عبد الرضا 
مع املنتخب العس����كري في البطولة العربية 
للمنتخبات العسكرية التي ستقام في سورية 

ابتداء من منتصف الشهر املقبل. 
وفي حال موافقة احتاد السلة على تأجيل 
مباراة النصر رسميا فان االصفر سيتوجه الى 
بيروت قبل اسبوع من موعد انطاق البطولة 
القامة معسكر تدريبي قصير يسبق املشاركة 

في البطولة.

أزرق السلة يواجه الجزائر في انطالق البطولة العربية
لبطولة اسيا 3 مرات أعوام 2001 
و2005 و2009. ويبرز املنتخب 
املصري الذي سبقت له املشاركة 
في كأس العالم خمس مرات اعوام 
1950 و1959 و1970 و1990 و1994 
واحرز بطولة األمم األفريقية خمس 
مرات اع���وام 1962 و1964 و1970 
و1975 و1983. ويغيب عن البطولة 
تونس حاملة اللقب واالردن بعد 
مش���اركتهما في مونديال تركيا 

2010، وسورية وقطر.

يشارك بتش���كيلة شابة مطعمة 
ببعض عناصر اخلبرة من خال 
تواجد عبدالعزيز الربيعة ومحمد 

املطيري.
وكان منتخبنا قد غادر الباد 
صباح أمس متوجها الى بيروت 
بوفد ض���م 11 العب���ا وهم صقر 
الربيعة،  عبدالرضا، عبدالعزيز 
محمد اشكناني، حسني علي، محمد 
املطيري، عبدالعزيز ضاري، نايف 
الصندلي، محمد صالح، راش���د 

رياض، حس���ني اخلباز وصالح 
يوسف، فيما تخلف عن املغادرة 
الاعب احمد البلوشي بسبب وفاة 
والده على أن يلتحق بالوفد غدا 

االربعاء.
 من جانب اخر يشارك لبنان في 
الدورة بعد ايام قليلة على خوضه 
غمار كأس العالم في تركيا للمرة 
الثالثة عل���ى التوالي، حيث فاز 
على كندا وخسر اربع مباريات في 
الدور االول، علما بانه حل وصيفا 

يحيى حميدان
الوطني  يس���تهل منتخبن���ا 
لكرة الس���لة مشواره في بطولة 
املنتخبات العربية ال� 20 التي تقام 
في العاصمة اللبنانية بيروت، في 
قاعة بيار اجلميل املقفلة في مدينة 
كميل شمعون الرياضية وتستمر 
حتى 24 سبتمبر احلالي. وذلك 
ضمن املجموعة االولى مبواجهة 
املنتخب اجلزائ���ري في الرابعة 
عصر اليوم وذلك في اولى مباريات 

البطولة.
ويلعب اليوم ايضا لبنان مع 
السودان في السادسة، وفي املباراة 
االخيرة يتواجه املنتخب املصري 

مع نظيره الليبي في ال� 8.
وقد اوقعت القرعة منتخبنا في 
املجموعة االولى الى جانب اجلزائر 
ومصر وليبيا واملغرب، فيما ضمت 
املجموعة الثانية منتخبات لبنان 
والسودان والسعودية واالمارات 

والعراق.
وتبدو مهمة االزرق في غاية 
الصعوبة اليوم امام اجلزائر في 
اولى مبارياته في البطولة السيما 
انه يواجه منتخبا قويا ومتمرسا 
ويتمتع بخبرة كبيرة في البطوالت 
اخلارجية، اضافة الى متيز العبيه 
بعامل الطول وهي الس���مة التي 
يفتقده���ا منتخبنا الوطني الذي 

المضف يطالب االتحاد بالمعاملة بالمثل

السهو: تأجيل العربي والقادسية

عبدالعزيز جاسم
اليوم في  القادسية  يسعى 
مواجهته بستاد بات في العاصمة 
أمام فريق  التايلندية بانكوك 
امليناء التايلندي في ذهاب الدور 
النهائي من كأس االحتاد  ربع 
اآلسيوي، حلسم أموره مبكرا 
قبل مب���اراة اإلياب 21 اجلاري 
وذلك إما باخلروج بنقاط املباراة 
الثاث أو حتقيق التعادل على 
أقل تقدير حتى تكون مباراته 
في الكويت بيده، لكن يبدو أن 
مهمة »االصفر« ستكون صعبة 
نوعا ما ألن اخلصم فريق عنيد 
وقد تأهل إلى هذا الدور بعد أن 
أقصى سيرويجايا االندونيسي 
4 - 1 في عقر دار األخير، بينما 
تأهل القادسية بفوز صعب على 

حساب إخوة تشرشل 2 - 1.
القادس���ية  ويعل���م مدرب 
محمد إبراهيم جيدا أن الهدوء 
في بداي���ة املباراة وامتصاص 
الشحن اجلماهيري واالندفاع 
الهجوم���ي للميناء س���يكون 
نقطة االنطاق���ة ل� »األصفر« 
أكثر توازنا مع  الذي سيكون 
مرور الوقت وبالتالي لن يغامر 
القادسية كعادته ويرمي بكل 
أوراقه الهجومية منذ البداية، 
الس���يما أن الفريق التايلندي 
اليزال مجهول الهوية بالنسبة 
إلى ابراهيم الذي لم يش���اهده 
على الطبيعة إال من خال مباراة 
امليناء األخي���رة بالدوري مع 
سلطة الكهرباء والتي لعب فيها 
الثاني، ورمبا  امليناء بالصف 
يعتمد »األصفر« على الهجمات 
املرتدة في الشوط األول خلطف 

اكتمال لياقة فاضل واخلطيب 
العائدين قبل يومني للتدريبات 
سيمثل مشكلة للفريق في حال 
عدم جهوزيتهما ومن احملتمل أن 
يقوم باستبدالهما محمد إبراهيم 
مع مرور الوقت، لكن في املجمل 
العام فإن »األصفر« ال يعاني من 
نقص مؤثر باستثناء العامر بل 
تعتبر ه����ذه الفترة من أفضل 
فترات الفريق احلالية الكتمال 

صفوفه.
من جانبه، سيحاول امليناء 
حتقيق الف����وز بأي نتيجة كي 
يلعب مب����اراة اإلياب بأريحية 
وس����يضرب بقوة منذ البداية 
ولن ينتظر ال� 15 دقيقة األولى 
جلس النبض بل سيبدأ مهاجما 
من اجل تس����جيل هدف مبكر 
يعطي����ه األفضلية للتحكم في 

زمام األمور.
وميلك الفري����ق العديد من 
املميزي����ن ويأتي في  الاعبني 
الفريق في  مقدمته����م ه����داف 
املسابقة والذي سجل »هاتريك« 
في مباراة سيرويجايا بالدور 
السابق س����ارابوت تشيكامدي 
باإلضافة ملعاون����ه في املقدمة 

سوميونغ سوليب.
وضمن الدور نفس����ه، تقام 
الي����وم ايض����ا مباراتان جتمع 
األولى وصيف النسخة املاضية 
الكرامة السوري مع موانغ ثونغ 
يونايت����د التايلن����دي، وجتمع 
الثانية احملرق البحريني مع دا 
تانغ الڤيتنامي بينما تختتم هذه 
اجلولة بعد غد مبباراة االحتاد 
السوري مع كاظمة في مدينة 

حلب السورية.

س����تكون محصورة بني الدفاع 
والهجوم مع احتم����ال تغيير 
اخلطة خ����ال مجريات اللعب 
بعودة املطوع إلى وسط امللعب 
والذي س����بق له اللعب في هذا 
املركز في أكثر من مناسبة، كما 
تشير بعض التوقعات إلى أن عدم 

األوملبي باإلضافة إلعارة العاجي 
ابراهيما كيتا إلى العني اإلماراتي 
وع���دم متك���ن اإلدارة من قيد 
املغربي عصام العدوة في القائمة 
اآلسيوية الذي ميتاز باللعب في 

خطي الوسط والدفاع.
أما من الناحية الهجومية فان 

ونهير الش���مري للدفاع بينما 
الوسط س���يكون لكل من فهد 
الش���يخ  األنص���اري وصالح 
وعبدالعزيز املشعان والسوري 
جهاد احلس���ني وف���ي املقدمة 
الس���وري فراس  اخلطي���ران 
الفريق بدر  اخلطيب وجن���م 

األوراق الرابحة توجد بكثرة امام 
ابراهيم وعلى رأسهم صاحب 
هدفي التأهل على حساب اخوة 
تشرشل حمد العنزي باإلضافة 
إلى أحمد عجب واخلبرة خلف 
السامة مع الواعد سعود املجمد، 
وبالتالي فإن تغييرات الفريق 

املطوع، لكن ستكون املشكلة 
الوحيدة التي ستواجه ابراهيم 
في خط الوسط الذي اذا تعرض 
أي العب فيه إلصابة فلن يكون 
هن���اك بديل بعد تعرض طال 
العام���ر لإلصابة قبل املواجهة 
وتواجد عمر بوحمد مع املنتخب 

هدف يربك به حسابات منافسه 
ويزيد من الضغط عليه.

وم���ن املتوق���ع أن يدخل 
القادس���ية املواجهة بتشكيلة 
مكونة من نواف اخلالدي في 
حراس���ة املرمى ومحمد راشد 
ومس���اعد ندا وحسني فاضل 

في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس االتحاد اآلسيوي

القادسية في مواجهة صعبة أمام »الميناء« الغامض
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