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كاظمة ينتظر الكثير من فهد العنزي اليوم

العب أزرق السلة صقر عبدالرضا كان بحاجة للمساعدة في مركز صانع اللعب
املنتخب األوملبي في اختبار دولي جديد

الحكم واألمطار الغزيرة أثرا على أداء الالعبين

القادسية يعود من الميناء التايلندي بتعادل سلبي
 عبدالعزيز جاسم 

أضاع القادسية فوزا كان في متناول 
يده في مباراته م���ع الميناء التايلندي 
في ذهاب ال���دور ربع النهائي من كأس 
االتحاد اآلس���يوي بع��د أن كان األقرب 
للفوز وخ���رج بتعادل س���لبي وبذلك 
يحتاج األصفر للف���وز بأي نتيجة في 
الكويت 21 الش���هر الجاري لكي يتأهل 
إلى الدور نصف النهائي، وه��و ق��ادر 
ع��لى ذلك ل�ت��واضع مست��وى المين��اء 
الذي ساعدته االمطار على ان يصمد في 

وجه القادسية.
ومنذ انطالق الشوط األول بدا واضحا 
الملعب  القادسية بأرضية  تأثر العبي 
بسبب األمطار الغزيرة وسقطوا كثيرا 
حتى ان الحارس ن���واف الخالدي كاد 
يتس���بب في هدف بعد أن سقط لحظة 
إرجاع حس���ين فاضل الكرة إليه لكنه 
تفادى األمر في اللحظة األخيرة وأبعدها 

بصعوبة.

محاولة للسيطرة

وحاول القادسية السيطرة على الكرة 
أكثر وقت ممكن وتمكن من ذلك في اكثر 
فت���رات المباراة لكن بمجرد ان تتحول 
الكرة للتايلنديين تراهم يتعاملون معها 
جيدا، وكاد هدافهم ساريوت يسجل بعد 
مرور 15 دقيقة بعد ان تخطى حس���ين 
فاضل بسهولة اال ان تدخل مساعد ندا 

السريع ساهم في ابعاد الكرة عن المرمى، 
وبدا واضحا تأثر فاضل باإلصابة وكان 
أقل الالعبين تركيزا ما زاد الحمل على ندا، 
في حين كان فهد األنصاري أفضل العبي 
الوسط تحركا بفضل هدوئه وتسليمه 
الس���ليم للكرة، بينما كان عبدالعزيز 
المشعان أكثر حركة من السوري جهاد 
الحس���ين الذي كان تركيزه على غير 

المعتاد في الملعب.
وكذلك ل���م يقدم بدر المطوع وحمد 
العنزي أي لمحات فنية أو مهارية يباغت 
بها الميناء وب���دا واضحا عدم قدرتهما 
على التحكم في الكرة بسبب االمطار، كما 
ان حكم المباراة االسترالي بيتر غرين 
تحامل كثيرا على القادسية ولم يحتسب 
العديد م���ن األخطاء لصالح األصفر ما 
أثر على م���ردود بعض الالعبين الذين 
وضح على بعضهم الخوف من اإلصابة 
بس���بب األمطار والتدخالت القوية من 

العبي الميناء.

نشاط القادسية

وفي الشوط الثاني انتفض القادسية 
وش���ن العديد من الهجمات التي بدأها 
المش���عان بعد أن راوغ أكثر من مدافع 
ومررها على طبق من ذهب على رأس حمد 
العنزي الذي وضعها بجانب القائم األيمن 
)55( وبعده���ا بدقيقتين لعب المطوع 
مع الحسين كرة ثنائية مررها الحسين 

بالكعب إلى المطوع الذي انفرد بالحارس 
من الجهة اليمن���ي وضعها »لوب« من 
فوق الحارس لكنها وصلت إلى العنزي 
الذي حاول أن يضعها في المرمى لكنه 

وضعها خارج الشباك.
واستمر ضغط القادسية وسيطرته 
على مجريات المباراة لكن دون خطورة 
عل���ى المرمى التايلن���دي والغريب ان 
الحارس ن���واف الخالدي لم تصله أي 

كرة خطرة عكس الشوط األول.
 كما ان العبي الميناء كانوا يسقطون 
كثيرا ويضيعون الوقت وكأنهم يريدون 
أن تنته���ي المباراة بنتيج���ة التعادل 
الس���لبي، ومع مرور الوقت لم يتراجع 
مدرب القادس���ية عن الهجوم حتى انه 
اخرج حمد العنزي وادخل سعود المجمد 
بدال منه وكأنه يريد الظفر بالنقاط الثالث 
بعد أن اكتشف أن الميناء ليس بالفريق 
المخيف، كما قام بإشراك علي الشمالي 
بدال م���ن عامر المعت���وق، لكن جميع 

التبديالت لم تغير شيئا.
وف���ي الدقائق ال� 5 األخيرة نش���ط 
الميناء وهاجم بتحفظ وس���دد العديد 
من الكرات ولكنها افتقدت إلى الدقة، وما 
ميز االصفر في هذا الشوط هو المستوى 
الرائع الذي ظهر به المشعان الذي كان 
وراء جميع الهجمات من خالل تحركاته 
بينما لم يظهر المطوع بمستواه وفقد 

عبدالعزيز املشعان أبرز العبي القادسية أمام امليناء التايلنديالعديد من الكرات السهلة.

في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس االتحاد اآلسيوي

كاظمة يسعى للثأر ورد الدين لالتحاد السوري
 عبدالعزيز جاسم

يسعى كاظمة اليوم لرد الدين 
لالحتاد السوري عندما يواجهه 
في مدينة حلب في ذهاب الدور 
ربع النهائي م����ن كأس االحتاد 
اآلسيوي بعد ان أخرج االحتاد 
حام����ل اللقب الكويت من الدور 
الس����ابق بتغلبه عليه بركالت 

الترجيح 5 � 4. 
وقد تأه����ل كاظمة بالطريقة 
نفسها بفوزه على شباب األردن 

بركالت الترجيح 6 � 5.
وسيدخل مدرب كاظمة التش���يكي ميالن ماتشاال منذ البداية 
بأس���لوبه املتبع وهو اللعب الش���امل في جمي���ع اخلطوط، ألنه 
يعلم أن خصمه حتى وان كان سببا في إقصاء الكويت من الدور 
املاض���ي فإنه ليس بتلك القوة الت���ي جتبر البرتقالي على اللعب 
مدافعا وخير دليل نتائجه مع القادس���ية في دور املجموعات بعد 
أن تعادل معه سلبا وخس���ر بال� 3 هنا في الكويت وبالتالي فإن 
جميع الطرق ممهدة لكاظمة لتحقيق نتيجة إيجابية تس���هل من 

مهمة البرتقالي في اإلياب.
ولن يغير ماتشاال كثيرا في تشكيلته للمباراة فهو دائما يعتمد 
في خط الدفاع على محترفيه البرازيلي ساندرو والنيجيري اوبينا، 
أما في الوسط فسيكون القائد بال شك احملترف الكيني محمد جمال 
ويس���انده نواف احلميدان، وما يحسد عليه البرتقالي في الوقت 
احلالي هو تواجد فهد العنزي الذي يلعب في أكثر من مركز وبالتالي 
س���يكون مبثابة مفتاح الفوز خاصة ان الفريق سيفتقد خدمات 
املهاجم الواعد يوس���ف ناصر لتخلفه عن آخر تدريب مع الفريق 
وكذلك الظهير األمين علي املشموم لإليقاف لكن مع تواجد اخلبرة 

فرج لهيب في خط الهجوم فتبدو املقدمة في وضع جيد.
وفي اجلبهة األخرى يدخل االحتاد السوري بحلة جديدة مليئة 
بالشباب لكنه سيفتقد جهود أبرز عنصرين في الفريق وهما الهداف 
عبدالفتاح االغا الذي انتقل لنادي وادي دجلة املصري وكذلك محرك 
الفريق وائل عيان الذي انضم للفيصلي السعودي، ويعلم الفريق 
الس���وري أن كاظمة في أفضل حاالته في الوقت احلالي بينما لم 
يجرب االحتاد نفس���ه حتى اآلن إال من خالل بطولة العني الودية 

في أغسطس املاضي.

هنأ األمني العام ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية عبدالرحمن 
العطية القيادة السعودية مبناسبة فوز اململكة بكأس العالم لكرة 
الق���دم لذوي االحتياجات اخلاصة. وق���ال العطية ان هذا االجناز 
العاملي الكبير واملستحق جاء ترجمة للتوجيهات الكرمية للقيادة 

الرشيدة لالرتقاء بقطاعي الشباب والرياضة.
واعتبر هذا االجناز الرياضي انعكاس���ا للجهود احلثيثة التي 
بذلتها األجهزة املعنية لتحقيق هذه الكأس الغالية وتأكيدا للتميز 

في مجال املنافسات الرياضية العاملية.
وكان منتخب اململكة العربية الس���عودية لذوي االحتياجات 
اخلاص���ة لكرة القدم قد حصل على كأس العالم اخلامس���ة لذوي 
االحتياجات اخلاصة 2010 الت���ي أقيمت في جنوب افريقيا عقب 
ف���وزه على منتخب هولندا في املباراة اخلتامية للبطولة بنتيجة 

هدف مقابل ال شيء.

»االستئناف«: الفالح باٍق مديرًا للهيئة
 مبارك الخالدي

أيدت الدائرة املستعجلة مبحكمة االستئناف برئاسة املستشار 
خالد العثمان صباح امس بقاء مدير عام الهيئة العامة للشباب 
والرياضة د. فؤاد الفالح في منصبه بعد ان أثبتت هيئة احملكمة 
ترك اخلصومة من قبل ممثل ادارة الفتوى والتشريع بصفته 
محامي اجلهات احلكومية في اإلشكال املرفوع عن احلكومة 
لوقف تنفيذ احلكم )2010/620/ اداري /6( الصادر من محكمة 
اول درج��ة بتاريخ 23 مارس املاض��ي والقاضي بإلغاء قرار 

احلكومة بإحالة الفالح الى التقاعد.
وكانت احلكومة في جلسة سابقة قررت في كتاب رسمي 
تركها للخصومة بعد صدور حكم محكمة االستئناف 2010/722 
والذي قضى بإلغاء احلكم املطعون فيه األمر الذي اعتبرت معه 
احلكومة االشكال املاثل غير ذي جدوى بعد ان حتققت الغاية 
املنشودة من احلكم االستئنافي املشار اليه ما أدى الى استجابة 
الدائرة املستعجلة مبحكمة االستئناف لطلب احلكومة وقررت 

في جلستها صباح امس اثبات ترك اخلصومة.
ويعتبر احلكم الصادر صباح امس تأييدا لبقاء الفالح في 
منصبه كمدير للهيئة العامة للش��باب والرياضة ما لم تتغير 
وجهة النظر في الدعوى امام محكمة التمييز التي من املقرر 

ان ينتقل اليها النزاع في وقت الحق.

»األولمبي« يواجه تايلند وديًا اليوم »أزرق السلة« خسر بصعوبة أمام الجزائر في البطولة العربية
 مبارك الخالدي

يخوض منتخبنا االوملبي ظهر اليوم 
التايلندية بانكوك مباراة  العاصمة  في 
ودية ام���ام املنتخب التايلندي في اطار 
استعدادات االزرق خلوض االستحقاقات 
املقبل���ة وفي مقدمته���ا بطولة االلعاب 
اآلسيوية التي ستقام في مدينة غوانزو 
في الصني نوفمبر املقبل، وكذلك التصفيات 
اآلس���يوية املؤهلة الوملبياد لندن العام 
املقبل، ومن املقرر ان تتوجه بعثة االزرق 
بعد املباراة الى ڤيتنام ليشارك في دورة 
رباعي���ة تنطلق 20 اجلاري مبش���اركة 
منتخبات البلد املضيف وكوريا اجلنوبية 

واستراليا.
ويدخل منتخبنا مباراة اليوم بتشكيلة 
يغيب عنها ع���دد كبير م���ن العناصر 
االساس���ية كقائ���د االزرق عمر بوحمد 
والهداف يوسف ناصر واملدافعني غازي 
القهيدي واحم���د ابراهيم ومحمد دهش 
وعبدالهادي خميس، ويعول اجلهاز الفني 
لالوملبي على مب���اراة اليوم والبطولة 
الدولية املقبلة اليجاد التوليفة املناسبة 
من الالعبني بهدف حتقيق االس���تقرار 
الفني املطلوب قبل خوض املنافس���ات 

الرسمية.
اجلدير بالذكر ان االوملبي حقق املركز 
الثاني في البطول���ة اخلليجية الثانية 
للمنتخبات االوملبية التي اس���تضافتها 
البحرين الش���هر املاضي، كما فاز على 
البحرين في مباراة ودية جمعتهما في 

املنامة 2 � 0 اوائل الشهر اجلاري.

خسر منتخبنا الوطني بصعوبة أمام اجلزائر 68-
70 في أولى مباريات البطولة العربية ال� 20 للمنتخبات 

املقامة في لبنان وتستمر حتى 24 اجلاري.
وجاءت نتائج االرباع جميعها لصالح املنتخب 
اجلزائري )10-19(، )39- 29(، )44-54(، )68-70(. 
وكان باالم����كان أن يظهر منتخبن����ا بصورة أفضل 
ويحقق الفوز في هذه املباراة لوال النقص الواضح 
لدى »أزرق السلة« في مركز صانع اللعب الذي شارك 
فيه وحيدا صقر عبد الرضا، األمر الذي اجبر مدرب 
منتخبنا فيصل بورسلي على الزج بأكثر من العب 

في هذا املركز ال ميتلكون اخلبرة الكافية.
وغاب التوفيق عن أزرق الس����لة في التس����ديد 
من خارج الق����وس حيث س����جل منتخبنا رميتني 
ثالثيت����ني ناجحتني من أصل 13 محاولة، فيما وجد 
املنتخب اجلزائري سهولة كبيرة في اختراق دفاع 
األزرق والتسجيل بأريحية خاصة في الربعني األول 

والثاني.
وفي الدقائق األخيرة من املباراة كان منتخبنا قريبا 
جدا م����ن قلب الطاولة على املنتخب اجلزائري لوال 
افتقاد العبينا التركيز املطلوب في بعض اللحظات 
احلرجة التي كانت تس����تدعي تركي����زا ذهنيا أكبر 
خاص����ة في الرمية الثالثية األخي����رة التي اضاعها 
نايف الصندلي في آخ����ر ثانيتني من املباراة كادت 

تقلب املوازين وتهدي منتخبنا فوزا ثمينا.
هذا، ويخوض أزرق السلة اليوم ثاني مبارياته 
في البطولة عندما يواجه املنتخب املغربي في الثامنة 

مساء.
ويلعب اليوم أيضا منتخب السعودية مع السودان 

في ال� 4، واالمارات مع العراق في ال� 6.

ماتشاال: الفرص متساوية

بخيت: ال مجال لألخطاء

اعتبر التش���يكي ميالن ماتشاال مدرب 
كاظمة ان مباراة اليوم تعد صعبة للطرفني 
فكالهما ميلك فرصا متس���اوية رافضا ان 
يخوض ف���ي التفاصيل الفني���ة املتعلقة 

باللقاء.
واستبعد ماتشاال ان يؤثر غياب بعض 
العناصر لدي���ه على الفريق اليوم، وقال: 
لدي 26 العبا وكلهم لديهم فرص متساوية 

ولدي البديل املناسب.
واكد ان االحتاد احللبي ميتلك ميزة األرض 
واجلماهير مبينا ان امتالء ستاد حلب الدولي 
عن آخره امر جيد لكرة القدم في سورية ولكن 

احلسم يكون داخل »املستطيل األخضر«.
وأبدى ماتش���اال احترامه لنادي االحتاد 
مش���ددا على ان كاظمة لم يأت للسياحة او 
للعودة الى الكويت بنتيجة أش���به بجائزة 
ترضية بل هو مصمم على حتقيق مبتغاه.

طالب ف���واز بخيت مدي���ر فريق كاظمة 
الالعبني بضرورة الهدوء والتركيز واالبتعاد 
عن الضغط اجلماهيري. وقال: من املفترض 
ان يؤثر الضغط اجلماهيري في امللعب على 
العبي االحتاد املطالبني بتحقيق الفوز ونتمنى 
ان يكون ذلك عامال سلبيا عليهم وفرصة لنا 
رغم ان ميزة األرض واجلماهير سالح هام 

ألصحاب الضيافة.
واضاف ان كاظمة استعد بهدوء للمباراة 
وال يوجد اي مجال لألخطاء الليلة مستبعدا 
ان يلعب »البرتقالي« للدفاع فقط ألنه يريد 

ان يحقق نتيجة ايجابية.

االتحادكاظمة
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الجزيرة الرياضية 2

العطية يهنئ السعودية لفوزها بكأس 
العالم لذوي االحتياجات الخاصة


