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القادسية بمن حضر يسعى لعبور »الميناء«
يحتاج للفوز بأي نتيجة للتأهل إلى نصف نهائي كأس االتحاد اآلسيوي

غوران: واثقون من الفوز
عبدالعزيز جاسم

أكد مساعد مدرب القادسية الصربي غوران ماتكوڤيتش 
أن���ه واثق من الفوز على امليناء التايلندي رغم صعوبة 
املواجهة التي س���يكون فيها االلتزام التكتيكي الس���مة 
الغالبة عل���ى اللقاء، مؤكدا ان مباراة الذهاب في تايلند 

تقاسم فيها الفريقان األفضلية بشوط لكل فريق. 
جاء ذلك خالل املؤمت���ر الصحافي الذي أقيم صباح 
أمس مبقر نادي القادسية وحضره كل من مدرب امليناء 
التايلندي واتانا ساسوم واملهاجم ايكاشاي ومدرب حراس 

القادسية أحمد دشتي واحلارس صالح مهدي. 
وأش���ار غوران الى ان فرصة القادسية في الوصول 
إلى الدور نصف النهائي تعتبر أفضل كون املباراة تقام 
على أرض األصفر وبني جماهيره التي بال شك ستحضر 
ملؤازرته، الفتا الى ان األصفر يضم مجموعة من الالعبني 
املميزين القادرين على حتقيق الفوز.  وبني ان هناك 5 
العبني لم تتأكد مشاركتهم حتى االن وهم السوري فراس 
اخلطيب وطالل العامر وحسني فاضل ومساعد ندا واحمد 
عجب بسبب االصابة ما سيؤثر على الفريق اال ان الالعب 

اجلاهز 100% هو الذي سيشارك ولن نغامر. 
من جهته قال مدرب امليناء التايلندي واتانا ساسوم 
انه مصر على الفوز والتأهل على حس���اب القادس���ية 
وانه كما وعد اجلماهير لن يلعب للتعادل بل س���يدخل 
املباراة من أجل الفوز كما قال في مباراة الذهاب، مشيرا 
إلى أنه يعلم ان القادسية فريق قوي ومنظم وقد شاهد 
ذلك من خالل مباراة الذهاب إال ان فريقه اس���تعد جيدا 

لهذه املواجهة. 

الرفاع والكرامة في وضع جيد للتأهل
 يبدو ان فريقي الرفاع البحريني والكرامة السوري في 
وضع جيد للتأهل الى نصف نهائي كأس االحتاد االسيوي 
لكرة القدم.  ففي ذهاب ربع النهائي، يحل الرفاع والكرامة 
ضيفني على دا نانغ الڤيتنامي وموانع تونغ التايلندي.  
ويحل الكرامة ضيفا على موانغ تونغ باحثا عن التأهل 
الى نصف النهائي ايضا، فبعد الفوز الصعب الذي حققه 
على ارضه 1-0 ذهابا، بات الفريق السوري يدرك متاما 
م���اذا يجب ان يفعل في مباراة االياب، اذ يكفيه التعادل 
حلسم تأهله. ويحل الرفاع ضيفا على دا نانغ الڤيتنامي 
وهو في وضع مريح جدا للع���ودة ببطاقة التأهل بعد 

فوزه بثالثة اهداف نظيفة ذهابا على ارضه. 

مؤتمر صحافي
يعقد اليوم في احلادية عشرة والنصف صباحا بفندق 
كورت يارد مؤمتر صحافي يضم اجلهازين الفني واالداري 
لكل من كاظمة واالحتاد السوري اللذين سيلتقيان غدا 
في الدور ربع النهائي من كأس االحتاد اآلس���يوي، يليه 

اجتماع اللجنة الفنية 12/30.

ايكاشاي: سنبذل ما في وسعنا 
ق���ال مهاجم امليناء التايلندي ايكاش���اي ان املباراة بكل تأكيد 
ستكون صعبة ولكن الالعبني سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق 
الف���وز والتأهل إلى الدور نصف النهائي، مش���يرا الى أن العبي 
املين���اء مصرون على حتقيق نتيج���ة ايجابية ترضي اجلماهير 

التايلندية.

دشتي: تدربنا على »الترجيحية«
قال مدرب حراس القادسية أحمد دشتي انه يثق بقدرات العبي 
االصفر وحتقيقه����م نتيجة إيجاببية ترض����ي طموح اجلماهير، 
مشيرا إلى أنه حرص على تدريب احلراس على ركالت الترجيح 
طوال اليومني املاضيني متمنيا ان يوفق القادسية في حسم املباراة 

مبكرا. 

أن األمطار الغزيرة كانت السبب 
الرئيس����ي وراء ع����دم ظهور 
القادسية بمستواه الطبيعي 
وبالتالي سيكون على مدرب 
الميناء التايلندي ساسوم أكثر 
من اختيار: إما اللعب بتوازن 
في الشقين الهجومي والدفاعي 
أو االعتماد على مهاجم الفريق 
الخطر سارايوت في الهجمات 
المرتدة لكن من المستبعد أن 
يهاجم ألنه يعلم أن فتح الملعب 

سيكون لصالح المنافس. 

أي ه����دف وبالتالي س����يكون 
التعويض بهدفين صعبا في 

حال عدم التسجيل المبكر.
 ويبدو أن الرؤية أصبحت 
مكتمل����ة الص����ورة لالعب����ي 
القادس����ية من خالل مواجهة 
الذهاب التي كانوا فيها الطرف 
األفضل خصوصا في الشوط 
الثاني وأدركوا أن االختراق من 
العمق بات أسهل من األطراف 
الت����ي تعتب����ر ش����به مغلقة 
التايلن�ديين وعدم  لس����رعة 

أحمد عجب اال ان ذلك لن يكون 
مؤثرا في ظل تواجد المطوع 
المشعان ومعهم  وعبدالعزيز 
حمد العن����زي والخبرة خلف 

السالمة وسعود المجمد.
اما خط الوس�ط فيبدو أنه 
على عكس مباراة الذهاب فقد 
اكتمل بعودة العامر وتواجد فهد 
االنصاري نجم مباراة الذهاب 
باإلضافة إلى صالح الش����يخ 

ومعهما عمر بوحمد. 
وكعادته لن ينتظر األصفر 

تقدم الظهيرين طوال شوطي 
المب����اراة وبالتالي فإن الدور 
الكبير س����ي�كون على صالح 
الشيخ أو المش�عان لفتح ثغرات 
للمطوع الذي يجيد المراوغة 
في األماكن المف�توحة ما يسهل 
عملية االختراق والتس�جيل. 

من جهته يعلم فريق الميناء 
أن مهمته ستكون صعبة في 
إغ����الق منطقة الدف����اع بوجه 
الهجوم األصفر لمدة 90 دقيقة 
كما حدث في بانكوك ألنه يدرك 

كثيرا لالندف����اع نحو الهجوم 
بأكبر عدد ممكن لتسجيل هدف 
مبكر يريح الالعبي�ن ويبعدهم 
عن الضغط ألن الق�ادس�ية في 
حاجة إل����ى الفوز بأي نتيجة 
الهدف  وبالتال����ي تس����ج�يل 
يج�نبهم الكثير من المفاجآت 
التي قد تحدث مع مرور الوقت 
من احتمال تسج�يل ه�دف في 
التأهل  مرماهم يجع����ل مهمة 
صعب����ة الن اله����دف بهدفين 
واألصف����ر لم يس����جل هناك 

عبدالعزيز جاسم 
اليوم كل  القادسية  يحشد 
طاقته وأسلحته عندما يلتقي 
الميناء التايلندي على س����تاد 
محمد الحمد ف����ي إياب الدور 
ربع النهائي من كأس االتحاد 
اآلسيوي حتى يخرج بنتيجة 
ايجابية تضمن له التأهل إلى 
الدور نصف النهائي من البطولة 
وتفادي أي نتيجة اخرى تدخله 
في حس����ابات مع ضيفه الذي 
تعادل معه سلبا، لذلك يسعى 
العبو األصفر الى حسم األمور 
ليس في الوقت األصلي بل من 
الشوط األول كما بدا واضحا 
الالعبين قبل  من تصريحات 

المباراة.
وقد مر االصفر بعد مباراة 
الذهاب بظ����روف تمثلت في 
اصاب����ات عدد م����ن الالعبين 
اربكت حسابات المدرب محمد 
إبراهي����م وأرهقت����ه اكثر من 
دراسته للفريق الخصم فكان 
في انتظار شفاء مجموعة من 
الذين يعتبرون من  الالعبين 
الركائز األساسية في االصفر، 
فبعد عودة نجم خط الوسط 
أبرز  العامر تع����رض  ط����الل 
المطوع  القادسية بدر  العبي 
إلى اإلصابة اال انه شفي منها 

قبل المواجهة بيومين.
 لكن الم�ش����كلة الحقيقية 
ال��دفاع حيث  تكمن في خ�ط 
ل����م تتأكد مش�����اركة الث�نائي 
المص�اب حسين فاضل ومساعد 
ندا ما يؤث����ر على مردود هذا 
الخط بصورة كبيرة كون�هما 
الخبرة  يعتبران من العب����ي 
وال ي�وج����د بديل لهما في ظل 
ال��تراجع الكبير الذي يعيشه 
قائد األصفر نهير الش������مري 
الذي يتوق����ع أن يكون خارج 

التشكيلة.
 ومن المحتمل أيضا أن يفتقد 
خط الهجوم خدمات السوري 
فراس الخطيب لإلصابة وكذلك 

مهدي: ندرك المسؤولية 
أكد احلارس صالح مهدي أن جميع الالعبني جاهزون للمباراة ويدركون 
مدى املسؤولية امللقاة على عاتقهم ويعلمون أن نتيجة التعادل هناك كانت 
ايجابية ولكنها في نفس الوقت لها جوانب س��لبية في حال تسجيل هدف 
في مرمانا ما يجعلنا نبحث عن تس��جيل هدفني مش��يرا إلى انه يتوقع ان 

يحقق الالعبون الفوز دون الوصول ألشواط إضافية او ركالت ترجيح. 

الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم وإلى جانبه عبيد العصيمي

سالم فايز يسعى للتأهل لنهائي البطولة

»رماية اإلمارات« تعسكر في الكويت نجوم اإلسكواش يتطلعون
للمنافسة على لقب »جنى العقارية«

 القالف مساعدًا لمدرب »تحت 21 « في العربي

نظم احتاد الرماية االماراتي 
معسكرا تدريبيا لكل من الشيخ 
احمد بن حشر آل مكتوم بطل 
اوملبي���اد أثينا في رماية الدبل 
تراب، والشيخ جمعه بن دملوك 
آل مكتوم رامي االحتاد اإلماراتي 
التراب، على مجمع  في رماية 
ميادين الشيخ صباح األحمد 

االوملبي استغرق أسبوعا.
 من جانبه قال الشيخ احمد بن 
حشر آل مكتوم انه حرص على 
ان يكون املعسكر ببلده الثاني 
الكويت ملا يحمله مجمع ميادين 
الشيخ صباح االحمد من تقنية 

دولية واوملبية وتوافر جميع 
االمكانيات الفنية داخل املجمع، 
وان مش���اركته وأخيه الشيخ 
جمعه بن دملوك في التدريبات 
مع ابطال الكويت الذين يصنفون 
عامليا ضمن افضل رماة العالم 
على املستويني القاري والدولي 
فرصة طيبة الستعادة املستوى 
الفني الذي كان عليه في دورة 
االلعاب االوملبية في اثينا 2004 
عندما حق���ق امليدالية الذهبية 
في رماية الدب���ل تراب، مؤكدا 
انه قبل مشاركته في اوملبياد 
أثين���ا حرص على تواجده في 

التدريب���ات مع اش���قائه رماة 
الكوي���ت ومتكن م���ن حتقيق 
امليدالية الذهبية حيث استفاد 

كثيرا من هذا املعسكر.
وتوجه بالش���كر للش���يخ 
سلمان احلمود والعضاء مجلس 
اإلدارة الذين ساهموا في تسهيل 
اقامة ه���ذا املعس���كر وتقدمي 
مس���اعدات كبي���رة إلجناحه، 
متمنيا مواصلة التدريبات بني 
رماة االحتاد الكويتي واالحتاد 
االماراتي الن ذلك سيساهم في 
تطوير املس���توى الفني لرماة 

البلدين.

أجمع عدد من جنوم منتخبنا 
الوطني لالسكواش عن عزمهم 
لتحقي���ق نتائ���ج ايجابية في 
منافسات بطولة جنى العقارية 
الدولية لالسكواش التي انطلقت 
منافستها امس على مركز االسير 
يوسف املشاري بنادي القادسية 
برعاية الش���يخة فادية السعد، 
مؤكدي���ن ان البطوالت الدولية 
تساعدهم على حتسني مراكزهم 

في التصنيف العاملي.
ويتطلع النجم عبداهلل املزين 
السترجاع لقبه في البطولة بعد 
ما فقده في البطولة الس���ابقة 
النهائية  املباراة  عندما خس���ر 
امام الباكستاني فرحان محبوب.

موضحا انه لن يتنازل عن حتقيق 
حلمه بالفوز بلقب البطولة الذي 
حافظ عليه ملدة 3 اعوام متتالية 
بالرغم من صعوبة املنافسة التي 
تنتظره هذا العام مشيرا إلى أن 
العديد من األبطال املشاركني في 
البطولة سيمثلون التحدي األكبر 

بالنسبة له. 
وب���ني املزي���ن انه س���يبدأ 

مش���واره من خالل مش���اركته 
الرئيسية باعتباره  في األدوار 
من املصنفني العش���رة األوائل. 
وتطرق الى اس���تعداداته التي 
اقتصرت عل���ى أداء التدريبات 
بصف���ة يومية خ���اض خاللها 
مجموعة من املباريات مع زمالئه 
في املنتخب الذين سيشاركون 

أيضا في البطولة.

فايز: التأهل للنهائي

من جانبه، يطمح سالم فايز 
العب املنتخب الوطني اخلروج 
بأكبر اس���تفادة فنية من خالل 
مشاركته في البطولة واحتكاكه 
بنجوم اللعبة الكبار، موضحا ان 
مواجهة العبني من مدارس مختلفة 
اعداد للمش���اركات  يعد أفضل 
الرس���مية الت���ي تنتظرهم في 
الفترة املقبلة مضيفا ان طموحه 
ينحصر في املنافسة على التأهل 

الى النهائي .
ووجه فايز شكرا خاصا الى 
الشيخة فادية السعد والى اللجنة 
املنظم���ة والقائمني على تنظيم 

مثل هذه البطوالت.
من جانبه وجه مدير البطولة 
الدعوة للجماهير  الرندي  علي 
حلض���ور ومتابعة منافس���ات 
البطولة وتشجيع ابطال الكويت 

في هذا احلدث الدولي.
واكد الرندي ان جميع مالعب 
مركز االس���ير يوسف املشاري 

جاهزة الستقبال املنافسات. 

سحب القرعة 

وقد جرت صباح امس مراسم 
البطولة بحضور  سحب قرعة 
جهاجنير خ���ان رئيس االحتاد 
الدولي واملستشار الفني للبطولة 
ومدي���ر البطولة عل���ي الرندي 
واحل���كام حي���ث مت التأكد من 
ثبوتي���ات الالعبني قبل خوض 

املنافسات التمهيدية للبطولة.
واجتمع احلكم العام للبطولة 
الدولي الباكستاني جمشيد خان 
مع حكام البطولة وناقش معهم 
اخر التطورات في القانون الدولي 
للعبة والقى محاضرة للحكام قبل 

انطالق منافسات البطولة.

قرر مجل���س ادارة النادي 
العربي ف���ي اجتماعه االخير، 
تعيين الالعب الس���ابق مالك 
القالف مساعدا لمدرب تحت 21 

سنة لكرة القدم زوران.
 وتقدم بالش���كر الجزيل 
الى عبدالعزيز عاشور لتكفله 
المحترفين  الالعبين  بصفقة 
الطائ���رة والس���لة،  للك���رة 
األميركيان جيرمان واتسون 
وجاريد ميرال للسلة، والصربي 
ماركو جاالش���ييف للطائرة.

كما اعرب عن شكره الى أنور 
بوخمس���ين لتكلفه بصفقة 
المحترفين في كرة  الالعبين 
القدم للصاالت، وهما البرازيلي 
دييغو جومارس والبلجيكي 

ليمار زوا كارلوس. 
ووافق مجلس االدراة على 
اقامة معسكر تدريبي للفريق 
األول لكرة السلة في االمارات 
العربية المتحدة، على ان يحدد 
موعده الحقا.ووافق ايضا على 
مشاركه الفريق األول للطائرة 

المقررة  العربية  البطولة  في 
خالل شهر فبراير المقبل في 

األردن.
 وقرر تعيين الالعب السابق 
راشد الرشود مساعد للمدرب 
األول لفريق الطائرة، وتشكيل 
لجنة العالقات العامة واإلعالم 
برئاسة حامد خشاوي ومقرر 
اللجنة علي اتش واالستقبال 
الموسوي واالعالمية  موسي 
عادل صف���ر ولجنة المنصة 

جاسم ملك.

اليتامى باقٍ في رئاسة »الرديف«
عبداهلل العنزي

يغ���ادر املنتخب الوطني »الرديف« غدا متوجها الى العاصمة 
االردنية عمان للمش���اركة في بطولة غرب آسيا السادسة لكرة 
القدم، وهي املش���اركة االولى لالزرق في هذه البطولة، وقد جدد 
مجلس ادارة احتاد الكرة الثقة بيوس���ف اليتامى رئيسا للوفد 
املشارك في البطولة، مؤكدا في الوقت ذاته انه من خيرة الكوادر 

االدارية.
وقد اكد مصدر في مجل���س ادارة احتاد الكرة ل� »األنباء« ان 
االحتاد بحث كل اجلوانب القانونية التي تتعلق مبسألة رئاسة 
اليتام���ى لوفد الرديف، وقد تبني لالحتاد عدم تعارض هذا االمر 
مع تعيينه مؤخرا عضوا في مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب 

والرياضة.
واضاف املصدر ان احتاد الكرة سيبحث قانونيا بعد عودة الوفد 
من االردن استمرار عمل اليتامى كعضو في مجلس ادارة الهيئة 
مع عمله عضوا في اللجنة الفنية والتطوير باحتاد الكرة، مشيرا 
الى انه ال يوجد مبدئيا في قانون 2007/5 ما يعوق استمرار عمل 
اليتامى في الهيئة او باللجنة الفنية والتطوير. ومن املقرر ان يعقد 
اجلهازان الفني واالداري لالزرق مساء اليوم اجتماعا حتضيريا 
قبل املغادرة الى االدرن »بعد مباراة القادسية وامليناء التايلندي«، 
وذلك حتس���با الجراء اي تغييرات عل���ى الالعبني املغادرين الى 
البطولة في ظل اصابة املدافعني حسني فاضل ومساعد ندا اللذين 
س���يتم حتديد مغادرتهما مع االزرق من عدمها بعد املباراة، علما 
ان اجلهاز الفني لالزرق بقيادة املدرب الصربي غوران توفاريتش 
قد وضع كال من احمد الرشيدي واحمد العيدان بديلني محتملني 

في حالة غياب فاضل وندا.
وس���ينزل وفد االزرق في فندق ميريديان في العاصمة عمان 

على ان يقوم باجراء تدريبه االول بعد الوصول اليها مباشرة.

خسارة األولمبي من ڤيتنام
خس���ر منتخبنا األوملبي أمام املنتخب الڤيتنامي 0 � 2، وذلك 
في افتت���اح مبارياته في بطولة ڤيتنام الدولي���ة الودية، وكان 
املنتخب الكوري الشمالي األوملبي قد فاز على نظيره األسترالي 
في افتتاح مباريات البطولة، وتأتي مش���اركة منتخبنا األوملبي 
في هذه البطولة ضمن خطة إعداده للمشاركة في دورة األلعاب 
اآلسيوية في مدينة غوانزو الصينية خالل الفترة من 12 الى 27 

نوفمبر املقبل.
ومن املقرر ان يلتقي املنتخب األوملبي يوم غد نظيره الكوري 
الشمالي قبل ان يختتم مبارياته يوم اجلمعة املقبل بلقاء املنتخب 

االسترالي.

بدر املطوع مطالب بالظهور مبستواه املعهود

الميناء القادسية

7:45
الثالثة الرياضية

بطولة تنشيطية ألشبال الكرة
قررت جلنة املس���ابقات باحتاد الكرة اقامة بطولة تنشيطية 
لكرة القدم الش���بال حتت 16 سنة في الفترة من 8 اكتوبر وحتى 
12 نوفمبر املقبلني وذلك نظرا النش���غال منتخب الناشئني حتت 
16 س���نة مبشاركات خارجية. وقد قسمت الفرق الى مجموعتني 
بحس���ب ترتيب الفرق في الدوري للموسم املاضي حيث ضمت 
االولى القادس���ية واليرموك والس���احل والفحيحيل والتضامن 
والصليبخات والنصر، بينما ضمت الثانية الكويت والس���املية 
واجلهراء وخيط���ان والعربي والش���باب وكاظمة، كما وضعت 

املسابقات الئحة جديدة للبطولة. 


