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بدر الحسيني ممثل الكويت 
الوحيد في دور الـ 16

)قاسم باشا(وفد ألعاب القوى أثناء استقباله باملطار

يوسف ناصر يعود من جديد لقيادة هجوم كاظمة )محمد ماهر(املدافع التايلندي يحاول منع املشعان من االنفراد بكلتا يديه

»الرديـف« إلى عمان
والرشيدي بدالً من فاضل

»األولمبي« يلتقي كوريا الشمالية اليوم

عبداهلل العنزي
يغادر في التاسعة والنصف صباح اليوم وفد املنتخب الوطني 
الرديف الى العاصمة االردنية عمان للمشاركة في بطولة غرب آسيا 
السادسة لكرة القدم، وهي املرة االولى التي يشارك فيها االزرق 
في هذه البطولة، وكان اجله���از الفني للمنتخب بقيادة املدرب 
الصربي غوران توفاريتش قد استبعد حسني فاضل من تشكيلة 

االزرق بسبب االصابة واستدعى بدال منه احمد الرشيدي.
وسيرأس وفد الرديف يوسف اليتامى ويضم كال من اسامة 
حس���ني مديرا للمنتخب، وعلي محمود اداريا ومبارك العجمي 
مشرفا وحسني بوحمد مسؤول عالقات عامة وغوران توفاريتش 
مدربا وعبدالعزيز حمادة مس���اعدا له وزافيتشا بييتش مدربا 
حلراس املرم���ى ود.عبداملجيد البن���اي اخصائي عالج طبيعي 
ود.علي الش���مالي طبيب املنتخب، باالضاف���ة الى 20 العبا هم 
»خالد الرش���يدي وحميد القالف وأحمد الرشيدي ومحمد راشد 
ومحم���د فريح وعامر املعتوق ومس���اعد ندا واحمد عبدالغفور 
وضاري سعيد وفهد االنصاري وعبداهلل الشمالي وعلي اشكناني 
وعبداهلل البريكي وسعود املجمد وحسني املوسوي وعبدالعزيز 
املشعان وجراح العتيقي. ومن املقرر ان يلتحق بالوفد غدا العبي 
كاظمة وهم يوسف ناصر وفهد العنزي وناصر الوهيب بعد ان 
يخوضوا مباراة فريقهم امام االحتاد السوري ضمن اياب الدور 

ربع النهائي لكأس االحتاد االسيوي.
ويلعب االزرق في املجموعة الثانية إلى جانب منتخبي االردن 
وس���ورية، وسيلتقي في املباراة االولى مع سورية االحد املقبل 
ثم س���يواجه االردن الثالثاء القادم، وسيتأهل اول املجموعات 
الثالث برفقة صاحب افضل مركز ثان الى الدور نصف النهائي 
م���ن البطولة، ومن املقرر ان ينزل وفد االزرق الرديف في فندق 
مريديان على ان يؤدي اول تدريباته في السادس���ة مساء على 
احد املالع���ب القريبة من الفندق. من جهته ق���ال مدير االزرق 
اسامة حسني ان املنتخب يسعى الى حتقيق عدة فوائد من هذه 
البطولة منها االعداد اجليد لبطولة االس���ياد املقرر اقامتها في 
مدينة غوانزو الصينية خالل الفترة من 12 الى 27 نوفمبر املقبل، 

وكذلك للمنافسة على احراز احد املراكز االولى للبطولة.

يلتقي منتخبنا االوملبي في 
الثانية عشرة ظهر اليوم مع 
نظيره الكوري الش���مالي في 
اجلولة الثانية لبطولة ڤيتنام 
التي يشارك  الودية،  الدولية 
فيها االزرق ضمن خطة االعداد 
لتصفيات اوملبياد لندن 2012، 
الثانية  املباراة  وسيلتقي في 
اليوم ايض���ا منتخبا ڤيتنام 

واستراليا.
وكانت اجلولة االولى اول من 
امس شهدت خسارة االزرق امام 
ڤيتنام بثالثة اهداف نظيفة، 

وفوز منتخب كوريا الشمالية 
على استراليا 1 � 0.

ويتصدر املنتخب الڤيتنامي 
الترتيب بف���ارق االهداف عن 
املنتخ���ب الكوري الش���مالي 
ويأتي منتخب استراليا ثالثا 
املركز  ومنتخبنا االوملبي في 

االخير.
اجلدير ذكره ان منتخبات 
الكويت واس���تراليا وكوريا 
الش���مالية تشارك مبنتخبات 
االوملبي بينما تشارك ڤيتنام 

باملنتخب االول.

مهرجان »الوطنية« ألفضل الالعبين دخل المرحلة النهائية

اجتماع عمومية »السلة« اليوم

خروج مبكر لالعبي الكويت 
من إسكواش »جنى«

عودة »القوى« بـ 8 ميداليات من »غرب آسيا«

ارزوقي وخلود املطيري وهنادي 
املزيعل ضمن دائرة املنافسة على 
لقب الالعبة االفضل في الرياضة 

النسائية.
ق����ال مدير  م����ن ناحيت����ه، 
املهرجان حسني عاشور ان نتائج 
التصويت للمرحلة االولى من 
املهرجان والت����ي مت من خاللها 
فرز االصوات اجلماهيرية والتي 
خصص لها نس����بة 40% فيما 
ذهبت نفس النس����بة الجنازات 
الالعبني وبطوالته����م ومن ثم 
اللجان  النتائج عل����ى  عرضت 
الفنية التي منحت نس����بة %20 
وه����ي املخصصة له����ا من قبل 
اللجنة املنظمة حيث مت توخي 
الدق����ة واحلذر وتأخير النتائج 
للتأكد م����ن صحتها ومطابقتها 
حسب ما هو مقرر لها من حيث 
النسب لكل لعبة من  احتساب 
التي يشملها املهرجان  األلعاب 

على حدة.

لعام 2010.
وحافظ كابنت املنتخب الوطني 
للفروسية اسامة اخلضرا على 
حظوظ����ه في احلص����ول على 
الفارس األفضل للموسم الثاني 
عل����ى التوالي، وس����يدخل في 
منافسة مع خالد اخلبيزي واحمد 
الشريدة، وكذلك استمرت مرمي 

أعلنت اللجنة املنظمة ملهرجان 
الوطنية الفضل الالعبني والذي 
يقام حت���ت رعاية نائب رئيس 
ال���وزراء للش���ؤون  مجل���س 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
الدولة لشؤون  االسكان ووزير 
التنمية الشيخ أحمد الفهد، عن 
عودة التصويت اجلماهيري ابتداء 
من اليوم عبر شركات االتصال 
الثالث »الوطنية« و»ڤيڤا« و»زين« 
الالعب األفضل في 22  الختيار 
لعب���ة جماعية وفردية مختلفة 
الثاني���ة والنهائية  في املرحلة 
للمهرجان، بعد ان اسفرت نتائج 
الفرز النهائ���ي للمرحلة االولى 
والتي مت م���ن خاللها اختيار 3 
العب���ني من كل لعب���ة عن بقاء 
العبي الفريق االول لكرة القدم 
في القادسية بدر املطوع وحمد 
العنزي، والع���ب الكويت وليد 
علي ضمن املنافس���ة على لقب 
الالعب األفضل ف���ي كرة القدم 

يعقد احتاد الس���لة اليوم اجتم���اع اجلمعية 
العمومي���ة العادي���ة لالحتاد وذلك في الس���ابعة 
والنصف مساء في قاعة اجتماعات اللجنة األوملبية 

في منطقة حولي.
وسيتم خالل االجتماع اعتماد التقريرين املالي 
واالداري، كما سيقوم االحتاد بتعيني مراقب حسابات 
اضافة الى وضع خطة عمل للموسم اجلديد الذي 

سيبدأ مطلع الش���هر املقبل. وستناقش اجلمعية 
العمومية االقتراحات املقدمة من ممثلي األندية.

من جانب آخر، يع���ود منتخبنا الوطني لكرة 
السلة الى البالد اليوم بعد أن أنهى مشاركته في 
البطولة العربية ال� 20 التي اقيمت في لبنان وحل 
ف���ي املركز اخلامس األخير ف���ي املجموعة األولى 

وودع البطولة.

شهد الدور التمهيدي لبطولة 
جنى العقارية الدولية لالسكواش 
لفئ����ة الرجال والت����ي انطلقت 
برعاية الش����يخة فادية السعد، 
على مركز االسير يوسف املشاري 
في نادي القادسية، خروج مبكر 
لالعبي الكويت فالح محمد وعلي 
الرامزي ومحمد يعقوب وزياد 
العويش وناصر الرامزي وعمار 
التميمي على أيدي ابطال فرنسا 
واجنلترا ومصر، لتنحصر اآلمال 
الكويتية في البطل بدر احلسيني 
الذي سيخوض منافسات دور 

ال� 16.
اليوم  وكان����ت منافس����ات 
االول قد شهدت تأهل فلورنيت 
بونتيري من فرنسا، ومازن جمال 
الزرقا من  وباسم مكرم وعادل 
مصر، واليكس اجنام من اجنلترا، 

وبدر احلسيني.
الثاني من  الدور  وسينطلق 
التصفي����ات التمهيدي����ة، بلقاء 

بونتيري مع مواطنه جوان ليزو، 
ويقابل احلسيني املصري مازن 
جمال، ويجمع اللقاء الثالث بني 
اجنام ومكرم، أما اللقاء االخير 
فس����يكون عبارة عن مواجهة 
مصرية بني الزرقا ووائل فرج.

وتختتم التصفيات التمهيدية 
اليوم، ويتأهل 4 العبني الى دور 

ال� 16.

الحسيني يسعى للتأهل

من جانبه، أكد العب منتخبنا 
الوطني بدر احلسيني انه يسعى 
للتأهل ال����ى الدور ربع النهائي 
بالرغم من صعوبة املهمة لتواجد 
العبني على مس����توى فني عال 
في البطولة، غي����ر ان الطموح 
موجود بتجاوز ه����ذه املرحلة 

التمهيدية.
وقال ان بطولة جنى العقارية 
باتت متلك سمعة ممتازة على 
مس����توى اللعبة نظرا الرتفاع 

الفن����ي وعلو كعب  املس����توى 
الالعبني املشاركني، شاكرا الشيخة 
فادية السعد على دعمها الدائم 
البطولة فحسب  ليس في هذه 
بل للعبة االسكواش بشكل عام، 
كما شكر جميع القائمني واللجان 

العاملة في البطولة.
اما املصري باس���م مكرم فقد 
شكر جميع العاملني في البطولة 
وعلى رأس���هم رئيس���ة اللجنة 
املنظمة الشيخة فادية السعد. وقال 
انه لم يأت ملجرد املشاركة، ويطمح 
الى ان يقدم املستوى الذي ميكنه 
من متابعة مشواره في البطولة 
وصوال الى األدوار املتقدمة، الفتا 
الى ان البطولة تضم خيرة العبي 
العالم في االس���كواش، وهذا ما 
يساعد في تطور مستواها الفني 
وزيادة شهرتها وانتشارها خاصة 
ان الالعبني يطمحون إلضافة نقاط 
حتس���ن ترتيبهم في التصنيف 

العاملي.

عبداهلل العنزي 
حظيت بعثة املنتخب الوطني اللعاب القوى 
باس���تقبال حافل بعد عودتها م���ن مدينة حلب 
السورية اثر املشاركة ببطولة غرب اسيا االولى، 
وقد حقق املنتخب 8 ميداليات خالل هذه املشاركة 

»ذهبية و3 فضيات و4 برونزيات«.
من جانبه اعرب رئيس الوفد محسن العجمي 
عن سعادته باالجناز الكبير الذي حققه الالعبون 
في مس���ابقة ام االلعاب، مشيرا الى ان هذا االمر 
ليس بالغريب على العبينا فهم ابطال وعودونا 

دائما على حتقيق االجنازات.
وبني العجمي انه لم تكن هناك اي مشاكل لدى 
الوفد باستثناء مشكلة الفندق التي عانينا منها 
في اليوم االول، مضيفا ان هذه البطولة والنتائج 
التي حققها الالعبون مبشرة مبشاركة قوية في 
بطولة االلعاب االسيوية مبدينة غوانزو الصينية 
خالل الفترة من 12 الى 27 نوفمبر املقبل، مشيرا 
ال���ى ان هذه البطولة كانت ضمن برنامج االعداد 
الذي وضعه احتاد العاب القوى للمش���اركة في 

االسياد.

ناصر العنزي - عبدالعزيز جاسم
حقق القادس����ية فوزا س����هال على امليناء 
التايلندي بنتيجة ثالث����ة أهداف دون رد في 
مواجهة اإلي����اب التي جمعتهما معا امس على 
ملع����ب محمد احلمد وتأه����ل بذلك إلى نصف 
نهائي كأس االحتاد اآلس����يوي ومالقاة الرفاع 
البحريني في نوفمب����ر املقبل، وكانت نتيجة 
الذهاب في بانكوك انتهت بالتعادل السلبي، وقد 
سجل أهداف األصفر حمد العنزي )12( وبدر 
املطوع )21( وعبدالعزيز املشعان )75(. لعب 
القادسية بتشكيلة مكونة من نواف اخلالدي 
وعلي الشمالي ومحمد راشد ومساعد ندا وعامر 
املعتوق وعبدالعزيز املشعان وصالح الشيخ 
وفهد االنصاري وجهاد احلسني وبدر املطوع 
وحمد العن����زي، وغاب فراس اخلطيب ونهير 
الش����مري وطالل العامر وحس����ني فاضل عن 
التشكيلة األساس����ية وهاجم األصفر خصمه 
مبكرا معتمدا على حتركات املشعان واحلسني 
واملطوع والعنزي الذين ش����كلوا بانطالقاتهم 
خطورة كبيرة على دف����اع اخلصم ونتج عن 
ذل����ك هدفني األول جاء بضربة رأس����ية حلمد 

العنزي )12( والثاني لبدر املطوع بعدما تخلص 
من احلارس وس����دد في املرم����ى اخلالي )21(، 
وحافظ األصفر على مرماه بفضل يقظة الدفاع 
وندرة الهجمات التايلندية. ولم يتغير احلال 
في الشوط الثاني، حيث السيطرة القدساوية 
مستمرة ولكن اقل تهديدا من الناحية الهجومية 
واكتفى باالستحواذ على الكرة وشن الهجمات 
املرتدة وأضاع املشعان فرصة ثمينة للتسجيل 
وسدد الكرة بأحضان احلارس، وأدخل املدرب 
محمد ابراهيم العبه طالل العامر بدال من جهاد 
احلسني وخلف السالمة بدال من حمد العنزي 
وجنح عبدالعزيز املش����عان في إضافة الهدف 
الثالث من انفراد صحي����ح )75(. أدار املباراة 
احلكم اإليراني مس����عود م����رادي وانذر جهاد 

احلسني بداعي التمثيل.

البرتقالي ال بديل عن الفوز

»أكون أو ال أكون« ش����عار سيرفعه كاظمة 
اليوم عندما يلتقي االحتاد السوري على ستاد 
الصداقة والسالم في إياب الدور ربع النهائي 
من نفس املسابقة، فالفوز فقط وال شيء غيره 

هو الذي سيؤهله إلى الدور نصف النهائي ألنه 
خس����ر مباراة الذه����اب 2 � 3 وكان املنقذ فيها 
فرج لهيب الذي سجل الهدف الثاني في الوقت 
بدل الضائع م����ا منح كاظمة فرصة أفضل في 
حتقيق الفوز هنا بفارق هدف ولكن بشرط أال 
تتعدى نتيجة 3 � 2 ما يعني أن فوز البرتقالي 
1 � 0 يؤهل����ه وكذل����ك 2 � 1، أم����ا نفس نتيجة 
مباراة الذهاب فمعناها االحتكام الى األشواط 
االضافية، وإن زادت عنها وبفارق هدف ستكون 

لصالح االحتاد.
ومن املؤكد أن كاظمة سيدخل مباراة اليوم 
مهاجما منذ البداية كي يس����جل هدفا يريحه 
ومينحه بعض الثقة ومن ثم بطاقة العبور إلى 
الدور نصف النهائي وهو قادر على ذلك كونه 
يضم مجموعة من الالعبني املميزين القادرين 
على تنفيذ خطط املدرب احملنك التشيكي ميالن 

ماتشاال.
ومن خالل مباراة الذه����اب بدا واضحا أن 
اخلل����ل الكبير في صف����وف البرتقالي يتمثل 
في خط الدفاع الذي كان مهتزا وتس����بب في 
خسارة مباراة الذهاب وهاهو اليوم يفتقد أبرز 

اما خط الوسط فانه زاخر بالالعبني واألوراق 
الرابحة وعلى رأسهم فهد العنزي والكيني محمد 
جمال واألول كان جنم مباراة الذهاب وسيكون 
مراقب����ا اليوم من أكثر م����ن العب ألن اجلميع 
يعل����م اآلن أنه مفتاح اللعب لكاظمة وبالتالي 
على ماتش����اال إعطاء دور أكب����ر للواعد محمد 
الداود الذي ميلك إمكانات كبيرة ويحتاج إلى 
فرصة أكبر، في حني سيستعيد خط الهجوم 
قوته الضاربة باملهاجم يوسف ناصر الذي غاب 
عن مباراة الذهاب لظروف خاصة ما سيعطي 
الفريق أفضلية على الدفاع السوري الذي كان 
مرتاح����ا نوعا ما بتواجد فهد الفهد البعيد عن 
مستواه، ويعول ماتشاال اليوم على القناص 
فرج لهيب وخبرته في حس����م األمور لصالح 
البرتقالي ألن ماتشاال يعلم أن اخلبرة في مثل 
هذه املباريات هي نصف القوة لذلك لن يفرط 

بإخراج لهيب إال إذا اطمان للنتيجة.
وعلى اجلبه����ة االخرى س����يكون االحتاد 
السوري حذرا ولن يغامر كثيرا في فتح امللعب 
وسيهاجم على فترات من خالل الهجمات املرتدة، 
ويضم االحتاد مجموعة من الالعبني الشباب 

الذين لديهم الطموح إلعادة األمجاد مرة أخرى 
لالحتاد وظهر ذلك من خالل حماسهم في مباراة 
الذهاب. وسيركز مدرب الفريق تيتا فاليريو 
على سالح الكرات الثابتة التي يجيدها العبوه 
وهي نقطة ضعف البرتقالي لذلك سيركز عليها 
كثيرا من خالل العرضيات وكذلك التسديد من 
بعيد الذي منحه األفضلية في مباراة الذهاب 
ومن الالعبني املميزين في صفوف االحتاد قلب 
الدف����اع عبدالقادر دكة ومحمد غباش وصالح 
شحرور باإلضافة إلى احملترف املميز السنغالي 

اخلطير جود فيرينوي.

الرفاع إلى نصف النهائي

من جهة أخرى، جدد الرفاع البحريني فوزه 
على مضيفه دا نانغ الفيتنامي وبلغ الدور نصف 
النهائي من مسابقة كأس االحتاد اآلسيوي بعدما 

تغلب عليه 5-3 امس في اياب ربع النهائي.
في حني خرج الكرامة الس����وري بخسارته 
أمام مضيف����ة موانغ تونغ التايلندي صفر-2 
في باك كري����ت، وكان الكرامة قد فاز 1-صفر 

في مباراة الذهاب.

عناصره وهو النيجيري أوبينا الذي طرد في 
مباراة الذهاب ما س����يجعل ماتشاال في حيرة 
من أمره بالبحث عن بديل خصوصا أن الفريق 
ليس لدي����ه العب يجيد اللعب في قلب الدفاع 
باس����تثناء العائد من اإليقاف عبداهلل دشتي 
الذي لم يشارك هذا املوسم كثيرا وبالتالي فان 

خيارات املدرب محدودة.

االتحادكاظمة
7:30

الثالثة الرياضية

حسني عاشور

القادسية يتخطى الميناء بسهولة ويتأهل لنصف النهائي
كاظمة أمام االتحاد السوري »أكون أو ال أكون« في كأس االتحاد اآلسيوي


