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خطــــف البطل عبــــداهلل املزين األنظار في ختــــام دور الـ 16 
ببطولة جنى العقارية لالسكواش املقامة على مركز األسير يوسف 
املشاري في نادي القادسية وذلك بعدما انتزع بطاقة التأهل لدور 
الثمانية على حساب املصري عمر خالد بطل العالم السابق لفئة 
الناشئني ليصعد املزين الى دور الثمانية ملالقاة املصري محمد 

علي املصنف الثامن في البطولة التي ستختتم غدا. 
وواجـــــــه املزيــن صعوبــــات كبيرة الجتيــــاز عقبة البطل 
املصري3-2 حيث خســــر املزين الشــــوط األول 8-11 ليستعيد 
توازنه في الثاني بــ 11-9 ليعود مجددا ليخســــر الشوط الثالث 
7-11 ولكنه ضرب بقوة في الشــــوطني الرابع واخلامس ليفوز 

بهما بواقع 11-8 و4-11. 
كما شهدت منافسات دور الـ 16 خروج الالعب سالم فايز على 

يد املصري محمد علي 3-1 )11-3 و7-11 و11-7 و6-11(.
في حني تخطى املصري وائل فــــرج عقبة االجنليزي جولي 

.0-3
واستمر مسلسل التألق املصري بفوز علي فرج على االجنليزي 
جــــان لي 3-1 ليالقي في الدور املقبل بورجال جوالن الذي تأهل 

على حساب االجنليزي الكس ان جام 0-3.
مــــن جهته قال مدير البطولة علــــي الرندي ان جميع اللجان 
العاملــــة بالبطولة تعمل بيد واحدة ما ســــاهم في إظهارها بهذا 
الشــــكل املميز، مشيرا الى أن البطولة عبارة عن بروڤة مصغرة 

للبطولة األهم وهي بطولة األمير الوالد 28 أكتوبر املقبل. 
وشكر الرندي احتاد االسكواش على تعاونه مع اللجنة املنظمة 
للبطولة وكذلك جميع احلكام الذين ظهروا مبستوى مميز ساهم 

في جناح البطولة. 
من جانبه ابدى عبداهلل املزين سعادته الكبيرة بالتغلب على 
املصري عمر خالد احد أفضل الالعبني الصاعدين على املستوى 
العاملي ليدخل ضمن قائمة املتأهلني لدور الثمانية، مشــــيرا إلى 
انه لم يشك للحظة في قدراته على اجتياز تلك العقبة ومواصلة 

)هاني الشمري( هجوم كاظمة لم يكن ذا فاعلية مؤثرة طوال املباراة

محمد إبراهيم في حيرة قبل مواجهتي العربي والرفاع

عبداهلل املزين جنح في تخطي عقبة املصري عمر خالد

الغربللي: هزيمتنا ليست لقوة الخصم بل لتواضع أداء العبينا

كاظمة خسر أمام االتحاد السوري قبل أن تبدأ المباراة
عبدالعزيز جاسم

قبل أن تبدأ مباراة كاظمة مع االحتاد الســــوري اول من امس في 
الدور ربع النهائي من كأس االحتاد اآلسيوي كانت كل األمور تشير الى 
أن كاظمة لن ينجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة 
وذلك للخلل الكبير في التشكيلة التي بدأ بها البرتقالي املباراة، لذلك 
نقول ان االحتاد تأهل ليس لقوته بل لألداء الباهت الذي ظهر عليه 
العبو كاظمة والعقم الهجومي واالستسالم للرقابة وعدم التحرك من 

دون كرة، على العكس من مباراة الذهاب.
وقــــد متثل اخللل في تشــــكيلة البرتقالي في عدم إشــــراك رأس 
احلربة األول حاليا في الكويت يوســــف ناصر الذي يشارك أساسيا 
مع األزرق، ثم إشراك الالعب الشاب محمد الداود كظهير أيسر ومن 
أمامه عبداهلل الظفيري العب وسط وهو ما جعل من اجلهة اليسرى 

مطمعا للهجمات السورية.
وال لوم يوجه لالعبني بقدر ما يوجه للمدرب ميالن ماتشاال الذي 
يعلم ان الداود العب وســــط والظفيري إما يلعب حتت املهاجمني أو 
مهاجما ثانيا لذا جاءت ركلة اجلزاء من هذه اجلهة، كما أن كاظمة كان 
يعاني من عدم العودة للدفاع فباإلضافة الى تواجد فرج لهيب وفهد 
الفهــــد في املقدمة لم يتراجع مع الفريق كثيرا فهد العنزي وعبداهلل 
الظفيري الذي إن تراجع تســــبب في مشــــكلة ألنــــه ال يجيد الدور 
الدفاعي. والغريب انه بعد صدمة الهدف لم يحرك ماتشاال والعبوه 
ساكنا بل استمروا في حالة من عدم االتزان حتى في الشوط الثاني 
الذي أجرى فيه ماتشــــاال تبديال واحدا بإشــــراك يوسف ناصر بدال 
من الــــداود ويرجع الظفيري مدافعا، ما اضطر فرج لهيب في بعض 
احلاالت للعودة لقطع الكرات، ورمبا كان األجدر مباتشــــاال إشــــراك 
يوســــف ناصر من البداية ألنه يساعد تهيئة في الفرص وذلك رغم 
إضاعتــــه لها لكنه كان حال وكان مــــن املفترض ترك فهد الفهد بديال 
ألن أســــلوبه قريب من فرج لهب وبالتالي يحتاج إلى العب ســــريع 

يجيد التحرك والهروب من الرقابة. من جهته قال أمني الصندوق في 
نادي كاظمة جهاد الغربللي ان االحتاد الســــوري كان يستحق الفوز 
والتأهل إلى الدور نصف النهائي ليس لظهوره بأداء قوي بل بسبب 
أداء كاظمة املتواضع الذي كان يســــتحق عليه اخلسارة، مشيرا إلى 
أنــــه يوما بعد يوم يتأكد من أن العبي كاظمة عندما يوضعون حتت 
ضغط نفســــي فإنهم يفشلون في حتقيق النتيجة املرجوة، فبعد أن 
تقدم االحتاد بهدف لم يستطع الفريق العودة للمباراة وكأن اإلحباط 

متكن منهم قبل نهاية املباراة.
وأشــــار الغربللي الى أن تشكيلة املباراة هي حق أصيل للمدرب 
وحده ســــواء اتفقنا معــــه أو لم نتفق وبالتالي هــــو وحده يتحمل 
مســــؤولية اختياراته، لكن كلنا ثقة باملدرب ماتشــــاال وقدرته على 
العودة بالفريق مرة اخرى ملنصــــات التتويج وعلينا التركيز على 
املسابقات احمللية.الفتا الى أن اجلماهير خرجت غاضبة من املباراة 
وهو حق مشروع لهم ألنها كانت متني النفس بالفوز والتأهل الذي 

لم يكن صعبا وكان في متناول اليد.
من جانبه قال إداري الفريق األول عصام ســــكني ان الالعبني لم 
يكونــــوا في يومهم وظهروا بعكس مســــتواهم احلقيقي الذي كانوا 
عليه في املباريات الســــابقة، مشــــيرا إلى أن االحتــــاد أغلق مناطق 
دفاعه بإحــــكام بأكبر عدد من العبيه ما صعب من مهمة العبينا في 

اختراق دفاعهم.
وأشــــار الى ان غياب قلب الدفاع النيجيري أوبينا أثر كثيرا على 
اخلط اخللفي خصوصا في الهجمات املرتدة والتي كان يعتمد عليها 

الفريق السوري طوال شوطي املباراة.
وبني ســــكني أن على الفريق عدم الوقوف عند خسارة االحتاد بل 
عليــــه التفكير في أن هناك العديد من البطوالت املقبلة والتي يجب 
أن نقاتــــل عليها ونحقق على األقل لقبا يرضي اجلماهير التي تقف 

خلفنا.

بسبب اإلصابات والمشاركة مع منتخبي الرديف واألولمبي

 القادسية يبحث عن العبين لمواجهة العربي والرفاع
عبدالعزيز جاسم

القادسية مشكلة كبيرة تؤرق  يواجه 
اجلهازيـــن الفنـــي واإلداري ألنها أربكت 
حساباته وتتمثل في غياب عدد كبير من 
العبيه األساسيني ألسباب مختلفة. فبعد 
سفر 7 من العبيه للمشـــاركة مع رديف 
األزرق في بطولة غرب آسيا باألردن وهم: 
عبدالعزيز املشعان وضاري سعيد وعامر 
املعتـــوق ومحمد راشـــد وفهد األنصاري 
ومســـاعد ندا وســـعود املجمد، سيضطر 
األصفـــر إلى التخلي عن خدمات احلارس 
نواف اخلالدي الذي عقد قرانه أمس وكذلك 
عن السوري جهاد احلسني الذي غادر قبل 
يومني إلقامة حفل زفافه في سورية وسيعود 

في 26 اجلاري.
ولن تكون املشكلة مقتصرة فقط على 
هؤالء الالعبني التسعة بل ما يزيد األمور 
تعقيدا للجهاز الفني بقيادة محمد ابراهيم 
عدم قـــدرة كل من حســـني فاضل ونهير 
الشمري وفايز بندر وأحمد عجب والسوري 
فراس اخلطيب على عدم املشـــاركة بعد 
التوجيهات الطبية التي تالقها اجلهاز الفني 
أمس بضرورة عدم إشراكهم لإلصابة، وزاد 
عليها عدم مشاركة بدر املطوع حتى يتم 
شفاؤه متاما من اإلصابة التي أبعدته عن 
التدريبات في الفترة السابقة لكنه شارك 
في مباراة امليناء التايلندي في الدور ربع 
النهائي من كأس االحتاد اآلســـيوي رغم 
شـــعوره باأللم. لذا سيكون على األصفر 
األ يبحث عن العبـــني من فريق حتت 21 
سنة خاصة انه سيواجه العربي غدا في 

كأس االحتاد.
وحتى البحث عن العبني من فريق حتت 
21 ستكون صعبة في ظل مغادرة 4 من أبرز 
الالعبني للمشاركة مع املنتخب األوملبي في 
الدورة الودية وهم: محمد القطان واحمد 
مطر واملدافعان عبدالرحمن العنزي وسعد 

الناشي. وأكثر اخلطوط التي ستعاني هذه 
املشكلة هو خط الدفاع فبعد أن غادر راشد 
واملعتوق وضاري وندا الى جانب إصابة 
الشمري وبندر وفاضل لم يتبق إلبراهيم 
ســـوى 3 العبني يجيدون اللعب في هذا 
املركز وهم: علي الشـــمالي وعلي النمش 

واحملترف املغربي عصام العدوة.

مشكلة في مباراة الرفاع

ويبـــدو أن مواجهـــة العربي في كأس 
االحتاد ليســـت هي الوحيدة التي تؤرق 
اجلهازين الفني واإلداري لألصفر بل كذلك 
مواجهة الرفاع البحريني في نصف نهائي 
كأس االحتاد اآلســـيوي التي ستكون في 
5 أكتوبر املقبل فـــي البحرين، ففي حال 
وصول رديـــف األزرق إلى نهائي بطولة 
غرب آسيا الذي سيقام في 3 أكتوبر املقبل 
فإنه يستحيل على العبي القادسية املهمني 
وباألخص األساسيون منهم املعتوق وراشد 
وندا واملشـــعان واألنصاري املشاركة مع 
االصفر وبالتالي سيكونون خارج التشكيلة، 
باإلضافـــة إلى اإلصابـــات التي قد حتدث 
خالل املباريات املقبلة الى جانب املصابني 
احلاليني، علما أن وفد القادسية سيغادر 
إلى البحرين في 2 أكتوبر أي قبل املواجهة 

بـ 3 أيام. 
من جهة أخرى، ذكر مصدر في القادسية 
لـ »األنباء« أن هناك نية الستدعاء بعض 
الالعبني املهمني في منتخب الرديف في حال 
خروجه من الدور نصف النهائي، لكن في 
حال التأهل فلن حترمهم اإلدارة من متثيل 
األزرق وبالتالي ســـيضطر القادسية الى 
اللعب في البحرين من دون العبيه السبعة 
املشـــاركني مع الرديف ألنه من املستحيل 
مشاركتهم في 3 أكتوبر ووصولهم البحرين 
في 4 منه ومشـــاركتهم أمـــام الرفاع بعد 

الوصول بيوم.

المزين إلى ربع نهائي إسكواش جنى العقارية

الرفاع يستغني عن ميالدين

الثويني ضمن حكام النخبة

غوران: جاهزون لـ »خليجي 20«

المنامة ـ ناصر محمد
رشح االحتاد اآلسيوي لكرة القدم طاقم حتكيم دوليا قطريا إلدارة 
مباراة الذهاب بالدور قبل النهائي لكأس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم بني 
فريقي الرفاع البحرين والقادسية والتي ستقام بالبحرين يوم اخلامس 
من اكتوبر املقبل، حيث سيدير اللقاء عبداهلل بليدة ويساعده حسن 
الزوادي ووليد العمادي واحلكم الرابع بنجر الدوسري، فيما سيراقب 
املباراة األســــترالي إسرائيل دانيل ومراقب احلكام املاليزي محمد بن 

يعقوب، علما ان مباراة اإلياب ستقام بالكويت يوم 19 أكتوبر.
وقــــد حدد االحتاد اآلســــيوي املباراة النهائية يوم الســــادس من 

نوفمبر.
من جهة اخرى، قررت إدارة نادي الرفاع االســــتغناء عن الالعب 
الصربي ميالدين بعد قرار »فيفا« بإيقاف الالعب ملدة 4 أشهر نتيجة 
اخلالفات التي حدثت بني ناديي كاظمة والقادسية والغرامة املوقعة 
بســــبب االنتقال اخلاطئ من كاظمة الى القادســــية عام 2008 وبلغت 

400 ألف دوالر.

أقر االحتاد اآلسيوي لكرة القدم اعتماد جتربة احلكام الـ 5 في 
مباريات كأس االحتاد اآلسيوي، يديرون كل مباراة بحيث يكون 
هناك حكم ساحة واثنان مساعدان للحكم واثنان آخران خلف كل 
مرمى وسيبدأ تطبيق هذه التجربة في مباريات كأس رئيس االحتاد 
اآلســـيوي في دولة »مينمار« كمبوديا خالل الفترة من 21 الى 28 
اجلاري، وقـــد مت تكليف حكام النخبة إلدارة هذه املباريات حيث 
مت اختيار احلكم الدولي »يوســـف الثويني« باعتباره أحد حكام 
النخبة الذين متيزوا في مجال التحكيم وإدارة املباريات وقد تقرر 
شرح هذه التجربة من خالل محاضرات لتطبيق القانون اجلديد 

للحكام خالل الفترة من 21 الى 23 اجلاري.

أكد مدرب املنتخـــب الوطني الصربي غـــوران توفاريتش ان 
املنتخب الوطني في كامل جاهزيته للمشـــاركة في »خليجي 20« 
وبصورة مشرفة وجاء تأكيده من خالل اعتماد برنامج اإلعداد الذي 
سيستهله مبباراتني وديتني مع البحرين 8 أكتوبر املقبل وڤيتنام 
يوم 12 منه، إضافة الى معسكر تدريبي خارجي في أبوظبي اعتبارا 
من 8 نوفمبر وحتى موعد »خليجي 20« والذي تنطلق مبارياته 

في اليمن 22 نوفمبر.

»اإلسكواش« يعلن التصنيف المحلي لالعبين
حامد العمران

حدد مجلس إدارة احتاد االسكواش 31 من أكتوبر املقبل موعدا النعقاد 
اجلمعية العمومية لالحتاد، وذلك خالل اجتماع مجلس اإلدارة الذي عقد 
24 أغس��طس املاضي وقد خاطب االحتاد األندية وأعلمهم بأن 5 أكتوبر 
املقبل هو آخر موعد لتلقي االقتراحات، على ان يكون 30 اجلاري اليوم 

األخير لتسديد االشتراكات ألعضاء اجلمعية العمومية.
م��ن جانب آخر، حددت جلنة املس��ابقات باالحتاد تصنيف الالعبني 
على املستوى احمللي جلميع الفئات، حيث جاء عبداهلل املزين، في املركز 
األول على مستوى العمومي، فيما حل بدر احلسيني في املركز الثاني، 
وج��اء علي الرامزي )اليرموك( ثالثا، ثم عمار  الرامزي )اليرموك( رابعا، 
فيما تصدر يوسف نزار )اليرموك( الترتيب في فئة حتت 19 سنة وجاء 
ناصر الراشد )كاظمة( ثانيا، وحسن عبداجلادر )الكويت( ثالثا، واملصري 

احمد صابر )القادسية( في املركز الرابع.
وفي فئة حتت 17 سنة، احتل يوسف نزار )اليرموك( املركز األول ثم 
علي عبداجلادر )الكويت( في املركز الثاني، ويوسف السجاري )كاظمة( 

ثالثا، وفهد الكندري )القادسية( في املركز الرابع.
وفي فئة حتت 15 سنة احتل عيسى أشكناني )اليرموك( املركز األول 
وجاء العب العربي عبدالرحمن ناصر في املركز الثاني، وعبداهلل عجيز 
)خيطان( في املركز الثالث ثم العب الكويت حسني عبداجلادر في املركز 
الرابع. وفي فئة حتت 13 سنة احتل العبا الساملية حسن ابراهيم وعيسى 
غلوم املركزين األول والثاني، وج��اء العب كاظمة عبدالرحمن نور في 

املركز الثالث والعب الكويت خالد اجلنيدل في املركز الرابع.
وفي فئة حتت 11 س��نة جاء العبا العربي علي القالف ومحمد ذياب 
ف��ي املركزين األول والثاني ثم العب البرتقالي عبداهلل الهزمي في املركز 

الثالث وعبداهلل السعدون )الكويت( في املركز الرابع.
هذا وس��تنطلق البطولة التنش��يطية الثالثة غدا على مالعب مجمع 

الشيخ سالم الصباح الدولي لالسكواش بجنوب السرة.
وتستمر البطولة ملدة 10 أيام متتالية على ان تنطلق بطوالت الدوري 
جلميع املراحل الس��نية اعتبارا من اخلامس م��ن أكتوبر املقبل وتلعب 

املباريات على مالعب األندية.

الجمعية العمومية التحاد السلة
اعتمدت التقريرين المالي واإلداري

يحيى حميدان
العمومية  اعتمدت اجلمعيـــة 
الحتاد كرة السلة التقريرين املالي 
واإلداري عن الفتـــرة من 1 يوليو 
2009 وحتى 30 يونيو املاضي في 
أقل من 5 دقائـــق خالل االجتماع 
الذي عقد اول من أمس وترأسه أمني 
سر االحتاد ضاري برجس. ووافق 
أعضـــاء اجلمعية العمومية الذين 
ميثلون 12 ناديـــا على التقريرين 
املالـــي واإلداري اضافة الى خطة 
عمل االحتـــاد وامليزانية املقترحة 
للسنة املالية 2011/2010، وفوضت 
»العمومية« مجلـــس ادارة احتاد 
السلة تعيني مراقب احلسابات للسنة 
املالية القادمة. وحضر عن األندية 
هاني املال )القادسية(، منير الفارس 
)اجلهراء(، أحمد جلوي )النصر(، 
علي عبد الصمد )الساحل(، فرج نفاع 
)العربي(، عدنان حمادة )كاظمة(، 
ومشـــعل علي )اليرمـــوك(، عبد 
الهادي اخلباز )الصليبخات(، خالد 
الشمري )الشباب( جمال العازمي 
)الساملية(، في حني لم يحضر ممثال 
الكويت والتضامن. من جهته، أبدى 
أمني ســـر االحتاد ضاري برجس 

ضاري برجس

اعتـــزازه بثقة اجلمعية العمومية 
لالحتاد، مؤكـــدا أن هذه الثقة هي 
محل اعتزاز وتقدير ملجلس ادارة 
االحتـــاد، متمنيا أن يكون االحتاد 
عند حسن ظن األندية في السعي 
لتطوير وإجناح مسابقات االحتاد 
في السنوات القادمة. هذا وقد أبدى 
العديد من ممثلي األندية ســـعادة 
وارتياحهم أثناء حضورهم اجلمعية 
العمومية بعد التنظيم الفائق الذي 
وجدوه بحضور اعالمي من احملطات 

الفضائية ورجال الصحافة.

برجس يبدي اعتزازه بثقة ممثلي األندية


