
رياضةالثالثاء  28  سبتمبر  2010   44
للتأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة

الرديف »المنتشي« بفرصتي الفوز أو التعادل يواجه األردن في »غرب آسيا«
عبداهلل العنزي

بفرصتي الفوز او التعادل يخوض 
الردي���ف مباراة  الوطني  املنتخ���ب 
اليوم  املنتخب األردني  أمام  حاسمة 
ضمن بطولة غرب آسيا املقامة حاليا 
في العاصم���ة األردنية عمان. وأمام 
الدور  الى  األزرق فرصتان للتأه���ل 
او  التعادل  النهائي للبطولة،  نصف 
الفوز، بعد جناحه في تخطي املنتخب 
السوري اول من امس 2 � 1، وستقام 
املباراة على ستاد امللك عبداهلل الثاني 
في التاسعة مساء بتوقيت الكويت، 
ويسبق هذه املباراة لقاء ايران وعمان 

ضمن منافسات املجموعة االولى.
ويتصدر األزرق مجموعته الثانية 
برصيد 3 نق���اط ويليه االردن ثانيا 
ثم سورية في املركز الثالث واالخير 
بفارق االهداف ع���ن االردن، ويتعني 
على منتخبنا حتقيق الفوز او التعادل 
للتأهل الى الدور نصف النهائي، اما 
في حالة اخلسارة بفارق هدف واحد 
فقط فانه س���ينتظر نتائج مباريات 
املجموعتني األخيرتني لتحديد مصيره 
في التأهل ألن نظام البطولة يقضي 
بتأهل املنتخبات احلاصلة على املراكز 
االولى في املجموعات الثالث وصاحب 

أفض���ل مركز ثان. وق���د قدم االزرق 
مباراة كبيرة أمام سورية واستطاع 
اجلهاز الفني بقيادة املدرب الصربي 
اللعب بالتشكيلة  غوران توفاريش 
األفضل، فبعد ان انتهى الشوط االول 
بالتعادل السلبي على الرغم من سيطرة 
األزرق علي���ه، بكر محمد راش���د في 
افتتاح التسجيل لألزرق في الدقيقة 
»53« من تسديدة قوية لم يحرك لها 
ساكنا حارس مرمى سورية مصعب 

بلحوس.
واس����تمر أداء االزرق بع����د الهدف 
خصوصا من ناحية اللعب على الهجمات 
املرتدة السريعة وجنح حسني املوسوي 
في استغالل إحداها بعد ان تابع عرضية 
يوس����ف ناصر التي وضعها املوسوي 
بسهولة في املرمى السوري »71«، وبعدها 
قلص احمد العمير النتيجة لسورية من 
رأسية دخلت مرمى خالد الرشيدي على 

الرغم من متابعته لها »85«.
وال يبدو ان غوران سيغير كثيرا على 
التشكيلة في مباراة اليوم، فاالزرق قدم 
مباراة جيدة امام سورية على الصعيدين 
التكتيكي والبدن����ي، لذلك من املتوقع 
ان يلعب غوران بنف����س اخلطة 4 � 4 
� 2 بوجود خالد الرشيدي في حراسة 

املرمى ومس����اعد ندا واحمد الرشيدي 
ومحمد راش����د وعامر املعتوق في خط 
الدفاع وعبداهلل الشمالي وعبدالعزيز 
املش����عان وجراح العتيق����ي وعبداهلل 
البريكي في املنتصف ويوسف ناصر 
وحسني املوس����وي في املقدمة، وميلك 
االزرق العبني جيدين على دكة البدالء 
امثال فهد العنزي وعلي اشكناني وفهد 

االنصاري.
وعلى االزرق اللعب بحذر في بداية 
املب����اراة من اجل امتص����اص احلماس 
االردني، وستكون املهمة الكبيرة لالعبي 
االرتكاز جراح العتيقي وعبداهلل الشمالي 
في إغالق منطقة الوسط أمام الهجمات 
األردنية، وقد أحسن الثنائي االداء في 
مباراة سورية خصوصا الشمالي الذي 
ق����دم مباراة كبيرة، في حني يجب على 
عامر املعتوق ان تكون فاعليته اكبر على 
الصعيد الهجومي بعد ان التزم بالواجبات 

الدفاعية فقط في املباراة االولى.
وفي اخلط الهجومي يبدو االمر اكثر 
ايجابية بتواجد العبني من الطراز املهاري 
الرفيع وهم املشعان واملوسوي والبريكي 
ويوسف ناصر او حتى فهد العنزي اذا 
ما شارك من بداية املباراة، إال ان اكثر ما 
يعيب االداء الهجومي هو ضياع العديد 

من الفرص السهلة امام املرمى، فالتسجيل 
اوال مبرمى االردن سيعود باألثر االيجابي 

على األداء العام للمنتخب.
ويدرك غوران ان املنتخب األردني 
ليس لديه ما يخسره في مباراة اليوم 
سوى حتقيق الفوز، لذلك عليه امتصاص 
حم����اس العبي األردن في بداية املباراة 
واإليعاز لالعب����ي االزرق باإلبقاء على 
الكرة بأكبر قدر ممكن بني أقدامهم، هذا 
باالضافة الى االعتماد على السالح الفعال 
وهو الهجمات املرتدة السريعة ألن األردن 
سيهاجم منذ البداية مما قد يؤدي الى ترك 
العبيه مساحات في منتصف ملعبهم.

أما املنتخب األردني فس����يعلب من 
اجل الفوز وال شيء غيره، خصوصا ان 
البطولة تقام على أرضه وال يريد اخلروج 
منها مبكرا في حالة التعادل او الهزمية، 
واألردن قدم مباراة جيدة أمام سورية 
ويعتمد املدرب العراقي عدنان حمد على 
الكرات العرضي����ة باالضافة الى مهارة 
بعض العبيه، ويبرز من تشكيلة األردن 
العبون مثل عامر ذيب وحسونة الشيخ 
وسليمان السمان وعدي الصيفي وبهاء 
عبدالرحمن ه����ذا باالضافة الى حارس 
املرمى عامر شفيع الذي اختير كأفضل 

العب في املباراة االولى.

)أ.ف.پ( عامر املعتوق يحجب الكرة عن السوري محمد زينو 

القادسية يستعد للمواجهة الصعبة أمام الرفاع في البحرين

أصحاب جوائز أفضل الالعبني في تكرمي العام املاضي

الحمود يهنئ األزرق
هنأ س��فيرنا لدى األردن الش��يخ فيصل احلمود املنتخب الوطني الرديف 
بفوزه على املنتخب السوري 2 � 1 ضمن بطولة غرب آسيا. وقال الشيخ فيصل 
لدى استقباله امس املنتخب ان الرياضة الكويتية أصبحت على خريطة املنطقة 
والعال��م بفضل الرعاية واالهتمام الذي حتظى به من القيادة السياس��ية وعلى 

رأسها صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد.
وأك����د أهم��ية النتيج��ة التي حققها املنتخب بف��وزه ليلة امس وتصدره 
مجموعته بالنقاط وقال ان هذا الفوز خطوة مهمة على طريق تصدر منافسات 

البطولة.

حسين: بقي األصعب
قال مدير األزرق أسامة حسني ان املنتخب جتاوز الصعب أمام سورية وبقي األصعب 
اليوم أمام األردن، ولدينا ثقة كبيرة بقدرة العبي منتخبنا على جتاوز هذه املباراة والتأهل 
الى الدور نصف النهائي للبطولة، مبينا ان اللعب بفرصتي الفوز او التعادل يصعب من 
مهمة األزرق كثيرا، لذلك فان املنتخب لن يفرط في الدفاع او الهجوم وسيلعب بتوازن 
كبير. وأش��ار حس��ني الى ان اللعب مع املنتخب املضيف دائما ما يشكل صعوبة كبيرة 
ولكن اجلهاز الفني ش��اهد مباراة االردن أمام س��ورية ودّون مالحظاته اخلاصة بنقاط 
القوة والضعف ونتمنى ان يوفق في اختيار التكتيك املناسب لهذه املباراة والتأهل الى 

الدور نصف النهائي.

الفهد يهنئ »هوكي الجليد«
 على نتائجه في بطولة ماليزيا

 كوااللمبور ـ سمير بوسعد ـ موفد »األنباء«
هنأ رئيس احتاد الكرة الش��يخ ط��الل الفهد رئيس 
وفد منتخب هوكي اجلليد فهيد العجمي والالعبني على 
ادائهم وبلوغهم املباراة النهائية معتبرا ذلك خطوة كبيرة 
على طريق بناء منتخب مميز لهوكي اجلليد ناقال حتيات 
رئيس املجلس االوملبي االسيوي ورئيس اللجنة االوملبية 
الشيخ احمد الفهد، كما حثهم على بذل املزيد في البطوالت 
املقبلة. كما هنأ الوفد كال من الش��يخ مشعل طالل الفهد 
وفهد الغامن وعادل بن نخي وماضي اخلميس وحس��ني 
بوس��كندر ومدير عام املجلس االوملبي االسيوي حسني 

املسلم على االداء والتمثيل املشرف في البطولة.
ب��دوره، اعرب رئيس جلنة الهوكي فهيد العجمي عن 
شكره وتقديره للمهنئني ولشعورهم الطيب ومتابعتهم 
البنائهم في البطولة، معتبرا ذلك مبثابة وسام شرف حيث 
يك��ن لهم الالعبون كل احترام وعرفان الطمئنانهم على 
احوال املنتخب وتهنئتهم، مشيدا في الوقت ذاته بالالعبني 
لعطائهم وبذلهم اجلهد في حتقيق تلك النتائج املثمرة في 
البطول��ة والتي تعتبر احدى احملطات في برنامج االعداد 
للمش��اركة االقوى في دورة االلعاب االسيوية الشتوية 

السابعة في كازاخستان.

بريشتا يشيد بالالعبين

من جانبه اشاد مدرب املنتخب التشيكي يان بريشتا بالتزام 
الالعب��ني بتطبيق خطته التي تقتضي بقاء العبني في الدفاع 
وتكثيف الهجوم مع التس��ديد الدائم واملتابعة مما اثمر ذلك 
املزيد من االهداف معتب��را ان البطولة حققت االهداف منها 
الس��يما ملنتخبنا في االعداد الصحيح واالنسجام وخوض 
املباري��ات التي تبقيهم في جهوزية تام��ة للبطوالت الكبرى 

واولها اسياد كازاخستان.
وقال مساعد املدرب توماس ماهوفسكي ان الالعبني اثبتوا 
انهم قادرون على تطوير مستواهم بشكل افضل النهم بدأوا 
يتعلمون االسلوب احلديث للعبة واالنسجام والتكتيك اجليد 

مما انعكس على النتائج اجليدة في البطولة.

»الهيئة« اعتمدت المخصصات المالية للرحلة

القادسية يغادر إلى البحرين السبت لمالقاة الرفاع

المطوع والخضرا والحرز يشيدون بمهرجان أفضل الالعبين 
أبدى العب الفريق األول لكرة القدم 
الوطني  القادسية واملنتخب  بنادي 
بدر املطوع سعادته باالستمرار في 
املنافسة للحصول على لقب الالعب 
الثانية  األفضل ملوسم 2010 للسنة 
على التوالي ف���ي مهرجان الوطنية 
ألفضل الالعبني الذي يقام حتت رعاية 
وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية وزير الدولة 
لشؤون اإلسكان وزير الدولة لشؤون 

التنمية الشيخ أحمد الفهد.
وش���كر املطوع جميع اجلماهير 
التي منحته الثقة عبر التصويت في 
املرحلة االولى من املهرجان مشيرا الى 
انه سيكون أول املباركني لزميليه في 
األزرق حمد العنزي ووليد علي في 

حال حصول احدهما على اللقب.
من جانبه، أكد قائد املنتخب الوطني 
للفروسية أسامة اخلضرا ان مهرجان 
الوطنية ألفضل الالعبني حقق غاياته 
املنشودة في االنتشار جماهيريا كونه 
يعد فكرة رائدة بجمعه كل األلعاب 
الفردية واجلماعية وتسليط الضوء 
اعالميا عليه���ا إضافة إلى التعريف 
بأبطال الكويت في مختلف األلعاب. 
وعبر اخلضرا الذي دخل املنافسة 

ملوسم آخر مع زميليه خالد اخلبيزي 
ومحمد الش���ريدة للحص���ول على 
الف���ارس األفضل ف���ي الكويت بعد 
اختتام املرحلة األولى من املهرجان 
عن ثقته بنجاح املهرجان للعام الثاني 
على التوالي، السيما انه يأتي حتت 
رعاية ش���خصية رائ���دة في املجال 
الرياضي وتوجه بشكره الى الشيخ 
احمد الفهد عل���ى االهتمام والرعاية 
للرياضة الكويتية في مختلف األلعاب 
نظير الدع���م املتواصل الذي يقدمه 

لرياضيي ورياضيات الكويت.
ولم يخرج العب املنتخب الكويتي 
للجمباز جواد احلرز عما ذهب اليه 
املطوع واخلضرا من أهمية املهرجان 
في دعم الرياضة الكويتية باهتمامه 
بس���ائر األلعاب وخاصة املهضومة 
حقوقها إعالميا منها حيث استطاع 
املهرجان من خالل انتش���اره ليس 
على مس���توى الكويت فحس���ب بل 
عل���ى املس���توى اخلارج���ي توفير 
الدعم جماهيري���ا وإعالميا جلميع 
الرياضيني ملا حققه املهرجان من سمعة 
طيبة جعلت���ه محط أنظار الالعبني 
والالعبات ف���ي احلصول على لقب 

الالعب األفضل.

 مبارك الخالدي
اعتمدت الهيئة العامة للشباب 
والرياضة صباح أمس املخصصات 
املالية لوفد بعثة القادسية املكون 
من 33 العبا واداريا الذي سيتوجه 
املنامة ملالقاة  الى  املقبل  السبت 
الرفاع الغرب���ي في ذهاب الدور 
نصف النهائي لبطولة كأس االحتاد 
اآلسيوي 5 من الشهر املقبل. كما 
باشرت الهيئة االعتمادات املالية 
اخلاصة باستضافة فريق الرفاع 
الذي سيحل في الكويت ملواجهة 
االصفر إيابا 19 من الشهر املقبل 

ايضا.
وقد سارت االجراءات االدارية 
واحملاسبية العتماد املخصصات 
الالزمة بكل انسيابية بعيدا عن 
تعقيدات الروتني املعتاد في مثل 
هذه األحوال تسهيال ملهمة األصفر 
في مواجهته املرتقبة حيث يأمل 
جميع الرياضيني جناح األصفر 
في مهمته والتأه���ل الى نهائي 
البطول���ة املقرر ف���ي 6 نوفمبر 
املقبل واالبقاء على الكأس كويتية 
للموس���م الثاني عل���ى التوالي 
بعد فوز الكويت بلقب النسخة 
املاضي���ة وألول مرة في تاريخ 

الكرة الكويتية.
وتتكون البعثة القدس���اوية 
حسب القائمة املعتمدة من الهيئة 
من رئيس الوفد ابراهيم املسعود 

العنزي ونهير الشمري وفراس 
اخلطيب وجهاد احلسني وسعود 
املجمد وعبدالعزيز املشعان وعامر 
املعتوق وطالل العامر وضاري 
سعيد وعلي جواد وفهد االبراهيم 
وصالح مهدي ومساعد ندا واحمد 

إسحاق.
من جهة أخرى انتهت االدارة 
القدساوية من االجراءات اخلاصة 
بحجوزات الطيران اخلاصة بالعبي 
الفري���ق املتواجدين في صفوف 
األزرق الردي���ف ال���ذي يخوض 
بطولة غرب آسيا في األردن حاليا 
وهم مساعد ندا ومحمد راشد وفهد 
األنصاري وعبدالعزيز املشعان 

وعامر املعتوق وسعود املجمد.
ادارة األصفر على  ابقت  وقد 
احلجز مفتوحا اللتحاق الالعبني 
في أي وقت وبحسب نتائج األزرق 
ف���ي البطولة م���ع وضع جميع 
االحتماالت في احلسبان فيما لو 
وفق املنتخب الى التأهل الى الدور 
نصف النهائي والذي سينطلق يوم 
اجلمعة املقبل ففي حالة خسارة 
األزرق وخروج���ه فان الالعبني 
سيتوجهون السبت مباشرة الى 
املنامة أما في حال تأهل املنتخب 
املقررة  النهائي���ة  املب���اراة  الى 
األح���د الذي يليه ف���إن الالعبني 
س���يتوجهون صباح االثنني الى 

البحرين مباشرة.

واملشرف عبداهلل احلقان واملنسق 
االداري حسن سيف واملدير الفني 
محمد ابراهي���م واملدرب غوران 

ماتكوفيتش وم���درب احلراس 
احمد دش���تي والطبيب املعالج 
عبداهلل فريح واخصائي العالج 

الطبيعي هيثم حس���ني ومجهز 
الفريق شيخ عبداهلل والالعبني 
نواف اخلالدي وخلف السالمة 

الش���مالي  وفايز بن���در وعلي 
وحسني فاضل وصالح الشيخ 
وبدر املطوع واحمد عجب وحمد 

الكويت تفوز برئاسة اتحاد البارالمبية

تعاون في الطب الرياضي مع إيران

فازت الكويت برئاس����ة احتاد األلعاب الباراملبية لرياضة املعاقني 
لألربع سنوات املقبلة ملنطقة غرب آسيا بحصول ناصر العجمي ممثل 
نادي املعاقني على اكثر عدد من االصوات وذلك مبشاركة 10 دول في 
االنتخابات التي استضافتها الكويت على مدى يومني باجتماع املجلس 
التنفيذي الرابع لالحتاد. وجنح العجمي في االستمرار برئاسة االحتاد 
ل����دورة جديدة بعد حصوله على 6 اصوات، وجاءت االمارات باملركز 
الثاني بعدد 4 اصوات. ومت اجراء االنتخابات على منصب نائب الرئيس 
حيث فاز االماراتي عبدالرزاق احمد بعد منافسة مع االردني سليمان 
الروبان بعد انسحاب السورية وفاء البريدي، والعراقي فاخر اجلمالي 

الذي متت تزكيته ملنصب امني صندوق االحتاد.

بحث رئيس مجلس اإلدارة املدير العام للهيئة العامة للشباب 
والرياضة د. فؤاد الفالح مع د.بور كاظمي وكيل وزارة الش���باب 
والرياضة للش���ؤون الطبية بجمهورية إيران اإلس���المية س���بل 
تعزيز العالقات املش���تركة بني البلدين، حيث تركزت املباحثات 
على مناقش���ة عدد من القضايا ذات االهتمام املشترك في املجاالت 
الطبية والبحوث والدراسات واإلنشاءات واخلطط واملشروعات 
إلعداد املدربني واملشرفني واالخصائيني في مجال الطب الرياضي 
في إطار من التعاون والتنسيق املشترك من اجلانبني في مختلف 
املجاالت محليا ودوليا.حضر اللقاء جاس���م يعقوب نائب املدير 
العام لش���ؤون الشباب، وعصام جعفر نائب املدير العام لشؤون 
اإلنشاءات والصيانة ومصطفى شوقي املستشار اإلعالمي بوزارة 

الشباب والرياضة اإليرانية.


