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أزرق الرديف يسعى لنهائي غرب آسيا من بوابة اليمن اليوم

البحرين يواجه األزرق وينتظر رد أوزبكستان
 المنامة ـ ناصر محمد

يواصل منتخب البحرين لكرة القدم استعداداته 
للمرحلة املقبلة بعد االنتهاء من املش����اركة في دورة 
غرب آسيا باالردن حيث س����يلعب مباراتني وديتني 
في 8 اكتوبر اجلاري امام األزرق ثم امام اوزبكستان 
في البحرين 12 منه، وينتظ����ر وصول الرد النهائي 
من االحتاد االوزبكي، وقد اعلن عضو مجلس االدارة 
املش����رف العام على املنتخب الالعب الدولي السابق 
عبدالرزاق محمد ان الني����ة تتجه لدى املدرب هيكر 
سبيرغر لالستفادة من الالعبني احملترفني خاصة ان 

يومي املباراتني ضمن برنامج فيفا. وستكون مباراة 
اوزبكس����تان آخر محطة في مرحلة االعداد احلالية 
حيث سيعود الالعبون النديتهم للمشاركة في الدوري 
الذي س����ينطلق 14 اجلاري. وقد اعلن عن اختيار 22 
العبا للمباراتني وتضم القائمة 7 محترفني وهم سيد 
عدنان )اخلور(، سلمان عيسى )العربي( فوزي عايش 
السيلية، في قطر، حسني بابا )الوحدة السعودية(، 
عبداهلل فتاي )احتاد كلباء( االماراتي، عبداهلل عمر 
)نيوشاتل( السويسري، جيسي جون )اسكيشهير 

سبور التركي(.

عبداهلل العنزي 
ال يفصل ازرق الرديف عن نهائي 
بطولة غرب آسيا السادسة لكرة 
القدم املقام����ة حاليا في العاصمة 
األردنية عمان اال القليل من الوقت 
والكثير م����ن اجلهد والتركيز في 
اللقاء الذي س����يجمعه مع اليمن 
في التاسعة مساء بتوقيت الكويت 
ضمن الدور نص����ف النهائي من 
البطولة، وسيسبق هذه املواجهة 
لقاء املنتخبني العراقي وااليراني 
لتحديد هوي����ة الطرف اآلخر في 
نهائي البطولة الذي سيقام االحد 
املقب����ل. وق����د ق����دم األزرق الذي 
الثانية برصيد  تصدر مجموعته 
4 نقاط، احد افضل العروض في 
هذه البطولة ونال اإلشادة الكبيرة 
من قبل كل املتابعني بعد ان تسبب 
في خروج املنتخب األردني صاحب 
األرض واجلمهور بتعادله معه في 
املب����اراة االخيرة باملجموعة 2-2 
على الرغم م����ن تخلفه 0-2 في 
مطلع الشوط الثاني، وكان األزرق 
قبلها قد حقق فوزا مستحقا على 
سورية 2-1. ومباراة اليوم تختلف 
كليا عن سابقتها، حيث سيكون 
األزرق مدعوا فوق العادة لتجاوز 
املنتخب اليمني، وبحكم مشاهدة 
مستوى املنتخبني في الدور األول، 

سيكون على مدرب األزرق غوران 
توفاريتش اللعب بتكتيك جديد هذه 
املرة، حيث ينبغي عليه مهاجمة 
املرمى اليمن����ي منذ بداية املباراة 
لتسجيل هدف السبق حتى يربك 

به حسابات خصمه.
والعناصر املتاحة للجهاز الفني 
لألزرق كثيرة ولكن غوران لن يغير 
كثيرا في التشكيلة التي سيخوض 
بها املباراة وان غير تكتيك اللعب، 
فهو سيزج باملتألق خالد الرشيدي 
في حراسة املرمى وأمامه مساعد 
ندا واحمد الرشيدي وعامر املعتوق 
ومحمد راشد، مع احتمال اشراك 
احمد عبدالغفور كالعب قلب بجانب 
الرشيدي ويلعب ندا على الطرف 
األيسر بدال من املعتوق غير املوفق 

في البطولة حتى اآلن.
أما في خط الوسط فلن يفرط 
غوران ف����ي تواجد الثنائي جراح 
العتيقي وعبداهلل الشمالي، في حني 
ستكون النزعة الهجومية وصناعة 
اللعب ملقاة على عاتق عبدالعزيز 
املشعان وفهد العنزي ملد املهاجمني 
يوسف ناصر وحسني املوسوي 
بالكرات. وميلك غوران دكة بدالء 
مميزة للغاية بتواجد سعود املجمد 
وعبداهلل البريكي وعلي اشكناني 
وفهد األنص����اري، وهم ال يقلون 

ق����درة وكفاءة عن املتواجدين في 
أرضية امللعب.

من هنا فإن الوصول الى املباراة 
النهائية في متناول اليد فاللعب 
في نصف النهائي مع اليمن افضل 
بكثير »على الورق« من مواجهة 
ايران او العراق، ولكن على العبي 
األزرق احل����ذر م����ن خصمهم في 
ارضية امللعب فقد تتغير املوازين 
ومتيل الكفة لصالح اليمن الذي قدم 
مباراتني جيدتني في البطولة حيث 
خسر من العراق بشق األنفس 2-1 
وحقق فوزا عريضا على فلسطني 
3-1، ويعتمد اليمنيون على العبي 
اخلبرة من أمثال احلارس س����الم 
عوض وقائد الفريق علي النونو 
وهيثم األصبحي وأكرم الوارفي.

وفي مباراة العراق وايران تشكل 
املواجهة بروڤة حقيقية ملواجهة 
املنتخبني املرتقبة 11 يناير املقبل 
في نهائيات كأس آسيا في الدوحة 
ما يعطي ملواجهة الغد قيمة إضافية 
ويش����ير إلى منافسة ملتهبة بني 
العبي الفريقني وبني املدربني األملاني 
سيدكا املدير الفني ملنتخب العراق 
واإليراني أفشني قطبي املدير الفني 
ملنتخب بالده، وكالهما يجمع على 
صعوبة املباراة التي تبدو مفتوحة 

على كل االحتماالت.

بروڤة »آسيوية« مرتقبة بين إيران والعراق

»الرديف« مطالب بالفوز على اليمن إلعالن تأهله إلى املباراة النهائية

العربي يسعى إلى إيقاف النصر في مواجهة نارية

مدرب »األصفر« محمد إبراهيم في وضع ال يُحسد عليه لقلة عدد الالعبني

العربي إليقاف »المّد العنابي« والقادسية للتعويض في »اليرموك«
عبدالعزيز جاسم

تنطلق اليوم اجلولة الرابعة 
من مس���ابقة كاس االحتاد لكرة 
الق���دم ب���� 3 مواجه���ات ضمن 
املجموعة االولى، حيث ستكون 
أقوى املواجهات على ستاد صباح 
النص���ر املتصدر  الس���الم بني 
والعربي اخلام���س بينما يريد 
القادس���ية ان يصالح جماهيره 
قبل املغادرة للبحرين بفوز على 
اليرموك عندما يستضيفه على 
س���تاد محمد احلمد وس���يكون 
الصراع قويا على س���تاد ثامر 
الساملية وكاظمة  بني الوصيف 

الثالثة اليقاف أحدهما.

»األخضر« وحاجته الفوز

يدخل العربي املواجهة اليوم 
الفوز  وهو يضع نصب عينيه 
وال ش���يء غيره كي يعزز آماله 
بالتأهل إلى ال���دور الثاني بعد 
ان فق���د 4 نقاط من تعادلني في 
اجلولتني السابقتني أمام كاظمة 
والقادسية، كما ان تعادال آخر او 
آماله حتى  خسارة سيضعفان 
وان كان هناك قسم آخر، ويعلم 
مدرب العربي مارسيلو كابو ان 
مواجهة فريقه الس���ابق النصر 
لن تكون س���هلة بسبب اكتمال 
صفوف األخير والنقص الكبير 
في صفوف اخلضر، خصوصا 
املهاجمني حسني املوسوي وعلي 

علي الشمري أن يثبت للجميع 
ان فوزه الكبير على القادس���ية 
4 - 1 باجلولة املاضية لم يكن 
مبحض الصدفة بل بعمل وتكتيك 
جديد وضعه للفريق بعد إقالة 
امل���درب البرازيلي ادغار بيريرا 
الذي تس���بب في تدهور نتائج 
الفريق ويب���دو أن النصر بات 

اشكناني املتواجدين مع الرديف 
في بطولة غرب آسيا، لكن ذلك 
لن يوقف العربي الذي يتواجد 
ب���ني صفوفه نخبة من الالعبني 
البرازيلون  أبرزهم محترف���وه 
االربعة وكذلك محمد جراغ وخالد 

خلف.
من جهته، يريد مدرب النصر 

يعتمد أكثر على الالعبني احملليني 
أبرزهم املنتقل حديثا من العربي 
احمد مط���ر وكذلك عبدالرحمن 
املوس���ى وفيص���ل العدوان���ي 
باإلضافة إلى البرازيلي اخلطير 
جوني الذي ال يهدأ من تسجيل 
األهداف، لك���ن »العنابي« يعلم 
ان »األخضر« في الوقت احلالي 

يعتبر من أقوى الفرق واللعب 
معه بطريقه مفتوحة قد يكلف 

الفريق كثيرا.

»األصفر« والتعويض

يدرك القادس���ية ان مواجهة 
الي���وم امام اليرم���وك هي خير 
تعويض بعد اخلسارة الكبيرة 
النص���ر وعلي���ه مصاحلة  من 
اجلماهي���ر بفوز قب���ل مواجهة 
الرفاع البحريني 5 اجلاري في 
ذهاب نصف نهائي كأس االحتاد 
اآلسيوي، لكن جميع االمور تشير 
إل���ى ان املدرب محم���د ابراهيم 
لن يغامر بالعبيه، الس���يما انه 
صرح في وقت سابق بأن مسابقة 
كأس االحتاد ليست من اولويات 
الفريق وهي عبارة عن جتهيز 
 املصابني وإظهار وجوه جديدة. 
من جانبه يعلم اليرموك االخير 
ان األقدار قد وضعته في املجموعة 
االق���وى وان التأهل من خاللها 
أشبه باملستحيل لكن استفادته من 
اللعب مع الفرق الكبيرة ستكون 
مضاعفة في قادم املنافسات وعليه 

ان يستغلها بصورة جيدة.
وفي مباراة اخ���رى، يطمح 
انتصاراته في  الساملية لتكملة 
البطولة لكنه اليوم س���يواجه 
منافسه على املركز الثاني كاظمة 
ما ينب���ئ ان املباراة س���تكون 

حماسية من الطرفني.

صراع الوصافة بين كاظمة والسالمية في انطالق الجولة الرابعة من كأس االتحاد

القادسية في »ورطة« قبل مواجهة الرفاع
عبدالعزيز جاسم

الفني  ق���رر اجله���از 
للقادس���ية بقيادة املدرب 
إبراهي���م ان يلغي  محمد 
من حس���اباته في مباراة 
الرف���اع البحريني العبي 
األصفر السبعة املتواجدين 
الذي  الرديف  مع منتخب 
يش���ارك حاليا في بطولة 
غرب آسيا املقامة باألردن 
اليوم  والذي���ن تنتظرهم 
مواجهة مرتقبة مع اليمن 
النهائي،  الدور نصف  في 
اال ان ه���ذا االم���ر مرتبط 
بف���وز الرديف اليوم على 
اليم���ن، ولك���ن إن حدث 
العكس ولم يوفق األزرق 
فسوف ينضمون مباشرة 

إلى القادسية.
وجاء قرار ابراهيم هذا بسبب صعوبة مشاركة 
الالعب���ني مع األزرق في املباراة النهائية لبطولة 
غرب اس���يا في 3 اجلاري ثم بعدها مع القادسية 
أمام الرفاع في ذهاب الدور نصف النهائي 5 منه، 
خاصة ان إدارة الفريق لم جتد حجوزات لالعبني 
من األردن إلى البحرين مباشرة إال عصر 4 اكتوبر 
وبالتالي فإنهم لن يتمكنوا من اللحاق بالتدريبات 
االخيرة قبل املباراة، وكذلك سيكونون مجهدين 
جراء املشاركة في املباراة النهائية والسفر، اضافة 
الى ان اشراكهم سيكون نوعا من املغامرة التي قد 
تكلف القادسية كثيرا لذلك جاء القرار بعد دراسة 

متأنية من اجلهازين اإلداري والفني.
وسيكون الشغل الشاغل للمدرب محمد إبراهيم 
ترتيب االوراق في خط الدفاع بسبب غياب 3 من 
العبيه األساسيني وهم مساعد ندا وعامر املعتوق 
ومحمد راشد باإلضافة إلى البديل األول لهم ضاري 
سعيد، كما ان احملترف املغربي عصام العدوة لن 
يكون مع الفريق النه لم يقيد آس���يويا وبالتالي 
سيكون احلمل ثقيال على حسني فاضل الذي عاد 
للتو من اإلصابة بسبب التراجع الكبير في اداء 

القائد نهير الشمري، كما أن 
علي النمش لم يلعب منذ 
فترة ومجي���د طالل قليل 

اخلبرة.
ومشكلة محمد ابراهيم 
لن تك���ون في عدم وجود 
مدافع���ني فقط ب���ل لعدم 
وجود بدالء أيضا فالفريق 
ب� 15  املنامة  إلى  سيغادر 
العب���ا فقط وه���م نواف 
اخلال���دي وصالح مهدي 
الش���مالي وحسني  وعلي 
فاضل وصالح الشيخ وبدر 
املطوع واحمد عجب وحمد 
العنزي ونهير الش���مري 
وف���راس اخلطيب وجهاد 
احلس���ني وخلف السالمة 
البلوش���ي وعلي  واحمد 
النمش وطالل العامر  ما 
يعني ان االصفر سيدخل املباراة ب� 3 بدالء فقط 
باإلضاف���ة الى احلارس كم���ا ان فراس اخلطيب 
س���يكون متواجدا فقط ضمن الب���دالء في حالة 
الض���رورة القصوى لعدم ش���فائه من اإلصابة 
حتى االن واملغامرة بإشراكه ستكون خطرا على 

الالعب.
من هن���ا فان الظروف التي مي���ر بها االصفر 
تستدعي وقفة من احتاد الكرة لتحرير الالعبني 
حي���ث اضطر اجلهاز الفن���ي للتخلي عن العبي 
الوس���ط عمر بوحمد ومحم���د القطان املنضمني 
للمنتخب االوملبي وس���بقهما 7 مع الرديف والى 
جانب ذلك فقد رفع اسم العاجي كيتا من القائمة 
اآلس���يوية النتقاله إلى العني اإلماراتي باإلضافة 
إلصاب���ة فيصل العنزي وفايز بن���در مع اعتذار 

احلارس علي جواد.
وسيغادر القادسية 11 صباح غد إلى البحرين 
وسيتدرب على امللعب الفرعي لستاد الرفاع بعد 
وصوله بساعتني، وقد غادر مشرف الفريق عبداهلل 
احلقان اليوم لترتيب جميع االمور قبل وصول 

الوفد بيوم واحد.

3 بدالء فقط على دكة االحتياط ومشاركة الخطيب شبه مستحيلة

بطولة الخليج للمبارزة تنطلق اليوم
تنطلق اليوم على صالة 
احتاد اجلودو والتايكوندو 
في منطقة صباح السالم 
منافسات بطولة اخلليج 
االولى للمبارزة للعمومي 
برعاي���ة نائ���ب رئي���س 
الوزراء للشؤون  مجلس 
االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية واالسكان 
الشيخ احمد الفهد االحمد 
الفردي  باقامة منافسات 
السلحة االيبيه والسابر 
والفلوريه مبشاركة ثالثة 

العبني من كل منتخب.
وأكد ع���دد من العبي 
املنتخب الوطني للمبارزة 
س���عيهم اجلاد الى حصد 
لقب البطولة وتصميمهم 
الكبير على احراز اكبر عدد 

من امليداليات الذهبية في البطولة التي تقام ألول مرة على 
مستوى العمومي السيما انها تقام على ارض الكويت، كما 
ان معظم الالعبني الكويتيني كانوا قد احرزوا نتائج مميزة 

في البطوالت السابقة في فئات االشبال والناشئني.
وقال الالعب خالد الش���مالن الذي يلعب في اختصاص 
)السابر( ان املنتخب جاهز متاما للبطولة بعد عودته قبل 

يومني من معسكر خارجي 
اقيم في املانيا واستمر ملدة 
اس���بوعني تخلله اجراء 
العديد من املباريات القوية 
مع ابرز الالعبني في الفرق 

االملانية.
الش���مالن  ووص���ف 
املعسكر باملتميز والناجح 
بعد أن سنحت الفرصة لهم 
باالحتكاك بالالعبني األملان 
الذين يع���دون من افضل 
الالعبني في العالم، موضحا 
أن ثم���ار هذا املعس���كر 

ستظهر في البطولة.
من جانبه توقع الالعب 
الذي يلعب  عماد يوسف 
في اختصاص )الفلوريه( 
ان تشهد البطولة منافسة 
كبيرة خصوصا في سالح 
الفلوريه الذي يتميز بوجود العبني على مس���توى عال من 

معظم الدول اخلليجية.
واضاف يوس���ف أن املنتخب استفاد كثيرا من املعسكر 
األملاني برفع املعدل اللياقي وجتربة بعض اخلطط التكتيكية 
في املباريات مرجحا أن حتتدم املنافسة بني الالعبني الكويتيني 

واخلليجيني في منافسات الفردي والفرق.

63 متسابقًا 
في »االستعراض الحر«

تنطلق مس���اء اليوم على مضمار 
االستعراض احلر بحلبة جابر األحمد 
الدولي���ة التابع���ة لنادي الس���يارات 
والدراجات اآللي���ة اجلولة الثانية من 
بطولة سباق االستعراض احلر للسيارات 
الرياضية للموسم اجلديد. ويشارك في 
البطولة 63 متسابقا موزعني على ثالث 
فئات هي الصالون واجليبات وعربات 
النقل، حيث مت اجراء التوثيق النهائي 
وتوزيع امللصقات اخلاصة بالسيارات 
والهويات على املشاركني. وقامت اللجنة 
الفنية املش���رفة على تنظيم البطولة 
بتجهي���ز املضمار والتأك���د من توافر 
شروط األمن والس���المة للمتسابقني 

وللجمهور.
م���ن جهة أخ���رى، تنطلق ظهر غد 
اولى جوالت بطولة الدراجات النارية 
ال� )موتو.كروس( على احللبة املخصصة 
لهذا النوع من السباقات في حلبة جابر 
االحمد الدولية. وتتكون البطولة من 
10 جوالت موزعة على املوسم، حيث 
أكملت اللجنة املش���رفة على البطولة 
االس���تعدادات من كل النواحي الفنية، 
السيما جتهيز املضمار حسب املواصفات 

الدولية.

الفائز يستضيف النهائي
اعلن االحتاد اآلسيوي لكرة القدم 
ان الفائز من مباراتي الرفاع والقادسية 
في ال��دور نصف النهائ��ي من كأس 
االحتاد اآلسيوي س��يحتضن املباراة 
النهائية للبطولة التي ستقام 6 نوفمبر 
املقب��ل، حيث س��يتقابل الفريقان في 
مباراتني يومي 5 و19 اجلاري والفائز 
منهما س��يقابل الفائز من بونغ نونغ 
الس��وري، وقد  التايلن��دي واالحتاد 
ع��ني طاقم حكام املب��اراة النهائية من 
السعودي خليل جالل يعاونه االيراني 
ناظم حس��ن والعراق��ي لؤي صبحي 
واحلكم الراب��ع اللبناني اندريه مراد، 
ويراق��ب احلكام االماراتي علي محمد 

سعيد واملباراة الهندي كول غوثارن.

العبو منتخبنا للمبارزة مستعدون للبطولة


