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القادسية يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم

في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

 القادسية للرفاع: »تراني على الفوز ناوي« 

عبدالعزيز جاسم
تنتظر القادسية اليوم مواجهة 
صعبة ف���ي ذهاب الدور نصف 
النهائي لكأس االحتاد اآلسيوي 
البحريني  الرفاع  عندما يلتقي 
على ستاد البحرين الدولي في 
املنامة، ورمبا تكون مباراة اليوم 
اخلطوة التي تفصل األصفر عن 
النهائي، ورمبا تكون في الوقت 
نفس���ه مبثاب���ة البوابة األولى 

لعبور الرفاع الى النهائي. 

القادس���ية لهذه  وقد وصل 
املباراة بعد ان تعادل سلبا مع 
املين���اء التايلندي ف���ي مباراة 
الذه���اب ثم حقق الف���وز إيابا 
بثالثي���ة نظيفة ف���ي الكويت، 
بينما تأهل الرفاع بعد ان جنح 
في ازاحة دانانغ الڤيتنامي من 

طريقه بفوزين 3-0 و3-5.
ومن خالل تدريبات القادسية 
وخطة املدرب محمد إبراهيم في 
اليومني املاضيني اتضح ان األصفر 

سيلعب بتوازن كبير بني الدفاع 
والهجوم ولن يتراجع للخلف. 
وسيبدأ بالتشكيلة املعتادة: في 
حراس���ة املرمى نواف اخلالدي 
ومن أمامه حسني فاضل ونهير 
الشمري وعلي الشمالي ومساعد 
ندا )علي النمش( وفي الوسط 
الش���يخ  العامر وصالح  طالل 
وبدر املطوع وجهاد احلس���ني، 
وفي الهجوم احمد عجب )حمد 
العنزي(، ف���راس اخلطيب. ما 

يعني أن جميع األوراق الهجومية 
متواجدة وبقوة اال ان ما يؤرق 
املدرب والفريق هو عدم تواجد 
الب���دالء بصورة كبي���رة إال إذا 
استعان األصفر ببعض العبي 
الرديف الذين وصلوا أمس ومنهم 
ضاري سعيد الذي لم يشارك في 
أي مباراة وبالتالي بات جاهزا 
للعب، اما في خط الوس���ط فال 
يوجد أي الع���ب خصوصا في 
مركز االرتكاز ما يعني ان تواجد 

فهد األنصاري بات ضروريا.
 ويأمل العبو األصفر التفوق 
اليوم وحتقيق  أنفس���هم  على 
نتيجة ايجابية على الرغم من 
عودة اغلبهم من إصابات طويلة 
ومش���اركة بعضهم بالرغم من 
شعورهم بآالم. ومن املتوقع أن 
يضرب األصف���ر بكل قوته في 
الش���وط الثاني حسب نتيجة 
الشوط االول وسيحاول القادسية 
بالش���ك تسجيل هدف حتى ان 

كان للتع���ادل كي يلعب مباراة 
اإلياب ف���ي الكويت 19 اجلاري 
بأريحية متكنه من السيطرة على 
زمام األمور. ويدرك األصفر جيدا 
أن الوص���ول للمباراة النهائية 
سيقربه كثيرا من حتقيق اجناز 
الكويت في املوسم املاضي الذي 
سيشكل ضغطا كبيرا على االحتاد 
اآلسيوي بإشراك الفرق الكويتية 

في دوري أبطال آسيا.
وعلى اجلبهة األخرى فمدرب 

الرفاع البرتغالي جاريدو لديه 
دراية كبيرة بالقادسية النه سبق 
ان دربه بأغلب عناصره املتواجدة 
وبالتالي سيشرح لالعبيه أدق 
التفاصيل عن األصفر كي يتمكن 
من الوص���ول إلى املرمى، لكنه 
ي���درك في ن����ف���س الوقت ان 
األصفر أصعب من أي فري�����ق 
واجهه في الفترة السابقة النه 
يضم بني صفوف���ه العديد من 

النجوم. 

ندا: سأبذل جهدي للمشاركة المسعود يشكر المحرق
 ق���ال املداف���ع مس���اعد ن���دا ان اصابت���ه 
 عبارة ع���ن كدمة قوية في الفخذ س���تمنعه 
 من دخول التدريبات لكن مع الراحة واملتابعة 
الفري���ح س���أحاول   م���ن قب���ل د.عب���داهلل 
اللعب واملش���اركة مع األصفر، مشيرا إلى أن 
القادسية ال يقف عند العب وجميع املوجودين 
قادرون على العطاء لكن لكل مدرب حساباته 
وتكتيك���ه الذي يجعله يخت���ار األفضل لكل 

مواجهة.

شكر رئيس الوفد ومدير الكرة ابراهيم املسعود اجلهود التي 
بذلتها إدارة نادي احملرق في اليومني املاضيني والضيافة املميزة 
للفريق وتوفير امللعب الرئيس���ي للتدريب، مش���يرا إلى أن هذا 
الكرم ليس بغريب على أبناء البحرين. وطالب املسعود اجلماهير 
الكويتية باحلضور ومساندة األصفر والوقوف خلفه في هذه املرحلة 
احلساسة خصوصا ان الالعبني بحاجة إلى الدعم في هذا الوقت. 
وبارك املسعود حصول رديف األزرق على بطولة غرب آسيا اول 
من امس وهنأ رئيس االحتاد الشيخ طالل الفهد، متمنيا ان تكون 
هذه البطولة بوابة عبور لتحقيق بطولتي اخلليج وكأس آسيا. 

االتحاد في ضيافة موانغ تونغ 
يحل االحتاد السوري ضيفا على موانغ تونغ التايلندي في الساعة 
12:30 ظه���ر اليوم بتوقي���ت الكويت على قناة اجلزي���رة الرياضية 1، 
ويبحث عن بطاقة العبور الى املباراة النهائية. يدخل الفريق السوري 
املب���اراة مبعنويات عالية، خصوصا بعد املس���توى الطيب الذي ظهر 
عليه في الدور ربع النهائي وتأهله على حس���اب كاظمة بفوزين ذهابا 

3-2 وايابا 0-1.
وسيلعب االحتاد بصفوف شبه مكتملة، إذ يغيب عنه مهاجمه الشاب 
محمد غباش قائد منتخب شباب سورية الذي يشارك حاليا في نهائيات 

كأس االمم اآلسيوية للشباب املقامة في الصني. 

جماهير 
تساند األصفر

راشد واألنصاري
 والمعتوق تدربوا

حرص عدد من املشجعني على 
حضور تدريبات القادسية امس 
كما ان هناك أعدادا ستغادر إلى 
البحرين اليوم لتشجيع ومؤازرة 
األصفر وقد مت توفير حافلة لنقل 
رابطة املشجعني وسيكون ضمن 
احلضور الطلبة الذين يدرسون 

في املنامة.

شارك ثالثي األزرق الرديف محمد راشد وفهد 
األنصاري وعامر املعتوق في تدريبات القادسية 
امس بعد وصولهم الى املنامة اثر انتهاء مشاركتهم 
في بطولة غرب آسيا في األردن التي توج األزرق 
بطال لها بجدارة، فيما اعتذر عبدالعزيز املشعان 
وضاري سعيد وسعود املجمد عن عدم االلتحاق 
بوفد األصفر لرغبتهم في االحتفال مع اجلماهير 

في املطار لدى عودتهم الى البالد أمس.

الصميعي أكد العودة إلى النظام القديم للمباريات 

حّذر من كارثة متوقعة في يناير واعتبر زكي ومنور منتهيين

األولمبي حائر بين الرياض وجدة

دوري االسكواش للعمومي ينطلق اليوم 

الدوسري: على االتحاد دعوة األندية الجتماع طارئ

الشمري: مباراة السعودية هي المحك فنياً

ورفض الش����مري التعليق على 
الالعبني  نية االحتاد رفع اسمي 
حمد امان وجابر جازع من قائمة 
الالعبني بع����د تعاقدهما مع احد 
االندية العمانية وقال اننا كجهاز 
فني ال نتدخل في الشأن االداري 
لكننا ملتزم����ون في كل االحوال 
بالق����رارات الصادرة عن االحتاد 
بالرغم من اهمية الالعبني في هذه 

املرحلة.

االصابات الت����ي داهمت العبينا 
وحرمتن����ا م����ن االس����تفادة من 
مجهوداتهم فال يزال محمد القطان 
وعبدالعزيز السليمي وسعد سرور 
وسعد ناشي واحمد ابراهيم في 
مرحلة التأهيل من الناحية الطبية، 
اضافة ال����ى ما تعرض له ناصر 
القحطاني من كدمة قوية ننتظر 
التقرير الطبي بش����أنها لتحديد 
مدى عودته الى صفوف املنتخب. 

الس����ريع واالبتعاد عن االلتحام 
بالعبيهم.

 ولكن تبرز املواجهة السعودية 
بأهمية خاصة من الناحية الفنية 
الدراكنا ان املنتخب الس����عودي 
يعتمد على الفنيات والتكتيك وهي 
فرصة مواتية الختبار اسلوب لعب 

االزرق في املرحلة املقبلة.
واضاف الش����مري ان املعوق 
الرئيسي لنا في هذه املرحلة هو 

مبارك الخالدي
ال تزال ادارة املنتخب االوملبي 
حائرة تنتظر رد االحتاد السعودي 
بشأن حتديد مكان اقامة املباراة 
التي س����تجمع منتخبنا  الودية 
االوملبي مع نظيره الس����عودي 8 
اجلاري إما في الرياض او مدينة 
جدة، اذ لم يعرف حتى االن املكان 
احملدد القامة املباراة، االمر الذي 
اجب����ر اجله����از االداري لالوملبي 
على التريث في اجراء احلجوزات 
اخلاصة بالرحلة لفارق املسافة بني 
املتوقع ان يصل  املدينتني، ومن 
التأكيد السعودي خالل الساعات 

القليلة املقبلة.
من جهته قال مدرب االوملبي 
الش����مري ان مواجه����ة  ماه����ر 
املنتخ����ب الس����عودي وديا هي 
االختبار احلقيقي الستعداداتنا 
االيام املاضية فكل مباراة  خالل 
لها فوائده����ا اخلاصة. الفتا الى 
انن����ا نأمل ان يكتس����ب العبونا 
ثقافة املباريات الدولية، الن كل 
مب����اراة لها ظروفها، وقد تعلمنا 
من خالل مباراتي تركمانس����تان 
كيفية تفادي االصابات وااللعاب 
اخلشنة المتياز الفريق التركماني 
بالقوة اجلسمانية وهذا ما دعانا 
الى توجيه العبينا للعب بحذر 
والتخلص من الكره عبر التمرير 

مبارك الخالدي
ناشد عضو مجلس االدارة ومدير الكرة بنادي الساحل عبداحملسن 
الدوسري رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد بضرورة الدعوة 
الى عقد اجتماع طارئ لرؤساء االندية لوضع حد ملسألة االنتقاالت 

اخلارجية لالعبني دون علم انديتهم.
وقال الدوسري ل� »األنباء« ان سمعة الكويت اخلارجية اصبحت 
على احملك بعد الفوضى التي صاحبت سفر الالعبني الى اخلارج 
والتعاقد مع اندية بشكل صوري الهدف منه فقط احلصول على 
بطاقات دولية ثم االنتقال الى االندية الكبرى في وقت االنتقاالت 

الشتوية يناير املقبل.
واوضح ان التسرب الكبير لالعبني باالعتماد على قوانني االحتاد 
الدولي اضافة الى عدم وجود تشريع يكفل حق االندية احمللية يعد 
امرا ين���ذر باخلطر، مبينا ان هناك كارثة محدقة في يناير املقبل 

ستقع اذا اس���تمر نزوح الالعبني على هذا املنوال دون رقابة من 
االحتاد او االندية الننا سنجد انفسنا من دون العبني.

وطالب الدوس���ري بإعداد مذكرة عاجلة وموقعة من رؤس���اء 
االندية ال���ى مدير عام الهيئة العامة للش���باب والرياضة د.فؤاد 
الفالح وهو ابن الرياضة وليس غريبا عليها ويعرف محاس���نها 
ومساوئها ولديه احلنكة االدارية التي يستطيع من خاللها ايجاد 
مخرج لهذه املشكلة حتى ال تصبح االندية الصغيرة فارغة نتيجة 
هروب العبيها ال���ى االندية االخرى ونحن نتفرج وليس بأيدينا 

ما يحول دون ذلك.
واعتبر الدوس���ري العبيه عبيد منور ومرزوق زكي في حكم 
املنتهني من الساحل، وقال لن نسمح لهما بدخول النادي او اجراء 
التدريبات النهم اصبحوا على عهدة ناد اخر من الناحية القانونية وال 

يجوز التعامل معهما الن ذلك يعرضنا كادارة ملخالفة دولية.

البندر يحتفي بهوكي الجليد وصيف ماليزيا 

احتفى الرئيس الفخ���ري للجنة هوكي 
اجلليد الشيخ جابر بندر اجلابر اول من امس 
في ديوانه الكائن في اجلابرية برئيس جلنة 
الهوكي فهيد العجم���ي واجلهازين االداري 
والفن���ي والالعبني بعد حصولهم على لقب 
الوصيف في بطولة ماليزيا الدولية املفتوحة 
التي اختتمت في سبتمبر املاضي، حيث اقام 

مأدبة عشاء تكرميا لهم.
واشاد البندر بعطاء وجهد الالعبني وهنأهم 
حلصولهم على املركز الثاني وبلوغهم املباراة 

النهائية الذي يعتبر اجنازا بحد ذاته.
وس���لم البندر الش���هادات على الالعبني 
واعضاء الوفد الذي ضم امني الس���ر الشيخ 
نواف احلمد املبارك وامني الصندوق عبداهلل 

الغريب واالداريني علي البحيري وخالد الزيدان 
وعبداهلل النومان.

بدوره، اش���اد العجمي باستقبال البندر 
وحسن اهتمامه ودعمه للمنتخب ومتابعته 
ملش���اركاته اخلارجية متمني���ا التوفيق له 
ولالعبني في اعالء اسم الكويت وعلمها في 

احملافل الدولية.

جديد بإجراء قرعة للجميع دون 
النظر الى التصنيف. وقال انه مت 
ضغط جدول مباريات العمومي 
في االس���ابيع االولى بس���بب 
مشاركة الالعبني املصنفني دوليا 
في بطوالت خارجية، وانخراط 
العبي املنتخب االول في معسكر 
خارجي بالقاهرة استعدادا لدورة 
االلعاب اآلسيوية التي تقام في 

الصني الشهر املقبل. 
وكشف الصميعي ان مجلس 
ادارة االحتاد وافق على استقالة 
ممث���ل ن���ادي الكوي���ت نبيل 
اجلريسي الذي تقدم بها لعدم 
تفرغه لالحتاد، مشيرا الى انه 
س���تتم مخاطبة الهيئة العامة 
للشباب والرياضة البالغ نادي 
الكويت بترشيح عضو مجلس 
ادارة جديد خالل شهر من تاريخ 

التصديق على االستقالة.

موضحا ان العودة الى النظام 
القدمي جاءت بعد اجتماع جلنة 
املس���ابقات مع مديري االندية 
اللجنة بأهمية  اقنع���وا  الذين 
النظ���ام القدمي، مبين���ا انه في 
املوسم املاضي متت جتربة نظام 

بلقاء القادس���ية مع التضامن، 
وفي نفس اليوم تنطلق مسابقة 
حتت 15 س���نة بلقاءين، يجمع 
االول الكويت مع كاظمة، والثاني 

الساملية مع خيطان.
وس���تتأخر انطالقة دوري 
حتت 19 س���نة ال���ى 5 نوفمبر 
املقبل ملشاركة 5 فرق فقط هي: 
القادس���ية وكاظمة واليرموك 
والكويت والقادم اجلديد الشباب، 
وسيبدأ دوري حتت 17 سنة في 
6 نوفمبر املقبل بلقاء الكويت 

مع العربي.
وأكد رئيس جلنة املسابقات 
في االحت���اد وليد الصميعي ل� 
»األنباء« ان اللجنة اعادت النظام 
القدمي للمباريات، حيث يلعب 
املصنف االول ف���ي كل ناد مع 
املصنف االول، ويحتكم الالعبان 
املصنفان ثانيا وثالثا الى القرعة، 

حامد العمران
اليوم بطولة دوري  تنطلق 
العمومي  االس���كواش في فئة 
فتقام 3 مباريات، يلتقي اليرموك 
مع النص���ر على مالعب االول، 
الكويت فريق  فيما يستضيف 
الس���املية، ويلع���ب كاظمة مع 
العربي، وتقام املباريات في ال� 

5 عصرا.
 ويشارك في الدوري 9 فرق 
بينها الشباب الذي ينافس للمرة 
االولى في العمومي، وسيلعب 
اولى مبارياته غدا األربعاء أمام 

اليرموك على ملعب االحتاد.
فيما ستنطلق مسابقة حتت 
13 سنة في 13 اجلاري بإقامة 3 
مباري���ات، فيلتقي خيطان مع 
اليرم���وك، والنصر مع كاظمة، 
والقادسية مع الساملية. وتنطلق 
مباريات حتت 11 سنة في 14 منه 

وليد الصميعي

الشيخ جابر بندر اجلابر وفهيد العجمي مع اجلهازين اإلداري والفني والالعبني

ماهر الشمري ينتظر حتديد مكان مباراة االوملبي السعودي

القادسيةالرفاع

الرياضية الثالثة
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