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القادسية خسر أمام الرفاع بأخطاء »ساذجة« رغم األداء المميز
إبراهيم: الحكم سبب خسارتنا وتحويل مجرى المباراة

البرازيلي ريكو في طريقه إلحراز الهدف األول صالح الشيخ تعرض حلالة طرد ظاملة

فريق عمل ستاد جابر يواصل عمله بعد لقاء القادسية والعربي

األنصاري: تعرضنا لظلم كبير

دعوة »يد« الصليبخات لبطولة الشعباإلصابة تبعد الحداد عن العربي

المسعود: حالة طرد غريبة

ميداليتان للمبارزة في البطولة العربية
برنامج إذاعي توعوي
عن »الرياضة للجميع«

الخطيب: سنعود في اإلياب

»الشواطئ« يفوز على اإلمارات

اإلمارات تتصدر »خليجية البولينغ«

حمل أمني سر نادي القادسية وليد االنصاري احلكم 
القطري مسؤولية الهزمية التي تلقاها األصفر، مؤكدا 
أن فريقه تعرض لظلم كبير وكانت قراراته متخبطة كأنه 
تعمد إيقاع الظلم على القادسية لرغبته في عدم وصول 

فريق كويتي للعام الثاني على التوالي للمباراة النهائية. 
وأشاد األنصاري مبس��توى العبيه في املباراة، مؤكدا 
أن األصفر كان األفضل واألكثر س��يطرة وأضاع عددا 

من الفرص رغم النقص العددي.

مبارك الخالدي
انضم العب العربي عبداهلل احلداد الى قائمة املصابني بعد تعرضه 
اللتواء شديد في االنكل اثناء مباراة االخضر مع البحرين الودية اول 
من امس التي فاز فيها 3-2، ومن احملتمل ان يغيب احلداد عن صفوف 
العربي فترة ال تقل عن اس����بوعني. اجلدي����ر بالذكر ان االصابات قد 
الزم����ت عددا غير قليل من العبي العربي وهم خالد خلف والبرازيلي 
نيلس����ون وعبدالعزيز الس����ليمي وخالد عبدالقدوس واحمد موسى 
وحس����ني الغريب علما ان بعضا منهم قد شارك في مباريات الفريق 
االخيرة بعد اخذ املسكنات الالزمة بسبب حالة النقص التي واجهها 
املدرب كابو في تلك الفترة بسبب مشاركة بعض الالعبني في صفوف 
املنتخبات الوطنية وهم احلارس خالد الرش����يدي وحسني املوسوي 

واحمد الرشيدي وعلي اشكناني وعبداهلل الشمالي.

حامد العمران
تلق���ى احتاد كرة اليد دعوة من االحت���اد االماراتي يطلب فيها 
مشاركة الصليبخات في البطولة الودية التي ينظمها نادي الشعب 
مبشاركة عدد من االندية اخلليجية والعربية خالل الفترة من 10 

الى 19 اجلاري.
وبدوره بعث احتاد اليد باخلطاب الى الصليبخات الذي ابدى 
موافقة مبدئية على املشاركة بشرط موافقة الهيئة العامة للشباب 
والرياضة واصدار التفرغات لالعبني، وسيتأكد مشاركة الصليبخات 

من عدمها اليوم مع نهاية الدوام الرسمي.
من جانبه، اكد مدرب الصليبخات خالد غلوم ان البطولة فرصة 
لالعبني لالحتكاك القوي مع فرق لها خبرتها وهذا ما يحتاجه الفريق 
في الوقت احلالي، الس���يما انه توجد عدة عناصر جديدة انضمت 
مؤخرا للصليبخات، متمنيا ان تواف���ق الهيئة على الدعوة التي 
يتحمل تكاليفها نادي الشعب االماراتي من استضافة ومشاركة.

عبدالعزيز جاسم 
كانت كل أمور القادسية أمام 
الرفاع البحريني أول من أمس 
في ذهاب الدور نصف النهائي 
من كأس االحتاد اآلسيوي على ما 
يرام، وكان طريقه ممهدا لتحقيق 
فوز يريحه في مباراة اإلياب، 
فقد دانت له الس����يطرة وأجبر 
منافسه على الرجوع إلى اخللف 
واللجوء الى أسلوب الدفاع، ولم 
ينقصه إال أن يسجل هدفا من 
فرصه الكثيرة التي سنحت له، 
وفعال جاءت الفرصة من ركلة 
جزاء صحيحة للسوري جهاد 
احلسني بعد عرقلته عن طريق 
حارس الرفاع محمود منصور، 
إال أن القادس����ية تلقى الصدمة 
بتراجع احلكم القطري عبداهلل 
البليدة عن قراره باحتساب ركلة 
املباراة،  اجلزاء ليحول مجرى 
ليس ألداء الرف����اع املتميز بل 
ألنه اخرج القادس����ية عن جو 
املباراة بعصبية بعض الالعبني 
وتشتيت تفكيرهم حتى حانت 
اللحظ����ة التي لم يتوقعها احد 
بخطأ من حسني فاضل واملعتوق 
في الدقيق����ة 25 ليتقدم الرفاع 
بهدف رغم تألق احلارس نواف 

اخلالدي في التصدي للكرة.
 وحتى بعد الهدف ومع مرور 
الوقت عاد القادسية الى أجواء 
املباراة لك����ن مع إصرار احلكم 
ومساعديه على تقييده، وقبل 
نهاية الش����وط األول بدقيقتني 
حدث����ت مش����ادة كالمي����ة بني 
صالح الشيخ ومحترف الرفاع 
البرازيلي ريكو طرد على اثرها 
صالح الشيخ وكان هذا الطرد 
مبثابة القشة التي قصمت ظهر 
األصفر خصوصا في تعويض 

الهدف.

إصرار على التسجيل

وقد ظهر من خالل أداء العبي 
القادسية إصرارهم على تسجيل 
هدف مبكر وكان املس����تغرب 
تواج����د ثالثي منتخب الرديف 
كالعب����ني أساس����يني وهم فهد 
األنصاري ومحمد راشد وعامر 
املعتوق. كما ان أداء الالعبني في 
أول 20 دقيقة كان متوازنا وأضاع 
األصفر عدة فرص أبرزها ركلة 
اجلزاء امللغاة وتس����ديدة حمد 
العنزي في العارضة لكن بعد 
هدف التقدم للرفاع ارتبك العبو 
األصفر بعض الشيء وظهر في 
بعض األحيان عشوائيا وبالرغم 
من ذلك كانت السيطرة لهم في 

الثاني بإدخال علي الشمالي بدال 
من حسني فاضل ليلعب كظهير 
الظهير األساسي  أمين ويعود 
املعت����وق لقلب الدف����اع وكان 
التغيير األبرز هو تواجد السوري 
فراس اخلطيب في املقدمة بدال 
من حمد العنزي ليشعل اخلطيب 
املباراة بتحركاته لكنه لم يسجل، 
كما ان العارضة حرمته مرة من 

التعادل.
ومن خالل مجريات املباراة، 
البد ان نش����يد بالالعبني على 
األداء رغم النتيجة ولكن تبقى 
اإلش����ادة الكبرى لطالل العامر 
وفهد األنصاري اللذين كانا سببا 
رئيسيا في متاسك الفريق بسبب 
حتركاتهم االيجابية وتغطيتهما 
املتميزة لكل أرجاء امللعب وعدم 
اعط����اء الفرصة للمنافس رغم 

الطرد لتنظيم هجماته.

 نتيجة عكس األداء

قال مدرب القادس����ية محمد 
إبراهيم ان ح����كام املباراة هم 
الرئيس����ي في حتويل  السبب 
مجرى املب����اراة لصالح الرفاع 
بعد ان كانت السيطرة لألصفر اال 

املباراة بني جماهيره  لعب في 
بس����بب تواف����د الكثي����ر منهم 
للتشجيع ورد الالعبون التحية 
لهم طوال املباراة، خصوصا في 
ال� 20 دقيقة األولى التي سيطر 
فيها االصفر سيطرة كاملة لكن 
احلكم اض����اع كل هذا املجهود 

والتعب بأخطاء فردية.

جاريدو: كنا األفضل

وقال مدرب الرفاع البرتغالي 
جوزيه جاري����دو ان احلكم لم 
يكن الس����بب في ف����وز فريقه 
الذي كان األفض����ل في املباراة 
واستحق الفوز، وخير دليل انه 
فاز بهدفني وكاد يسجل الثالث، 
مشيرا إلى أنه متكن من اللعب 

بطريقة متكنه من الفوز.
ورد جاري����دو بعصبية في 
املؤمت����ر الصحاف����ي على احد 
الصحافيني بعد ان س����أله عن 
سر حتقيقه الفوز رغم تراجعه 
طوال ال� 90 دقيقة، ورغم نقص 
القادسية فأجاب: أنا حققت الفوز 
ولم اخسر ولم يدخل في مرماي 
هدف فماذا تريدون فأنا أواجه 

فريقا قويا وليس صغيرا.

أغلب الفت����رات إن لم تكن في 
كل الفترات لضعف املنافس في 
ترتيب هجماته واعتماده فقط 
على الهجمات املرتدة والضغط 
فقط من الوس����ط على العبي 

األصفر.

هجوم متواصل

ورغم حالة الطرد للش����يخ 
في الشوط االول والتأخر بهدف 
وعلى عكس توقعات اجلميع بأن 
األصفر سيدخل الشوط الثاني 
مدافعا وسيعتمد على الهجمات 
املرتدة حتى ال تتضاعف النتيجة 
وتصعب مهمته في مباراة اإلياب 
فاجأ املدرب محمد إبراهيم وهاجم 
بكل أوراقه لكن كانت هناك ورقة 
مفقودة وه����ي الظهيران عامر 
املعتوق ومحمد راشد املرهقان 
اللذان أجادا في مهمتهما الدفاعية 
وفشال في مهمتهما الهجومية، 
واجبرالقادس����ية منافسه على 
الرجوع للوراء طوال الش����وط 

رغم النقص العددي.
 وأجرى إبراهيم التغيير األول 
بوضع مساعد ندا كظهير أيسر 
وراشد في قلب الدفاع ثم التغيير 

ان قرارات احلكم العكسية حالت 
دون ترجمة ذل����ك الى نتيجة 
ايجابية، مشيرا إلى أنه ال يريد 
التشكيك في نزاهة احلكام لكنهم 
فعال كانوا السبب احلقيقي وراء 
اخلسارة ولم يكونوا على قدر 
املسؤولية او مبستوى املباراة، 
الفتا الى انه ال يريد ان يبخس 
حق الرفاع لكن اجلميع شاهد 
املب����اراة ويعلم من هو الفريق 

األفضل. 
وبني إبراهي����م انه في عالم 
كرة القدم ال تأتي النتيجة دائما 
لصالح الفريق األفضل، مؤكدا 
ان مباراة اإلياب في 19 اجلاري 
باتت صعبة لكن مع رجال مثل 
العبي القادسية فنحن قادرون 
على قلب جميع األمور مضيفا ان 
الفريق استعاد خدمات اكثر من 
العب منهم بدر املطوع وفراس 
اخلطيب وحسني فاضل باإلضافة 
إل����ى املتواجدين ف����ي الكويت 
وسيمثلون قوة إضافية لالصفر 
في مباراة اإلياب، مشيرا إلى أن 
االصفر واجه صعوبات أكثر من 

تلك واستطاع ان يتخطاها.
وأضاف إبراهيم ان القادسية 

أبدى رئيس وفد القادسية ومدير اللعبة ابراهيم املسعود 
استياءه من مس��توى التحكيم، مبينا أنه للمرة األولى 
يرى في حياته حكما »يدعي« أن العبا ش��تمه على الرغم 
م��ن أن الالعب لم يكن يتحدث معه. الفتا الى أن حالة طرد 

صالح الشيخ غريبة جدا وقد حتامل احلكم املساعد كثيرا 
على الالعب الذي دخل في محادثة فيها نوع من العصبية 
مع محترف الرفاع البرازيل��ي ريكو. وعن املباراة املقبلة، 
أكد املسعود أنه غير قلق ليقينه بالفوز باملباراة وتعويض 

اس����تهل املنتخب الوطني للمبارزة مشاركته في البطولة العربية 
لألشبال والناشئني املقامة في بيروت بالفوز مبيداليتني ذهبية وبرونزية، 
حيث أحرز عبداللطيف احلميدان املركز األول في منافس����ات س����الح 
الفلوريه للفردي لفئة األش����بال فيما حقق املصري مروان اسماعيل 
املركز الثاني في حني نال نواف العنزي املركز الثالث مكررا مع مواطنه 
علي فاضل. وقال احتاد املبارزة ان هذه البداية القوية ألشبال الكويت 
تعكس املستوى املتطور لرياضة املبارزة في الكويت معربا عن األمل 
ان يواصل العبو املنتخب حصد امليداليات في البطولة التي يش����ارك 

فيها عدد من الدول العربية.

تعتزم الهيئة العامة للش���باب والرياضة بالتنسيق مع وزارة 
اإلعالم، اعداد برنامج توعوي ع���ن الرياضة للجميع، يهدف الى 
تعريف أفراد املجتمع من اجلنسني بأهمية ممارسة الرياضة للجميع 

ملا لها من فوائد جمة على الصحة العامة.
وسيذاع البرنامج على الهواء مباشرة من إذاعة الكويت »البرنامج 
العام« يوم السبت من كل اسبوع من الساعة الثانية حتى الثالثة 
عصرا، ابتداء من 9 اجلاري، حيث يس���تضيف البرنامج عددا من 
املختصني واملهتمني مبجال التغذية والرياضة، الى جانب حوارات 
هادفة وبناءة مع املتصلني واملعنيني للتعرف على آرائهم والتعقيب 
عليه���ا في مجال الرياض���ة للجميع، وكذلك لقاءات س���ريعة مع 

املسؤولني في املجال الشبابي والرياضي.
ويس���تضيف البرنامج في أولى حلقات���ه مدير إدارة الرياضة 
للجميع في الهيئة داود الداود ود.عدلة املطر، البرنامج من إعداد 
حمود احملبوب، وفواز املطيري وتق���دمي ناصر العجمي، واحمد 
الدرويش، وإخراج فراس بن علي وإشراف الهيئة العامة للشباب 

والرياضة.

أكد محترف القادسية السوري فراس اخلطيب صعوبة 
مباراة االياب، مشددا على قوة الرفاع، وهو ما سيجعل 
املب��اراة في غاية الصعوبة. وطال��ب اخلطيب اجلماهير 
القدس��اوية والكويتية بشكل عام باحلضور بكثافة الى 

مدرجات ستاد محمد احلمد في مباراة االياب ودعم االصفر 
بالص��ورة املثالية لتحقيق االنتصار والوصول للمباراة 
النهائية. وعن مس��توى التحكيم، أوضح اخلطيب أنه ال 

يحبذ احلديث عن مستوى التحكيم بعد املباريات.

اختتم منتخب الشواطئ لكرة القدم معسكره التدريبي مبدينة 
دبي االماراتية بالفوز على منتخب االمارات االساس����ي 3�2 بعد 
لقاء سريع وحماس����ي تألق فيه املنتخب الوطني الذي يستعد 
للمشاركة في دورة األلعاب الشاطئية األولى التي ستقام مبملكة 
البحرين خالل الفترة من 10 الى 17 اجلاري، وسجل اهداف املنتخب 
احمد البلوش����ي وتركي الصباح وعبدالعزيز العيد، وقال قائد 
الفريق محمد العدواني ان املنتخب بات مس����تعدا فنيا ونفسيا 
للمشاركة في الدورة واملنافسة على اللقب، مشيرا في ذات الوقت 
الى ان املعسكر التدريبي في االمارات حقق اهدافه، واستفاد منه 
اجلهاز الفني بقيادة املدرب الوطني نايف شجاع وكذلك الالعبون 
حيث كان االلتزام واضحا من اجلميع سواء بالتدريبات اليومية 
على فترتني او من خالل املباريات واالحتكاك املباش����ر مع فرق 
متيزت باملستوى اجليد السيما في املباراة االخيرة امام املنتخب 

االماراتي االول.
من جهته، توقع اداري الوفد كامل الش����مري ان يحقق ازرق 
الشواطئ نتائج ايجابية في دورة البحرين، مشيرا الى ان الوفد 
سيعود الى البالد عصر اليوم حيث انه سيواصل تدريباته ثم 
يتوجه بعدها الى البحرين االثنني املقبل للمشاركة في الدورة، حيث 
من املقرر ان يخوض اول لقاءاته مع املنتخب البحريني، ويرأس 

الوفد رئيس جلنة الصاالت في احتاد القدم جالي اجلريد.

واصل منتخبنا الوطني للبولينغ منافساته القوية في بطولة 
اخلليج العاشرة التي ينظمها االحتاد البحريني في مدينة املنامة 
حتت إشراف اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون اخلليجي، 
وق���د انحصرت البطولة بني 3 منتخب���ات، حيث تصدر اإلمارات 
بع���د اليوم الثالث برصيد ذهبيت���ني وبرونزية، ثم قطر بذهبية 
وفضية، ثم منتخبن���ا الوطني في املركز الثالث برصيد فضيتني 
وبرونزيت���ني، فيما خرج من املنافس���ة البحري���ن الذي كان أحد 

املرشحني األقوياء.

قمة العربي والقادسية في الدوري
آخر التجارب األولية لتشغيل ستاد جابر

مبارك الخالدي
ق���رر فريق العم���ل املكلف 
بإعداد وتأهيل ستاد جابر الدولي 
الذي يرأسه نائب املدير العام 
للهيئة العامة للشباب والرياضة 
لشؤون االنشاءات عصام جعفر 
ايقاف املرحلة االولى من تشغيل 
الذي  القمة  الس���تاد بعد لقاء 
سيجمع القادسية والعربي 15 
اجلاري في اجلولة الرابعة من 

الدوري املمتاز.
وكانت الهيئة قد اعلنت في 
وقت س���ابق ان افتتاح الستاد 
س���يتم على مراحل بناء على 

طلب الوفد االستشاري لالحتاد 
الدولي الذي تفقد الستاد اوائل 
الشهر املاضي واوصى بافتتاحه 
على مراحل متدرجة من حيث 
الكثافة االستيعابية للحضور 

اجلماهيري.
الستاد منافسات  وقد شهد 
الس���ابعة  البطولة اخلليجية 
للناشئني وكانت جتربة ميدانية 
اخضعت منشآت الستاد للتجربة 
الفعلي���ة من حيث تش���غيل 
امللحق���ات اخلاصة ب���ه، اال ان 
هذه التجربة افرزت العديد من 
املالحظات الفنية دونها فريق 

العمل ضم���ن اوامر العمل في 
املرحلة املقبلة.

كما ش���هد الس���تاد مباراة 
املنتخ���ب االوملب���ي ونظيره 
املقرر ايضا  التركماني وم���ن 
ان يش���هد مباراتي االزرق مع 
املنتخبني البحريني والفيتنامي 
يومي 8 و12  اجلاري في سياق 
استعدادات االزرق للمشاركة 
املقبل  في خليجي 20 نوفمبر 
وكأس آسيا في الدوحة يناير 

املقبل.
وستوقف التجارب العملية 
للس���تاد بعد مب���اراة العربي 

والقادسية الفساح املجال امام 
الشركات املتعاقد معها ملباشرة 
مهامه���ا واس���تكمال االعمال 
الناقصة وف���ي مقدمتها اعادة 
وتأهيل ارضية امللعب واالنتهاء 
من اعم���ال املنص���ة االميرية 

ومقصورة كبار الضيوف.
اجلدير بالذكر ان االفتتاح 
الرسمي للستاد سيتزامن مع 
االحتفاالت بذكرى االس���تقالل 
والتحرير فبراير املقبل حسب 
التي قطعها مسؤولو  الوعود 
الهيئة على انفس���هم في عدة 

مناسبات.


