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مدير عام االسكواش في القادسية 
أن اللجنة املنظمة برئاسة الشيخة 
التحضير  ب���دأت  الس���عد  فادية 

الستضافة الالعبات.
وأوضح أن ه���ذه البطولة مت 
حتديدها في هذا الوقت استعدادا 
لبطولة سمو األمير الوالد املغفور له 
الشيخ سعد العبداهلل التي ستنطلق 
يوم 28 اجلاري وتس���تمر حتى 3 
نوفمبر املقبل، وستقام منافساتها 
على امللعب الزجاجي في اجلزيرة 
اخلضراء ومالعب مركز يوس���ف 
املشاري في القادسية، وسيشارك 
فيها افضل 32 العبا على مستوى 
العالم، وتعتبر من اكبر البطوالت 

عامليا.
وتوقع الرندي ان تشهد بطولة 
املغفور لها الشيخة شيخة السعد 
منافسة على أعلى املستويات بني 

املصنفات عامليا، متمنيا من العبات 
الكويت ال� 3 ان يحققن نتائج الفتة 
وان يطورن من مس���توياتهن من 
خالل االحتكاك مع بطالت العالم، 
وس���تكون البطولة فرصة ثمينة 

لهن.
وكشف النقاب ان جوائز البطولة 
بلغت 11600 دوالر، وهذا مبلغ كبير 

بالنسبة لبطوالت االسكواش.
وأشار الى ان البطولة تشارك 
العامة ممثلة  فيها وزارة الصحة 
بالدكتورة شفيقة العوضي من مركز 
حسني مكي للسرطان ألن البطولة 
تتزامن مع االحتفال باليوم العاملي 
ملرضى س���رطان الثدي وان مبرة 
الدعم االيجابي ملرض الس���رطان 
ستقوم بوضع سيارة داخل مواقف 
االس���كواش في القادس���ية خالل 
اقامة البطولة إلجراء الفحوصات 

الالزمة للكشف عن مرض سرطان 
الثدي.

وقال ان الشيخة شيخة السعد 
رحمها اهلل قد توفيت بسبب هذا 
املرض، مشيرا الى ان مبرة الدعم 
االيجابي ستقوم بتوزيع كتيبات 
العربية  وبروش���رات باللغت���ني 
واالجنليزية على اجلمهور للتعريف 
والوقاية من هذا املرض اللعني. وذكر 
الرندي ان البطولة سيديرها 3 حكام 

من مصر وحكمة من بريطانية.
وحتدثت االستش���ارية هدى 
الط���ارش وعب���رت عن ش���كرها 
وتقديرها للش���يخة فادية السعد 
على دعمها للجمعية، مؤكدة أهمية 
املبكر ملرضى س���رطان  الفحص 
الث���دي، وقالت انه���ا املرة االولى 
الذي يطبق مثل هذا املشروع في 

بطولة رياضية.

الغالية، وهذه الدول هي: ماليزيا، 
مصر، جنوب افريقيا، فرنسا، الهند، 
الدمنارك، ايران، باكستان، اجنلترا 

باالضافة الى الكويت.
وقال: ان 3 العبات من الكويت 
سيشاركن في البطولة هن عائشة 
احلم���د وم���رمي دش���تي وحصة 
الشعيبي، وتشارك احلمد والشعيبي 
في الدور التمهيدي، فيما تشارك 
دشتي في الدور الرئيسي. واضاف 
ان الالعبات املشاركات بدأن بالتوافد 
الى البالد امس، وان اللجنة املنظمة 
للبطولة قد أنهت تأشيرات الدخول، 
مثمنا في هذا السياق بتعاون وزارة 
الداخلية واملس���ؤولني في إدارات 
اجلوازات، موضحا أن املش���اركة 
في البطولة تقتص���ر على »نون 

النسوة«.
واكد الرندي الذي يشغل ايضا 

تعكف اللجنة املنظمة العليا 
لبطولة الشيخة شيخة السعد 
لالس���كواش برئاس���ة الشيخة 
فادية السعد، على وضع اللمسات 
التي  البطولة  األخيرة النطالق 
س���تقام منافس���اتها على مركز 
يوسف املشاريفي نادي القادسية 
خ���الل الفت���رة م���ن 20 الى 24 

اجلاري.
البطولة علي  وأعل���ن مدي���ر 
الرندي خ���الل املؤمتر الصحافي 
الذي عقدته اللجنة املنظمة مساء 
امس االول بحضور رئيس اللجنة 
االعالمي���ة الزميل خالد العدواني 
واالستشارية هدى الطارش عضو 
اللجنة االجتماعية النس���ائية في 
مبرة الدعم النفسي ملرض السرطان، 
ان 32 العبة مصنفات عامليني ميثلن 
10 دول سيشاركن في هذه البطولة 

32 العبة يشاركن في بطولة شيخة السعد لإلسكواش

القادسية للرفاع... ثالثة أهداف تكفي 
في إياب الدور نصف النهائي من كأس االتحاد اآلسيوي

                                عبدالعزيز جاسم
تواجه القادس���ية اليوم العديد من التحديات الصعبة 
عندما يس���تضيف الرفاع البحريني على س���تاد 
محم���د احلمد في إياب الدور نصف النهائي 
من كأس االحتاد اآلسيوي، اذ عليه الفوز 
بفارق 3 أهداف حت���ى يضمن التأهل 
للمباراة النهائية التي إن وصل إليها 
فستكون على أرضه وبني جماهيره، 
خاصة ان اخلس���ارة في مباراة 
الذه���اب بهدفني نظيفني جعلت 
املهمة أش���د صعوبة، وما يزيد 
أنه  االمور تعقيدا على االصفر 
يحم��ل ل�����واء الك��رة الكويتي��ة 
حيث تعقد علي��ه اآلمال في احلف��اظ 
عل��ى هذا اللق��ب اآلس���يوي بع��د 
أن حص��ده مواطن��ه الكويت في 
السابقة، وبالتالي فإن  النسخة 
الضغط النفسي سيكون كبيرا 
على العبي القادسية وإن تخطوه 

فإنهم سيقتربون من النهائي.
الش���غل الشاغل  وسيكون 
لكتيبة القادسية بقيادة مدربهم 
محمد إبراهيم هو تسجيل هدف 
في البداية في الشوط األول حتى 
يدخل الشوط الثاني بأريحية، 
ولكن قبل التفكير في تسجيل 
هدف مبك���ر فعليهم التفكير 
اوال في عدم دخول مرماهم أي 
هدف يعقد عليهم االمور ويجعلهم 
مطالبني بتسجيل أربعة اهداف بدال 
من ثالثة وهي مهمة شبه مستحيلة، 
لذلك لن يرمي محمد ابراهيم بكل أوراقه 
من البداية وسيلعب بواقعيته املعهودة 
بإش���راك نواف اخلالدي في حراسة 
املرمى ومن أمامه محمد راشد وحسني 
فاضل ومس���اعد ندا وعامر املعتوق 
ولن يتغير خط الوسط كثيرا بإشراك 

ط���الل العامر وفهد 
األنصاري وعبدالعزيز 
الذي سيعوض  املشعان 
غياب صالح الشيخ املوقوف 
ومعه���م الس���وري جه���اد 
احلسني، أما املقدمة فستكون 
املط���وع وحمد  للثنائ���ي بدر 
العنزي، فيما ستكون دكة البدالء 
خالية من األوراق الرابحة كالعادة 
إلصابة أحمد عجب وللشك الكبير في 
إشراك السوري فراس اخلطيب إال 
أن تواجد خلف السالمة وسعود 
املجمد سيخفف من وطأة تلك 

الغيابات ولو قليال الن إبراهيم س���يحتاج إلى املهاجمني أكثر من أي 
خط آخر.

اقتناص الفرص

وس���يركز العبو األصفر عل���ى اقتناص أرباع 
الف���رص بعد أن تفننوا في إضاعة الفرص في 

مباراة الذهاب لترتد عليهم األهداف باستقبال 
شباكهم لهدفني، ورمبا يعطي ابراهيم الضوء 
األخضر للمشعان بعدم الرجوع للوراء 
واالكتف���اء بالضغط من منتصف ملعب 
الرفاع حت���ى ال يعطيهم فرصة تنظيم 

الهجمات.
وس���يتحمل املطوع كعادته ضغط 

املباراة بخبرته ومهارته وهو مطالب 
أكثر من غيره بقيادة الفريق من خالل 
التس���جيل وصناعة األهداف حيث 
س���يكون مراقبا طوال ال���� 90 دقيقة 
وبالتالي س���تمثل حتركاته الكثيرة 
خلال في صفوف الرف���اع ما يجعل 
األمور أكثر سهولة لزمالئه خصوصا 
جهاد احلسني الذي يجيد االنطالق من 
اخللف. وفي نفس الوقت فعلى خط 

الدفاع وم���ن خلفهم اخلالدي التركيز 
جيدا ألن اخلطأ الواحد قد يكلف الكثير. 

ورمبا يكون الفوز على العربي في الدوري 
املمتاز باجلولة املاضية أعطى الالعبني دفعة 

معنوية كبيرة لتحقيق الفوز اليوم والتأهل 
اال انه في نفس الوقت جعل الالعبني يدخلون 
املباراة أكثر إرهاقا من منافسهم الذي لم يخض 
أي مواجهة منذ مباراة الذهاب. وعلى اجلانب 
اآلخر يدرك املدرب البرتغالي جوزيه جاريدو 
أن الفوز بهدفني في مباراة الذهاب جعله في 
موق���ف قوة على عكس القادس���ية وبالتالي 
سيكون أكثر حتكما في زمام األمور من خالل 
وضع أكبر عدد ممكن من الالعبني في منطقة 
الوسط ملنع أي تنظيم ممكن لوسط األصفر، 
لكن قبل ذلك سيحاول امتصاص حماس العبي 
القادسية وجماهيره في ال� 
15 دقيقة األولى النه يعلم 
انها ان مرت بس���الم فإنه 
مع مرور الوقت س���يكون 
ق���د قط���ع ثلث���ي الطريق 

للمباراة النهائية، ولن يالم 
الرفاع إن جلأ للدفاع واعتمد 

على الهجم���ات املرتدة بقيادة 
اخلطيري���ن عبدالرحمن مبارك 

والبرازيلي ريكو وهذا األخير ميلك 
مهارة عالية.

يقود املباراة احلكم الكوري اجلنوبي 
كيم دون غني.

مدرب الرفاع البرتغالي 
جوزيه جاريدو مطمئن 

للفوز في مباراة الذهاب

مدرب القادسية محمد 
ابراهيم يفكر في كيفية 

الفوز بثالثة اهداف نظيفة
الرفاعالقادسية
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الزميل خالد العدواني وعلي الرندي وهدى الطارش خالل املؤمتر الصحافي

جاريدو: سنجاري القادسية في طريقة لعبه

إبراهيم: المجهود البدني سيحسم األمور

االتحاد للتعويض أمام موانغ تونغ 
يعول االحتاد السوري على جمهوره لتخطي 
عقبة موانغ تونغ التايلندي في ال� 8 مساء اليوم 
في حلب ضمن إياب نصف نهائي كأس االحتاد 
اآلسيوي. وكان االحتاد قد عاد من تايلند بخسارة 
0-1 يأمل بتعويضها على أرضه وبني جمهوره. 

الفرصة كبيرة بنهائ����ي عربي خالص في حال 
تأهل االحتاد حيث س����يلتقي مع القادس����ية أو 
الرفاع، ما يعني بقاء كأس البطولة في خزائن 
الفرق العربية التي احتكرت اللقب منذ انطالقها 

عام 2004.

عبدالعزيز جاسم
القادس����ية محمد  قال مدرب 
إبراهيم ان حساب��ات مباراة اليوم 
تختلف كثيرا ع��ن مب��اراة الذهاب 
ألننا سنضطر للدخ��ول من أجل 
التعوي��ض على عك��س مب��اراة 
الذهاب الت��ي كان��ت حساباته����ا 
تختل��ف، مش����ي��را إلى نتيج��ة 
مباراة ال��ذه����اب ف��ي البحري��ن 
ستجب��رن��ا عل��ى دخول املب��اراة 
بضغ�����ط كبي��ر عل����ى عك��س 
منافسن��ا ال��ذي يلعب بأريحية. 
جاء ذل��ك في املؤمتر الصحافي 
ال����ذي أقيم في نادي القادس����ية 
صباح امس.  وب����ني إبراهيم ان 
املجهود البدني س����يكون له دور 

كبير في حسم النتيجة، الفتا الى 
انه سيكون لصالح الرفاع النه لم 
يخض مباريات في الفترة املاضية 
على عكس القادسية الذي خاض 3 

مباريات خالل فترة قصيرة.
وأضاف انه لن يغامر وسيلعب 
بتوازن حتى ال يصاب بهدف يربك 
حساباته، مشيرا إلى أن املباراة 
ليست س����هلة على األصفر ألنه 

يحتاج إلى هدفني. 
من جهته أكد م����درب الرفاع 
البرتغالي جوزي����ه جاريدو أن 
العبي��ه قدم��وا في مباراة الذهاب 
45 دقيقة فقط وجنحوا في الفوز 
واآلن عليهم نسيان مباراة الذهاب، 
املباراة ستكون  أن  إلى  مش����يرا 

القادس����ية  أن  صعبة خصوصا 
ميلك العبني مميزين ويس����انده 
جمهور كبير، الفتا إلى ان فريقه 
جاهز للمواجهة وال يوجد به أي 
نقص.  وأض��اف أنه س����يجاري 
طريق��ة لع��ب القادس����ي��ة اذ ان 
أسلوب األصفر هو الذي سيحدد 

طريقة اللعب وليس الرفاع.
من جانب����ه، قال العب الرفاع 
عبدالرحم��ن مب��ارك ان الالعبني 
طووا مباراة الذه��اب وال يشغ��ل 
الي��وم،  تفكيرهم سوى مب��اراة 
مشي��را إلى ان الرفاع حقق املهم 
في البحرين وعليه حتقيق األهم 
ف����ي الكويت والتأه����ل للمباراة 

النهائية.

فوجئ اجلهاز الفني والعبو القادس���ية بحضور 
النائب مرزوق الغامن تدريب الفريق أمس على ستاد 
محمد احلمد اس���تعدادا للمواجهة املرتقبة مع الرفاع 

اليوم.
وقال الغامن متوجها لالعبني: نحن نتنافس محليا 

ولكن خارجيا كلنا يد واحدة، والكويت الدولة وليس 
النادي فقط وراءكم حتى تبقى الكأس في الكويت.

وقد ترك���ت هذه اخلطوة الالفتة م���ن الغامن أثرا 
ايجابيا في نفوس اجلهازين االداري والفني والالعبني، 
ورفعت م���ن معنوياتهم قبل املوقع���ة املصيرية مع 

الفريق البحريني.
يذكر أن رئيس نادي القادسية السابق الشيخ طالل 
الفهد قام بزيارة مماثل���ة أثناء تدريب نادي الكويت 
عش���ية املباراة النهائية لكأس االحتاد االسيوي بني 

األبيض والكرامة السوري في املوسم املاضي.

الغانم لالعبي األصفر: الكويت كلها وراءكم

النائب مرزوق الغامن يتحدث إلى العبي القادسية في التدريب أمس


