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4 مباريات في افتتاح كأس آسيا للناشئين في طشقند اليوم
 األزرق يبدأ مشواره بمواجهة اإلمارات غدًا

هذا ليس مكاننا..
ليس تقليال من قيمة بطولة كأس االحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم إال أنها ال تليق مبكانة فرقنا احمللية وحتديدا 
القادس����ية الطرف األول لنهائي املس����ابقة مع االحتاد 
احللبي في 6 نوفمبر املقب����ل في الكويت، ونرى انها 
بطول����ة صغيرة القصد منها »اس����ترضاء« ومجاملة 
للفرق التي ال تشارك في البطولة الكبرى واألهم وهي 
دوري أبطال آسيا والتي جتمع الصفوة من فرق القارة، 
وفريقنا )القادسية( ممثل الكرة الكويتية ال يقل شأنا 
عن بعض الفرق في هذه املسابقة إذ ال يعقل ان تشارك 
فرق سنغافورة واندونيسيا في دوري أبطال آسيا وال 
يشارك القادسية او الكويت اللذان يتمتعان مبستوى 

يؤهلهما ملنافسة الكبار.
يشترط االحتاد اآلس����يوي للعبة ان يحمل النادي 
املشارك في مسابقة النخبة صفة جتارية عمال مبيثاق 
االحتراف املطبق في املسابقات الدولية، ولكن دعونا 
نتحدث بصراحة فهل كل األندية املش����اركة في دوري 
أبطال آسيا وحتديدا في منطقتنا اخلليجية والعربية 
مستقلة بذاتها ومواردها وميزانياتها، بالطبع ال وتتلقى 
جميعها معون����ات من الدولة تس����هيال ألعمالها دون 
املساس باختيارات اجلمعيات العمومية بشأن االنتخابات 
ومجالس االدارة، ويتحدث البعض عالنية في الفضائيات 
املنتشرة بأن األمر ال يحتاج سوى تعديل على مسميات 
األندية وإضافة ناد جتاري إلى جانب رياضي وثقافي 
واستغالل جانب من مساحات األندية للعمل التجاري 
وبذلك ميكن استيفاء شرط االحتاد اآلسيوي لتحويل 

األندية إلى كيانات جتارية.
نتمنى حقيقة ان يحقق القادسية لقب الكأس اآلسيوية 
ونتمنى ان نراه في بطولة دوري أبطال آسيا في املوسم 
املقبل املسابقة األكبر واألهم، وعليه ان يلعب بحذر شديد 
أمام االحتاد السوري وال يتعالى على خصمه معتمدا 
على عاملي األرض واجلمهور فهذا هو الهالل السعودي 
سقط أمام ذوب اهان اإليراني بهدف في الرياض وخرج 

من بطولة النخبة بعد ان كان مرشحا للقب.
< ال يختلف اثنان على أهمية وجود النجم املتألق 
بدر املطوع في صفوف فريقه بعد ان خاض مواس����م 
كثيرة قاد فيها فريقه للفوز س����جل فيها أهدافا كثيرة 
لكن����ه غير محظوظ في التس����جيل من ركالت اجلزاء 
آخرها أمام الرفاع، وليس شرطا ان كل العب مقتدر قادر 
على تنفيذ ركلة اجلزاء والتي تتطلب تركيزا ش����ديدا 
والدقة في إرسال الكرة نحو زوايا املرمى، ففي السابق 
كان األصفر يض����م خيرة النجوم مثل فيصل الدخيل 
وعبدالعزيز حس����ن ومؤيد احلداد وعبيد الشمري إال 
أن مهمة تنفيذ ركلة اجلزاء من اختصاص مدافع اسمه 
ناجي جاسم إذ ان عادة ما يكون املدافع اكثر حتررا من 

الشحن النفسي والعصبي من املهاجم. وسالمتكم 
ناصر العنزي

ً العبو أزرق الناشئني جاهزون ملواجهة اإلمارات غدا

القادسية استبعد ستاد الكويت ويرشح »الحمد« و»جابر« 

»اآلسيوي« يطلب تحديد ستاد 
نهائي كأس االتحاد

أعلن مجلس إدارة نادي القادسية عن إطالق استعداداته ملباراة 
القادسية ونظيره االحتاد السوري في نهائي كأس االحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم واملقرر اقامتها في الكويت في 6 نوفمبر املقبل وتدارست 
إدارة النادي طلبات االحتاد اآلس���يوي لكرة القدم والتي أرس���لها 
للنادي حول الش���روط الواجب توافرها في الس���تاد الذي س���تقام 

عليه املباراة.
وذكر أمني الس�����ر الع�ام لن�ادي الق�ادس��ية وليد األنصاري ان 
االحتاد اآلسيوي طلب من النادي سرعة الرد ح�ول توافر الشروط 
وح���دد لذلك تاريخ 25 اجلاري بدال م���ن 27 منه كما كان مقررا في 

السابق.
وقال األنصاري: قامت إدارة النادي بعمل مخاطباتها الى االحتاد 
الكويتي الذي جتاوب س���ريعا مع ادارة النادي، حيث متت دراسة 
اخليارات املتاحة سواء أقيمت املباراة على ستاد محمد احلمد بالنادي 
أو أقيمت على س���تاد جابر الدولي، وذلك بعد ان مت استبعاد ستاد 
نادي الكويت وذلك حسب التقارير التي صدرت عن االحتاد اآلسيوي 
حول نهائي البطولة الس���ابقة والذي ذكر فيه العديد من املالحظات 
خالل ورش���ة العمل التي أقيمت سابقا، الفتا الى ان مجلس اإلدارة 

تقدم بالشكر الى نادي الكويت على تعاونه الدائم معه.
وتابع األنصاري انه خالل اليومني املقبلني س���يتم اتخاذ القرار 
املناس���ب حلس���م مكان إقامة املباراة، من خالل تشكيل جلنة عليا 
لرعاية وترتيب اس���تضافة هذا احلدث التاريخي مبا يتناس���ب مع 
أهمية وس���معة الكرة الكويتية بشكل عام وسمعة القادسية بشكل 

خاص لضمان خروجه بالشكل الالئق.
وأشاد مجلس إدارة النادي بدور الشيخ طالل الفهد رئيس مجلس 
إدارة احتاد الكرة واللجان العاملة باالحتاد على جتاوبهم الس���ريع 
مع طلبات النادي ومتطلبات االحتاد اآلس���يوي ملا أبدوه من تعاون 
كامل لدعم النادي خالل املباراة النهائية، وكذلك شكر املجلس الهيئة 
العامة للشباب والرياضة على تفاعلها السريع مع إدارة النادي حول 

إنهاء الترتيبات الالزمة الستضافة املباراة النهائية.
وأك���د األنصاري على أهمية تضاف���ر اجلهود ل� »فزعة« اجلميع 
مع القادس���ية حتى يبقى اللقب كويتيا ولتمثي���ل الكرة الكويتية 

خير متثيل.

مقصيد متفائل بـ »أخضر الصاالت«
بعد تدعيمه بمحترفين

 اعرب مدير كرة الصاالت في النادي العربي احمد مقصيد  في 
تصريح ل� »موقع الجمهور العرباوي« عن تفاؤله الشديد بفريق 
الصاالت لهذا الموسم خاصة بعد تدعيم الفريق بمحترفين على 
مستوى عاٍل استطاعوا أن يثبتوا وجودهم من خالل المباريات 
الودية التي خاضها الفريق امام القادسية وانتهت بنتيجة 4-4 

والنصر وانتهت 3-0 لالخ�ضر وا�خيرا ام�ام الشباب 6-9.
وبين مقصيد ان نتائج المباريات الودية رغم انها ايجابيه إال 
انها ال تعكس الوجه الحقيقي لمستوى زعيم الصاالت حيث إن 
»الزعيم« لديه المزيد ولكن لكونها مباريات تجريبية فإن المدرب 
حرص على تجربة اكبر عدد من الالعبين وتجربة اكثر من خطة 

وطريقة لعب سواء بالدفاع والهجوم.
ودعا مقصيد الجمهور العرباوي الوفي لمساندة فريقهم في 
اولى مباريات الدوري العام لهذا الموس���م امام السالمية في 29 

الجاري على صالة نادي اليرموك.

طشقند ـ طالل المحطب
 تفتتح في الواحدة من ظهر 
اليوم بتوقي���ت الكويت بطولة 
كأس آسيا للناشئني لكرة القدم 
التي تستضيفها طشقند حتى 
املقبل مبش���اركة 16  7 نوفمبر 
منتخبا، وتق���ام املباريات على 
ملعبي ابار وباختكور املركزي.

 ويتأه���ل أصح���اب املراكز 
األربعة األولى الى نهائيات كأس 

العالم في املكسيك 2011.
 وتق���ام الي���وم 4 مباريات، 
فيلتق���ي كوريا الش���مالية مع 
س���ورية، وأوزبكس���تان م���ع 
اندونيس���يا، وايران مع عمان، 

وطاجيكستان مع األردن.
 ويبدأ ازرق الناشئني مشواره 
البطولة مبواجهة املنتخب  في 
اإلماراتي في ال� 5 مساء غد ضمن 
املجموعة الرابعة التي تضم ايضا 

الصني والعراق.
وقس���مت املنتخب���ات ال� 16 
ال���ى 4 مجموعات ضمت األولى 
أوزبكستان واألردن وطاجيكستان 
واندونيسيا، واملجموعة الثانية 
عمان وسورية وإيران وكوريا 
الثالثة  الش���مالية، واملجموعة 
استراليا وڤيتنام واليابان وتيمور 

الشرقية.
 وكان وفد األزرق قد اكتمل 
مس���اء أول من أم���س بوصول 
الديحاني يرافقه  رئيسه هايف 
امل���درب الوطن���ي عبدالعزي���ز 
الهاجري، واستقبل الوفد القائم 
باعمال سفارتنا مبارك العدواني 
ونائب رئيس االحتاد األوزبكي 
لك���رة القدم، ويقي���م الوفد في 
فندق أوزبكستان باإلضافة إلى 

7 منتخبات أخرى.

االجتماع الفني

وعقد صباح أمس االجتماع 
الفني للوفود املشاركة، برئاسة 
دال���ي ممث���ال رئي���س االحتاد 
اآلس���يوي لكرة القدم محمد بن 
همام، وحض���ره مدير املنتخب 
الديحاني وابراهيم جمعة  علي 
من العالق���ات العامة في احتاد 
الكرة واملنسق اإلعالمي الزميل 
طالل احملطب باإلضافة للحكميني 
الدوليني يوسف الثويني وياسر 

أحمد.
وافتتح االجتماع الذي تأخر 10 
دقائق عن موعده الرسمي بسبب 
تأخر ممثلي االحت���اد العماني، 
بكلم���ة لدالي مرحب���ا بالوفود 
املشاركة في البطولة ناقال لهم 
حتيات رئيس االحتاد اآلسيوي 
ف���ي تايلن���د، متمنيا  املتواجد 
للبطول���ة النجاح واملش���اركني 
التوفيق، وشاكرا االحتاد األوزبكي 

على استضافة البطولة بعد اعتذار 
عدد من الدول اآلسيوية.

وأكد دالي سياس���ة االحتاد 
الرامية لبناء منتخبات آسيوية 
متطورة وقوية من خالل تنظيم 
مثل ه���ذه البطوالت للناش���ئة 
واكتس���ابهم اخلبرة من خالل 
املشاركة في البطوالت اآلسيوية، 
معتبرا ان هذه البطوالت تساعد 
على بناء جس���ور من الصداقة 
اآلسيوية، ألن النجاح في حتقيق 
بطولة ال يوازى بناء الصداقة في 

االسرة اآلسيوية لكرة القدم.

فرعية للبطولة ودورها.

اللون األزرق أساسي

وخالل االجتماع الفني اعتمد 

وبعد ذلك قام سكرتير االحتاد 
االوزبكي بايضاح آلية منافسات 
البطولة، متمنيا للفرق املشاركة 
النجاح، ثم شرح عمل كل جلنة 

الوطني  اللون األزرق ملنتخبنا 
كلون أساس���ي، واألحمر اللون 
االحتياطي، كما مت التنبيه على 
ممثلي املنتخبات املشاركة االلتزام 
باملبادئ األساسية وروح الصداقة 
وطريقة الدخول وتبادل السالم 
وضرورة مرور الوفد بأكمله بعد 
نهاية املب���اراة من خالل املوقع 
املخصص لإلعالم إلعطاء الفرصة 
ألجهزة اإلعالم إلجراء احلوارات 

القصيرة مع الالعبني.
وعقد في ال� 3:30 ظهر أمس 
ف���ي فندق أوزبكس���تان مؤمتر 

صحافي للمنتخبات املشاركة 
في البطولة ومثل الوفد املدرب 
البرتغال���ي أدغ���ار بورغيس 
والالعب محمد الفهد، ومت شرح 
العديد م���ن التفاصيل املهمة 
واملتعلقة بالالعبني واجلهاز 
املباريات  الفني خالل س���ير 
باالضافة إلى كيفية تعاملهم مع 
أجهزة اإلعالم املختلفة مطالبني 
بالظهور اجليد ألسرة كرة القدم 

اآلسيوية.
وأك���د هاي���ف الديحان���ي 
حرصه عل���ى صحة الالعبني 
وتوفير جميع املس���تلزمات 
التي تس���هل مهمتهم وتوفر 
له���م اجلو املناس���ب خلوض 
املنافسات بعيدا عن الضغط 
النفس���ي، كما تقدم الديحاني 
بالش���كر جلميع العاملني في 
سفارتنا وعلى رأسهم مبارك 
العدواني لسهرهم على راحة 
الوفد وتذلي���ل الصعاب لهم 
وتواجدهم ش���به املستمر في 

مقر إقامة الوفد.
 اجلدير بالذكر أن العدواني 
كان من جن���وم كرة القدم في 
نادي التضامن وعاصر العديد 
من جنوم الكرة الكويتية التي 
فضل االبتعاد عنها بعد تعيينه 

في السلك الديبلوماسي.

الظفيري بطل الجولة 
األولى للراليات 

مش��اري  املتس��ابق  أح��رز 
الظفيري لق��ب اجلولة األولى من 
بطول��ة الراليات احمللية للموس��م 
الرياضي 2010 - 2011. وش��هدت 
هذه اجلول��ة االفتتاحية تنافس��ا 
قويا بني مختلف املتسابقني سعيا 
حلصد النقاط التي ستس��اعدهم 
في مش��وارهم في مراحل الرالي 
الستة املقررة التي ستنتهي مارس 
املقبل. حافظ املتس��ابق مش��اري 
الظفيري ومساعده نواف العنزي 
الرالي  ملراح��ل  عل��ى صدارتهما 
من��ذ بدايت��ه ونال املرك��ز الثاني 
املتسابق فهد أشكناني ومساعده 
حس��ني غضنفر فيما نال املركز 
الثالث املتس��ابق عبداهلل الهاجري 
ومساعده عثمان همدر. وكان من 
أبرز املنس��حبني من الرالي العائد 
لبطولة الراليات املتس��ابق ناصر 
العجمي ومساعده محمد العوضي 
فقد تعرضت س��يارتهم من طراز 
أثن��اء املرحلة  )باجي��رو( لعط��ل 
اخلاص��ة الثالث��ة مم��ا اضطرهم 
فري��ق محمد  أم��ا  لالنس��حاب، 
الظفي��ري فق��د خذله��م محرك 
س��يارتهم )ميتسوبيشي إيفو 9( 
وأعلنوا االنس��حاب ف��ي املرحلة 
وأش��اد عضو  الثانية.  اخلاص��ة 
مجل��س ادارة ن��ادي الس��يارات 
والدراج��ات اآللية ورئيس اللجنة 
املنظمة للبطولة راش��د الس��عيد 
ج��ل  قدم��ه  ال��ذي  باملس��توى 
املتس��ابقني ف��ي البطول��ة، حيث 
عكسوا املس��توى الراقي لرياضة 

السيارات والراليات في الكويت.

التضامن والصليبخات يستضيفان اليرموك وخيطان في »األولى«

الشباب لالنفراد بالصدارة
أمام الفحيحيل اليوم

مبارك الخالدي
تنطلق في ال� 5:35 مس����اء اليوم اجلولة السادس����ة لدوري الدرجة 
االول����ى لكرة القدم بإقامة 3 مباريات حيث يحل املتصدر الش����باب )10 
نقاط( ضيفا على الفحيحيل )5 نقاط( ويستضيف الشريك في الصدارة 
التضامن )10 نقاط( اليرموك صاحب املركز األخير بنقطة واحدة ويشد 
اجلريح خيطان )9 نق����اط( الرحال الى الصليبخات صاحب )6 نقاط( 
وحتظي املباراة االولى بأهمية خاصة كون الش����باب يواصل عروضه 
القوي����ة التي مكنته من اعتالء الصدارة بفارق األهداف عن التضامن إال 
انه اليوم يخش����ى انتفاضة أبناء الفحيحيل ألن املباراة »دربي« خاص 

بينهما ال يعترف بالنتائج السابقة.
وجنح الشباب بعروضه االخيرة بفضل االنسجام التام بني العبيه 
وتنفيذهم التام لتعليمات املدرب القدير خالد الزنكي خاصة البرازيليني 
انطونيو توبانغو والهداف ماركوس ومسعود فريدون وجاسم القطان 

وفهد مرزوق ويعقوب سعد وحمد البصيري.
وفي املقابل يهم الفحيحيل جتاوز كبوتي اجلولتني املاضيتني والعودة 
الى االنتصارات شريطة عدم فقدان الروح والعزمية املعروفة عن الفريق 
بتواجد محمد عدنان وناصر شامخ والتونسيني ماهر بن عامر ومهدي 
بن حرب والنيجيري سلمون. ويسعى التضامن الى مواصلة انطالقته 
وعينه على تعثر الشباب إذ ال يخشى أبناء الفروانية ضيفهم اليرموك 
الذي اليزال بعيدا عن مس����تواه ويحتاج الى تضافر عدة عوامل ليعود 
اليرامكة الى أجواء املنافسة والتضامن يضم مجموعة الفته من الالعبني 
بقيادة عبداهلل مش����يلح وحمد أمان والهداف ادلفوس برنس واملتألق 

صالح وليد كما ميتلك الفريق خبرة املباريات احلساسة.
كما يأمل خيطان في وقف مسلسل اخلسائر في اجلولتني املاضيتني 
واللتني كلفتا الفريق التراجع الى املركز الثالث واملدرب فوزي إبراهيم 
ميتلك رصيدا كبيرا من اخلبرة لتأهيل العبيه من جديد بوجود محمد 
عثمان والبرازيلي لويس وس���لطان صلب���وخ وعمر احلقان ومحمد 
يوس���ف. أما الصليبخات فيمني النفس بتجاوز آثار كبوته املفاجئة 
في اجلدولة املاضية والفريق ال يعرف اخلس���ارة على ملعبه ويجيد 
اللعب بش���كل جماعي واالعتماد على الهجمات الس���ريعة ملهاجميه 
مشعل ذياب والبرازيليان باولو فنتور وانطونيو ويلسون والقائد 

فيصل دشتي.

طريق أزرق الناشئين إلى النهائيات
تأهل أزرق الناش��ئين الى نهائيات كأس آس��يا التي تنطلق اليوم

في طشقند، بعد ان احتل المركز الثاني في المجموعة األولى في 
التصفيات المؤهلة الى النهائيات والتي ضمت منتخبات أوزبكستان 

والسعودية وباكستان وأفغانستان.
وخس��ر األزرق في بداية مش��واره في التصفيات من المنتخب 
األوزبكي 0 � 3، ثم تغلب على باكس��تان 1 � 0، وتخطى الس��عودية 
بالنتيج��ة ذاتها، وحق��ق فوزا كاس����حا على اف��غانس��تان 6 � 0 
ليتأهل الى طش��قند بمجموع 9 نقاط، خل��ف المتصدر المنت��خب 

األوزبكي.
واستعد منتخبنا منذ فترة ليست بقصيرة عبر تجمعات متقطعة 
ف��ي الكوي��ت، وانتظم في معس��كرين خارجيين ف��ي مدينة ترفانا 

التش��يكية الصيف الفائت، وماليزيا لمدة أسبوعين فضال عن إجراء 
عدد من المباريات مع فرق محلية ومنتخبات، فخ��س��ر من األردن 
0 � 3، ومن س��ورية 0 � 3 وت��عادال 1 � 1، وثم خ��س��ر من ايران 1 

.2 �
ولم تكن نتائج المباريات الودية مرضية للجهازين اإلداري والفني 
ل��أزرق، إال انها في مجملها تجارب ودية، نتمنى تحقيق ثمارها في 

البطولة الحالية.
وهي المش��اركة الرابعة لمنتخبنا في تاريخ البطولة، ولم يس��بق 
لأزرق تحقيق اللقب، فيما أحرزه منتخبات اليابان والصين وكوريا 
الجنوبية مرتين لكل منها، وكل من عمان والس��عودية وقطر وتايلند 

وإيران بطل النسخة االخيرة 2008.

)عادل يعقوب(الشباب يسعى ملواصلة عروضه اجليدة واالنفراد بالصدارة

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
أبوظبي الرياضية 11سورية � كوريا الشمالية
أبوظبي الرياضية 32أوزبكستان � إندونيسيا

اجلزيرة الرياضية 51إيران � عمان
أبوظبي الرياضية 72طاجيكستان � األردن


