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الدرس صعب عليهم..
 عندما جاء التش���يكي ميالن ماتشاال مدربا لكاظمة 
في بداية املوس���م احلالي قلنا له في »األنباء« ان فريقك 
يختل���ف عن البرتقالي الذي كنت تعرفه قبل س���نوات 
مضت، ولن يكون طريقك مفروش���ا بالورود للمنافسة 
على األلقاب الن العناصر احلالية ليست بقدرة الالعبني 
السابقني وال في مس���توى مهاراتهم، وستجد صعوبة 
في التعامل »الفكري« معه���م، فالالعب في امللعب مثل 
الطالب في الفصل الذي يضم املتفوق واملتأخر والهادئ 
واملشاغب. واملدرب ماتشاال كما عاصرناه سابقا مدربا 
لكاظمة واألزرق يفضل التعامل مع الالعب اجلاهز مهارة 
وخبرة وقراءة حاضرة داخ���ل امللعب، وتابعنا تراجع 
كاظمة في الدوري الى املركز الرابع بعدما كان متصدرا 
وذلك لصعوبة دروس املدرب على الالعبني كمن يشرح 

مقررات جامعية لطلبة الثانوي.
 ماتشاال مدرب قدير بحاجة الى من ينفذ تعاليمه بأقل 
األخطاء، بحاجة الى حارس مثل خالد الفضلي ومدافع 
مثل يوسف دوخي والعب وسط مثل بدر حجي وعصام 
سكني وفواز بخيت، وأيا كان املهاجم أمامهم فإنه سيسجل 
في املرمى، أما كاظمة احلالي فأغلب عناصره من الشباب 
الواعدين املقتدرين واملتطلعني الس���تعادة االنتصارات 
الكظماوية الس���ابقة، ولكن ال يتأتى ذلك في يوم وليلة 
فإن لم يفز الفريق الكظماوي بلقب الدوري هذا املوسم، 

فإنه بالتأكيد سيكون منافسا قويا في املواسم املقبلة.
نحن نتكلم عن ماتشاال احلالي الذي تقدم به العمر فهو 
ال ينظر حاليا للشهرة وبناء اسم له في املنطقة، بعدما 
أصبح من األسماء املعروفة، فمن الطبيعي انه سيعمل 
حس���ب ما هو متوافر له من إمكانيات مادية وبشرية، 
ون���رى من زاوية فنية ان العناص���ر احلالية ال تخدمه 
كثيرا لتحقيق ما يتطلع إليه محبو الفريق البرتقالي في 
املوس���م احلالي على أقل تقدير، مع كل األماني ان يعود 

كاظمة إلى ما كان عليه سهال ممتنعا.
< من حق القادسية أن يختار امللعب الذي سيلعب 
عليه املب���اراة النهائية لكأس االحتاد اآلس���يوي في 6 
نوفمبر املقبل، قبل وصول اعتماد س���تاد جابر الدولي 
مسرحا للمباراة من االحتاد اآلسيوي بناء على ما تضمنه 
تقرير مراقب املباراة الهندي كول جوتام. برأينا ان ستاد 
جابر املكان األنس���ب الس���تضافة املواجهة املرتقبة من 
حيث الس���عة واجلمالية الى جانب استيفائه للشروط 
التي حددها االحتاد اآلس���يوي في املالعب املستضيفة 

للمباريات النهائية.. وسالمتكم.
 ناصر العنزي

القادسية يهزم خيطان في كأس االتحاد

»اآلسيوي« للقادسية: معالجة 
سلبيات ستاد جابر وإال الخسارة

الديحاني يكرم شباب األصفر

»السلة« يهدد 
الصراف باإليقاف

اللجنة الوزارية اليمنية تستعرض 
استعدادات »خليجي 20«

»أزرق اليد« يعود اليوم

يحيى حميدان
إنذارين  الس����لة  وجه احت����اد 
متتاليني لالعب القادسية عبداهلل 
الص����راف في الفترة املاضية، بعد 
استمرار غيابه عن تدريبات منتخبنا 
الوطني الذي يستعد حاليا للمشاركة 
في دورة األلعاب اآلس����يوية التي 
ستقام في مدينة غوانزو الصينية 
خالل الفترة من 12 الى 27 نوفمبر 
املقبل. وتلقى احتاد السلة ردا من 
إدارة نادي القادسية بينت فيه أن 
الصراف يتواجد حاليا في لبنان 
ليخوض جتربة احترافية هناك مع 
أحد األندية على أن ينضم للمنتخب 
مباش����رة عقب عودته، وعلى اثر 
ذلك أعطى االحتاد مهلة للصراف 
تنتهي اليوم في حال عدم انضمامه 
سيتم إيقافه ملدة يحددها في وقت 
الحق، ألن الصراف لم يبلغ إدارة 

املنتخب بسفره.

عقدت اللجنة الوزارية املنبثقة 
عن اللجنة االشرافية العليا العداد 
والتحضير الستضافة بطولة كأس 
اخلليج ال� 20 في عدن امس، اجتماعا 
برئاسة وزير الشباب والرياضة 
اليمني حمود عباد. واستعرضت 
اللجنة عددا من القضايا املتعلقة 
بسير االعداد والتحضير للبطولة 
ومستوى اجناز املشاريع املتعلقة 
باالي����واء واملالع����ب الرئيس����ية 
والتدريبية والترتيبات اخلاصة 
بزيارة أمناء سر االحتادات اخلليجية 
اليوم حملافظة عدن لالطالع على 
هذه املشاريع. واطلعت اللجنة على 
تقرير مرئي وصوتي قدمته السلطة 
احمللية حملافظة عدن تناول أهمية 
مدينة عدن ومقوماتها السياحية 
والتاريخية واألثرية مستعرضا 
مراحل التش����ييد واالجناز مللعب 
»22 مايو« الدولي الذي يس����ع 30 
ألف متفرج ويشهد حفلي االفتتاح 

واالختتام للبطولة.

تعود إلى البالد مس����اء اليوم 
بعثة املنتخب الوطني لكرة اليد بعد 
ختام املعسكر التدريبي في املانيا 
استعداد للمشاركة في دورة االلعاب 
اآلس����يوية ال� 16 التي ستقام في 
مدينة غوانزو الصينية من 12 إلى 
27 نوفمبر املقبل. واستمر املعسكر 
21 يوم����ا ركز في����ه اجلهاز الفني 
بقيادة ماركوفيتش على رفع معدل 
اللياقة البدنية، وتثبيت التشكيلة 
التي سيخوض بها اآلسياد. وقرر 
اجلهاز الفني اعطاء الالعبني راحة 
غدا على أن يستأنف التدريب يوميا 
بعد غد على صالة مركز الشهيد فهد 
االحمد بالدعية حتى موعد السفر 
9 نوفمبر. وطلب االحتاد الصيني 
لك����رة اليد من نظي����ره الكويتي 
استضافة االزرق ملدة اسبوع قبل 
انطالق اآلسياد، ويسعى االحتاد 
النهاء اجراءات سفر املنتخب في 
4 نوفمبر خلوض 3 مباريات مع 

نظيره الصيني.

يحيى حميدان
تغلب القادسية على خيطان 3-2 في املباراة التي جمعتهما أمس على 
ستاد نادي الكويت ضمن اجلولة السادسة في املجموعة األولى لبطولة 
كأس االحتاد لكرة القدم. وسجل لألصفر خلف السالمة )39 و68( وسعود 
املجمد )68(، وخليطان عمر احلقان )25( والنيجيري اميانويل ايزوكام 
)78 من ضربة جزاء(. وقفز القادسية الى املركز الثاني بعدما رفع رصيده 
الى 10 نقاط، فيما بقي خيطان على رصيده الس����ابق 3 نقاط في املركز 
السادس. وسيطر األصفر على املباراة بشكل تام ومتكن من قلب تخلفه 
بهدف الى التقدم بعدما سجل خلف السالمة الهدف األول بطريقة رائعة 
بعد أن أضاع قبلها ضربة جزاء متكن حارس خيطان احمد اخلالدي من 
صدها مرتني بعد أن اعاد احلكم ثامر العنزي تنفيذ ضربة اجلزاء األولى 
الضائعة لدخول العبي خيطان. واضاف القادس����ية هدفني آخرين عن 
طريق السالمة واملجمد بنفس الطريقة بعد انفراد كامل بحارس املرمى، 
فيما قلص اميانويل الفارق بعد تس����جيله الهدف الثاني لفريقه. وكاد 
بعدها خيطان أن يقلب الطاولة على القادس����ية لوال التسرع الذي عاب 

مهاجميه رغم وصولهم ملرمى األصفر في كثير من األحيان. 

عبدالعزيز جاسم
تلقت ادارة نادي القادسية كتابا شديد اللهجة من االحتاد اآلسيوي 
لك����رة القدم جاء في����ه حتذير نهائي بضرورة إنه����اء جميع املالحظات 
الت����ي وضعها مراقب املب����اراة النهائي لكأس االحت����اد القاري الهندي 
كول جوتام بخصوص س����تاد جابر الذي سيستضيف املباراة النهائية 
 لكأس االحتاد اآلس����يوي والتي جتمع القادس����ية مع االحتاد السوري 
في 6 نوفمبر املقبل. وحذر االحتاد اآلسيوي في كتابه القادسية بضرورة 
انهاء ه����ذه املالحظات قبل يوم غد وإال اعتبر األصفر خاس����را املباراة 
النهائية بنتيجة 0-3، وتلخصت مالحظات مراقب املباراة حول أرضية 
امللعب وأماكن جلوس الش����خصيات املهم����ة، اضافة الى منصة تتويج 
الفريق البطل التي طال����ب مراقب املباراة بتوفير بديل لها. من جهتها، 
طمأنت ادارة نادي القادسية اجلميع بأن كتاب االحتاد اآلسيوي مت أخذه 
مبحمل اجلد وأن جميع املالحظ����ات التي أبداها املراقب الهندي جوتام 
مت اخذها بعني االعتبار، واشارت ادارة النادي الى أن جميع املالحظات 
متت معاجلتها وسيكون االحتاد اآلسيوي بانتظار التقرير الثاني الذي 

سيرسله جوتام بعد غد.

قدم مدير قطاع الناش���ئني والشباب لكرة القدم بنادي القادسية 
رفاعي الديحاني مكافأة مالية الفراد فريق حتت 18 س���نة وذلك 
بعد فوزه على التضامن في مسابقة الدوري وذلك للمرة الثانية في 
مبادرة تش���جيعية منه وحتفيزا لالعبني الستكمال بقية املباريات 

بروح عالية للمنافسة على اللقب.

محمد القبندي متأثرا من اخلشونة والضرب غير املبرر في املباراة مع الصني

)سعود سالم( سامي احلطاب »يرقّص« أحد الالعبني على طريقة رونالدو  

الروح الواحدة والفدائية في اللعب شعار أزرق الناشئين 

الحطاب يقود »األنباء« إلى نهائي بطولة »ستار كوم«
قاد املهاجم املتألق سامي احلطاب فريق 
»األنباء« للوصول إل���ى املباراة النهائية 
لبطولة ستار كوم الثانية لوكاالت اإلعالن 
والصحف لكرة الق���دم بعد أن متكن من 
تسجيل »هاتريك« ليقود »األنباء« للفوز 

على جريدة »الراي« 4 � 2.
وكان فريق »األنباء« قد تغلب في افتتاح 
البطولة على ديفرنت ميديا 11 � 0 ثم على 
فور فيلمز 7 � 0. وفي الدور نصف النهائي 
دخل »األنباء« للمباراة وهو مرشح فوق 
العادة للوصول للنهائ���ي، إال إن الفريق 
تلقى صدمة بدخول هدف مرماه من مدافع 
الفريق مينا باخلطأ، ثم تعرض جنم املباراة 
س���امي احلطاب إلى الضرب املتعمد من 
احد العبي الراي ب� »الكوع« إال ان احلكم 
أش���هر البطاقة الصف���راء في وجهه فقط 
ليتلق���ى الفريق هدفا آخ���ر ما صعب من 
مهمة الالعبني إال ان احلطاب قلص الفارق 
قبل النهاية بدقيقة. وفي الش���وط الثاني 
انتفض جنوم »األنباء« وعادوا ملستواهم 
احلقيقي وسجلوا 3 أهداف اخرى كان اثنان 
منها من قدم سامي احلطاب وآخر لكابنت 
الفريق احمد فياض الذي كان خلبرته دور 
كبير في عودة االمور في الفريق إلى سابق 
عهده���ا، كما تألق جن���م البطولة حارس 
املرمى املخضرم احمد الش���مري امللقب ب� 
»تولدو« في الشوط الثاني ومنع أكثر من 

هدف محقق للتسجيل.

طشقند ـ طالل المحطب 
يعود وفد ازرق الناشئني اليوم قادما من طشقند بعد ان 
انهى مشاركته في كاس آسيا حتت 16 سنة، واحلديث عن 
العبي األزرق الصغير يجعلنا نعود بالذاكرة للوراء قليال 
ونعني قليال في السبعينيات والثمانينيات، لقد شاهدت 
رجاال مبعنى الكلمة في االلتزام والروح الرياضية واألداء 
وروح الفريق الواحد، في مباراة األزرق الصغير مع املنتخب 
العراقي تعرض الالعب فيصل الش���ريان للضرب املبرح 
ومت اس���تبداله رغم إصراره على االستمرار في املشاركة، 
وبعد نهاية املباراة ذرف الشريان الدموع بسبب اإلصابة 
واخلس���ارة، كما لم يستطع احلارس األمني حبس دموعه 
وتركها تنهمر، تلك الدموع تؤكد أن الكويت مازالت بخير 
وتلك الروح القتالية تش���ير إلى املس���تقبل املزهر للكرة 

الكويتية.
لقد عايش���ت الالعبني عن قرب وأحسست بأن لديهم 
شيئا يسعون لتقدميه للكويت وهذا ما كان واضحا خالل 
املباراة األخيرة أمام الصني وأدائهم املتميز، ورغم الضرب 
املبرح واإلصاب���ات إال أن الالعبني رفض���وا اخلروج مما 
اس���تدعى اخراجهم رغم أنوفهم ليكم���ل األزرق الصغير 
املباراة ناقصا العديد بعد أن أستنفد عبدالعزيز الهاجري 
التبديالت الرس���مية، وتلك الدموع التي ذرفها الالعبون 
بعد صافرة النهاية ومعرفتهم بفوز اإلمارات وتأهلها، هي 
مؤش���ر واضح عن الرجولة في األداء والتفاني في إظهار 

الصورة احلقيقية ألبناء الكويت البررة.
وكان محم���د القبندي أحد ه���ؤالء الرجال حيث طالب 
بالعودة للعب رغم إصابته الشديدة بعد معرفته بإصابة 

زميلة نادر العنزي.
االستبسال في األداء والتعالي على اإلصابة ودموع احلزن 
لعدم التأهل وروح الفريق الواحد كل ذلك يوجب أن يعلن 
االحتاد عن املتسبب في قتل تلك الروح والفدائية في األداء 
لدى العبي األزرق الصغير، ويجب أن تتم محاسبة من أقصى 
عبدالعزيز الهاجري عن قيادة املنتخب في النهائيات بعد 
أن قادهم في التصفيات املؤهلة للنهائيات، رئيس وأعضاء 
االحتاد مطالبون باالهتمام باألزرق الصغير ودعمه دون 
توقف حتى نضمن منتخبنا شابا ميلك تلك الصفات التي 
أصبحت نادرة في وقتنا احلالي، كما يتوجب أن يس���تمر 
اجله���ازان اإلداري والفني احلاليان مع هذه املجموعة من 

الشباب رجال املستقبل.

الوفد يعود اليوم من طشقند منهيًا مشاركته في كأس آسيا 

)هاني الشمري( العب منتخبنا مشاري العازمي يراقب الكرة مبحاصرة العب قرغيزستان 

األزرق تخطى قرغيزستان بهدفين

وجنح املوسوي في تسجيل 
هدف رائ���ع من تس���ديدة من 
منتصف امللعب سكنت الزاوية 
اليس���رى للح���ارس اغابوف 

.)80(
ونشط املنتخب القرغيزستاني 
بعد الهدف الثاني اال انه لم يشكل 

خطورة على مرمى االزرق.

مقصيد وحسني املوسوي وخالد 
عجب لتجربتهم والوقوف على 

التشكيلة املثلى.
وواص���ل األزرق افضليته 
وكاد حس���ني املوسوي يسجل 
بعد اس���تقباله اجليد لعرضية 
محمد الفريح اال ان الكرة ارتد 

من العارضة )65(.

جي���دا للحارس الق���الف الذي 
ابعاد كرتني بتوقيته  جنح في 

اجليد.
وفي الش���وط الثاني اشرك 
مدرب املنتخب ماهر الش���مري 
كال من عبدالعزيز كميل وعادل 
مط���ر ومحمد الفري���ح واحمد 
الرشيدي وغازي القهيدي وعلي 

املرمى )32(.
واعتمد املنتخب على الناحية 
اليمن���ى من امللع���ب في اغلب 
طلعاته الهجومية لتقدم الظهير 
االيسر للمنافس وفي املقابل شكل 
منتخب قرغيزس���تان خطورة 
بهجمات���ه املرتدة وتس���ديدات 
العبيه القوية التي كانت اختبارا 

مبارك الخالدي
فاز منتخبن���ا الوطني على 
منتخب قرغيزس���تان 2-0 في 
املب���اراة الودية التي جمعتهما 
مس���اء أمس على ستاد محمد 
احلمد بنادي القادس���ية ضمن 
اس���تعدادات أزرقنا للمشاركة 
ف���ي دورة االلعاب اآلس���يوية 
التي ستقام في مدينة غوانزو 
الصيني���ة ابتداء من 7 نوفمبر 
املقب���ل حتى 27 منه. وس���جل 
ل���الزرق علي اش���كناني )32( 

وحسني املوسوي )8(.
الش���وط  ولع���ب املنتخب 
االول بتشكيل مكون من حميد 
القالف حلراس���ة املرمى وأحمد 
ابراهيم وعبداهلل الطاهر واحمد 
عبدالغفور ومهدي املوسوي في 
خط الدفاع واحمد حواس وناصر 
القحطاني وعبدالرحمن السربل 
ومشاري العازمي في خط الوسط 
وعبداله���ادي خمي���س وعلي 
اشكناني في املقدمة، ومتكن العبو 
األزرق من االستحواذ والسيطرة 
املباراة وامتازوا  على مجريات 
بالتمري���ر الس���ريع وش���كلت 
حتركات خميس خطورة بالغة 
على مرمى احلارس ماكس���يم 
اغاب���وف الذي تصدى النفرادة 
صريحة خلميس )20(، كما متكن 
من ابعاد تسديدة علي اشكناني 

من داخل املنطقة )27(.
وجنح اشكناني في استثمار 
عرضية العازمي ومر من دفاع 
اخلصم وس���دد بقوة في سقف 

الجولة الرابعة لدوري الرديف اليوم
مبارك الخالدي

تقام في الس���اعة ال� 5:45 مساء اليوم اجلولة الرابعة من دوري 
الرديف لكرة القدم، ويسعى اجلهراء )9 نقاط( الى مواصلة الصدارة 
عندما يلتقي خيطان )3 نقاط( على ملعب التضامن. ويصطدم النصر 
)9 نقاط( مع التضامن )9 نقاط( على ستاد مبارك العيار في اجلهراء. 
ويلتقي العربي )9 نقاط( مع الساملية )نقطة واحدة( على ستاد محمد 
احلمد.ويلعب القادسية )6 نقاط( مع اليرموك )نقطة واحدة( على 
ستاد الصداقة والسالم، والكويت )6 نقاط( مع الساحل)3 نقاط( على 
ستاد علي صباح السالم، والصليبخات )6 نقاط( مع كاظمة )دون 
نقاط( على ستاد صباح السالم في النادي العربي، والفحيحيل مع 

الشباب على ملعب اليرموك وكالهما خال من النقاط.


