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جنم األصفر بدر املطوع يستعد بقوة للمباراة النهائية

فهد العنزي يرتدي فانيلة بارتيزان بلغراد

املصري رامي عاشور يرد كرة تيري لينكو

العنزي: لعبة جديدة لرياضة المرأة 
وبطولة أولى للمعاقين

عبداهلل العنزي
 عقد امس االجتماع املشترك التاسع بني املكتب التنفيذي ملجلس 
رؤساء اللجان االوملبية اخلليجية ورؤساء اللجان التنظيمية لأللعاب 
الرياضية بدول مجلس التعاون اخلليجي وعددها 26 جلنة تنظيمية، 

وهو االجتماع األول املشترك منذ 7 سنوات.
وقد نوقش في االجتماع اقتراحات اللجان التنظيمية في البطوالت 
الرياضية اخلليجية، وتعديل بعض بنود النظام األساس����ي ولوائح 
البط����والت اخلليجية من اج����ل زيادة االهتم����ام الرياضي اخلليجي 

املشترك.
وأكد رئيس املكت����ب التنفيذي ملجلس اللجان االوملبية اخلليجية 
وأمني س����ر اللجنة االوملبية عبيد العنزي ان االجتماع خرج بقرارات 
مهمة أبرزها تعديل بعض البنود في لوائح البطوالت اخلليجية من 
اجل تطوير الرياضة، وزيادة امليزانية املقررة للوفود والالعبني حيث 
سيحصل الالعب على 120 دوالرا يوميا في البطوالت املجمعة بدال من 80 
دوالرا، حلث الالعبني اخلليجيني على املشاركة في البطوالت، وتطوير 

أماكن اقامة الى درجات أكثر فخامة، وحتسني وسائل املواصالت.
وقال: ان االجتماع الذي ش����هد حضور رئيسة جلنة رياضة املرأة 
الش����يخة نعيمة األحمد وعضو اللجنة الش����يخة حياة آل خليفة، مت 
خالله تقدمي مقترح من جلنة املرأة على ادراج كرة الطاولة كلعبة ثالثة 
ضمن رياضة املرأة بعد لعبتي الكرة الطائرة وكرة الس����لة، على ان 
تتم دراسة امكانية تنظيم مسابقة كرة الطاولة في البطولة اخلليجية 

املجمعة املقرر اقامتها في ابريل املقبل بالبحرين.
وبني العنزي انه مت حتديد 3 ألعاب فردية اخرى في بطولة اخلليج 
املجموعة حيث ستكون هناك ألعاب كرة القدم والطائرة والسلة واليد 
والس����باحة والعاب القوى ورياضة الدراجات املائية وسباق القدرة 

والتحمل والبولينغ.
وأش����ار الى ان االجتم����اع تطرق ايضا ملناقش����ة رياضة املعاقني 
واقامة البطولة األولى لهم على ان يتم حتديد الحقا موعدها ومكانها، 
باالضافة الى تثبيت جائزة الرياضة والبيئة للجان املنظمة للبطوالت 
اخلليجية وهي جائزة يراد من خالله����ا حتفيز اللجان املنظمة على 

تنظيم البطوالت بأفضل صورة.

تأهل شبانة وعاشور وويليستروب وجولتير إلى نصف النهائي

بطولة األمير الوالد الدولية لإلسكواش تختتم اليوم
اللعب من األلف الى الياء لكنني 
أتطلع ألن أعبر للمباراة النهائية 
وأحقق اللقب. زرت الكويت عدة 
إيجابية  مرات وحققت نتائج 
أتف���اءل بالنصر في  ودائم���ا 

البطوالت التي تقام فيها.
ومن جهته، عزا البريطاني 
سيلبي خسارته إمام جولتير 
الى اإلرهاق بعد ان لعبت مباراة 
اس���تغرقت 90 دقيقة وحققت 
املفاجأة بإخراج املصنف الثاني 
البريطاني نيك  العال���م  على 

ماتيو.
الس���ياق نفسه، قال  وفي 
البريطاني جيمس ويليستروب 
الذي فاز عل���ى املصري كرمي 
دروي���ش 3 � 2: كان درويش 
خصما صلبا وقويا فهو يتمتع 
مبستوى عال من األداء والذكاء، 
لكنني عرفت كيف أتفوق عليه 
بالتركيز الذهني العالي واأللعاب 

القوية واملخادعة.
وكانت نتائج دور ال� 8 قد 
أسفرت عن فوز جولتير على 
داريل سيلبى 3 � 0، وشبانة على 
بيتر باركر 3 � 0، وويليسترب 
على كرمي درويش 3 � 2، وعاشور 

على تيرى لينكو 3 � 0.

مباراة إلى أخرى وخروج أبطال 
ومصنفني فيها خير دليل على 

جناحها.
وأضاف ان عدم مشاركة أي 
العب سعودي في البطولة بسبب 
حداثة اللعبة في الس���عودية 
وهي في طور التكوين، مضيفا 
ان هناك دعم���ا كبيرا لالحتاد 
الس���عودي لالس���كواش من 

القائمني على الرياضة.

مباريات ممتعة

من جهته، أكد الفنان محمد 
املنصور حرصه على متابعة 
جميع البطوالت الدولية التي 
الكويت وخصوصا  تنظم في 
بطول���ة االمير الوالد ألنها من 
أقوى البطوالت على مستوى 
العالم، ويش���ارك فيها أفضل 
32 العبا في العالم، مثنيا على 
الذي  الرائع والكبير  التنظيم 

حتظى به البطولة.
املس���توى  ان  وأض���اف 
الفن���ي للبطولة هذا املوس���م 
املباريات تنهي  أقوى ومعظم 

بصعوبة.
ب���دوره، أكد املصري عمرو 
شبانة ان املستوى الفني اخذ في 

هذه املباراة تعتبر مبثابة الثأر 
له من باركر ألنه خس���ر أمامه 

في إحدى البطوالت.
أما الفرنسي جولتير فقال: ان 
مباراتي في ربع النهائي كانت 
سهلة، وسيطرت على مجريات 

قال شبانة ان منافسه في الدور 
ربع النهائي بيتر باركر كان ندا 
قويا، ولكنني استطعت معرفة 
نقاط ضعف���ه والتركيز عليها 
وخرجت بنتيجة طيبة أهلتني 
لنصف النهائي، مشيرا الى ان 

التصاعد يوما بعد يوم، وطالب 
اجلماهير العربية وفي مقدمتها 
الى جانب  املصرية بالوقوف 
الالعبني املصريني للمحافظة 

على اللقب.
وعن مباراته في دور الثمانية 

حتت رعاية صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد 
حتتضن اجلزي���رة اخلضراء 
اليوم، احلفل اخلتامي لبطولة 
سمو األمير الوالد الشيخ سعد 
العبداهلل الدولية لالسكواش.

انتظ���روا عند  4 العب���ني 
محطة نصف النهائي ليصعدوا 
القطار املتجه الى النهائي وهم 
املصريان رامي عاشور وعمرو 
ش���بانة، الفرنسي غريغوري 
جولتير والبريطاني جيمس 
ويليس���تروب. ومن املنتظر 
ان يكون قد التقى مساء امس 
ش���بانة مع جولتير وعاشور 
مع ويليس���تروب، والفائزان 
سيلتقيان في النهائي في الساعة 

ال� 7 مساء اليوم.
وقال أمني السر العام لالحتاد 
السعودي لإلسكواش عبدالعزيز 
البتال ان بطولة األمير الوالد 
تعتبر من أرقى البطوالت في 
العالم، من حيث التنظيم ومكان 
إقامة البطول���ة باإلضافة إلى 
مشاركة أبطال العالم، وحرصهم 
على احلضور بكامل جاهزيتهم 
ألنها ترفع من تصنيفهم عامليا، 
مشيرا إلى أن قوة املنافسة من 

النصر يسعى لمواصلة صدارته على حساب اليرموك المدرب أصّر على مشاركته أساسيًا ولم يستبدله

العربي يستضيف السالمية في كأس االتحاد العنزي يصنع هدفًا في أول تجربة مع بارتيزان

العنزي اضفاء الصفة الشرعية 
انتقاله ومبارك����ة جميع  عل����ى 
املسؤولني في الكويت سواء احتاد 
الكرة او ناديه واال يكون انتقاله 
بطريقة التحايل. وفي حال انتقال 
العنزي رسميا إلى بارتيزان فانه 
سيكون إما ضمن القائمة املشاركة 
في دوري االبطال بالدور الثاني او 
في كأس االحتاد األوروبي »يوربا 
ليغ« في ح����ال اخلروج من دور 

املجموعات بدوري األبطال.

االنتقاالت الشتوية، وحتى ال يحرم 
من املشاركة مع االزرق.

ويبدو ان جتربة العنزي مع 
بارتيزان ليست مثل جتربة باقي 
الالعبني االخري����ن الذين جعلوا 
من بع����ض االندية »كبرى« لكي 
ينتقلوا ألندية محلية اخرى، حيث 
ادارة  يصر العنزي على موافقة 
كاظمة على انتقاله الذي ان لم يتم 
كما هو مخطط له فانه س����يعود 
للبرتقالي مرة اخرى حيث يريد 

عبدالعزيز جاسم
متكن جنم كاظمة فهد العنزي 
من صناعة هدف وقيادة بارتيزان 
بلغراد متصدر الدوري الصربي 
للفوز على أحد فرق دوري الدرجة 
الثانية ف����ي صربيا 4-1 في اول 
جترب����ة له مع بارتي����زان، حيث 
شارك العنزي مع الصف الثاني 
لبارتيزان الذي يخوض بني فترة 
واخرى مباريات ودية حتى يقف 
املدرب على مستوى العبيه، وقد 
شارك العنزي اساسيا ولم يستبدل 

طوال املباراة.
العنزي مع  وسيحدد مصير 
بارتيزان من خالل التدريبات لعدم 
وجود وقت كاف إلقامة مباريات 
ودية اخرى، حيث يشارك بارتيزان 
ف����ي دوري االبط����ال وال����دوري 

احمللي.
وقد علمت »األنباء« أن مدرب 
بارتيزان الكسندر ستانكوفيتش 
وافق فقط على مشاركة فهد العنزي 
في املباراة الودية من بني اكثر من 
العب قادم للتجربة مع الفريق مع 
اكثر من متعهد إلعجابه الشديد 
مبستوى العنزي من خالل اشرطة 

الڤيديو.
النادي  ابدى مس����ؤولو  وقد 
اعجابهم الكبير مبستوى العنزي 
في املباراة الودية ومهارته العالية 
في املراوغة ودخل مع الفريق في 
معسكر ميتد 4 أيام على ان يعود 
إلى الكويت نهاية االسبوع اجلاري 
للدخول مع كاظمة في مفاوضات 
على شروط بارتيزان الذي يبدو 
انه سيوقع مع العنزي في فترة 

عبدالعزيز جاسم
تس����تأنف الي����وم مباري����ات 
بطولة كأس االحتاد مبواجهتني 
ضمن املجموع����ة األولى، حيث 
العربي »اخلامس«  يس����تضيف 
الساملية »الثالث« على ستاد صباح 
السالم، وفي املباراة الثانية يسعى 
النصر لالحتفاظ بصدارة املجموعة 
على حساب اليرموك األخير عندما 
يلتقيان على س����تاد علي صباح 
الس����الم، وتقام املباراتان في ال� 
5:40. دخل العربي مواجهة اليوم 
وهو يضع نص����ب عينيه الظفر 
بالنقاط الثالث ما س����يجعله مع 
فرق الصدارة، ويبدو ان املباراة 
ستكون سيناريو مكررا للجولة 
السابقة في الدوري املمتاز التي 
تغلب فيها العربي على السماوي 
1 - 0، لكن مع اختالف كبير في 
أس����ماء الالعبني حيث ان املدرب 
مارس����يلو كابو لن يشرك جميع 
العبيه االساسيني خصوصا الذين 

بذلوا جهدا كبيرا في الفترة املاضية 
والذين يعانون من إصابات خفيفة 
كما انها فرص����ة مواتية له ملنح 
الفرصة امام بعض الوجوه الشابة 
إلثبات انفسهم في قادم املنافسات 
إال أنه سيعاني من غياب أغلبهم 
خصوص����ا املتواجدين مع أزرق 
الرديف. من جهته، وعلى عكس 
التيار، يسير الساملية املميز في 
هذه البطولة مبستوى متواضع 
في الدوري املمتاز والسبب مجهول 
فه����و في مركز متق����دم في كأس 
االحتاد بالرغم من وجود العربي 
وكاظمة والقادسية والنصر في 
مجموعته، ورمبا يكون السبب 
هو منح املدرب البوسني زياديتش 
العبيه احلرية في مباريات الكأس 
وعلى العكس في الدوري. ويضم 
»العنابي« عددا من الالعبني الشباب 
املميزين الذين يحتاجون إلى وقت 
كبير للتأقلم مع بعضهم البعض 
ورمبا يك����ون الوقت قد حان في 

كأس االحتاد.
 وفي املباراة الثانية يبدو أن 
الطريق ممهد أمام النصر لالحتفاظ 
بالص����دارة جلولة اخ����رى ألنه 
سيلتقي اليرموك االخير، ويدرك 
املدرب علي الش����مري أن الطفرة 
العنابي  التي حققها مع  الكبيرة 
في الدوري يقف وراءها تطبيق 
اخلطط وجترب����ة اكثر من العب 
في كأس االحتاد لذلك سيواصل 
العمل بنف����س املنهج لكي يعود 
للص����ورة التي ظه����ر عليها في 
املوسم املاضي وبالتالي لن يكون 
التفكير في الفوز بقدر إعادة ترتيب 
االوراق من جديد. من جانبه، فإن 
اليرموك ال����ذي وضعه القدر في 
املجموعة األقوى باتت حظوظه 
ش����به معدومة في التأهل ألنه ال 
ميلك أي نقطة حتى اآلن وبالتالي 
فان الظهور مبس����توى جيد هو 
الشغل الشاغل للفريق أكثر من 

حتصيل النقاط.

الفحيحيل يلتقي خيطان في »الصاالت«
تتواصل في الثامنة والنصف مساء اليوم منافسات 
اجلولة الثانية من دوري الصاالت لكرة القدم بلقاء 
يجمع الفحيحيل )3 نق����اط( مع خيطان )دون اي 
نقطة( على صالة اليرموك التي حتتضن املسابقة. 
ويدخ����ل الفحيحيل لقاء الي����وم وعينه على الفوز 
حتى يتساوى مع خصمه اللدود اليرموك متصدر 
املس����ابقة بست نقاط وسيساعده على حتقيق ذلك 
جنومية العبيه سواء احملترفون منهم او احملليون. 

وتعتبر مواجهة خيطان هي االختبار الرسمي االول 
للفحيحيل في منافسات الدوري، السيما انه لم يخض 
اللقاء االول في املسابقة النسحاب الصليبخات اال انه 
سبق ان افتتح موسمه احلالي بكأس السوبر الذي 
جمعه مع اليرموك الذي اضاع عليه فرصة احلصول 
على اول القابه في املوسم اجلديد. وفي سياق آخر، 
انسحب الصليبخات من اللقاء الذي كان من املقرر 

ان يجمعه مع اجلهراء مساء أمس األول.

استبعاد القحطاني.. والقالف يعاني انتفاخًا في الكلى

»الرديف« يلتقي قيرغيزستان اليوم

سورية قد تواجه ڤيتنام والكويت

مبارك الخالدي
يلتقي املنتخب الوطني اليوم في السادس���ة مس���اء على ستاد 
محمد احلمد بنادي القادسية منتخب قيرغيزستان في مباراة ودية 
ثانية، حيث سبق ان فاز األزرق في اللقاء االول الذي جمعهما السبت 

املاضي 2 � 0.
وقد وضعت اإلصابات املفاجئة لالعبي املنتخب الذي سيشارك 
في دورة األلعاب األس���يوية مبدينة غوانزو الصينية من 12 الى 17 
اجلاري اجلهازين الفن���ي واإلداري للمنتخب في مأزق بعد تعرض 
جنم خط الوس���ط ناصر القحطاني لتمزق في العضلة الضامة في 
التدري���ب الذي أقيم أول من امس ما يعني ان القحطاني يحتاج الى 

وقت طويل قبل تعافيه متاما.
ومتثلت الضربة األخرى للجه���از الفني بدخول احلارس حميد 
القالف الى احد املستش���فيات صباح امس إلجراء فحوصات طبية 
أثبتت وجود انتفاخ في الكلى بس���بب التهابات في احلالب على ان 
يج���ري القالف صباح اليوم منظارا لتحديد حجم املش���كلة وفترة 

العالج.
وكان اجلهاز الفني قد اس���تبعد في وقت س���ابق احلارس احمد 
اخلالدي والالعب عبداهلل احلداد كما ينتظر التقرير الطبي اخلاص 

بالالعب عمر بوحمد.
اجلدير بالذكر ان اللجنة املنظمة للدورة طلبت قائمة ب� 20 العبا 
فقط، ما يضع اجلهاز الفني للمنتخب في حرج أمام اإلصابات التي 

تداهم الالعبني.

يس���عى االحتاد السوري لكرة القدم إلى تأمني عدد من املباريات 
الودية للمنتخب األول استعدادا لنهائيات كأس آسيا التي تقام في 

قطر مطلع العام املقبل.
وأش���ارت وكالة األنباء الس���ورية إلى أنه من احملتمل أن يلتقي 
املنتخب الس���وري مع نظيره الڤيتنامي في 13 اجلاري ومع أي من 

منتخبي الكويت أو إيران في 17 منه.
ويواصل املنتخب الس���وري اس���تعداداته لكأس آسيا حيث بدأ 
املعس���كر التدريبي في دمش���ق حتت قيادة مدربه الصربي اجلديد 

راتومير ديوكوڤيتش ومساعده أمين حكيم.

دشتي: االتحاد تطور مستواه كثيرًا عن دوري المجموعات في كأس االتحاد اآلسيوي

منع المطوع من تناول »الدواء« تجنبًا لفحص المنشطات
تذاكر مجانية لجماهير القادسية.. واجتماع تنسيقي اليوم

اكد امني س��ر القادس��ية وليد االنصاري ان النادي اتخذ كل 
االستعدادات الستضافة املباراة النهائية لكأس االحتاد اآلسيوي 
بني القادس��ية واالحتاد السوري في السابعة مساء السبت املقبل 
على س��تاد جابر الدولي بحيث س��تكون هذه اول مباراة نهائية 

كبيرة على املستوى اآلسيوي يحتضنها ستاد جابر.
واشاد االنصاري بالتعاون الكبير الذي يبديه رئيس واعضاء 
احتاد الكرة في االعداد لهذا اللقاء وكذلك مس��ؤولو الهيئة العامة 
للش��باب والرياضة حيث ان هذه اجلهود اسفرت عن ان الستاد 
اصبح مهيأ الس��تضافة املباراة بعد العمل الدؤوب املتواصل من 

العاملني.
كما اش��اد باملبادرة املميزة من الش��يخ ط��ال الفهد والنائب 
محمد املطير وفواز احلساوي مدير الكرة بالنادي ورجل االعمال 
عبدالعزيز س��عود البابطني لتبرعهم بش��راء تذاكر املباراة رغبة 
منه��م في زي��ادة احلضور اجلماهيري لك��ي يتمكن الفريق من 

حتقيق اللقب اآلسيوي.
ام��ا فيما يتعلق بالتذاكر املخصصة لاحتاد الس��وري والتي 
تبلغ نحو 5 آالف تذكرة حسب لوائح االحتاد اآلسيوي التي تنص 
على منح الفريق الضيف ما يوازي 8% من اجمالي س��عة الستاد، 
فقد اكد االنصاري ان التذاكر س��يتم بيعها الى من ترشحه ادارة 
الفريق الضي��ف ويكون الترتيب للجماهير الس��ورية معه على 
ان يتم منح الفريق الس��وري 200 تذكرة مجانية حس��ب لوائح 

االحتاد اآلسيوي.
ولفت الى ان القادسية غير مخول باصدار هويات لاعاميني 
واملصورين وغيره��م وطالب من يرغب ف��ي التغطية االعامية 
للمباراة بالدخول على موقع االحتاد اآلسيوي وتسجيل متطلباته 
واحلصول على الهويات حيث انها الطريقة الوحيدة املسموح بها 

في هذه املباراة.

وعن جاهزية ستاد جابر الستضافة املباراة اكد املنسق العام 
للفريق االول بالقادس��ية حسن سيف ان املراقب املكلف من قبل 
االحتاد اآلسيوي لكرة القدم الهندي جوتام كول تفقد ستاد جابر 
للمرة الثاني��ة الليلة قبل املاضية وابدى ارتياحه ملا ش��اهده من 
استعدادات وما مت اجنازه من ماحظات كان قد ابداها في زيارته 

األولى.
واوضح س��يف ان كول اعتمد الس��تاد ليكون مكانا للمباراة 
النهائي��ة وسيرس��ل تقريره النهائ��ي لاحتاد اآلس��يوي بعدما 
مت تنفي��ذ املاحظات التي اوردها في تقري��ره االول واجناز كل 

املتطلبات الفنية واالدارية والتقنية.
وقد بعثت ادارة نادي االحتاد الس��وري قائمة تضم اس��ماء 
370 مش��جعا سيرافقون الفريق في مباراته مع القادسية وكانت 
ادارة االحتاد قد بعثت في وقت متأخر من مس��اء اول من امس 
كشوفا باسماء الوفد الرسمي وصور جوازات سفر اعضاء الوفد 
حيث بدأ القادس��ية اجراءاته الصدار التأشيرات، وسيصل الوفد 

السوري السادسة مساء غد على خطوط طيران اجلزيرة.
ويعق��د في ال� 10 صباح اليوم في فندق »جي دبليو ماريوت« 
اجتماع تنس��يقي بني س��كرتارية االحتاد اآلس��يوي لكرة القدم 
ونائب مدير البطولة مع اللجنة املنظمة للنهائي واملنسق اإلعامي 
لنادي القادس��ية حسن س��يف للوقوف على آخر االستعدادات 

الستضافة احلدث.
ويصل ممثلو االحتاد اآلس��يوي الى الباد فجر اليوم، فيما 
س��يصل رئيس االحتاد اآلس��يوي محمد بن همام يوم اجلمعة 

املقبل حلضور املباراة النهائية.
على صعيد متص��ل، يعقد االجتماع التنس��يقي للنهائي في 
ال� 6.30 مس��اء اليوم في س��تاد جابر بحضور ممثلي الوزارات 

املعنية.

عبدالعزيز جاسم
أوصى مدير عام جلنة فحص 
املنشطات في آسيا وعضو الوكالة 
الدولية د.محمود خليفة عددا 
من العبي القادس����ية باالبتعاد 
عن أنواع معينة من املسكنات 
العالجية خوفا م����ن ظهورها 
في اختبار فحص املنش����طات 
ال����ذي يخض����ع ل����ه الالعبون 
الرسمية كالتي  املباريات  بعد 
سيخوضها االصفر امام االحتاد 
السوري في نهائي كأس االحتاد 
اآلس����يوي السبت املقبل، ومن 
هؤالء الالعبني بدر املطوع الذي 
يتناول ادوية لعالج احلساسية 
ويواظب علي����ه بصفة يومية، 
لذلك طلب منه اس����تبدال نوع 
العالج بآخر، وقد حضر د.خليفة 
امس تدريبات القادس����ية بناء 
عل����ى طلب من امل����درب محمد 

إبراهيم.
من جانبه، قال مدرب احلراس 
احمد دشتي ان صفوف القادسية 
شبه مكتملة بعودة عبدالعزيز 
املشعان وطالل العامر والسوري 
فراس اخلطيب اال ان حسني فاضل 
مازال يعاني من آالم في اصبعه 
متنعه من احلركة، وسنقف على 
مدى قدرته على اللعب من عدمه 
في تدريبات اليوم على امللعب 
الفرعي لستاد جابر، كما ان احمد 

عجب حتى اآلن لم يتعاف متاما 
من االصابة التي حلقت به في 

العضلة الضامة.
واوضح ان حراس����ة املرمى 
في مأمن في ظل تواجد نواف 
اخلالدي وصالح مهدي اللذين 
ميلكان خبرة طويلة، موضحا 
ان احلارس علي العيسى يعاني 
من إصابة في إصبعه، وقد انضم 
حارس حتت 21 سنة وهو علي 
طالب للتدريبات اليومية بدال من 
اليوم  مهدي اال انه سيستبعد 

ألنه غير مقيد آسيويا.
وبني دشتي ان العبي القادسية 
مصرون على الفوز باللقب وإبقاء 
الكأس في الكويت ويظهر ذلك 
من خ����الل التدريبات وحتامل 
بعض الالعبني على إصاباتهم، 
مش����يرا إلى أن امل����درب محمد 
ابراهيم قد وضع برنامجا متكامال 
للمباراة النهائية. الفتا الى أن 
الفوز على االحتاد السوري في 
دوري املجموعات ال يعني ضمان 
احراز الكأس بل بالعكس فهذا 
الفريق تطور كثيرا في اآلونة 
االخيرة خصوصا بعد ان اخرج 
حامل اللقب الكويت في الدور 
الثاني ثم اقصى كاظمة، ما يعني 
ان االحتاد ليس بالفريق السهل 
ويجب احلذر منه، اال اننا نثق 

في العبينا.


