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 عفش: تأخروا علينا في التأشيرات.. واألنصاري: سابقنا الزمن الستخراجها 
 االتحاد السوري وصل تحت شعار «ال للتصريحات» 

 احتراف العبي
  الصاالت بيد «الهيئة»

  
  مبارك الخالدي

  يبحث مجلس ادارة الهيئة 
العامة للشباب والرياضة في 
اجتماعه المقبـــل اصدار قرار 
يقضي بشـــمول العبي دوري 
الصاالت باالندية ضمن نظام 
االحتـــراف الجزئــــي اســـوة 
بزمالئهـــم العبـــــي االلعاب 
االخرى، خاصة بعد ان تم ادراج 
نقاط الفـــوز بالبطولة ضمن 
التـفوق  النقــاط لكـأس  سلم 

الـعام. 

 الهذال يكافئ
  العبي النصر

  
  عبدالعزيز جاسم

ادارة    قدم رئيس مجلـــس 
نادي النصر املعني نوري الهذال 
مكافأة ١٥٠ دينـــارا لكل العب 
في الفريـــق االول لكرة القدم 
بعد املستوى املميز الذي ظهر 
الفترة املاضية  الفريق في  به 
املركز االخير  حيث قفز مـــن 
بالـــدوري إلـــى اخلامس كما 
انه واصل تصدره ملجموعته 
بكأس االحتاد بعد فوزه اول من 
امس على اليرموك بالرغم من 
تواجد عدد من الفرق القوية في 
املجموعة وهي العربي والساملية 

والقادسية وكاظمة.  

ملتزمون بعدم اســـتدعاء اي 
العب موقوف من ناديه، وحتى 
اآلن لم نتبلغ أي شـــيء فيما 
يتعلق بالعنزي مـــن ناديه، 
التي  القائمة  لذلك فهو ضمن 
ابوظبي  الى معسكر  ستغادر 
ما لم يستجد شيء جديد في 

األيام القليلة املقبلة. 

الطبيعي، علما أن بطولة اخلليج 
ستقام على مالعب اصطناعية، 
مشيرا الى انه أجرى العديد من 
االتصاالت اليجاد ملعب صناعي 

في االمارات دون جدوى.
   وحول استبعاد العب كاظمة 
فهد العنزي قال حسني: ان االمر 
بيد مجلس ادارة كاظمة، فنحن 

 عبداهللا العنزي
   قرر احتاد كرة القدم اسناد 
مهمة رئاسة وفد املنتخب الوطني 
الى املعسكر التدريبي في العاصمة 
االماراتية ابوظبي خالل الفترة 
من ٨ الى ٢٠ اجلاري، استعدادا 
لـ «خليجي ٢٠» في اليمن، الى 
الفنية والتطوير  اللجنة  عضو 
يوسف اليتامى، على ان يرأس 
رئيس االحتاد الشيخ طالل الفهد 
الوفد الرسمي املشارك في كأس 
اخلليج. ويسعى احتاد الكرة الى 
توفير طائرة خاصة لنقل األزرق 
الى اليمن، حيث سيغادر الفهد الى 
االمارات في ٢٠ اجلاري ليرافق 
املنتخب الى عدن، بعد تعثر ايجاد 
رحلة مباشرة في املوعد احملدد 

بني ابوظبي واليمن.
   من جانبه، أبدى مدير االزرق 
أسامة حسني استياءه لعدم ايجاد 
حل ملشكلة امللعب الصناعي في 
معســـكر االمارات، وسيتدرب 
االزرق على مالعب من العشب 

 مؤتمر صحافي لفريق 
«جي فورس» للسيارات

  
  يعقد فريق «جـــي فورس» 
للسيارات في الـ ٦ مساء اليوم 
مؤمترا صحافيا مبقر الشـــركة 
في ميناء الشويخ، للكشف عن 
اخر استعدادات الفريق للسباقات 
املقبلة داخل احللبات واكادميية 
«جي فورس» للسيارات والرعاة 

اجلدد.
  وعن الســـائقني املرشـــحني 
للحصول على رخصة السباقات 
مع الســـائق االول خالد املضف 
تـــوج مؤخـــرا باملركز  الـــذي 
الثالث فـــي بطولة دبـــي لفئة

«اجلي تي». 

 عارض صحي يمنع المعتوق من التدريبات 

 األبيض أطلق حملة «كلنا بستاد جابر.. 
  ومع القادسية ال تكابر»

 عبدالعزيز جاسم
  تعرض مدافع القادســــية عامــــر المعتوق لنزلة 
معوية حادة أدخلته المستشفى ولم يشترك على 
إثرها في تدريبات الفريق وســـيغيب اليوم أيضا 

عن التمرين.
  من جهة أخرى،  يقدم مدرب القادســـية محمد 
إبراهيـــم اليوم القائمة النهائية التي ســـيخوض 
بها المباراة النهائية لكأس االتحاد اآلسيوي التي 
ستتضمن ٢٠ العبا بصورة مبدئية على أن يقلص 
العـــدد إلى ١٨ العبا قبل المباراة بيوم واحد، اال ان 
هناك مشكلة ستواجه إبراهيم تتمثل في مشاركة 
الالعب حســـين فاضل التي لـــم تتحدد حتى االن 
بسبب شـــعوره بآالم في اصابع قدمه بالرغم من 
دخوله تدريبات امس في ستاد محمد الحمد، كما 

دخل التدريب أحمد عجب مع الالعبين.
  إلى ذلك اطمأن الجهازان الفني والطبي للفريق على 
سالمة السوري فراس الخطيب وطالل العامر وفهد 
االنصاري وعبدالعزيز المشعان بشأن جهوزيتهم 
وقدرتهم على العطاء دون أي مشاكل بعد اإلصابات 
التـــي لحقت بهم مؤخرا، وظهر تعافيهم من خالل 
التدريبات التي شـــاركوا فيها دون مشاكل وكذلك 

من خالل التقسيمة وااللتحامات. 
  ويركز المدرب محمد إبراهيم في تدريباته كثيرا 
على االرتداد الســـريع لالعبي الوسط والظهيرين 
في الهجمات المرتدة ألنه يعلم ان االتحاد السوري 
يجيدها بصفة جيدة ودائما ما تكون اهدافه عن طريق 

المرتدات وبالتالـــي يفكر إبراهيم في خيارين في 
الدفاع بإشراك عامر المعتوق (قلب دفاع) ومساعد 
ندا ظهير أيســـر لســـرعة االول ولفاعلية ندا في 
الطلعات الهجومية أكثر مـــن المعتوق، وبالتالي 
فان الضغط ســـيكون كبيرا على العبي االرتكاز 
العامر واالنصاري في تغطيـــة الظهيرين لحظة 
التقدم ولذلك البـــد ان يكونا بكامل لياقتهما.  من 
جهة اخرى، يزور عدد من العبي االصفر السابقين 
تدريبات االصفر اليومية لبث الحماس في نفوسهم 
وإعطائهم بعض النصائح، وقد منحت هذه الزيارات 
دفعة معنوية كبيرة لالعبين، كما يقوم مدير الفريق 
إبراهيم المسعود بدور كبير في إبعاد الالعبين عن 
الضغط اإلعالمي. وسيدخل االصفر اليوم معسكرا 
داخليا في فندق الراية استعدادا للمواجهة المرتقبة 
امام االتحاد.  من جانبه، قال محمد إبراهيم انه بدأ 
منذ تدريب امس في العمل التكتيكي وان تدريبات 
اللياقة قد انتهى منها منذ يومين، مشـــيرا إلى ان 
ما يهمه في الوقت الحالي هو تعافي الالعبين من 
اإلصابات بصورة كاملة ألن غياب اسبوع لن يؤثر 

على اللياقة البدنية لالعب .
  واشـــار إبراهيم الى ان الخلل الذي حدث بنقل 
التدريبات من ستاد جابر وعدم الســماح لنا بالتدريب 
عليه اكثر من يوم غير معقول ألن القادســــية له 
احقية في التدريب عليه الن الملعب يعتبر ملعبه 
والتــدريب عليه حق من حقوقه، الفتا إلى أن االصفر 

بذلك تسـاوى مع الفريق الضيف. 

 أصدر املركز اإلعالمي في نادي الكويت امس بيانا 
يؤازر فيه القادسية في مباراته أمام االحتاد السوري 
الســـبت املقبل في نهائي كأس االحتاد اآلسيوي على 
ستاد جابر، وجاء فيه: «من أجل الكويت ورفع العلم 
الكويتي في جميع احملافل وامليادين الدولية ومن مبدأ 
التعاون بني األندية وجماهيرها ومن باب أننا نتنافس 
داخليا ونتعاضد خارجيا، وفي مبادرة ليست بغريبة 
على مجلس إدارة نادي الكويت بالوقوف مع األندية 
الكويتية كافة وتسخير جميع إمكانيات النادي لتذليل 
الصعاب أمام جميـــع أنديتنا الكويتية نود أن نعلن 
أننا جميعا في نادي الكويت من إدارة وجهة إعالمية 
ممثلة باملركز اإلعالمي ســـنقف قلبا وقالبا مع نادي 
القادســـية الذين ال ميثل نفسه في النهائي اآلسيوي 
بل ميثل الكويت والكويتيني كافة، ومن هذا املنطلق 
سنسخر جميع إمكانيات وطاقات النادي وبالتحديد 
املركز اإلعالمي للنادي ونضعه حتت تصرف القادسية 

خالل الفترة القادمة لكي ندعم أبناء القادســـية وهم 
أبنـــاء الكويت للظفر باللقب اآلســـيوي وإبقائه في 
الكويت ومتثيل الكويت خير متثيل ألننا لن نرضى 
بغير اللقب اآلسيوي ألبناء القلعة الصفراء لكي يكون 
اللقب ماركة كويتية، ويعرف االحتاد اآلســـيوي أن 
مستوى فرقنا والعبينا ونتائجهم وطموحاتهم ليس 
كأس االحتاد اآلســـيوي ولكن التطلع والطموح هو 

لدوري أبطال آسيا.
  وحتى نؤكد للجميع ولكل املشـــككني أن األندية 
الكويتية هي خير من ميثل األندية اخلليجية واآلسيوية 
ولديها اإلمكانيات املطلوبة والتي حتتاجها قوانني االحتاد 

اآلسيوي لكي يشاركوا في دوري أبطال آسيا.
  وفـــي النهاية نتمنـــى جناح النهائي اآلســـيوي 
تنظيميا وجماهيريا ملســـاندة القادسية في املباراة 
وفوز األصفر باللقب اآلســـيوي وإســـعاد اجلماهير 

الكويتية والقدساوية». 

 الدوري الكويتي تاسع أقوى بطولة آسيوية
 يوسف ناصر الـ ١٠ والمطوع الـ ٢٠ في التصنيف الشهري لهدافي العالم

 اليتامى رئيساً لمعسكر أبوظبي 

 العربي يفرض غرامة على واالس 

 الحسيني رسميًا مع «الرديف»

 مبارك الخالدي
  يتجه مجلس ادارة النادي العربي ملعاقبة مدافع 
الفريق البرازيلي انطونيو واالس باخلصم من راتبه 
لعدم حتكمه في أعصابه اثناء املباريات ما عرضه 
للطرد مرتني خالل املوسم احلالي كانت األولى أمام 
القادسية في اجلولة الرابعة من الدوري والتي انتهت 
ملصلحة االصفر ٢-٠ والثانية في مباراة األخضر 

امام الساملية ضمن منافسات اجلولة اخلامسة من 
املجموعة االولى لــــكأس االحتاد التي انتهت بفوز 
العربــــي ٢-١. ويأتي قرار مجلس االدارة بناء على 
توصية جهاز الكرة بالنادي الذي أوصى بذلك بعدما 
لــــم تفلح اجلهود الودية مع الالعب اللتزام الهدوء 
وجتنب املواقف التي تعرضه للبطاقات الصفراء او 

احلمراء التي ترتد سلبيا على الفريق.

 مبارك الخالدي
  قـــرر اجلهاز الفني للمنتخب الوطني الرديف 
ضم حارس مرمى اجلهراء سطام احلسيني رسميا 
الـــى صفوف األزرق الذي غـــادر البالد في وقت 
متأخر مســـاء امس متوجها الى مدينة غوانزو 
الصينية للمشـــاركة في دورة األلعاب اآلسيوية 

املقرر انطالقها ١٢ اجلاري وحتى ٢٧ منه.
  ويعد احلسيني من حراس املرمى املخضرمني 
وسبق له ان خاض جتربة احترافية الصيف املاضي 

مع احد الفرق البوســـنية لـــم يكتب لها النجاح 
لعدم متكنه من احلصول على إجازة التفرغ من 
جهة عمله وهو ما تسبب في فقدانه فرصة كانت 

متاحة لتطوير مهاراته وصقل خبراته.
  وجاء اختيار احلسيني بعد اإلصابة املفاجئة 
التي تعرض لها احلارس حميد القالف والتي أجبرته 
على اخلضوع لعالج مكثف في احد املستشفيات 
اخلاصة إلصابته بانتفاخ في الكلى وكان اليزال 

في املستشفى حتى امس. 

 حسين: العنزي مع األزرق حتى اآلن 

 أسامة حسني مع اجلهاز الفني لألزرق

 أحمد حسين
  أصدر االحتـــاد الدولي للتاريخ 
واإلحصاء قائمـــة بأفضل بطوالت 
الدوري في قارة آسيا من عام ٢٠٠١ 
وحتى عـــام ٢٠١٠ وجـــاء الدوري 
الكويتي في التصنيف التاسع في 
القائمة التي تصدرها الدوري الياباني 
في املركز االول ثم الدوري الكوري 
اجلنوبي ثانيا والســـعودي ثالثا 
وااليراني رابعا والصيني خامســـا 
واالوزبكي سادسا واالماراتي سابعا 

والقطري في املركز الثامن.
  وتفوق الـــدوري الكويتي على 
بطوالت الدوري في ســـورية (١٠) 
واالردن (١٣) ولبنان (١٦) والبحرين 
١٨ وعمان (١٩) واليمن (٢٠) والعراق 
(٢٣) واســـتراليا (٢٥) وجميعهما 
احتلت مراكز متأخرة في قائمة ضمت 
افضل واقوى ٢٥ بطولة دوري في 

القارة اآلسيوية.

  هداف العالم

  ومن جانب آخر شهدت قائمة هدافي 
العالم لشـــهر أكتوبر املاضي تقدم 
مهاجم منتخبنا الوطني ونادي كاظمة 
يوسف ناصر للمركز العاشر برصيد 
١١ هدفا وبالتســـاوي مع البحريني 
اســـماعيل عبداللطيف والهولندي 
ويسلي ســـنايدر واالوروغوياني 
لويس ســـواريز بينما جاء مهاجم 
االزرق والقادســـية بدر املطوع في 
املركز الــــ ٢٠ برصيد ٩ اهداف في 
القائمـــة التي ضمـــت ٨٧ العبا من 

مختلف دول العالم.
  وتصدر اإلسباني داڤيد ڤيا مهاجم 
برشلونة قائمة هداف العالم برصيد 
١٦ هدفا متقدما علـــى الكاميروني 
صامويل إيتو مهاجم إنتر ميالن ١٥ 
هدفا واملكسيكي خافيير هيرنانديز 
مهاجم مان يونايتد واألورغوياني 
دييغو فورالن العب أتليتكو مدريد 
١٣ هدفا واألملاني ميروسالف كلوزة 

مهاجم بايرن ميونيخ ١٢ هدفا.
الدولي  القائمة تراجع    وشهدت 
املصري محمد ناجـــي جدو العب 
األهلي إلـــى املركز الـ ٢٦ برصيد ٨ 
أهداف على عكس الشـــهر املاضي 
الـــذي كان يحتل جـــدو فيه املركز 

 يوسف ناصر تقدم إلى المركز العاشر في تصنيف هدافي العالم التاسع عشر. 

 عبدالعزيز جاسم 
  قال رئيس نادي االحتاد السوري 
محمد عفش ان بعض تأشــــيرات 
الدخول إلــــى الكويت وصلت قبل 
الســــفر بســــاعة والتــــي كان من 
ضمنها تأشــــيرة دخوله واملدرب 
وبعــــض الالعبني، مشــــيرا إلى ان 
باقي التأشيرات وصلت مساء اول 
من امــــس، كما أن تأشــــيرات ٣٧٥ 
من املشــــجعني لم تصل حتى اآلن 

باإلضافة إلى رجال اإلعالم.
  جاء ذلك خالل وصول وفد االحتاد 
في قاعة التشريفات وضم ٢٠ العبا 
باإلضافــــة إلى اجلهازيــــن والفني 

واإلداري للفريق.
  واضاف عفش ال فرق بني االحتاد 
والقادسية بل بالعكس سنبارك في 
النهاية ملن يفوز بالرغم من انه ال 
يوجد خاسر بني الفريقني ألن البطل 
عربي ويحدث ذلك للمرة الثانية على 
التوالي مبواجهة كويتيةـ  سورية، 
مضيفا أنه لم يحتج على استضافة 
القادسية للمباراة النهائية بل احتج 
على النظام املعمول به حاليا والذي 
يعطي احلق الستضافة أحد الفريقني 
للنهائــــي واملفــــروض كباقي دول 

العالم أن يحدد املستضيف مسبقا 
النهائية بنظام  املبــــاراة  أو تكون 

الذهاب واإلياب.
  وأكد عفش ان الفوز باللقب حق 
مشروع لكال الفريقني ومن يستغل 
الفرص فستكون له الكلمة العليا، 
مســــتبعدا ان يكون فــــوز االحتاد 
على القادســــية مفاجأة ألنه وصل 
للمباراة النهائية مثل األصفر، مؤكدا 
ان اخلسارة في دوري املجموعات لن 
يكون لها تأثير نفسي على الالعبني 
ألنها كانت حتصيل حاصل بالنسبة 

للفريقني.
  من جانبه رحب أمني سر نادي 

القادســــية وليد األنصاري بالوفد 
السوري وكان في مقدمة مستقبليهم 
مع رئيس النادي طارق حســــون 
وقال ان التأخير في التأشيرات لم 
يكن من القادســــية بل كان بسبب 
التأخير اصال من إدارة االحتاد التي 
أرسلت صور اجلوازات يوم اجلمعة 
املاضي والذي يصادف يوم عطلة مع 
السبت وبالتالي بدأت ادارة القادسية 
في عمل اإلجراءات وسابقنا الزمن 
إلنهاء االجراءات سريعا وأرسلت 
الثالثاء املاضي،  التأشــــيرات يوم 
مشــــيرا إلى أن وزارة الداخلية لم 
تقصر أيضا واســــتثنت عددا من 

الالعبــــني الذين تنتهــــي صالحية 
جوازاتهم بعد شهرين وهو يخالف 
القوانني بعدم إعطاء تأشيرات ألقل 

من ٦ أشهر. 
  وبني األنصاري ان جميع االجراءات 
واملراسالت التي كان يقوم بها مجلس 
اإلدارة كانت حتت أعني مراقب املباراة 
الهندي جوتام كول الذي كان متواجدا 
قبل جمع املراسالت قائال «ان الدار 
دارهم ونحــــن الضيوف» ولكن ما 

حدث من تأخير لم يكن متعمدا.
  أما فيما يخص تأشيرات دخول 
اجلماهير فال دخل للقادسية فيها بل 
هي مسؤولية احتاد الكرة ووزارة 

الداخلية.
  ومتنى األنصاري ان يكون الفوز 
حليف األصفر بفضل دعم اجلماهير 
الكبير لــــه ولثقته الكبيرة بجميع 

الالعبني.
    ال تصريح

  رفض مدرب االحتاد الروماني تيتا 
فاليريو التصريح لوسائل اإلعالم 
ألنه ممنوع مــــن قبل إدارة الفريق 
ونفس احلال ينطبق على الالعبني 

الذين لم يدلوا بأي تصريح.

 مؤتمر صحافي للمدربين اليوم
ــتاد جابر املؤمتر  ــي املركز اإلعالمي في س ــاء اليوم ف ــد في الـ ٧:٣٠ مس  يعق
ــد ابراهيم ومدرب االحتاد  ــية محم ــاركة مدرب القادس الصحافي للمدربني مبش
ــر ظهر غد اال ان املنظمني  ــو، وكان من املفترض ان يعقد املؤمت ــي فاليري الرومان

آثروا تقدمي موعده لتعارضه مع صالة اجلمعة.
ــة املباراة من  ــني املكلفني بتغطي ــة تدريبية للصحافي ــبق املؤمتر ورش   ويس
ــة والثلث حيث يقوم ممثلو االحتاد اآلسيوي بتقدمي شرح  صحفهم في السادس

واف عن جميع االمور املتعلقة بالتغطية االعالمية للحدث. 

  فريق االتحاد السوري مع طارق حسون 
 (محمد ماهر)ووليد األنصاري  


