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 مقصيد وصل من الصين ويدخل التدريبات مع األزرق
 عبدالعزيز جاسم

  قال مشرف املنتخب الوطني علي محمود ان 
العب الوسط علي مقصيد وصل مساء أمس إلى 
اإلمارات قادما من الصني بعد أن شارك مع املنتخب 
الرديف في دورة األلعاب اآلسيوية املقامة بالصني 
والتي خرج منهــــا األزرق من الدور الثاني على 
يد اإلمارات ٠ ـ ٢ وسيدخل مقصيد مع الالعبني 

تدريبات اليوم. 
  وأضاف محمــــود ان انضمام مقصيد في هذا 
التوقيت ليس بغريب فهو دائما في حســــابات 
املدرب الصربي غوران توفاريتش الذي وضعه 
في األســــاس ضمن قائمة الـــــ ٣٥ العبا األولية 
للمشاركة في خليجي ٢٠ باليمن واآلن مت ضمه 
ألن القائمة النهائية تســــمح بتسجيل ٢٦ العبا 
كما ان تألقه في دورة األلعاب اآلســــيوية ساهم 

كثيرا في ضمه.
  وبني ان األزرق سيخوض آخر تدريباته اليوم 
علــــى ملعب نادي الوحدة ثم ســــيغادر غدا إلى 
اليمن وســــيخوض تدريبا واحدا فقط استعدادا 
ملواجهة قطر ٢٢ الشهر اجلاري في اولى مبارياته 
بالبطولــــة، مبينا ان الالعبني متفائلون بصورة 
كبيرة بتحقيق لقب البطولة وظهر ذلك واضحا 

من خالل التدريبات اليومية. 
  وأشار محمود الى ان هناك أمرا ايجابيا وهو اننا 
سندخل البطولة ونحن ال نعاني من أي إصابات 
في صفوف املنتخــــب فجميع الالعبني جاهزون 
وكان آخرهم املهاجــــم احمد عجب الذي كان في 
مقاعد البدالء في مواجهة العراق الودية أول من 
امس لكنه لم يشارك ليس لإلصابة ولكن لوجهة 

نظر املدرب بحسب حاجته لكل العب.
  وأثنى محمود على دور اجلهاز الطبي بقيادة 
د.عبداملجيد البناي ود.علي الشمالي ومساعديهما 
بسبب املجهود اجلبار الذي قاموا به في الفترة 

املاضية فــــي تهيئة الالعبني بصورة ســــريعة 
ومناســــبة قبل البطولة ومازالوا يعملون على 

متابعة الالعبني أوال بأول.
  وعن مبــــاراة العراق الوديــــة أكد محمود ان 
األزرق كان الطــــرف األفضل في املباراة وأضاع 
العديد من الفرص طوال شــــوطي املباراة وكان 
أبرزها تســــديدتان في العارضة من مساعد ندا 
وفهد العنزي إال ان املهم في املباراة قد حتقق وهو 
االستفادة من وضع التكتيك الذي يسعى املدرب 
لتطبيقه في التجربة األخيرة قبل البطولة، الفتا 
الى ان املباراة متيزت باحلماس والقوة البدنية 
بني املنتخبني ما ادى إلى ارتفاع مستوى املباراة 

بشكل استفاد منه جميع الالعبني.

  األصفر والمطوع ينتظران

  من جانب آخر يصدر االحتاد اآلسيوي صباح 
اليوم القائمة النهائيــــة ألفضل العب في القارة 
والتي ضمت سابقا ١٥ العبا من بينهم جنم األزرق 
بدر املطوع، ومن املتوقع ان يكون املطوع ضمن 
القائمة النهائية بصورة كبيرة بعد ان قرر احتاد 
الكرة حجــــز تذكرة له ذهابا وعودة في ٢٣ و٢٥ 
اجلاري أي في يوم مباراة السعودية في خليجي 
٢٠، ومن املقرر أن يقام احلفل إلعالن الفائز باللقب 
في ٢٤ منه بالعاصمة املاليزية كواالملبور وكان 
اجلهازان اإلداري والفني للمنتخب ســــمحا في 
وقت سابق للمطوع بالسفر في حال مت اختياره 

صباح اليوم.
  وفي شــــأن آخر يعقد في ٢٤ اجلاري اجتماع 
املكتب التنفيذي اآلسيوي وسيكون ضمن أعماله 
الرد على كتاب القادســــية بشــــأن املوافقة على 
مشــــاركته في دوري أبطال آسيا وفي حال عدم 
املوافقة فإن األصفر سيشــــارك تلقائيا في كأس 

االحتاد كونه وصيف البطل. 

 المطوع ينتظر صدور القائمة النهائية ألفضل العب آسيوي اليوم

 (حسن حسيني) بطل السباحة في منتخب املعاقني خالد الدوسري مع والده

 (ا.ف.پ)  أحمد سمير فرج في كرة مشتركة مع العب استراليا 

 عبدالهادي خميس من أبرز 
المواهب التي مثلت المنتخب 

ولم يمثل الفريق األول لألبيض 

 (هاني الشمري)  جراح العتيقي في مباراة سابقة امام العراق في «خليجي ١٩» 

 يوريسيتش: بإمكاننا التأهل إلى نصف النهائي
 فاز املنتخب اليمني على ليبيريا في مباراة جرت في محافظة ابني 
جنوبــــي اليمن أول من امــــس ٢ - ٠ وتعتبر هذه هي املباراة االخيرة 
لليمن ضمن مبارياته الدولية الودية التي يخوضها في إطار استعداداته 
لبطولة خليجي ٢٠ التي تنطلق االثنني املقبل مبحافظتي عدن وابني.

  وسجل اليمن أفضلية واضحة في السيطرة على مجريات املباراة 
التي أقيمت علــــى ملعب الوحدة مبحافظة ابني ليســــجل في الدقيقة 
اخلامسة منها الهدف االول بواسطة الالعب أكرم الصلوي. وفي الدقيقة 
الـ ٣٥ متكن موتشــــمبا من تعزيز تقدم اليمن مســــتغال ارتباك الدفاع 

الليبيري ليسدد كرة قوية.
  يذكر ان اليمن لعب ثالث مباريات ودية خالل معسكره املغلق األخير 
األولى أمام السنغال وفاز فيها ٤-١ والثانية أمام أوغندا وتعادل معه 
٢ - ٢ والثالثة أمام كوريا الشمالية وتعادل ١ - ١. ويأمل اليمن ان تكون 

مشاركته اخلامسة في دورة كأس اخلليج مختلفة عن سابقاتها.
  حيث انضم اليها في «خليجي ١٦» في الكويت ٢٠٠٣ حني كانت تقام 
مــــن مرحلة واحدة وحل في املركز االخير، ثم خاض دورات «خليجي 

١٧» في قطر عام ٢٠٠٤ و«خليجي ١٨» في االمارات عام ٢٠٠٧ و«خليجي 
١٩» فــــي عمان عام ٢٠٠٩، وخرج في النســــخات الثــــالث االخيرة من 
الــــدور االول، اذ كانت توزع املنتخبــــات على مجموعتني بعد انضمام 
العراق. ويلعب اليمن في «خليجي ٢٠» في املجموعة االولى الى جانب 
االزرق وقطر والسعودية. ويقود املنتخب اليمني الكرواتي ستريشكو 
يوريسيتش الذي قال ان فريقه «أصبح جاهزا خلوض مباريات قوية 
وأمام فرق منافســــة في كأس اخلليج، وان كل املباريات تعتبر مهمة 
لنا في هذا البطولة». وعن مواجهة الســــعودية في املباراة االولى قال 
«اجلميع يعرف ان املنتخب السعودي قوي، لكننا جاهزون للعب معه 
في مباراة االفتتاح التي ستكون مفتوحة في كل االحتماالت، املهم من 
هذا كله ان املنتخب اليمني يقدم أداء جيدا حاليا وبإمكانه التأهل الى 
نصف النهائي وما أبعد من ذلك ايضا». ويســــتعد اليمن للبطولة منذ 
فترة طويلة متتد الى ١٥ شــــهرا بقيادة يوريسيتش، حيث خاض فيها 
٣٠ مباراة ما بني رســــمية وودية، ففاز في ١٥ وتعادل في ٨ وخسر ٧، 

وسجل ٤٦ هدفا وتلقت شباكه ٣٤ هدفا. 

 بيسيرو يستبعد «النجوم» من األخضر
 اســـتبعد البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب 
املنتخب الســـعودي ١١ العبا مـــن القائمة التي 
شاركت في املعسكر اإلعدادي الذي أقامه املنتخب 

السعودي في دبي، استعدادا خلليجي ٢٠.
  ومت استبعاد العبني يعدون من أبرز جنوم 
املنتخب وعناصر اخلبرة فيه وهم: وليد عبداهللا 
ومبروك زايد وعبداهللا معيوف (لإلصابة) وحمد 
املنتشــري وأسامة هوساوي وسعود كريري 
ومنــاف أبوشقيــر وأحمــد عطيــف وعبده عطيف 
وناصر الشـــمراني ونايف هزازي، فيما تقرر 
استدعاء حارس مرمى الهالل خالد شراحيلي.

  ويسعى املنتخب الســـعودي إلى استعادة 
بريقه في «خليجي ٢٠ » فبرغم أنه شـــارك في 
جميع دورات اخلليج منذ النســـخة األولى في 
البحرين عام ١٩٧٠ باســـتثناء مرة واحدة فقط 

فـــي الكويت عام ١٩٩٠، فانـــه لم يتوج باللقب 
إال ثالث مرات، األولـــى في أبوظبي عام ١٩٩٤، 
والثانيـــة على أرضه عـــام ٢٠٠٢، والثالثة في 

الكويت عام ٢٠٠٣.
  ومتثل دورة اخلليج مفترق طرق جلوزيه 
بيسيرو الذي فشل في حتقيق وعده للجماهير 
السعودية بالتأهل الى كأس العالم، وبات الضغط 
عليه كبيرا لتحقيق اللقب اخلليجي خصوصا 
انه يفضل جتنب أي إخفاق في اليمن قبل خوض 
البطولة األهم وهي كأس آســـيا في قطر من ٧ 

إلى ٢٩ يناير املقبل.
  ويبدأ األخضر مشـــواره فـــي كأس اخلليج 
ضمن املجموعـــة األولى أمام املنتخب املضيف 
في ٢٢ اجلاري، قبـــل ان يلتقي األزرق في ٢٥ 

وقطر في ٢٨ منه.  

 األزرق في المركز
   ١٠٥ عالميًا

 احتل االزرق املركز ١٠٥ على 
العالم حسب التصنيف االخير 
لالحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
وبهذا يكون قـــد تراجع االزرق 
مركزيـــن عن تصنيف الشـــهر 
املاضـــي وبالتالي فـــإن األزرق 
ســـيدخل بطولة «خليجي ٢٠»، 
وهو في املركز الســـادس على 
مســـتوى املنتخبات املشاركة 
حيث يأتي منتخب الســـعودية 
فـــي املقدمة باملركز الـ ٦٨ عامليا 
ثم يليه البحرين ٨٧ وعمان ٩٧ 
وبعده العـــراق ٩٩ ثم االمارات 
١٠٤ فالكويـــت ١٠٥ وخلفه قطر 

١١٣ واخيرا اليمن ١٢٢. 

 الدوسري بطل يحتاج إلى الدعم والرعاية

 صحوة ثالثية للفراعنة على حساب أستراليا
 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

  استعاد املنتخب املصري توازنه وتغلب على ضيفه 
األسترالي ٣-٠ في املباراة الودية التي جمعتهما بستاد 
القاهرة الدولي، وافتتح أحمد عبد الظاهر التسجيل 
ملصر في الدقيقة (٢٩)، ثم أضاف محمد ناجي «جدو» 
الهدف الثاني من أول ملســـة عند نزوله في الدقيقة 
(٥٩)، وقبـــل دقيقة واحدة من نهاية املباراة حصلت 
مصر على ضربة جزاء سجل منها النجم محمد زيدان 

الهدف الثالث.
  وتأتي املباراة ضمن استعدادات مصر الستئناف 
مشـــوار التصفيات املؤهلة إلى نهائيات كأس األمم 
األفريقية ٢٠١٢ وكذلك املنتخب األسترالي الذي يستعد 
خلوض بطولة كأس آسيا ٢٠١١ التي تستضيفها قطر 

بني ٧ و٢٩ يناير املقبل.
  وجاء فوز املنتخب املصري ليستعيد العبوه الثقة 
بعد التعادل على أرضه أمام سيراليون ١-١ والهزمية 
أمـــام النيجر ٠-١ في املباراتني اللتني خاضهما حتى 
اآلن في التصفيات األفريقية وشـــهدت املباراة عودة 
النجم محمد زيدان إلى صفوف املنتخب علما أن آخر 

مشـــاركة له كانت في املباراة الودية التي خســـرها 
املنتخـــب املصري أمام إجنلتـــرا ١-٣ في الثالث من 
مارس املاضي، وكان زيدان قد ســـجل الهدف الوحيد 

للمنتخب املصري في املباراة.
  وعن إصابة «جدو» قال طبيب املنتخب احمد ماجد 
انه بالكشف املبدئي تبني انه مصاب بجذع في الرباط 
الداخلي للكاحل وسيتم إجراء الكشف واالشاعات اليوم 

لتحديد هل اإلصابة من الدرجة األولى أم الثانية.
  كما اكتســـح املنتخب املصـــري األوملبي نظيره 
املولدوڤي بخماسية نظيفة في التجربة الودية التي 
أقيمت على ستاد القاهرة في إطار استعداداته للمشاركة 
في التصفيات املؤهلة لنهائيات الدورة األوملبية في 

لندن  ٢١٠٢  والتي ستبدأ أحداثها في مارس املقبل.
  وفي تصنيف «فيفا» الشهري دخل املنتخب املصري 
قائمة أفضل ١٠ منتخبات في العالم حيث صعد مركزا 
واحدا من الـ ١١ إلى املركز العاشـــر الذي اقتنصه من 
املنتخب الروسي الذي هبط إلى املركز الـ ١٣ وبقيت 
مصر متصدرة لتصنيف املنتخبات األفريقية وبفارق 

شاسع عن غانا الذي جاء في املركز الـ ١٧. 

 أحمد حسين
  جنح بطل سباحة املعاقني في 
منتخبنا الوطني خالد الدوسري 
في حتقيق ٣ ميداليات متنوعة 
(فضيتان وبرونزية) في بطولة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
السادسة للمعاقني والتي أقيمت 
في سورية خالل الفترة من ١٦ 

حتى ٢١ أكتوبر املاضي.
  وكانت بعثة منتخبنا الوطني 
للمعاقــــني قــــد حققــــت مركزا 
متقدما في البطولة، وشــــارك 
٣٦ رياضيا كويتيا وحققوا ٥٦ 
ميدالية متنوعة بعد منافســــة 
شرسة مع الرياضيني املعاقني 
في ســــورية ومصــــر وتونس 

واملغرب وليبيا.
  وأعرب خالد بادي الدوسري 
(١٦ سنة) والذي يعتبر أصغر 
فــــي  الرياضيــــني املشــــاركني 
بطولة املعاقني عن ســــعادته 
باالجناز الكبير الذي حققه في 
سورية وأهداه جلميع املعاقني 
فــــي الكويت ولرئيــــس نادي 
املعاقني ورئيس بعثة املنتخب 
العازمي  البطولة مهدي  خالل 
صاحب الدعم الكبير وقدم شكرا 
خاصا للشيخة شيخة العبداهللا 
الرئيسة الفخرية لنادي املعاقني 
والتي ال تدخــــر جهدا في دعم 
املعاقني وتتواجــــد في جميع 

البطوالت.

  بطل من ذهب

  ويعتبر الدوسري بطل من 
ذهب وصاحب مســــيرة حافلة 
باالجنازات رغم صغر سنه حيث 
شارك في اول بطولة خليجية 
للمعاقني في قطر ســــنة ٢٠٠٥ 
وكان عمره آنذاك ١١ عاما وحقق 
ميداليتني ذهبيتــــني وواحدة 
فضية في منافسات ألعاب القوى، 
كما شــــارك في بطولة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا اخلامسة 
أبوظبي ودبــــي، وحقق ٣  في 
ميداليات ذهبية في الســــباحة 
في بطولة العالم للمعاقني في 
الصني وسط مشاركة ١٦٠ دولة، 
وتفوق الدوسري على سباحي 

أميركا وروسيا.

  رعاية المعاقين

أكـــد عضو    ومـــن جانبه، 

الكويتيـــة ألولياء  اجلمعيـــة 
أمور املعاقني وجمعية متالزمة 
الداون بادي بجاد الدوســـري 
(والد خالد) انه فخور باالجناز 
الذي حققـــه ابنه خالد وأهداه 
ألي طفل معاق في الكويت لم 
يحصل علـــى فرصته بعد من 
الرياضة وألي أسرة  ممارسة 
لديها معاق، موضحا ان املعاقني 
يحتاجـــون للوعي والزج بهم 
في الوسط الرياضي واحلصول 
على فرصة من اجل ان يصبحوا 
أبطاال فـــي الرياضة، مؤكدا ان 
اخلوف الزائد على املعاق ذهنيا 
وابعاده عن االندماج في املجتمع 
قد يؤدي حلرمان مجتمعنا من 
جهود املعـــاق وتنتج عن ذلك 
نتائج سلبية تؤثر على صحة 

ومستقبل املعاقني.
  وأهدى الدوسري اجناز ابنه 
خالد في البطولة األخيرة التي 
استضافتها سورية للرئيسة 
الفخرية لنادي املعاقني الشيخة 
شيخة العبداهللا، ورئيس نادي 
املعاقني مهدي العازمي، ووجه 
شكرا خاصا لسفير الكويت في 
ســـورية عزيز الديحاني الذي 
بذل جهدا كبيرا في اســـتقبال 
ودعم بعثـــة منتخبنا الوطني 

للمعاقني في مطار دمشق، ولم 
يترك العبينـــا خالل البطولة 
وكان متواجدا دائما مع البعثة 
وكان صاحب دعم كبير وجهد 
الالعبني  ال محدود في حتفيز 
على حتقيـــق االجنازات، وأكد 
الدوسري ان سفيرنا في سورية 
كان مـــن أكبر الداعمني وأهدي 
له االجنـــازات التـــي حتققت 
فـــي البطولـــة (٥٦ ميداليـــة 

متنوعة).
الدوسري الشكر    كما وجه 
للمدرب املصري باسم البحراوي 
الذي طّور من أداء ومســـتوى 
ابنه خالد في السباحة بنادي 
املعاقـــني، ومتنى مزيـــدا من 
الرعايـــة والدعم اإلعالمي ألي 
الناس  رياضي معاق وتوعية 
بالطـــرق املبتكرة للتعامل مع 
املعاقني، مؤكدا ان احلياة ليست 

اتكالية وامنا مسؤولية.
  ومن املقرر ان يخوض خالد 
الدوسري معســـكرا تدريبيا 
املقبلة  الفترة  في لبنان خالل 
استعدادا لبطولة العالم للمعاقني 
املقبل  العام  ذهنيا في هولندا 
وسبق للدوسري خوض معسكر 
اعداد في االسكندرية الصيف 

املاضي وحقق جناحا كبيرا. 

 يخوض معسكرًا تدريبيًا في لبنان استعدادًا لبطولة العالم للمعاقين

 عودة زيدان وإصابة جدو

 إحالل وتجديد في دماء األبيض
 مبارك الخالدي

  خاض فريق الكويت األيام املاضية مباراتني 
وديتني جمعتا الفريق األول مع فريق الرديف 
حتت ٢١ سنة أشــــرف عليهما اجلهاز الفني 
بقيادة البرتغالي جوزيه روماو ومساعديه 
الفني للفريق محمد عبداهللا،  واملستشــــار 
وحضر املباراتني رئيس مجلس ادارة النادي 
عبدالعزيز املرزوق ورئيس جهاز الكرة النائب 
مرزوق الغامن ومدير الكره عادل عقلة ومدير 

قطاع الناشئني مبارك عبدالعزيز.
  وكشفت املباراتان عن توجه لدى اجلهاز 
اإلداري باجراء تغييرات واسعة في صفوف 
الفريق املوسم املقبل تلبية لطلبات جماهير 
األبيــــض ولتجديد الدماء خاصة بعد انتهاء 
صالحية بعض الالعبني بحكم عامل السن. 
ومن املتوقع ان تتم عملية اإلحالل والتجديد 
فــــي دماء الفريق بعنايــــة تامة حفاظا على 
التوازن الفني للفريق من جهة وللمحافظة 
على ابقاء حظوظه في املنافسة على البطوالت 
احمللية واإلقليمية من جهــــة أخرى، اذ من 
املرجح ان يتم منح الفرصة كاملة لعدد من 
العبي الرديف حتت ٢١ سنة ألخذ مواقعهم في 
صفوف الفريق األول في مقابل اراحة عدد من 

الالعبني الذين أدوا ما عليهم املواسم املاضية 
ولم يعــــد مبقدورهم مجاراة اخلطط الفنية 
للجهاز الفني للفريق التي تعتمد على اللياقة 
البدنية واملرونة التي افتقدها الالعبون بحكم 
التقدم في الســــن. ومن األسماء التي تنتظر 
فرصتها بشكل كامل احلارس مصعب الكندري 
وزمياله عبدالرحمن احلسينان وبدر العازمي 
واملدافعان عبداهللا الرفاعي ونواف أســــامة 
وفهد حمود والعبو الوسط ابراهيم شهاب 
وعبدالرحمن الكندري واملتألق مع املنتخب 
االوملبي عبدالهادي خميس والقادمون بقوة 
من قطاع الناشئني شريدة الشريدة وشاهني 
اخلميس وفواز العسعوسي خاصة ان مباريات 
املوسم احلالي كشفت عن عدم قدرة عدد كبير 
من الالعبني على تقدمي املزيد وهي أســــماء 

تعرفها جماهير األبيض بشكل جيد.
  مــــن جانب آخــــر، قام عضــــو اجلمعية 
العمومية بالنادي مســــاعد الزامل بالتبرع 
مببلغ ٥٠ دينارا لكل العب من العبي فريق 
حتت ١٦ ســــنة بالنادي بعد فوز الفريق في 
البطولة التنشيطية التي اقيمت مؤخرا وقد 
القت مبادرة الزامل االستحســــان من العبي 

وإداريي الفريق. 

 إراحة الكبار وتصعيد عدد من المواهب للفريق األول


