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 مواجهة ودية قوية
  بين السعودية والبحرين 

 يونس يقلل من قيمة «األخضر» 
ويتجاهل القحطاني  

 يلتقي املنتخب السعودي مع نظيره البحريني في الساعة الرابعة 
عصر اليوم في مباراة ودية على الســــتاد الوطني مبملكة البحرين. 

وستنقل على قناة اجلزيرة الرياضية ١.
  وهذه هي املباراة الودية الثانية التي يخوضها املنتخب السعودي 

ضمن استعداداته للمشاركة في النهائيات اآلسيوية.
  ويشارك األخضر ضمن املجموعة الثانية للبطولة اآلسيوية بجوار 
سورية واالردن واليابان. ويخوض الفريق السعودي مباراته الودية 
األخيــــرة أمام انغوال الثالثاء املقبل على ســــتاد األمير محمد بن فهد 
بالدمام على أن تتوجــــه بعثة املنتخب اخلميس املقبل إلى العاصمة 
القطرية الدوحة للمشــــاركة في البطولة اآلسيوية. الى ذلك، تعرض 
مهاجم املنتخب الســــعودي محمد السهالوي إلى إصابة في تدريبات 
منتخب بالده إثر اشتراكه مع زميله أسامة املولد، وشخصت اإلصابة 

مبدئيا على أنها قطع في الرباط اجلانبي للركبة.
  وسيقوم الالعب بعمل كشوفات على موضع االصابة وفحوصات 

باألشعة للتأكد أكثر من نوع اإلصابة. 

 العربية.نت: فتح مهاجم املنتخب العراقي يونس محمود النار على 
املنتخب الســــعودي حني أكد أن كعب الكرة العراقية أعلى وأكبر من 
األخضر، وقال «املنتخب العراقي حتى وهو في أسوأ حاالته يتفوق 
على املنتخب السعودي، واعتقد أن السعوديني أصبحوا دائما يظهرون 
أمامنا من غير جاهزية». وأضاف يونس «اننا التقينا في عدة مناسبات 
كبطولة غرب آسيا في العاصمة القطرية ٢٠٠٥ في لقاءين وجنحنا في 
جتاوزهم، ومن ثم في نهائي كأس آسيا ٢٠٠٧، وجنحنا كذلك ورفعنا 
الكأس اآلســــيوي وتكرر نفس السيناريو في الدمام في اللقاء الودي 
الــــذي جمعنا». وحول ما إذا كانت اإلجنازات الدولية تصب في خانة 
املنتخب السعودي، أجاب «ال عالقة لإلجنازات في حديثي، أقول ان من 
عام ٢٠٠٣ إلى اآلن ونحن محافظني على حضورنا أمام األخضر، ولم 
يتمكنوا من تسجيل إجناز على حسابنا، بالرغم من أنه منتخب كبير 
ولكن رمبا عامــــل التوفيق يصب دائما لصاحلنا بدليل آخر اللقاءات 

التي خضناها سويا».
  وأســـقط يونس اسم قائد املنتخب السعودي ياسر القحطاني من 
قائمة أفضل الالعبني السعوديني، إذ ذكر محمد الشلهوب وعبده وأحمد 
عطيف، وجتاهل القحطاني الذي انتزع منه جائزة أفضل العب آسيوي 
٢٠٠٧، والتـــي أطلق حينها يونس محمـــود في تلك الفترة العديد من 
التصريحات التي أكد فيها عدم رضاه عن تتويج القحطاني باجلائزة 
على حسابه. في املقابل رفض عدد من العبي املنتخب السعودي الرد على 
تصريح يونس، مقللني من قيمة الكالم الذي قاله، ومؤكدين في الوقت 

ذاته أن تركيزهم احلالي منصب حول اإلعداد لبطولة كأس آسيا. 

 الفرصة األخيرة لميتسو مع «العنابي» 
 قطر تأمل إحراز إنجاز تاريخي طال انتظاره 

 مستقبل الفرنسي برونو ميتسو مع قطر يتوقف على نتائج «العنابي» في كأس آسيا 

املباريات الودية مع منتخبات كبيرة 
ومعروفة مثل كرواتيا ومقدونيا 
وبلجيكا وبارغواي واخرى مثل 
الكونغو، لكن االســــتعداد املركز 
للبطولة بدأ في اغسطس املاضي 
مبواجهــــة البوســــنة والبحرين 
وعمــــان والعــــراق وهايتي، كما 
تضمن االستعداد خوض منافسات 

«خليجي ٢٠» في عدن.
  وتضمنت اخلطوات االخيرة 
للمنتخــــب القطري مــــن االعداد 
معسكرا مغلقا في الدوحة تضمن 
مباراتني مع منتخبي مصر واستونيا 
فاز فيهمــــا ٢-١ و٢-٠، ثم تعادل 
سلبا مع نظيره االيراني الثالثاء 
املاضي، وسينهي مبارياته الودية 

اليوم ضد كوريا الشمالية.
  وحقق الفوز على مصر بطلة 
افريقيا ثم على استونيا انتفاضة 
الذين  القطريني  معنوية لالعبني 
اســــتعادوا الثقة بانفســــهم بعد 
االنتقادات التي وجهت اليهم عقب 
الــــدور االول لكأس  اخلروج من 

اخلليج.
  وساهم شفاء عدد من النجوم 
ارتفــــاع املعنويات  املصابني في 
ايضا بعد عــــودة خلفان ابراهيم 
وابراهيم ماجد وفابيو سيزار وهم 
من العناصر االساسية الرئيسية، 
فضال عن اســــتعادة سيباستيان 
سوريا الطريق الى املرمى بهدفني 
في مرمى مصر واستونيا، وانضمام 
حسني ياسر احملترف في صفوف 

الزمالك املصري الى املعسكر.
انه «من حق    ويعتبر ميتسو 
القطــــري احللم بالفوز  املنتخب 
بكأس آسيا خاصة انه يلعب على 
ارضه وبني جمهوره، لكن الواقع 
يقــــول ان الفريق البد ان يســــير 
خطوة بخطوة»، مضيفا «علينا اوال 
تخطي املرحلة االولى والوصول 
الى ربــــع النهائي وبعد ذلك نفكر 

في اخلطوة التالية». 

واوزبكستان والصني، وستكون 
مباراتــــه االفتتاحيــــة صعبة مع 
نظيره االوزبكي، وهي املباراة التي 
القطريون مهمة للغاية  يعتبرها 
ويسعون للفوز فيها لتحقيق دفعة 
معنوية كبيرة في سبيل الوصول 

الى املربع الذهبي.
ان املجموعة    ويرى ميتســــو 
االولى «هي االقوى وان املنتخبات 
االربعــــة لديهــــا نفــــس الطموح 
في الوصــــول الى ربــــع النهائي 
خالفا ملجموعات اخرى ســــتكون 
فيها الصدارة محســــومة لبعض 
املنتخبات مثل اليابان واستراليا في 

املجموعتني الثانية والثالثة».
  وبدأت االستعدادات لكأس آسيا 
في ٢٠٠٩ بخــــوض عدد كبير من 

يقوم فقط بهجمات مرتدة خلطف 
التعادل».

  ولم ينطبق كالم ميتسو على 
املباريات التــــي خاضها املنتخب 
القطري في «خليجي ٢٠» قبل نحو 
اقل من شهر، فخسر امام الكويت 
٠-١ وتعادل مع الســــعودية ١-١، 
وحقق فوزا واحدا على اليمن ٢-١ 
ليودع من الدور االول وسط موجة 

من االنتقادات احلادة.

  استعداد قوي

  لــــم يتكبد املنتخــــب القطري 
املتأهل حكمــــا الى نهائيات كأس 
آســــيا كونه ميثل البلد املضيف، 
عناء خوض التصفيات وقد اوقعته 
القرعة في املجموعة االول مع االزرق 

بعقد لتدريب املنتخب القطري حتى 
٢٠١٤. ورغم عدم وجود نتائج او 
انتصارات رسمية باستثناء الفوز 
على اليمن مرتني في كأس اخلليج 
مبسقط وعدن وبنتيجة ٢-١، فان 
ميتسو يرى ان املنتخب القطري 
«تطور واصبحت له شخصية ولم 
يعد يخشى مواجهة اي منتخب في 
القارة مبا في ذلك منتخبات استراليا 

واليابان وكوريا اجلنوبية».
  ويؤكــــد ميتســــو ان املنتخب 
القطري «لــــم يعد ذلــــك الفريق 
الذي ينــــزل الى ارض امللعب من 
اجل رد الفعل، بــــل اصبح فريقا 
له شــــخصيته فــــي ارض امللعب 
الى مرمى  واسلوبه في الوصول 
املنافسني، كما لم يعد الفريق الذي 

الذي مت اعداده طوال املوســــمني 
املاضيــــني مــــن خــــالل االحتكاك 
مع منتخبات عامليــــة واوروبية 
لتطوير ادائه واكســــاب الالعبني 
الثقة وكسر احلاجز النفسي بينهم 
وبني الفرق الكبيرة الســــيما في 

القارة اآلسيوية.
  ومن اجل حتقيق حلم الوصول 
الى املربع الذهبي وبعدها املباراة 
النهائيــــة، فان االحتــــاد القطري 
تغاضى عن النتائج غير املرضية 
التي حققها املنتخب مع ميتســــو 
في دورتي كأس اخلليج التاسعة 
عشرة والعشرين في مسقط وعدن 
عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠، وجدد الثقة فيه 
معتبرا كأس آسيا احملك الرئيسي 
واالختبار احلقيقي مليتسو املرتبط 

  مع اقتراب انطالق كأس آسيا 
تقترب ساعة احلقيقة بالنسبة الى 
املنتخب القطري ومدربه الفرنسي 
برونو ميتسو الذي يخوض ثاني 
اختبار حقيقي بعد عامني من توليه 

املهمة.
  ويحلم العبو املنتخب القطري 
مع مدربهم بتحقيق اجناز تاريخي 
والفوز بالبطولــــة القارية للمرة 
االولى في تاريخ الكرة القطرية، 
وتكرار االجناز الذي حققه املنتخب 
االوملبــــي في االلعاب اآلســــيوية 
«الدوحة ٢٠٠٦» عندما حقق امليدالية 

الذهبية للمرة االولى ايضا.
  وتأتي نهائيات كأس آسيا بعد 
نحو شــــهر من حصول قطر على 
شرف استضافة مونديال ٢٠٢٢ اثر 
تفوقها على الواليات املتحدة في 

اجلولة االخيرة من التصويت.
  وقد يبدو حلــــم الفوز باللقب 
القاري امرا صعب التحقيق لكنه 
ليس مستحيال السيما ان «العنابي» 
سيحظى بدعم جمهوره الذي يلعب 
دورا مهما في مثل هذه البطوالت 

وكان السبب الرئيسي
  في اجناز املنتخب االوملبي ومن 
قبله فوز املنتخــــب االول بكأس 
اخلليج السابعة عشرة في الدوحة 
٢٠٠٤ للمــــرة الثانية في تاريخه. 
والهدف احلقيقي واملعلن ســــواء 
من االحتاد القطري للعبة او من 
ميتســــو هو الوصول الى نصف 
النهائي، واذا ما حتقق فســــيكون 
مبثابــــة اجناز خاصــــة ان افضل 
نتائج الكرة القطرية في كأس آسيا 
كان بلــــوغ الدور ربع النهائي في 
بيروت عام ٢٠٠٠ حني خسرت امام 
الصني ١-٣، وبخالف ذلك انتهت كل 

املشاركات في الدور االول.
  لكن ال يستبعد بعض املسؤولني 
والالعبني وحتى اجلمهور فكرة او 
طموح الفوز باللقب اآلسيوي خاصة 
ان كل العوامل توفرت امام املنتخب 

 نواف الصباح: أحد المراكز الثالثة
  مطلب ضروري لهوكي الجليد في «اآلسياد» 

 «اإلسكواش» يشارك في بطولة بريطانيا المفتوحة
 يتوجه وفد املنتخب الوطني لالسكواش الى 
بريطانيا اليوم للمشاركة في بطولة بريطانيا 
املفتوحة للعبة التي تنطلق األحد املقبل وتستمر 
خمسة أيام. وقال رئيس الوفد املشارك رئيس 
احتاد االسكواش حسني مقصيد ان «منتخبنا 
سيشارك في البطولة بأربع فئات بواقع ١١ العبا 
هي البراعم حتت ١٣ عاما واألشبال حتت ١٥ عاما 

والناشئني حتت ١٧ عاما والشباب ١٩ عاما».
   واضاف ان االحتاد حرص على املشـــاركة 
في هذه البطولة التي تستضيفها مدينة شيفلد 
االجنليزية للمرة الثانية على التوالي بعد أن ملس 
الفائدة الفنية الكبيرة لالعبني الذين اشتركوا 

في نسختها السابقة.
   وأوضح أن نظام البطولة التي تعد احدى 
اعرق بطوالت االسكواش في العالم على مستوى 
الهواة وتعود ألكثر من مائة عام يسمح مبشاركة 
الالعب في ثالث مباريات في يوم واحد ما يتيح 

فرصة نادرة لالعبينا باالحتكاك مع أبطال العالم 
خصوصا ان البطولة ستشهد مشاركة اكثر من 

٤٠٠ العب من ٢٥ دولة.
   ووجه مقصيد الشـــكر الـــى الهيئة العامة 
للشباب والرياضة ملوافقتها على االشتراك في 
مثل هذه البطوالت القوية التي من شأنها اعداد 
قاعدة قوية من العبي املنتخب السيما في مختلف 
املراحل العمرية للمنافســـة في بطوالت قارية 
واقليمية خصوصا ان رياضة االسكواش الكويتية 

متلك اجنازات كبيرة عربيا وقاريا.
   يذكر ان الوفـــد مؤلف من جهاز فني يضم 
املدربني ناصر زهران وعمران خان ومن جهاز 
اداري اضافـــة الى الالعبني عذبي خالد ومحمد 
العتيبي ومحمد الدليم وحسني شاهني ومحمد 
شاهني وفهد الكندري وعقيل اشكناني وعيسى 
غلوم وعبداهللا اسماعيل وخالد اجلنيدل ومحمد 

عبدالعزيز. 

الدولي وحتديدا من جلنــــة التطوير فيه ملعرفة 
اخلطة والشروط املطلوبة للسير عليها وتطبيقها 
في الكويت للنهوض باللعبة واالستفادة من كل 

املميزات الدولية.
  وكان احتاد الهوكي نظم اول دوري محلي في 
الكويت وينوي تنظيم اول نسخة من كأس احتاد 
الهوكي مبشاركة عدد من األندية احمللية التي أبدت 

موافقتها على الفكرة.
  الى ذلك، ينهي ازرق الهوكي تدريباته في صالة 

التزلج استعدادا للمغادرة الى معسكر التشيك. 

 أكد نائب رئيس الوفد وأمني السر العام للجنة 
هوكي اجلليد في االحتاد الدولي الشــــيخ نواف 
احلمد الصباح ضرورة الفوز في احدى امليداليات 
في دورة األلعاب اآلسيوية الشتوية السابعة التي 
تستضيفها كازاخستان من ٢٥ يناير حتى ٦ فبراير 
٢٠١١، لتسجل الكويت اول اجناز رسمي وغال في 
لعبة الهوكي احلديثة من حيث اإلشهار واألقدمية 

ملن مارسها من املخضرمني.
  وأفاد الشيخ نواف بان الالعبني يعملون على 
رفع مستواهم السيما في معسكر التشيك املقبل 
في ٤ يناير من العام اجلديد وملدة ١٦ يوما قبل ان 
يخوضوا مباريات آسياد كازاخستان بكل واقعية 
متسلحني بتالحمهم مع بعضهم البعض وتعاونهم 
في التدرب واملباريات لكي يظهروا بأداء مشرف 

للكويت بإحراز احد املراكز الثالثة في الدورة.
  وحول الزيارة االخيرة ملمثلي االحتاد الدولي 
الى الكويت ادم ســــولييت ويوكا كاجيكا قال ان 
زيارتهما كانت مهمة جدا وتعتبر مفصال جديدا في 
تاريخ اللعبة احلديثة محليا حيث اجتمع سولييت 
ويوكا مع اعضاء جلنة الهوكي وعدد من الالعبني 
واجلهازين الفني واإلداري والكادر الطبي باالضافة 
الى تفقد صالة التزلج واحتياجات اللعبة وسماع 
كل اآلراء التي تفيد في تطوير هوكي اجلليد في 
الكويت والعمل على رفع مستوى وكفاءة املنتخبات 

الوطنية (الرجال ـ السيدات ـ الناشئون).
  وأكد الشــــيخ نواف ان احتاد الهوكي ينتظر 
التقرير عن الزيارة امليدانية االخيرة من االحتاد 

 اعتبر تالحم الالعبين وتعاونهم سالحاً يساعدهم على التتويج 

 الشيخ نواف احلمد الصباح 

 القادسية يتخطى كاظمة بصعوبة في ختام تمهيدي «السلة» 
 يحيى حميدان

  حقق القادسية فوزا صعبا على كاظمة ٩٧-٩١ بعد التمديد 
اثر تعادل الفريقني ٨٠-٨٠ في الوقت األصلي للمباراة التي 
اقيمـــت اول من امس على صالة نـــادي الكويت في ختام 
مباريات الدور التمهيدي لدوري كرة الســـلة الذي يتأهل 
من خالله أصحاب املراكز الستة األولى الى الدوري املمتاز 

الذي سينطلق الثالثاء املقبل.
  وحصل القادسية على نقطتي املباراة ليرفع رصيده الى 
٢١ نقطة محتال صدارة الترتيب بشكل مؤقت، فيما أصبح 

لكاظمة ٢٠ نقطة في املركز الثالث.
  ووجد األصفر ســـهولة كبيرة في األرباع الثالثة األولى 
للمباراة بعد تفوقه (٢٥-١٩)، (٤٤-٣٦)، (٦٦-٤٩)، بيد أن 
البرتقالي قلب املوازين في الربع الرابع األخير ومتكن من 
خطف التعادل في آخر ٣ ثوان بعد أن ســـجل صانع العاب 
الفريق أحمد البلوشي سلة التعادل مستفيدا من كرة مرتدة 
طويلة لعبها له زميله حسني علي لينتهي الوقت األصلي 

للمباراة (٨٠-٨٠).
  واجته الفريقان لوقت اضافي مدته ٥ دقائق متكن خالله 
القادسية من اخلروج فائزا بفضل االداء اجليد من عبداهللا 
الصراف (٢٢ نقطة) واألميركي مايكل كريستنسن (٢٢ نقطة) 

ومحمد ساملني (١٧ نقطة) وفهاد السبيعي (١٤ نقطة).
  وفي اجلهة املقابلة برز محترف كاظمة األميركي فونتني 
الرون من خالل تســـجيله ٢٧ نقطة منها ٥ رميات ثالثية، 
فيما أضاف حسني علي ٢٢ نقطة ومحمد اشكناني ١٨ نقطة 
وأحمد البلوشـــي ١٠ نقاط.قاد اللقاء احلكام ســـالم الهزاع 

واحمد العصفور وعبداهللا السبتي.
  وفي لقاء آخر، حقق الكويت فوزه العاشر على التوالي 

بإطاحته النصر ٧٣-٥٤.
  ورفـــع االبيض رصيده الى ٢٠ نقطـــة علما بانه ميتلك 
مباراة مؤجلة وبـــات األقرب خلطف املركز األول، وحصل 

النصر على نقطة ليرفع رصيده الى ١٤ نقطة.
  وفـــاز اجلهراء على الصليبخـــات ٧٠-٤٨ ليرفع «أبناء 
اجلهراء» رصيدهم الـــى ١٧ نقطة في املركز اخلامس، فيما 

اصبح للصليبخات ١٣ نقطة.
  اجلدير ذكـــره أن الفرق التي تأهلت الى الدوري املمتاز 
هي القادسية والكويت وكاظمة والساحل واجلهراء والعربي 
وســـتلعب الفرق املتأهلة الى الـــدوري املمتاز مع بعضها 
البعـــض عن طريق اقامة ٣ مراحـــل تلعب املرحلة األولى 
كاملة في صالة كاظمة الذي ضمن املركز الثالث، واملرحلة 
الثانية تقـــام في صالة صاحب املركز الثاني واألخيرة في 

صالة صاحب املركز األول.
  وستلعب الفرق الستة األخرى وهي التضامن والنصر 
والصليبخات واليرموك والشباب والساملية في دوري الدرجة 

األولى الذي يلعب بنفس نظام الدوري املمتاز.
  هذا وستقام اليوم مباراتان مؤجلتان من جوالت سابقة 
يلتقي فيها اجلهراء مع الكويت في صالة يوسف الشاهني 
بنادي كاظمة، ويلعب قبلها فـــي نفس الصالة النصر مع 

اليرموك.
  ويطمح الكويت الى انهاء الدور التمهيدي من دون هزمية 
ليســـتفيد من اقامة جميع مباريـــات املرحلة اخلتامية في 
الدوري املمتاز في صالته، أما في حال تغلب اجلهراء عليه 

فإن املركز األول سيذهب للقادسية. 

 الكويت يعزز حظوظه بالحصول على المركز األول 

 العب القادسية عبداهللا الصراف في طريقه للتسجيل في سلة كاظمة 

 ترتيب الدور التمهيدي لدوري السلة قبل مباراتي اليوم 
 النقاط  الفرق  عليه  له  خسر  فاز  لعب  الترتيب 

 ٢١  ١٦٨  ٧٥٠  ٩١٨  ١  ١٠  ١١  القادسية  
 ٢٠  ٢٠٨  ٧٤١  ٩٤٩  ٢  ٩  ١١  كاظمة  
 ٢٠  ١٦٤  ٦٥٠  ٨١٤  ٠  ١٠  ١٠  الكويت  
 ١٩  ٧٥  ٦٩١  ٧٦٦  ٣  ٨  ١١  الساحل  
 ١٧  ٢٢٧  ٥٩٨  ٨٢٥  ٣  ٧  ١٠  اجلهراء  
 ١٧  ٢٥  ٨٤٥  ٨٧٠  ٥  ٦  ١١  العربي  

 ١٥  -٩٠  ٨٥٥  ٧٦٥  ٧  ٤  ١١  التضامن  
 ١٤  -٤٦  ٧٤٩  ٧٠٣  ٦  ٤  ١٠  النصر  

 ١٣  -١٣٨  ٨٣١  ٦٩٣  ٩  ٢  ١١  الصليبخات  
 ١٢  -٩٥  ٧٥٥  ٦٦٠  ٨  ٢  ١٠  اليرموك  
 ١٢  -١٩٩  ٨٣٠  ٦٣١  ١٠  ١  ١١  الساملية  
 ١٢  -٢٠٠  ٩٥٣  ٧٥٣  ١٠  ١  ١١  الشباب  


