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االحتاد السوري املتوج بكأس االحتاد اآلسيوي

السد واالتحاد في مواجهة فاصلة
يسعى السد القطري واالحتاد السوري الى 
استغالل الفرصة التي أتيحت لهما للعب في 
دوري أبطال آسيا عندما يتواجهان اليوم في 
اللقاء الفاصل في الدور التمهيدي األول والذي 

ال بديل عن الفوز فيه.
ويخوض السد اللقاء باعتباره ثالث الدوري 
القطري املوسم املاضي، واالحتاد كبطل لكأس 
االحتاد اآلسيوي 2010، وكان االحتاد اآلسيوي 
قد منح قطر نصف مقعد إضافي بعد تفوقها 
في تطبي����ق املعايير التي وضعها أمام الدول 

الراغبة في املشاركة بالبطولة.
وتشارك قطر في دوري أبطال آسيا بفريقي 
الغرافة والريان بطلي الدوري وكأس األمير.

وال بديل عن الفوز وال مجال للتعادل وبالتالي 
قد حتسم املباراة بركالت  الترجيح، وسيلتقي 
الفائز على أرضه في الدور التمهيدي الثاني 

واألخير مع دميبو الهندي 19 اجلاري.
وتعتب����ر املواجه����ة صعب����ة للغاية ألن 
الفريقني يطمحان في اللع����ب بدوري أبطال 
آسيا، خاصة السد الذي اعتاد على اللعب في 
البطولة باس����تثناء املوسم قبل املاضي، فيما 
يحلم االحتاد بالعودة التي شارك فيها مرتني 

من قبل موسمي 2006 و2007.
وم����ن املرجح ان تكون املباراة قوية نظرا 
الكتمال صفوف الفريقني، حيث يعتمد السد 
على هدافه البرازيلي داسيلفا والذي كان هدافا 
لدوري أبطال آس����يا املوسم قبل املاضي، الى 
جان����ب العاجي كيتا واجلزائري نذير بلحاج 

والكوري اجلنوبي لي شوجن سو.
ويعتمد االحتاد الس����وري على السنغالي 
ماديو كوناتي والصربي ماريان جوكوفيتش 
والكاميروني جود. واعتب����ر األوروغوياني 

خورخي فوس����اتي مدرب السد ان فوز فريقه 
على السيلية االثنني املاضي في الدوري القطري 
دافع كبير لفريقه والعبيه قبل املواجهة القوية 

أمام االحتاد.
وأكد ان فريقه س����يخوض املباراة بهدف 
واحد وهو الف����وز خاصة انها مباراة نهائية، 
وقال انه س����يحافظ على أداء السد اخلططي 
والتكتيكي وسيكون التغيير فقط في كيفية 
توظيف الالعبني على حسب أداء وخطة لعب 
الفريق السوري. بدوره، قال البوسني كمال 
اليسابيتش مدرب االحتاد انه استعد للمواجهة 
القوية مع السد الذي يعتبر من أقوى الفرق 
القطري����ة خاصة انه يضم في صفوفه معظم 
العبي املنتخب، وأكد ان االحتاد لن يكون صيدا 
سهال، وقد طالب الالعبني بالتركيز في املباراة 

وعدم الشرود في أي حلظة حتى النهاية.

الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا

في إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات األولمبية

األولمبي تخطى اليمن وديًا بخماسية

بدء التدريبات لبطولة فهد السالم في الرماية

مبارك الخالدي
فاز منتخبنا االوملبي على منتخب اليمن بخماسية 
نظيفة في املباراة الدولية الودية التي جمعتهما مساء 
امس على ستاد الصداقة والسالم ضمن استعدادات 
املنتخبني للتصفيات اآلس���يوية املؤهلة الوملبياد 
لندن 2012 وسجل لألزرق يوسف ناصر )هاتريك( 
)46 و69 و80( م���ن ضربة جزاء وفهد االنصاري 
)51( وجابر جازع )86( وجاء الشوط األول سريعا 
وحماس���يا بني اجلانبني، وكان األزرق هو االكثر 
استحواذا على الكرة مركزا طلعاته الهجومية عبر 
اجلبهة اليمنى لتواجد حمد امان وعبداهلل الرفاعي 
وعكسهم للكرات العرضية للمهاجم يوسف ناصر، 
وكانت اولى محاوالت املنتخب في الدقيقة )28( بعد 
ان هيأ ناصر الكرة الى فرج ناصر الذي سدد في 
أحضان احلارس عصام احلكمي، كما ارسل محمد 
الظفيري كرة سهلة داخل املنطقة لفرج اطاح بها 
خارج املرمى )35( وكانت اخطر احملاوالت عرضية 
امان على رأس يوس���ف ناصر )39( الذي ارسلها 
بجوار القائم االيس���ر للحكمي، وافتقد منتخبنا 
خالل الثلث االول من هذا الشوط التنظيم اجليد 
في الهجوم، كما غاب دور العبي الوسط عادل مطر 
وناصر القحطاني ومحمد الظفيري في املس���اندة 

الهجومية، وفي املقابل اعتمد املنتخب اليمني على 
الكرات املرت���دة وكاد ان يدرك مرمى االزرق )10( 
اال ان يقظة احلارس سلمان عبد الغفور احبطت 

انفراد املهاجم عمار قايد.
وفي الشوط الثاني استعاد االزرق ثقته بنفسه 
وكان هو األفضل واجرى املدرب ماهر الشمري عدة 
تبديالت ساهمت في االرتقاء بأداء املنتخب واستطاع 
املهاجم يوس���ف ناصر ان يفتتح التسجيل مبكرا 
بارتقائه السليم لعرضية القطان ليضع الكرة على 
يسار احلارس احلكمي )46( واضاف البديل فهد 
االنص���اري الهدف الثاني )51( بعد االرتقاء اجليد 
لركنية القطان ليضعها على ميني احلارس، واضاف 
ناصر الهدف الثالث بشكل رائع بعد ان سدد الكرة 
برأسه بقوة في شباك احلكمي وضاعف ناصر غلة 
االزرق بإحرازه الهدف الرابع من ضربة جزاء )80( 
بع���د ان أعاق املدافع صالح دب���اء املهاجم املنفرد 
عبدالهادي خميس ويقوم احلكم هاش���م الرفاعي 
بطرده، واض���اف جابر جازع الهدف اخلامس من 
تسديدة من داخل املنطقة على ميني احلارس البديل 
شكري سالم وقبل ان تلفظ املباراة انفاسها اشهر 
الرفاعي الكارت االحمر بوجه عبدالهادي خميس 

حلصوله على انذارين.

ان بطولة اجلائ����زة الكبرى هي 
احدى اهم احملطات للرماية وفرصة 
كبيرة للدخول في اجواء املنافسات 
البطولة  ان  الى  العاملية، مشيرا 
غالية عل����ى اجلميع ونتمنى ان 
نحرز النتائج املميزة وان نطمح 

لألفضل في البطوالت القادمة.

مبعنويات كبيرة يحدوها التفاؤل 
بتحقيق نتائج مميزة، مبديا ثقته 
الكبيرة في الالعبني من اجل رفع 
عل����م الكويت في ه����ذه البطولة 

الغالية على قلوب اجلميع.
من جهته، اعتبر البطل العاملي 
وبطل الكويت عبداهلل الرشيدي 

تنتظ����ر ابط����ال الكويت في 
الرماية اس����تحقاقات عاملية في 
الفترة املقبلة، وتعد بطولة اجلائزة 
الكبرى )بطولة املغفور له الشيخ 
فهد السالم( والتي تنطلق في 17 
اجلاري حتت رع��اية ال�ش�يخ�ة 
ل�ط�ي�ف�ة الفهد اول مشاركة لهم 
في احتف����االت الكويت بالذكرى 
اخلمسني لالس����تقالل والذكرى 
العش����رين للتحري����ر والذكرى 
اخلامسة جللوس صاحب السمو 

االمير الشيخ صباح االحمد.
ام����س  وانطلق����ت اول م����ن 
اس����تعدادات الرم����اة للبطول����ة 
الش����يخ  بتدريبات على ميادين 
صباح االحمد االوملبي. وتشارك 
الكويت ف����ي البطولة ب� 41 راميا 
و8 راميات في املسابقات الثالث 
للخرط����وش )تراب � دبل تراب � 
السكيت(. وأكد وليد املطوع مدير 
منتخبات الرماية ان استعدادات 
االبطال تس����ير على قدم وساق 

)هاني الشمري(حمد أمان قدم أداء متميز وخرج مصابا بالتمزق

الرامي فهيد الديحاني يستعد للبطولة

قطر تقترب من شراء مان يونايتد بـ 1.6 مليارات جنيه إسترليني
عائلة غليزر تساوم على التفاصيل مع شركة »قطر القابضة«

شعار مان يونايتد

كش����فت صحيف����ة »ديلي 
اكسبريس« الصادرة امس أن 
قطر على وش����ك ش����راء نادي 
م����ان يونايتد االجنليزي لكرة 
القدم مببلغ 1.6 مليارات جنيه 
إسترليني أي ما يعادل نحو 2.5 

مليارات دوالر.
وقال����ت الصحيفة نقال عن 
مصدر مطل����ع إن عائلة غليزر 
األميركية املالكة للنادي تساوم 
اآلن على التفاصيل فقط قبل أن 
تبيع النادي لشركة قطر القابضة 
املبلغ  وستحصل على ضعف 
الذي دفعته حني اش����ترت مان 
يونايتد عام 2005 بقيمة 790 

مليون جنيه استرليني.
التي  املب����اراة  وأضافت أن 
سيخوضها اليوم مان يونايتد 
مع جاره مانشس����تر س����يتي 
الذي ميلكه الشيخ منصور بن 
زاي����د آل نهيان ميكن أن تكون 

األخيرة للن����ادي حتت امللكية 
االميركية.

وأش����ارت الصحيفة إلى أن 
ش����ركة قطر القابض����ة الذراع 
القطرية  االستثمارية للعائلة 
احلاكمة قاوم����ت طلبا مقداره 
مليارا جنيه استرليني مقابل 
نادي مان يونايتد الذي يتصدر 
اآلن الدوري االجنليزي املمتاز 
لكرة القدم رغم أن النادي أصر 
على أال يجري أي مناقشات مع 

قطر القابضة.
وتعتبر شركة قطر القابضة 
أكبر مساهم في شركة فولكس 
واجن وشركة بورش لصناعة 
السيارت ويرأسها الشيخ حمد 
بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس 
وزراء قط����ر ووزير خارجيتها 
وكانت اش����ترت العام املاضي 
محالت هارودز الش����هيرة من 
رجل األعم����ال املصري محمد 

الفايد بقيمة 1.5 مليارات جنيه 
استرليني.

ونسبت الصحيفة إلى مصدر 
مطلع قوله »إن صفقة بيع مان 
يونايتد صارت جاهزة تقريبا 
وهناك مساومات جارية فقط 

حول التفاصيل«.
الت����ي حظيت  ومتلك قطر 
بش����رف تنظيم نهائيات كأس 
العالم لك����رة القدم لعام 2022 
مجموعة م����ن االس����تثمارات 
الضخمة في العاصمة البريطانية 
لندن تشمل مخازن هارودز وبرج 
شارد في حي املال ومبنى السفارة 
األميركية، كما اشترت مؤسسة 
قطر اجلن����اح اخليري للعائلة 
احلاكمة حقوق الرعاية لقمصان 
نادي برشلونة االسباني لكرة 
القدم في إطار صفقة قيمتها 125 
مليون جنيه إسترليني للمواسم 

الستة املقبلة.

أبل: اتحاد جديد لألكاديميات الكروية

180 ذلواًل في سباق الـ 21 للهجن
يشهد مضمار الشهيد فهد االحمد في نادي الهجن اليوم السباق احلادي 
والعش����رين لسباقات الهجن الذي قيد فيه 180 ذلوال من اصناف احليل 
والثنايا ابكار والثنايا قعدان والسودانيات والزمول تتنافس على مسافة 
7 كيلو منها 40 ذلوال تتنافس على الكأس املقدمة من النادي واس����تعد 
مالك الهجن للسباقات التي تعتبر مبثابة بروڤة للمهرجان الكبير الذي 
ينظمه النادي خالل االسبوع املقبل ضمن االحتفاالت باألعياد الوطنية 
للكويت. واكد رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس االحتاد العربي للهجن 
حسني الدواس ان النادي اعد مهرجانا كبيرا سيقام خالل االسبوع املقبل 
مشاركة من النادي ومالك الهجن في احتفاالت الكويت باألعياد الوطنية 
وهي ذكرى مرور 50 عاما على االستقالل و20 عاما على التحرير والشهداء 
الذين سقطوا دفاعا عن الوطن الغالي ومرور خمس سنوات على تولي 

صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد مقاليد احلكم.
وأضاف الدواس انه وجه الدعوة الى اجلماهير واجلاليات العربية 
واألجنبية حلضور املهرجان الكبير وانه ينتهز الفرصة للتقدم بالنيابة 
عن نفس����ه وعن اس����رة النادي ومحبي رياضة التراث واسرة االحتاد 
العربي من صاحب السمو االمير بأرق التهاني والتبريكات ويدعو الى 

ان تتواصل احتفاالت الكويت بهذه املناسبات الغالية.

أكد منصور أبل مدير أكادميية حس����ن ابل الرياضية ان األكادمييات 
السبع املوجودة في الكويت في طريقها لتأسيس احتاد جديد استجابة 
لدعوة وفكرة أكادميية حس����ن ابل، مش����يرا الى ان هذا االحتاد يحمل 
أهداف����ا قريبة وأخرى بعيدة، موضحا ان األه����داف القريبة تتمثل في 
مجاالت واس����عة من التعاون والتكامل ب����ني األكادمييات وأيضا إقامة 
دوري وبطوالت داخلية وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة ومتبادلة، أما 
األهداف البعيدة فتتمثل في تكوين فريق مش����ترك في املستقبل ميثل 
األكادمييات في دوري الدرجة األول����ى لكرة القدم متهيدا للصعود في 
مرحلة تالية للدوري املمتاز، ليصبح منتخب األكادمييات وقتها إضافة 

حقيقية للفرق والكرة الكويتية.
وردا على سؤال عما اذا كانت هناك نية لدى أكادميية أبل اآلن لفتح 
مستوى األعمار لدى املتقدمني لاللتحاق باألكادميية، قال أبل: اننا نقبل اآلن 
البراعم ما دون ال� 15 عاما، وفي املستقبل القريب سنفتح ونزيد مستوى 
أعمار من نقبلهم بعد إنشاء املقر اجلديد الذي نسعى له نظرا لضخامة 

االعداد التي تتقدم لاللتحاق بأكادمييتنا قياسا باملساحة احلالية.
وقال منصور اننا نفخر بهذا اإلقبال، ونفخر أيضا مبا قدمته أكادمييتنا 
من جنوم واعدة للمنتخب����ات الوطنية عبر إحلاقهم باالندية، وآخرهم 
جنمان متميزان انضما ملنتخبنا الوطني مواليد 1998 اللذين انضما بعد 
ذلك لناد كبير ملدة شهر قبل انضمامهما للمنتخب والكل يجمع على ان 
هذين الالعبني سيكون لهما شأن كبير في املستقبل. وباملناسبة هناك 
العبون كثيرون انضموا الندية العربي والقادسية والكويت والساملية 

وكاظمة من خالل كشافي هذه االندية.

25 مليون جنيه من تشلسي لكاكا

ذكرت صحيفة »الديلي ميل« ان مالك نادي 
تشلسي االجنليزي الروسي رومان ابراموڤيتش 
مستعد لدفع 25 مليون جنيه استرليني لضم 
البرازيلي ريكاردو كاكا العب نادي ريال مدريد 

االسباني بعد نهاية املوسم احلالي.
وعّبر املدير الفني للنادي اللندني، االيطالي 
كارلو أنشيلوتي عن مدى اعجابه بنجمه السابق 
في ميالن، حيث كان له الفضل األول في التوقيع 

معه عام 2003.
يذك���ر ان االصابة التي عان���ى منها النجم 
البرازيلي في الركبة مؤخرا س���تجعل قيمته 

تنخفض مما يسهل على ادارة البلوز شراءه.
ويأتي هذا الس���عي لضم النجم البرازيلي 
لنادي »البلوز« لتعزيز تش���كيلته استعدادا 
للموسم القادم بعد ان ضم االسباني فرناندو 

توريس لصفوفه.
وانتقل كاكا الى صفوف ريال مدريد بقيمة 

56 مليون جنيه استرليني في يونيو 2009.
من جانب آخر، ماذا س���تكون عليه مواقف 
الصحافة ووس���ائل اإلعالم؟ وهل ميكن القول 

ان ه���ذا اخلب���ر من ش���أنه ان يقضي على كل 
األخبار والتحاليل واملادة الدس���مة التي كان 
يوفرها الالعب���ان للصحافة العاملية؟ ما الذي 
دفع الالعب البرتغالي في صفوف ريال مدريد 
كريستيانو رونالدو الى ان يرفع الراية البيضاء 
ويستس���لم باكرا وفي عز املنافسة مع غرميه 
اللدود الالعب األرجنتيني في صفوف برشلونة 
ليونيل ميسي؟ ففي تصريح صحافي عاد فيه الى 
املباراة الودية التي جمعت املنتخب البرتغالي 
واملنتخب األرجنتيني، »بق كريستيانو البحصة« 
وقال بكالم واضح ودون مواربة ردا على سؤال 
حول هوية الالعب األفضل في العالم: »حاليا، 
من يعتبر انه الالعب األفضل عامليا هو ليونيل 
ميسي، وهو كذلك في الوقت الراهن«، ولو انه 

أمل ان تتغير األمور بسرعة.
 أما عن املب���اراة بني املنتخب���ني، فأوضح 
ان���ه يحب مثل هذه التحدي���ات وكانت مباراة 
 جي���دة، وان »األرجنت���ني كان���ت محظوظ���ة
بنيله���ا ضربة جزاء ف���ي الدقيقة األخيرة من 

املباراة«.

رونالدو: ميسي األفضل »في الوقت الراهن«

جنم ريال مدريد البرازيلي كاكا مطلوب في تشلسي


