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في الدور ربع النهائي لكأس االحتاد اآلسيوي

القادسية والكويت.. قمة محلية بنكهة آسيوية

)األزرق.كوم( البرازيلي روجيريو من العناصر التي يعتمد عليها األبيض بشكل رئيسيهل يعوض حمد العنزي غياب املطوع وفراس اليوم؟ 

يحل الكوي����ت ضيفا ثقيال 
على القادسية مساء اليوم في 
مواجهة كويتي����ة ضمن الدور 
النهائ����ي لبطولة كأس  رب����ع 
االحتاد اآلسيوي في مشهد مكرر 
ملواجهة الفريقني في نفس الدور 
املوسم املاضي والتي تغلب فيها 
األبيض بركالت الترجيح 2-3 
بعد ان انته����ى الوقت األصلي 
للمباراة بالتعادل االيجابي 2-2، 
وينص نظام البطولة على إقامة 
مواجهات الدور ربع النهائي من 
مباراة واحدة وبخروج املغلوب 
وتقام على ارض أصحاب املراكز 

األولى في املجموعات.
 وتأهل القادسية بحلوله في 
املركز األول في املجموعة األولى 
برصيد 10 نق����اط متقدما على 
السويق العماني بفارق األهداف، 
فيما احتل الكويت املركز الثاني 
في مجموعته الثالثة برصيد 11 
نقطة خلف االتفاق السعودي 
صاحب املركز األول ب�14 نقطة، 
ويب����دو األصفر أعلى كعبا من 
ضيفه اليوم من حيث النتائج 
في املوسم احلالي، فالقادسية 
توج بلقب الدوري قبل انتهاء 
املسابقة بأربع جوالت، كما فاز 
بكأس صاحب السمو األمير وبلغ 
نهائي كأس سمو ولي العهد إال 
انه خسر أمام العربي بركالت 
الترجيح، اما الكويت فحقق لقب 
البطولة التنشيطية بفوزه على 
كاظمه 4-3 وهي من البطوالت 
غير الرس����مية، لذا لم يتبق له 
سوى البطولة اآلسيوية النقاذ 
موسمه خصوصا انه بطل نسخة 
2009 ووصيف بطل النس����خة 
املاضي����ة والت����ي انتزعها منه 

ناساف االوزبكي 1-2.
وقد التقي الفريقان مرتني في 
الدوري هذا املوسم فاز القادسية 
2-0 في القسم األول و1-0 في 
القس����م الثاني، كما التقيا في 
الس����مو  بطولة كأس صاحب 
األمير حيث فاز الكويت ذهابا 
1-0 وخس����ر في اإلياب 4-0، 
وبصرف النظر عن النتائج التي 
حققها القادسية تبقى مواجهات 

الفريقني ال تعت����رف بالتاريخ 
ولها حساباتها اخلاصة بعد ان 
املنافسة على  الفريقان  تصدر 
األلقاب احمللية اخلمس سنوات 

املاضية.
 ويطمح األصفر الستكمال 
مسلس����ل انتصاراته األخيرة 
في ظل اعتماد مدربه الكرواتي 

وخالد القحطاني اللذين يتمتعان 
بالنزع����ة الهجومية، وفي خط 
ابراهيما كيتا  العاجي  الوسط 
واملتألق نواف املطيري وطالل 
العامر وفه����د األنصاري وبدر 
الش����كوك  الذي حتوم  املطوع 

حول مشاركته. 
كما يضم األصفر محترفني 

يتواجد مصعب الكندري ومن 
أمامه يعقوب الطاهر والبحريني 
حس����ني بابا والظهيران سامي 
الصانع وفهد عوض، كما يعتمد 
مدرب الفري����ق محمد عبداهلل 
عل����ى العبي االرتكاز حس����ني 
حاكم واملالي الس����انا فاني في 
مس����اندة خط الظهر لتخفيف 

روديون غاس����انني على النهج 
الهجوم����ي المتالك����ه األوراق 
الرابحة والقادرة على حتقيق 
مبتغاه، فخط الدفاع القدساوي 
يتمتع باستقرار كبير بدءا من 
احلارس نواف اخلالدي ومساعد 
ندا وحسني فاضل والعائد محمد 
راشد والظهيرين عامر املعتوق 

على مستوى عال وهم اجلزائري 
حاج عيس����ى والسوريان عمر 
الس����ومة وف����راس اخلطي����ب 
الى جوار احم����د عجب وحمد 

العنزي.
 وعلى اجلبه����ة األخرى ال 
تق����ل صفوف الكوي����ت كفاءة 
عن خصمه ففي حراسة املرمى 

العبء عنه، وفي خط الوسط 
يتواجد ناصر القحطاني وجراح 
العتيقي ووليد علي وعبداهلل 
البريكي الذي يجيد اس����تغالل 
املساحات الى جوار البرازيلي 
املقدمة اعتمد  روجيريو، وفي 
اجلهاز الفني مؤخرا على الواعد 
عبداله����ادي خميس كما ميكن 
االستعانة بعلي الكندري وخالد 
عجب العائد من اإلصابة وتبقى 
نتيجة املباراة رهن اقدام الالعبني 
ومدى استثمارهم للفرص املتاحة 
أمام املرمى والتي قد ال تتكرر 
كثيرا ف����ي مباراة مثل مواجهة 

اليوم.
ويدي����ر املواجه����ة طاق����م 
حتكيم بحريني مكون من علي 
السماهيجي ويعاونه كل من خالد 
العالن ونواف موسى واحلكم 
الرابع صالح العباسي ويراقبها 

البنغالي انور هاجي.
مبارك الخالدي  ٭

الكرواتي رادان ومحمد عبداهلل وجراح العتيقي والزميل عبداحلميد الشطي خالل املؤمتر الصحافي

مستوياته، وبصورة عامة 
الفريق الذي سيستغل الفرص 

هو الذي سيعبر الى ربع 
النهائي «. وأضاف »القادسية 

قدم واحدا من افضل مواسمه، 
وسيسعى بكل تأكيد الى انهائه 
بصورة جيدة، وهو مؤهل لذلك 
النه يضم ابرز عناصر املنتخب 

الوطني وكذلك 4 محترفني 
على مستوى عال، ولكن تبقى 

مباراة الكويت والقادسية 
غير خاضعة ألي معايير او 

مقاييس«.

باأللقاب والذكريات اجلميلة.
فيما شدد محمد عبداهلل 

على اهمية احترام العبيه 
خلصمهم على الرغم من 

كثرة الغيابات التي يعاني منها 
قائال: »القادسية يبقى قادسية، 

الفريق كله جنوم ولن يتأثر 
بغياب العب او اثنني او حتى 
4، وهذا ما يجب على العبي 

الكويت ان يدركوه جيدا حتى 
يكون تركيزهم في أعلى 

رائعا للغاية، ونتمنى ان ننهي 
املوسم بتحقيق بطولة كأس 

االحتاد اآلسيوي للمرة األولى 
في تاريخ النادي، ولكننا حقيقة 

سنكون في وضع صعب 
اليوم بسبب غياب 4 عناصر 

أساسية، ولكنني أثق في قدرة 
باقي الالعبني.

وبالنسبة لي فإن هذه املباراة 
صعبة نفسيا علي ألنني دربت 
الكويت 3 مواسم كانت حافلة 

أكد مدرب القادسية الكرواتي 
رادان ان فريقه مقبل اليوم 
على أهم مباراة في املوسم 
وسط ظروف صعبة للغاية 

حيث سيغيب كل من بدر 
املطوع وفراس اخلطيب وعامر 
املعتوق لإلصابة، وكذلك حتوم 
الشكوك حول مشاركة العاجي 

كيتا لنفس السبب.
وقال رادان في املؤمتر 

الصحافي الذي عقد امس 
وجمعه مبدرب الكويت محمد 

عبداهلل ان القادسية قدم موسما 

رادان: منر بظروف صعبة.. وعبداهلل: األصفر كله جنوم

الشباب بطل »كراتيه ولي العهد«احلسيني: مباراة الوحدات مصيرية لكاظمة

يجري الفريق األول لكرة القدم بنادي كاظمة في 
السابعة مساء اليوم تدريبه الرئيسي والوحيد على 
ستاد الملك عبداهلل في العاصمة عمان التي وصلها 
مساء أمس حيث يحل ضيفا على الوحدات األردني 

ضمن الدور الثاني من كأس االتحاد اآلسيوي غدا.
ويقام التدريب الرئيس����ي على ملعب اللقاء في 
القويسمة وفي نفس توقيت المباراة، بقيادة المدرب 
التش����يكي ميالن ماتشاال ومس����اعده جمال يعقوب 
وبمش����اركة 19 العبا وسيكون خفيفا ويستمر لمدة 
ساعة واحدة. ومنح الجهاز الفني الالعبين راحة من 
التدريب امس نظرا لوصول الوفد متأخرا الى عمان في 

الفترة المسائية منعا لالرهاق جراء رحلة السفر.
وكان وفد »البرتقالي« وصل الى عمان وكان في 
استقباله مسؤولون من نادي الوحدات، وتألف من 28 
شخصا برئاسة اسعد البنوان رئيس النادي، ويغيب 
عن المباراة الالعب حمد حربي الرتباطه باختبارات 

دراسية. ومن المنتظر ان يعقد ظهر اليوم المؤتمر 
الصحافي للقاء بح��ضور مدرب�ي الفري�قين ماتشاال 
ويوسف العموري ويعق��به االجتماع الفني برئاسة 
المراقب السعودي سلمان النمشان في فندق ريجينسي 

باالس مقر اقامة »البرتقالي«.
من جهته، اكد ايمن الحسيني مدير فريق كاظمة 
ان مباراة الغد تعد مصيرية وال يمكن التهاون فيها او 
الوقوع في الخطأ النها تقام بطريقة خروج المغلوب 
حيث ال مجال للتعويض مشيرا الى ان »البرتقالي« 
يسعى الى انقاذ موسمه الحالي وتحقيق انجاز ببلوغ 
دور الثمانية من البطولة اآلسيوية التي يعول عليها 
كثيرا. واضاف الحسيني ان طريق كاظمة ليس مفروشا 
بالورود حيث سيخوض مباراة صعبة خارج ارضه 
امام الوحدات الذي يعد من المرشحين للمنافسة على 
اللقب ويضم نجوم����ا ومحترفين والعبين دوليين 

معروفين.

متكن فريق نادي الشباب للكراتيه من حتقيق 
لقب بطولة سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
الثالثة للناشئني والشباب للكراتيه في ختام املوسم 
الرياضي للعبة، حيث حصل على املركز األول ب� 
39 نقطة، وجاء ثانيا فريق نادي القادسية ب� 39 
نقطة، فيما ح���ل ثالثا فريق نادي اليرموك ب� 34 
نقطة، كما حقق الش���باب درع التفوق العام بعد 
أن جمع 15 نقطة، وبذلك يحتفظ بالدرع لتحقيقه 

أربع مرات متفرقة.
وحضر حفل ختام البطولة على صالة االحتاد 
بنادي الساملية محافظ حولي الفريق متقاعد عبداهلل 
عبدالرحم���ن الفارس والذي ناب عن س���مو ولي 
العهد، كما حضر النهائي رئيس مجلس إدارة احتاد 
الكراتيه الش���يخ خالد العبداهلل وأعضاء مجلس 
اإلدارة ورئيس نادي الش���باب يعقوب رمضان، 

وعدد من الشخصيات الرياضية.

من جانبه قال محاف���ظ حولي الفريق متقاعد 
عبداهلل الفارس انه سعيد لوجوده في ختام البطولة 
ممثال عن س���مو ولي العهد ومهنئا الفريق الفائز 

نادي الشباب.
وأضاف الفارس: اشكر رئيس وأعضاء احتاد 
الكراتيه على تنظيم هذه البطولة بصورة رائعة 
واجلهود الكبيرة التي بذلوها إلخراجها بالش���كل 

الالئق.
وتابع: كما اشكر جميع األندية وفرق الكراتيه 
التي ساهمت بهذا النجاح متمنيا لهم التوفيق في 

املوسم املقبل.
بدوره تقدم الشيخ خالد العبداهلل رئيس احتاد 
الكراتيه بالش���كر اجلزيل لسمو ولي العهد على 
رعايته الكرمية لبطولة سموه وهي ختام موسم 
الكراتيه، كما شكر محافظ حولي على متثيل سمو 

ولي العهد في البطولة.

محافظ حولي الفريق عبداهلل الفارس يتوسط فريق الشباب املتوجالعبو كاظمة في أحد التدريبات السابقة

26 العباً في قائمة األزرق

»االنضباط« توقف زعبية
وتنذر مطر

اعل����ن مدرب املنتخ����ب الوطن����ي الصربي غوران 
توفاريتش أس����ماء القائمة التي ستغادر في معسكر 
تدريبي الى العاصمة املصري����ة القاهرة في 3 يونيو 
املقبل، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي 
س����تقام في مدينتي الطائف وجدة السعوديتني خالل 

الفترة من 22 يونيو وحتى 5 يوليو املقبلني.
وتضم القائمة: نواف اخلالدي، حسني فاضل، طالل 
العامر، عامر املعت����وق، خالد القحطاني، بدر املطوع، 
مساعد ندا، حمد العنزي، فهد االبراهيم، محمد راشد، 
عبدالعزيز مشعان، فهد عوض، وليد علي، جراح العتيقي، 
يعقوب الطاهر، فهد العنزي، عبد الهادي خميس، خالد 
الرشيدي وفهد الرشيدي، علي مقصيد، محمد فريح، 
طالل نايف، يوسف ناصر، طالل فاضل، حميد القالف 

ومحمد دهش.

عقدت جلنة االنضباط اجتماعها الدوري مساء أمس 
األول برئاسة نائب رئيس اللجنة أسعد العبدالهادي 
وبحضور مقرر اللجنة يوس���ف البيدان وعضوي 
اللجنة عادل عباس ونواف جديد حيث استعرضوا 
املوضوعات املدرجة على جدول األعمال والتي اتخذ 
بشأنها القرارات الالزمة، وقد أكد البيدان أن اللجنة 
اطلعت على كتاب جلنة املسابقات في 16 مايو اجلاري 
واملتضمن تقرير حكم ومراقب املباراة التي جمعت 
القادسية والكويت في 9 مايو اجلاري ضمن مسابقة 
كأس الناشئني 18 سنة، حيث ذكر طرد مدرب حراس 
القادسية أحمد مطر لعدم االلتزام بالوقوف في املنطقة 
الفنية رغم التنبيه عليه من قبل، وبعد املناقشة تقرر 

توجيه إنذار له مع اعتباره إنذارا نهائيا.
كما مت االطالع على تقرير حكم ومراقب املباراة 
التي جمعت العربي والش���باب في 10 مايو اجلاري 
ضمن مسابقة الدوري املمتاز، وقد تضمن قيام العب 
العرب���ي محمد زعبية بالتهجم على احلكم والتلفظ 
عليه بألفاظ بذيئة بعد طرده، وبعد املناقشة تقرر 
إيقافه مباراتني باإلضافة إلى عقوبة الطرد مع غرامة 
مالية قدرها 400 دينار وذلك ملا بدر منه جتاه حكم 

املباراة.
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استوديو إذاعي 
للمباراة

ستقوم مراقبة البرامج 
الرياضية باإلذاعة بتخصيص 

استوديو ملباراة القادسية 
والكويت، حيث تستضيف 
الالعب السابق بدر حجي 

واملدرب الوطني ثامر عناد 
للحديث عن املباراة. االستوديو 

من تقدمي عبداهلل االنصاري 
ومن إعداد عبدالهادي القطان 
وأحمد بهبهاني ومن إخراج 
هاني عبدالصمد. ذلك ضمن 

خطة املراقبة نحو مواكبة 
االحداث الرياضية املهمة في 

الكويت وسيذاع البرنامج من 
السادسة والربع وحتى العاشرة 

والربع مساء اليوم على 
املوجتني 96.3 أف أم و1134 

أي أم.

القادسية ثانياً واليرموك ثالثاًالبرتقالي يخوض تدريبه الرئيسي اليوم


