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التأهل بطاقة األزيرق على خطف قدرة أكد

مهمة الكويت ستصعب والفرصتان عنيد... قوي... ميهاي: البحرين

ستجمع ــاراة ــب ــم ال أن مــيــهــاي ــي ــان ــروم ال وأكـــد 
المباراة أن إلى مشيرا  المنطقة، في  كبيرين فريقين
وأشار للجماهير، وممتعة  وشيقة  قوية ستكون
تاريخ في بالمصيري  ووصفه اللقاء أهمية  إلــى
تجعلها المباراة «أهمية  وقال المنتخبين  لقاءات
الفريق نتيجتها علي يتحدد  مصيرية مواجهة
المجموعة». عن الثانية البطاقة صاحب المتأهل
بالمنتخب ــر ــم األح منتخبنا مــيــهــاي ووصـــف 
وقويا عنيدا فريقا «سنواجه  وقال  والعنيد القوي
بالتنظيم يتميز عــالــيــة فنية بــامــكــانــات يتمتع 
يملك كما  التكتيكية الــنــواحــي جميع فــي الجيد 
قــادر ــو وه الــمــهــارة مــن ــال ع مستوى على  العبين 
في «لكن  ــال وق ــاد ع ــه أن إال  والــتــأهــل»، الــفــوز  على 
لتحقيق عالية  ــدرة ق نمتلك أيــضــا نحن المقابل

ونحن ــاراة ــب ــم ال ــذه  ه ــي ف الــتــأهــل بطاقة  وخــطــف 
وحجز الفوز وهو واحد  وهدف  شعار  تحت ندخلها

المجموعة». عن التأهل بطاقة
ــال وق العــبــيــه ــي ف ـــد مــيــهــاي ثــقــتــه الــكــبــيــرة وأك
على ــادرون ق أنهم وأعتقد حــدود لها ليس «الثقة
الفترة وخالل وجه أكمل على المهمة بهذه القيام 
مدى عكس طيبًا مستوى الالعبون  قدم الماضية 

أدائهم». تطور
الــــذي يــدخــل والــتــعــادل ــي الــفــوز ــت ــرص ـــن ف وع
ذلك أن  إلــى ميهاي أشــار الكويتي المنتخب بهما 
أن معتبرا البحرين، منتخب صالح فــي ينصب
سيصعب الكويت  لالعبي المفهوم  بهذا الدخول
أرض داخل متاهات في وسيدخلهم عليهم األمور

. لملعب ا

األزيرق الكويتي وصل وعينه على البطاقة الثانية

الحبيبة البحرين أرض من التأهل إلى نسعى اليتامى:
من والــثــلــث ــة ــادس ــس ال الــســاعــة  ــي  ف وصـــل   ]
المنتخب وبعثة  ــد وف المملكة  ــى إل ــس أم مــســاء 
في الوطني منتخبنا لمالقاة  القدم لكرة الكويتي
التصفيات من الرابعة  المجموعة مباريات  ختام
استقبال في وكان اآلسيوية، للنهائيات المؤهلة 
المؤسسة يمثل وفد المطار في الكويتية البعثة
االتــحــاد ــاء ــض وأع ــة  ــاض ــري وال للشباب  الــعــامــة 
وحــافــظ الــمــاجــد محمد ــدم ــق ال ــرة  ــك ل البحريني 

الدوسري وعلي الباشا.
مجلس عضو مــن الكويتية البعثة وتتكون
بعثة ورئيس  القدم لكرة الكويتي االتحاد إدارة
مدينة ــي ف ــه ــام أق ـــذي ال معسكره ــي ف المنتخب 
إلى باإلضافة مشلش سعود اإلمــاراتــيــة العين

اإلداري يوسف اليتامى والجهازين المنتخب مدير
العبا. و24 ميهاي الروماني بقيادة والفني

اليتامى يوسف الكويتي المنتخب مدير وعلق
مصيرية بأنها المقبل األربعاء يوم مباراة على
في مــصــيــريــة  ــا ــه إن بـــل ــط ــق ف للمنتخبين  ــس  ــي ل
اليتامى مشيرا  بأكملها، اآلسيوية التصفيات
وقويًا جاداً إعــداداً لها  استعدا  المنتخبين أن إلى
المجموعة فــي الثانية البطاقة مصير  لتقرير
كل أحقية إلــى مشيرا الــثــانــي  ــدور ــل ل والــمــتــأهــل 
لكل مشروع حق «التأهل  وقال بالتأهل  منتخب
حساب على  للتأهل نسعى وبــدورنــا منتخب

أرضه». ومن البحرين منتخب
الكويتي للمنتخبين أمنياته اليتامى ــدى وأب

تطور يعكس طيب مستوى بتقديم والبحريني
التوفيق لهما متمنيا الخليجية  الكرة مستوى
للفريق الخاسر الفريق يبارك أن على المباراة في
المباراة تخرج  وأن الــمــبــاراة، نهاية  فــي الفائز 
العبي ترابط مدى  تعكس كبيرة رياضية  بــروح

الفريقين.
عــادة التي الخليجية الــلــقــاءات وبخصوص 
وأداء مستوى على فيها العصبي الشد يرافق ما
المباراة تخرج أن وجــوب اليتامى أكد الفريقين
الشريفة المنافسة  تسودها وأن ذلك عن  بعيدة
التي األخوية العالقات  أن مؤكدا الفريقين بين 
ويجب األهم هي التعاون مجلس أبناء بين تربط 

عليها. المحافظة

اليوم تدريباته يبدأ الكويتي المنتخب
برنامج القدم لكرة البحريني االتحاد أعلن  ]
زيارته في القدم لكرة الوطني الكويت منتخب
المباراة لخوض البحرين، مملكة الثاني لبلده
الوطني البحرين  منتخب  أمام الرسمية  الدولية 
مساء   6 ــة ــاع ــس ال ــي ف ســتــقــام ــي ــت ال ــدم  ــق ال ــرة  ــك ل
في الوطني، البحرين باستاد المقبل ــاء ــع االرب
لنهائيات المؤهلة اآلسيوية التصفيات ختام
التي   2007 الــقــدم لــكــرة آســيــا ــم أم ــأس  ك بطولة 
ومن بالرفاع. الوطني البحرين  باستاد ستقام
الكويتي الوطني المنتخب  وفد يكون  أن المنتظر
مساء   6 الساعة في المملكة  الى  وصل القدم  لكرة
معسكراً أقـــام حيث  ــي دب ــن م ــًا ــادم ق األحـــد  ــس  أم

هناك. تدريبيًا
على االثــنــيــن ــوم ــي ال الــكــويــت منتخب  ــدرب  ــت ي
البحريني لالتحاد التابعة  الخارجية  المالعب
يحدده الـــذي التوقيت فــي بــالــرفــاع الــقــدم  لــكــرة 
الثلثاء يتدرب لمنتخب الكويت، فيما الفني الجهاز
الوطني البحرين باستاد الــمــبــاراة ملعب على 

مساء). 6 الى 7 (من واحدة ساعة لمدة بالرفاع
الثاني  تشرين نوفمبر/  15 األربعاء يوم أما
المنتخبين  مـــبـــاراة فــســتــقــام ــاء  ــس م  6 الـــجـــاري
باستاد القدم لكرة والكويت البحرين الشقيقين
المنتخب ــد وف سيغادر فيما الوطني، البحرين
يوم الخميس. بالده الى عائداً القدم لكرة الكويتي

الكويتي وفد االتحاد اليوم يصل
مساء الــمــمــلــكــة  ـــى  إل يــصــل   ]
 4:45 الساعة في (االثنين) اليوم
رئيس االتحاد  طيران على عصراً
الكويتي االتــحــاد إدارة مجلس
اليوسف أحمد الشيخ القدم لكرة
إداري ـــد  وف رأس عــلــى ــاح  ــب ــص ال
الكويتي ــاد ــح االت إدارة  لمجلس
رئيس نائب ويضم الــقــدم، لكرة 
األحمد فهد خالد الشيخ االتحاد
ناصر العام السر وأمين الصباح
وعــضــوي ــر ــاه ــط عــبــدالــلــطــيــف ال
بهبهاني خليفة االتــحــاد مجلس
مرافقين، وخمسة السهو وسهو
المنتخب ـــم ودع لــلــوقــوف  ـــك  وذل
وحــضــور الــقــدم ــرة ــك الــكــويــتــي ل
مساء ستقام التي المهمة مباراته
منتخبنا ـــام  أم المقبل األربـــعـــاء
خــتــام فـــي ــرة الـــقـــدم ــك ــي ل ــن ــوط ال

آسيا. أمم كأس تصفيات
الكويتي اإلداري الوفد وسيقيم
مقر ــو وه بـــالزا، كـــراون فندق  فــي 
الشقيق الكويتي المنتخب إقامة
المملكة ــى ال ــل  وص والـــذي نفسه 

أمس. يوم

عبداهللا كاظم منصور، يونس حسين، عبدالرسول الموسوي، هادي - الوسط §

أسئلة على إجاباته في االرتــبــاك بعض الروماني الكويت منتخب ــدرب م على بــدا   ]
ولم الدولين، البحرين بمطار  الوصول قاعة خارج انتظاره في كانوا  الذين الصحافيين
أشاد عندما وخصوصا بعضها، في متضاربة بدت التي أقواله في الكثير عن ميهاي يفصح
مرة التأهل في الكويتي المنتخب قدرة  إلى وأشار عاد أنه إال  التأهل على وقدرته بمنتخبنا

أخرى.

المطار في كويتين ميهاي مع العبين

الحافلة داخل الكويت منتخب البحرينالعبو مطار وصول لحظة الكويت العبي مجموعة من


