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الرياضية

معلول يُبقي على نفس األسماء ملواجهة الوس

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

تغ����ادر بعثة منتخبنا الوطني األول لكرة القدم الدوحة 
في الثالثة من فجر اليوم )اجلمعة( بتوقيت الكويت، على 
م����ن طائرة خاصة متوجهة إلى مدين����ة فيينتيان عاصمة 
جمهورية الوس، خلوض ثالثة مباريات »األزرق« في املجموعة 

الس����ابعة ضمن مشواره في التصفيات املوحدة املؤهلة إلى 
نهائيات كأس العالم 2018 وكأس آس����يا 2019، حيث س����يكون 

»األزرق« عل����ى موعد مع مباراته املرتقبة أمام منتخب الوس واملقرر 
لها في الثالثة عصر الثالثاء املقبل بتوقيت الكويت، على أرضية ستاد 
الوطني في العاصمة فيينتيان الذي يتس����ع ل� 20 ألف متفرج، ضمن 
مباري����ات املجموعة التي تضم بجانبه منتخب����ات كوريا اجلنوبية 

ولبنان والوس وميامنار.
ويرأس البعثة عضو مجلس إدارة احتاد الكرة نواف جديد )رئيسا( 
للوفد، ونبيل معلول )مدربا(، وفرج نفاع )مديرا للمنتخب(، وعلي 
محمود )إداريا(، ود.عبداملجيد البناي )اخصائي عالج طبيعي(، ود.علي 
الشمالي )طبيبا للفريق(، ونادر داود، ود.محمد املشعان )مساعدين(، 
وخليل اجلبابلي )مدربا للياقة البدنية(، وأحمد دشتي )مدربا حلراس 
املرمى(، والصربي الكسندر )مدلكا( وفرج السيد )مسؤول جتهيزات(، 
باإلضافة إلى 22 العبا وهم: سليمان عبدالغفور، أحمد الفضلي، نواف 
اخلالدي، عبداهلل البريكي، فه����د الهاجري، خالد إبراهيم، فهد عوض، 
فيصل سعيد، مساعد ندا، فهد األنصاري، سلطان العنزي، علي مقصيد، 
صالح الش����يخ، طالل الفاضل، عبدالعزيز املش����عان، فيصل العنزي، 

بدر املطوع، خالد عجب، يوس����ف ناصر، حمد أمان، حس����ن فاضل، 
فيصل زايد.

وخرج من القائمة الثالثي نفس����ه ال����ذي خرج من قائمة ميامنار 
عامر املعتوق بداعي اإلصابة، وفهد العنزي ألس����باب نفسية، وضاري 

سعيد ألسباب شخصية.

الرحلة 9 ساعات

وتستغرق رحلة بعثة »األزرق« إلى الوس 9 ساعات تقريبا، لتصل في 
حدود ال� 12 ظهرا بتوقيت الكويت، وتخلد للراحة في فندق »الندمارك«.

وقرر معلول منح العبيه راحة س����لبية اليوم على أن يستأنف الفريق 
تدريباته اعتبارا م����ن غد في أحد املالعب القريبة من مقر البعثة، على أن 
يخوض مرانه األساس����ي يوم االثنن املقبل على ملعب املباراة في س����تاد 

الوطني بالعاصمة فيينتيان. وفي نفس الس����ياق. أصر املدرب نبيل معلول 
على خوض العبي »األزرق« ملران خفيف في ستاد عبداهلل بن خليفة بنادي 

خلويا عقب انتهاء لقاء منتخبنا أمام نظيره منتخب ميامنار والتي جرت أمس 
في العاصمة القطرية الدوحة.

حيث أعطى توجيهاته بتدريب الذين لم يشاركوا في لقاء ميامنار من أجل 
احلف����اظ على لياقة الالعبن البدنية. وعقب انتهاء املران توجه الالعبون إلى 

فندق اإلقامة »هوليدي فيال« لتناول وجبة العش����اء قبل التوجه مباشرة إلى 
مطار حمد الدولي الستقالل الطائرة اخلاصة بالفريق والسفر إلى الوس.

اجلهاز الفني يرفض معاقبة ضاري »ولد« معلول ينضم للمعسكر
حرص جن���ل مدرب منتخبن���ا الوطني 
األول لك���رة القدم محمد عل���ى زيارة والده 
املدرب التونس���ي نبيل معلول قبل مغادر 
بعثة الفريق إلى إلى مدينة فيينتيان عاصمة 
جمهورية الوس استعدادا خلوض مباراته 
الثالثة في التصفيات اآلس���يوية املوحدة. 
وجاءت زيارة جنل معلول لرفع معنويات 
والده الذي يخوض حتديا كبيرا مع »األزرق« 
لرغبته في حتقيق األماني والطموحات بقيادة 
منتخبن���ا إلى نهائي���ات كأس العالم للمرة 
الثانية في تاريخ الكرة الكويتية بعد إجناز 

إسبانيا 1982.

كشفت مصادر ل�»األنباء« أن اجلهاز الفني ملنتخب الوطني لكرة القدم 
بقيادة التونسي نبيل معلول قرر عدم اصطحاب ضاري سعيد الذي عاد 
مؤخرا إلى الكويت بعد حصوله على إذن من اجلهاز الفني على مغادرة 
معسكر الدوحة، لتسلم وظيفته اجلديدة، حيث استحالت عودة الالعب 
مجددا إلى معسكر »األزرق« بس����بب عدم قدرته احلصول على إجازة 
من أجل االنضمام إلى صفوف املنتخب الذي يس����تعد خلوض مباراته 
املقبلة أمام منتخب الوس. وذكرت املصادر ل� »األنباء« عدم وجود نية 
لدى اجلهاز الفني في توقيع عقوبة على ضاري سعيد نتيجة الظروف 
القاهرة التي منعته من العودة إلى معسكر الدوحة، خاصة أن الالعب 
كان ميني النفس  باالستمرار مع »األزرق« واملشاركة في لقاءي ميامنار 
والوس، إال أن اجلهاز الفني راعى هذا الشعور اجلميل من الالعب جتاه 

املنتخب، مفضال عدم معاقبة ضاري.

ً األزرق يتراجع إلى املركز 127 عامليا
تراجع منتخبنا الوطني األول لكرة القدم مركزا واحدا في التصنيف الشهري اجلديد لالحتاد 
الدولي لكرة القدم »فيفا« ليصبح في املركز الـ 127 على العالم بعد أن كان في املركز الـ 126 
في تصنيف الشهر املاضي، واحتل األزرق املركز الـ 18 على آسيا بعد أن كان في املركز الـ17 
في الشهر املاضي، ومن املتوقع أن يرتفع مركز األزرق في الشهر املقبل في حال حتقيقه 
النتصارين على ميامنار والوس في التصفيات اآلسيوية املوحدة.

حقق منتخب كوريا اجلنوبية لكرة القدم 
فوزا ساحقا على نظيره منتخب الوس 

8-0 في هاوسيونغ في اجلولة الثالثة 
من منافسات املجموعة السابعة ضمن 

التصفيات املوحدة واملؤهلة الى نهائيات 
مونديال 2018 في روسيا وكأس آسيا 2109 

في االمارات. وسجل األهداف تشونغ 
يونغ لي )9( وهيونغ مني سون ثالثة 

أهداف »هاتريك« )11 و74 و90( وهون 
كوون تاشنغ هدفني )30 و75( وهيون 

جون سوك )57( وتشاي تسونغ لي )93(. 
ورفعت كوريا اجلنوبية املتصدرة رصيدها 

الى 6 نقاط من مباراتني مقابل نقطة 
واحدة لالوس، وسبق للمارد الكوري أن 
تغلب على ميامنار 2-0 في اولى مبارياته 

بالتصفيات اآلسيوية.

منتخبنا  يغادر فجر اليوم 
بـ 22 العباً على »طائرة خاصة«

األزرق 9  ميامنار 0

)األزرق.كوم( يوسف ناصر يحول الكرة برأسه وسط مدافعي ميامنار  

تفكك خط دف����اع اخلصم، 
ومع األهداف الثالثة أضاع 
منتخبن����ا فرصا س����انحة 
للتس����جيل من املش����عان 
واملط����وع، ولع����ب مدرب 
التي  منتخبن����ا بالعناصر 
تفيده في مثل هذه املباراة 
التي يحتاج فيها الى عدد من 
األهداف ولو متهل العبونا 
الزدادت األهداف، ولم يكن 
اخلصم )منتخب ميامنار( 
مستسلما رغم سوء دفاعه، 
ونظم هجمات سريعة وكاد 
ان يسجل هدفا بعد ان مرت 
الك����رة بجانب قائم حارس 

مرمانا سليمان عبدالغفور 
الذي لم يواجه غير هذه الكرة 

اخلطرة.

أهداف أخرى 

في الشوط الثاني، واصل 
منتخبنا تس���جيل األهداف 
وأضاف فيصل زايد واملدافع 
زوا ت���ون باخلطأ في مرماه 
وعبدالعزيز املش���عان وبدر 
اه���داف )46 و56  املطوع 4 

و60 و68(.
وزج املدرب نبيل معلول 
بالثالثي خالد عجب وسلطان 
العنزي وحمد امان من اجل 

الغلة م���ن األهداف  زي���ادة 
وس���نحت لالعبين���ا فرص 
اخرى لكنهم لم يحسنوا في 
ترجمتها، وسدد مساعد ندا 
العارضة،  كرة ثابتة اعتلت 
وحل اإلره���اق بالالعبن في 
الدقائق العشر األخيرة نتيجة 
الرطوبة مما اثر على عطائهم، 
وكانت السيطرة ملنتخبنا في 
ظل تفكك اخلطوط الدفاعية 

للخصم.
ث���م أضاف ب���در املطوع 
هدفن ف���ي الدقائق األخيرة 
)89 و92( بعد أن بذل فيهما 
مجهودا كبيرا وكان أبرز جنوم 

املباراة.
مث���ل األزرق: س���ليمان 
الهاجري،  عبدالغفور، فه���د 
مساعد ندا، فهد عوض، عبداهلل 
البريكي، فهد االنصاري )حمد 
امان(، علي مقصيد، عبدالعزيز 
املشعان )سلطان العنزي(، بدر 
املطوع، يوسف ناصر )خالد 

عجب(، وفيصل زايد.
احلك���م  املب���اراة  وأدار 
االوزبكي عزي���ز عظيموف 
وأخرج البطاقة احلمراء ملدافع 

ميامنار اوجن زو )55(.

بأن يضع م����درب ميامنار 
الصربي رادي افراموڤيتش 
وهو مدرب سابق ملنتخبنا 
كلتا يديه على رأسه تعبيرا 
عن انهيار خط دفاعه مبكرا، 
وس����جل أه����داف منتخبنا 
يوسف ناصر )9 و15( وعلي 

مقصيد )11(.
وضغ����ط منتخبنا منذ 
انطالق صافرة البداية عبر 
تشكيل هجومي سريع مكون 
من: بدر املطوع وعبدالعزيز 
املشعان ويوس����ف ناصر 
وفيصل زايد مصادر الثقل 
الهجومي ونت����ج عن ذلك 

ناصرالعنزي

حقق منتخبنا )األزرق( 
فوزا عريضا ومستحقا على 
ميامنار قوامه تسعة أهداف 
دون مقابل في املباراة التي 
جمعتهما مس���اء أمس على 
ملعب عب���داهلل بن خليفة 
اخلاص بفري���ق خلويا في 
العاصم���ة القطرية الدوحة 
الثاني���ة  ضم���ن اجلول���ة 
للتصفيات املزدوجة الى كأس 
العالم 2018 في روسيا وكأس 

اسيا 2019 باإلمارات.
وتصدر األزرق املجموعة 
السابعة مناصفة مع كوريا 
اجلنوبي���ة برصيد 6 نقاط 
ولكل منهما 10 أهداف بشباك 
نظيفة، وس���يلتقي األزرق 
منتخب الوس يوم االربعاء 

املقبل.
وواض���ح م���ن النتيجة 
الكبيرة ان املباراة كانت من 

طرف واحد.
وأنهى منتخبنا األزرق 
املباراة لصاحله في اول ربع 
ساعة من الشوط األول بعدما 
سجل 3 أهداف كانت كفيلة 

كوريا اجلنوبية تسحق الوس بالثمانية

)أ.ف.پ( االماراتي عمر عبدالرحمن يسدد الكرة أمام املاليزي بوتيرا نظير   

»العنابي« يهزم بوتان بنتيجة قياسية

تعادل »أزرق الشباب« وقطر في افتتاح بطولة اخلليج
الدوحة ـ فريد عبدالباقي 

الوطني  اكتفى منتخبنا 
القدم للشباب بنقطة  لكرة 
التعادل السلبي أمام شقيقه 
القط���ري خالل  املنتخ���ب 
التي جرت بينهما  املواجهة 
مساء أمس على ستاد ثاني 
بن جاسم بنادي الغرافة، في 
افتت���اح مباريات املنتخبن 
بالبطولة اخلليجية احلادية 
القدم ملواليد  عش���رة لكرة 
)1997( واملقامة في الدوحة 

حتى 12 الشهر اجلاري.
وبه���ذا التعادل تقاس���م 
املنتخب���ان نقط���ة واحدة 
ضمن فرق املجموعة الثانية 
والتي تضم بجانبهما منتخب 

عمان.
جاء الشوط األول متكافئا 
من جانب املنتخبن مع وجود 
أفضلية من جانب منتخبنا 
الوطني في الدقائق األولى عمر 
اللقاء، مع مرور الوقت بادر 
منتخب قطر الهجمات على 
مرمى منتخبنا في الدقيقة 23 

عندما نفذ عبداهلل عبدالسالم 
ركلة حرة من على حدود 25 
ياردة س���ددها بقوة وجنح 
دف���اع »األزرق« في إبعادها 
وس���ط احتجاجات عنابية 
باعتق���اد أن الكرة جتاوزت 
خط مرمى عمر علي حارس 

منتخبنا.
العن���زي  وكاد مش���عل 
مهاج���م »األزرق« ان يهدد 
مرمى العنابي عندما سدد كرة 
قوية مرت بجوار القائم معلنا 
عن أولى محاوالت منتخبنا 

في الشوط األول.
ول���م تنج���ح محاوالت 
األزرق في تس���جيل هدف 
خالل أحداث الشوط الثاني 
وال���ذي كان عنوانه إهدار 
الفرص ليخ���رج املنتخبان 

بنقطة التعادل.
وفي لقاء آخر، اكتس���ح 
املنتخب السعودي شقيقه 
اإلم���ارات بنتيجة  منتخب 
كبيرة بلغ���ت )5-1( خالل 
اللقاء ال���ذي جمع الفريقن 

حلساب املجموعة األولى.

ضمن التصفيات املزدوجة املؤهلة إلى مونديال روسيا وكأس آسيا

القطري  حقق املنتخب 
لكرة الق���دم ما كان يصبو 
إليه وسحق منتخب بوتان 
بنتيجة 15-0 أمس بالدوحة 
الثالثة من  ف���ي اجلول���ة 
منافسات املجموعة الثالثة 
املش���تركة املؤهل���ة ال���ى 
مونديال روسيا 2018 وكأس 

اسيا 2019 باإلمارات.
وتناوب على تس����جيل 
األهداف محمد موس����ى )8 
و28( ومحمد كس����وال )18( 
وعلي اس����د )21 و45 و63( 
وحسن الهيدوس )25 و88( 
ومحمد مونتاري )38 و41 
و48( واك����رم عفيف )56( 
وخوخي بوعالم )62 و70( 

واسماعيل محمد )75(.
واهدر عبد الكرمي حسن 
ركلة جزاء لقطر في الدقيقة 
51. وتعادل الصن مع هونغ 

كونغ على أرضه سلبا.
القطري  ورفع املنتخب 
رصيده الى 6 نقاط وتقدم 
الى املركز الثاني بفارق نقطة 
خلف هونغ كونغ املتصدرة، 
بينما ظلت بوتان في املركز 
اخلامس واألخير من دون 
رصيد بعد ان لقيت اخلسارة 
الثالثة على التوالي )تلقت 
ش����باكها 28 هدفا في ثالث 
مباريات، اذ خس����رت امام 
هونغ كونغ 0-7 والصن 

.)6-0
وفي املجموعة األولى، 
س���جل منتخ���ب االمارات 
فوزا كاس���حا على ضيفه 
املاليزي عندما دك شباكه 
بعشرة اهداف نظيفة في 

ابوظبي.
ورفعت االمارات رصيدها 
الى 6 نقاط م���ن مباراتن 
وفضت ش���راكة الصدارة 
التي  مؤقتا مع فلس���طن 

تغيب عن هذه اجلولة.
املجموع���ة  وضم���ن 
الرابع���ة، حق���ق منتخب 

عم���ان ف���وزه الثاني على 
التوالي عندما تغلب على 
ضيفه التركمانستاني 1-3 
في السيب. ورفعت عمان 
رصيدها ال���ى 6 نقاط من 
مباراتن وتصدرت املجموعة 
بفارق األهداف امام غوام التي 
خاضت 3 مباريات حتى اآلن 
آخرها امام مضيفتها ايران 

وخسرت أمامها 6-0.
وحتت���ل اي���ران املركز 
الثالث برصيد 4 نقاط من 
مباراتن ايضا مقابل نقطة 
واحدة لتركمانستان الرابعة، 
فيما تتواجد الهند في املركز 
اخلام���س األخير من دون 

رصيد من مباراتن.
الثامنة،  وفي املجموعة 
فاز منتخب اوزبكس���تان 
على ضيف���ه اليمني 0-1، 
فيما تغلبت كوريا الشمالية 

على البحرين 0-1.
ورفع منتخ���ب كوريا 
الشمالية رصيده إلى 9 نقاط 
لينفرد بصدارة املجموعة 
وظلت البحرين بال رصيد 

من النقاط في املركز الرابع 
بعد خوض مباراتن.

وقفز املنتخب السوري 
ال���ى ص���دارة املجموع���ة 
الرابع���ة اث���ر تغلبه على 
نظيره السنغافوري 0-1 

في مسقط.
وس���جل ع���دي جفال 
الثاني  الف���وز  )60( هدف 
على التوالي لسورية التي 
تص���درت برصيد 6 نقاط 
مقابل 4 نقاط لليابان التي 
فازت على كمبوديا بثالثية 

نظيفة.
املجموع���ة  وف���ي 
الثاني���ة، تعادل األردن مع 

قيرغيزستان 0-0.
ومتكن املنتخب االسترالي 
م���ن دك مرم���ى املنتخب 
البنغالديش���ي بخماسية 

نظيفة.
وفي املجموعة السادسة 
متكن الع���راق من اجتياز 
عقبة تايوان 5-1، ليرتفع 
رصيده إلى 3 نقاط، فيما ظل 

تايوان دون رصيد.

اإلمارات تكتسح 
ماليزيا بـ 10 

أهداف نظيفة 

البحرين تسقط 
على أرضها أمام 

كوريا الشمالية


