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الرياضية

املشعان: 
مستعدون 

ملواجهة األرز

قائد املنتخب 
اللبناني رضا عنتر 
أثنى على حفاوة 

االستقبال والدعم 
الذي تلقاه منتخب 

قطر تسعى للحفاظ على الصدارة أمام املالديفبالده
الدوحة ـ فريد عبدالباقي

يستضيف منتخب قطر 
األول لك����رة الق����دم نظيره 
منتخب ج����زر املالديف في 
ال� 6:30 مساء اليوم بتوقيت 
الكويت، بس����تاد جاسم بن 
حمد بنادي الس����د في إطار 
اجلول����ة السادس����ة ضمن 
الثالثة  منافسات املجموعة 
م����ن التصفيات املش����تركة 
واملؤهلة إلى مونديال موسكو 
أبوظبي  2018، وكأس آسيا 

.2019
تدخ����ل قط����ر أج����واء 
املب����اراة متص����درة جدول 
الترتيب برصيد 12 نقطة، 
العالمة  بعد احلصول على 
الكاملة في املجموعة الثالثة 
بعد الفوز على منتخبات جزر 
املالديف وبوتان وهونغ كونغ 

وأخيرا أمام الصني.
وكان����ت قطر فازت على 
التنني الصيني بهدف دون 
رد سجله كرمي بوضياف في 

الدقيقة 22، في إطار اجلولة 
اخلامسة والتي جرت بالدوحة 

مساء اخلميس املاضي.
يدير اللقاء طاقم حتكيم 

من س����لطنة عمان، والذي 
يتك����ون من أحم����د أبوبكر 
سعيد الكاف )حكما للساحة(، 
راشد الغيثي )مساعد أول(، 
عبداهلل اجلرداني )مساعد 
ثان����ي(، وخالد الشاقس����ي 

)حكما رابعا(.
من جهة أخرى، اعترف 
ملدرب األوروغوياني ملنتخب 
قطر دانيال كارينيو، بصعوبة 
املواجهة الت����ي جتمعه مع 
منتخب املالديف مساء اليوم، 
معتبرا النقاط الثالثة أمر هام 
بالنسبة للفريق الساعي نحو 
االحتفاظ بصدارة املجموعة 

الثالثة.
وقال كارينيو، إن فريقه 
يحت����رم املناف����س منتخب 
املالديف وال����ذي يضم بني 

صفوف عناصر متميزة.
وأضاف: أن لقاء اليوم ال 
غنى عنه عن حتقيق الفوز 
بنقاط املب����اراة الثالثة، من 
أجل االقتراب من التأهل إلى 

الدور الثاني.

املدرب نبيل معلول وعبدالعزيز املشعان خالل املؤمتر الصحافي

معلول: وضعنا احللول واخلطأ ممنوع
أحمد السالمي

أكد مدرب منتخبنا الوطني 
لكرة الق����دم نبيل معلول أن 
االس����تعدادات جاري����ة على 
قدم وس����اق ملواجهة نظيره 
اللبناني رغ����م ضيق الوقت 
حيث يفصل ما بني املباراتني 
5 أيام فقط وهي فترة قصيرة 
إلعداد الالعبني، ولذلك قررنا 
الدخول مباشرة في التدريب 
على التكتيك وااللتزام باخلطط 
الفنية، وما كنا نحرص عليه 
هو استرجاع الالعبني عافيتهم 
والدخول ف����ي أجواء املباراة 
مبعنويات عالية ولياقة بدنية 

ملجاراة املنتخب اللبناني.
وأضاف: التشكيلة احلالية 
ال تشكو من وجود أي إصابات 
ومت تخطي هذه املشكلة وأجري 
الالزم بهذا اخلصوص، وهو 
ما يشعرني بكثير من الراحة 
ويعطين����ي الفرص����ة كاملة 
الختيار التش����كيلة املناسبة 

لهذا اللقاء املهم واحلساس.
وقال: ان الالعبني يشعرون 
مبدى أهمية املباراة وصعوبتها 
وكذلك أهمية املسؤولية املالقاة 
عل����ى عاتقه����م، فه����م اليوم 
املب����اراة بعيدا عن  يدخلون 
الضغط النفس����ي واإلعالمي 
وكذلك اجلماهيري وقد متكنا 
إبعادهم عن أي مؤثرات  من 
سلبية لتجهيزهم من مختلف 

النواحي.
واستطرد معلول في حديثه 
قائال: مازال����ت لدينا فرصة 
ف����ي التأهل، ومش����وارنا في 
التصفيات لم ينته بعد حيث 
ان لدينا 3 مباريات نتطلع إلى 
حصد نقاطها التسعة والبداية 
في مباراة الي����وم وهي ذات 
أهمية بالغة وال يوجد مجال 
للخطأ واملهم����ة املوكلة إلينا 
ه����ي الفوز جلمع 9 نقاط من 

املباريات الثالثة.
وفيم����ا يخص مس����توى 
املنتخب الوطني أمام نظيره 
اللبناني في املباراة األولى علق 
قائال: املباراة السابقة مع لبنان 
لم نكن باملس����توى املطلوب 
بسبب اإلجهاد الذي كان يعاني 
الالعبون حيث شاركوا  منه 
في موسم حافل باملشاركات 
احمللي����ة واخلارجية وكانت 
ف����ي يونيو املاضي،  املباراة 
وسنلعب بأسلوب مختلف عن 
املباراة األولى وس����تكون لنا 
تشكيلة خاصة في هذه املباراة 
وما واجهنا من مشاكل في تلك 
املباراة سنعمل على تفاديها 
ف����ي مقدمتها كثرة اإلصابات 

ورفع نسبة التركيز.
امكانيات منتخب  وحول 
لبنان قال: أعتقد أن املنتخب 
اللبنان����ي س����يحاول اللعب 
بأسلوب دفاعي كما أنه منتخب 
يحسن الهجمات املرتدة لكن 
سيلعب بذات األسلوب الذي 
لعبه معنا في مباراته السابقة 
الهجمات  مع االعتماد عل����ى 
املرت����دة وس����رعة التوغالت 
وعلينا ف����ي املقابل أن نكون 
حذرين وأن نلعب بأس����لوب 
هجومي م����ع احملافظة على 
مستوى الالعبني وعدم التأثر 
بأي حدث قد يطرأ ومن ذلك 
التس����جيل املبكر وقد حذرنا 
املفتوحة  من ترك املساحات 
أمام الالعبني اللبنانيني خاصة 
في اخلطوط اخللفية حلماية 

مرمى األزرق. 
م����ن جهت����ه، أك����د العب 
الوطني عبدالعزيز  منتخبنا 
املش����عان جاهزيته مع بقية 
زمالئه خلوض غمار التحدي 
الكبير في مباراة اليوم أمام 
اللبنان����ي، واعدا  املنتخ����ب 
اجلماهير بتحقي����ق نتيجة 
إيجابي����ة ومرضي����ة إلعادة 
الثقة املفقودة إلى قلب الشارع 
الرياضي وعودة األفراح مجددا 
بفوز مستحق والظفر بنقاط 

املباراة.
م����ن جهته، أب����دى مدرب 
املنتخ����ب اللبناني ميودراغ 
حتفظه الشديد من املباراة مع 
األزرق وق����ال: جئنا خلوض 
مباراة مصيرية وحساس����ة 
مع األزرق وهي مهمة صعبة 
حتتاج إلى بذل الكثير من اجلهد 
في سبيل الوصول إلى الهدف 
املنش����ود، حيث إن حظوظ 
املنتخبني متساوية وكالهما 
يبحثان عن فرصة التأهل على 
حساب اآلخر. وأضاف: قمت 
بتجهيز الالعبني وفق افضل 
اإلمكانيات املتاحة وهم حاليا 
التفاؤل  يشعرون بكثير من 

بس����بب معنوياتهم املرتفعة 
نتيج����ة فوزهم على منتخب 
ميامنار وهو ما يعتبر دفعة 
معنوية إضافية ستساهم في 
منح العبينا بعض األفضلية 

في هذا اجلانب.
األزرق  احت����رم  وق����ال: 
ومكانته املرموقة وكذلك لدي 
خلفية عن مستوى إمكانيات 
الالعب����ني وقدراته����م بحكم 
خبرتي الس����ابقة في تدريب 
فريق اجلهراء وهو ما سيساهم 
في تسهيل بعض األمور في 
قراءة املباراة بشكل صحيح 

وسليم 
ولف����ت مي����ودراغ إلى أن 
منتخب لبنان ال يعاني حاليا 
م����ن أي إصابات وهو مكتمل 
إال أن تش����كيلته  الصفوف، 
سيطرأ عليها بعض التغييرات 

أثناء سير املباراة.
وح����ول صعوب����ة تأهل 
املنتخب اللبناني كأفضل ثان 
في املجموعات قال: حتى اآلن 
الواقعية وبلغة  الناحية  من 
األرقام ف����إن حظوظنا قائمة 
ومباراة الغد هي الفيصل، ومن 
سيحسمها ملصلحته سيكون 
صاحب الفرص����ة األكبر في 
حجز بطاق����ة التأهل كأفضل 

ثان في املجموعات.
م����ن جهت����ه، أثن����ى قائد 
املنتخب اللبناني رضا عنتر 
بحفاوة االس����تقبال والدعم 
الذي تلقاه منتخب بالده من 
الكرة بتوفير املالعب  احتاد 
واالحتياج����ات اخلاصة في 
التدريب، حي����ث وصلنا في 
وقت مبك����ر ومع ذلك وجدنا 
الترحيب والدعم  حفاوة في 

الكبير.
وأك����د عنت����ر أن منتخب 
ب����الده ق����ادم به����دف إثبات 
وج����ودة وحتقي����ق نتيجة 
مرضية لضمان انتزاع فرصة 
التأهل كأفضل ثان من ضمن 

املجموعات.

الكويت ولبنان.. محبة جمهور
بيروتـ  ناجي شربل

بني الكويت ولبنان عشق ودفء ومحبة وعلى املدرجات اليوم 
وكما السابق محبة وتشجيع وروح رياضية وهنا عند أبناء 

الديرة يقولون على منافسيهم الكرويني بالسؤال: فالن العب؟ 
ويرددون األغنية على املدرجات بطريقة محببة.

وللكويت ولبنان حكاية، إذ أحب اللبنانيون االزرق املنتخب 
العربي االول الذي توج بطال آلسيا 1980، واخلليجي األول 

املشارك في مونديال اسبانيا 1982. وما زاد في هذا 
احلب، أن قسما من اللبنانيني املقيمني في 

الديرة، توزعوا تشجيعا بني اصفر 
القادسية واخضر العربي، 

حتى بات السؤال يطرح 
في بيروت للمقيمني في 

الكويت من اللبنانيني: 
عرباوي أو قدساوي؟ 

ومن النادر أن جتد أحدا 
خارج هذين املعسكرين.  

ومن مظاهر احلب أيضا أن 
حارس األزرق في الثمانينات 

كان احمد طرابلسي، ابن العائلة 
الرياضية اللبنانية، وشقيق الرباع 

الراحل محمد صاحب الفضية للبنان في 
اوملبياد ميونيخ 1972.  كذلك اعتاد اللبنانيون أثناء احلرب 

استقدام العبني تلقنوا كرة القدم في الديرة، لتعزيز فرقهم 
بهم، ونذكر علي ناصر الدين مهاجم النبي شيت حاليا والنجمة 
واالنصار سابقا ومسجل إصابة التعادل 1 – 1 في مرمى كوريا 

اجلنوبية على ملعب بيروت البلدي في التصفيات املؤهلة 
لنهائيات كأس آسيا 2007.  وتطول الالئحة بني الشقيقني عبد 

الفتاح وزكريا شهاب اللذين لعبا لالنصار والنجمة على التوالي، 
إلى املهاجم جمال ضاهر الذي كان يحضر »على الطلب« خلوض 

مباريات »الدربي« بني النجمة واالنصار، وكان ينجح غالبا في 
هز الشباك النبيذية. »رفقة عمر« وزمالة بني العبني لبنانيني 

وكويتيني، ال تغيبان النكهة عن مباريات املنتخبني في أي فئة 
كانت، وصوال إلى »حماوة« كانت تبلغ حدا أحيانا وتخرج عن 
السيطرة، وال تلبث أن تخمد نارها سريعا بسبب عالقات الود 
التي طغت على اإلدارة الرياضية في البلدين. ويذكر اللبنانيون 

شعار الشيخ احمد الفهد الشهير قبل تنظيم نهائيات كأس 
آسيا العام 2000 في بيروت: »مستعدون للعب على الطرقات 

وفي الساحات الرملية لتأكيد حق لبنان باستضافة 
املسابقة«. نعرف بعضنا جيدا، حتى أن 
اآلخرين باتوا يترقبون مواجهات 

»االزرق« و»االحمر«. 
في بيروت تترك منصة 

الدرجة االولى الى ميني 
املنصة الرسمية جلماهير 

االزرق التي غالبا 
ما حضرت برحالت 

»تشارتر«، فضال عن 
مشاركات املصطافني في 
الربوع اللبنانيني واملقيمني 
من أبناء العاملني في السفارة 

والشركات الكبرى القابضة التي تدير 
اشغاال في بيروت.  وهؤالء معروفون من 

القيادات الرياضية الكويتية، ومدرجة اسمهم على الئحة 
املدعوين الكبار من السفارة للحضور الى مقر اقامة الالعبني 

والبعثة، والتي آلت أخيرا الى فندق »ريفييرا« على شاطئ 
املنارة، بسبب النكهة الكويتية فيه. في املقابل، بات قسم كبير 
من اللبنانيني يقصدون الديرة ملتابعة املباريات، و»يشتغلون« 
على نيل بطاقات من االحتاد الكويتي لكرة القدم، الذي ال يرد 

لهم طلبا، ذلك ان أبناء اجلالية يسارعون الى احلصول على 
التذاكر املخصصة لهم مباشرة بعد طرحها.

األزرق ولبنان.. 
»وحدة من ثالث«

الذي يضم عناصر ذات خبرة 
ف����ي مثل ه����ذه املواجهات، 
ويحتاج م����درب منتخبنا 
في هذه املباراة إلى عناصر 
مهارية للتخلص من دفاع 
اخلصم خصوصا انه يعرف 
إمكانيات املنتخب اللبناني 
جيدا بعد أن متكن من الفوز 
عليه في مباراة الذهاب في 
بيروت بهدف وحيد للمهاجم 
يوسف ناصر املتوقع عودته 
اليوم  للمشاركة أساس����يا 
أو  بعد شفائه من اإلصابة 
االس����تعانة باملهاجم خالد 

عجب منذ البداية.

هذا ما نحتاجه

مباراة اليوم حتتاج من 
سليمان عبدالغفور احلذر 
واليقظ����ة، وم����ن الدف����اع 
التماسك وعدم الوقوع في 
األخطاء اجلس����يمة، ومن 
الوسط السرعة في نقل الكرة 
والتسديد وحتريك األطراف 
وإغالق منطقة العمق للحد 
من انطالقات اخلصم، ومن 
الهجوم اس����تغالل الفرص 
والفرص����ة في ك����رة القدم 
تأتي مرتني وثالثا فلنحسن 

التعامل معها.

»3« مباري����ات مع ميامنار 
والوس وكوريا اجلنوبية، 
ويجب على امل����درب نبيل 
معلول أن يبتعد اليوم كليا 
عن التحفظ والتردد وإطالق 
يد الالعبني الهجومية ويحذر 
من مرتدات املنتخب اللبناني 

»12« نقطة واملرشحة األقوى 
خلطف بطاق����ة التأهل عن 
املجموعة السابعة، ومنتخبنا 
أصبح في موضع املنافسة 
على أفضل أربعة مقاعد في 
املركز الثاني شريطة أن يفوز 
في مباراة اليوم وتتبقى له 

ناصرالعنزي

املباراة ال بديل  في هذه 
عن ثالث، الف����وز أو الفوز 
أو الف����وز ول����و كانت فيه 
رابعة لكانت الفوز أيضا أما 
التعادل فال خير فيه في حني 
أن اخلس����ارة تعني أننا ال 
نستحق أن نزاحم األقوياء 
في التأهل إلى األدوار النهائية 
في تصفي����ات كأس العالم 
وكأس آسيا »2018 و2019« 
وعلين����ا أن نحمل احذيتنا 
وقمصانن����ا ونغادر، اليوم 
مباراتنا مع لبنان ال حتتاج 
إلى تطويل وال تقصير علينا 
أن نصارح أنفسنا بأنه يجب 
أن نفوز فوزا يرضي غيرنا 
قبل أنفسنا، ال نريد أن يتكرر 
ما حصل ف����ي مباراتنا مع 
كوري����ا اجلنوبي����ة بعد أن 
خس����رنا »3« نقاط ثمينة 
كانت كف����يلة بأن تنقلنا إلى 
الصدارة، ال نريد أن نلعب 
مثلما لعب�����نا مع كوريا، 
سيطرة على الكرة بال هدف 

وتناقلها بال فائدة.
يلعب منتخبنا مباراته 
اليوم برصيد »9« نقاط خلف 
كوريا اجلنوبية املتصدرة ب� 

لبنان الكويت

القناة الثالثة  ـ الساعة 7:30

ترتيب منتخبات املجموعة السابعة

النقاطاالهدافاملبارياتالترتيب عليهلهخسرتعادلفازلعب
440014012كوريا اجلنوبية

43011219الكويت
4202446لبنان
40132141الوس

40132151ميامنار

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
املجموعة األولى

10beIN SPORTS 1HD صتيمور الشرقية � ماليزيا
املجموعة الثانية

5:30قرغيزستان � بنغالديش
7األردن � طاجيكستان

املجموعة الثالثة
3بوتان � هونغ كونغ
الكاس6:30قطر � جزر املالديف

املجموعة الرابعة
4تركمانستان � غوام

5:30عمان � الهند
املجموعة اخلامسة

3سنغافورة � كمبوديا
7beIN SPORTS 3HDسورية � أفغانستان

املجموعة السادسة
3ڤيتنام � تايلند

املجموعة السابعة
3ميامنار � الوس

املجموعة الثامنة
10 صكوريا الشمالية � اليمن

البحرين الرياضية6البحرين � الفلبني

اإلماراتي اجلنيبي
 يدير املواجهة

يدير مواجهة االزرق مع لبنان طاقم حتكيم 
إماراتي بقيادة حكم الساحة عمار اجلنيبي 

ويعاونه أحمد الراشدي وزايد داود.

»التفتيش اخلليجية« أنهت أعمالها بزيارة اجلهراء
اختتمت اللجنة الهندسية اخلاصة بتفتيش املالعب استعدادا خلليجي 23 أعمالها يوم امس بزيارة ستاد مبارك 
العيار بنادي اجلهراء وقبله ستاد نادي الشباب، حيث توجه بعدها اعضاء اللجنة الى املطار مغادرين البالد 
متهيدا لوضع التقرير النهائي اخلاص بجودة املالعب الكويتية وأهليتها الستضافة »خليجي 23« املقرر اقامتها 
نهاية العام احلالي، وكان وفد اللجنة قد زار خالل تواجده في البالد على مدار يومني ستادات جابر الدولي 
ونادي الكويت والصداقة والسالم وصباح السالم وكذلك علي صباح السالم بنادي النصر واختتم الوفد جدول 
أعماله بتفقد ستاد مبارك العيار باجلهراء.
مبارك الخالدي  ٭

ميودراغ: فرصة لبنان قائمة ومباراة اليوم هي الفيصل


