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بعد الفوز الساحق على مصر وبحضور حشد ديبلوماسي في ختام البطولة األولى

في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

إيران على »قمة« السفارات

 الكويت لإلجهاز على أربيل والعربي »بمن حضر« يواجه الكرامة 
 مبارك الخالدي ـ عبداهلل العنزي

س���تكون اخلط���وة األولى 
للكوي���ت والعرب���ي مهمة جدا 
الي���وم الثالثاء في ذهاب الدور 
ربع النهائي م���ن بطولة كأس 
االحتاد اآلس���يوي لكرة القدم، 
عندما يستضيف االبيض اربيل 
العراقي على ملعبه، فيما يواجه 
األخض���ر مس���تضيفه الكرامة 
السوري على س���تاد خالد بن 

الوليد في حمص.
فى اللق���اء االول، لن يكون 
اختبار األبيض امام اربيل سهال 
لكنه مطال���ب بتحقيق نتيجة 
جيدة قبل مباراة االياب املقررة 
على س���تاد »فرانسو حريري« 
اربيل، بع���د تلقي االحتاد  في 
العراقي لكرة القدم موافقة نظيره 
اآلسيوي على استضافة املباريات 

على ارضه.
ال���ى ربع  الكويت  وتأه���ل 
النهائي بعد تصدره املجموعة 
الرابعة برصيد 13 نقطة من فوزه 
على موهون باغان الهندي 0-1 
و6-0، والكرامة السوري 1-2 
وخسارته امامه بالنتيجة ذاتها، 
وتعادل���ه مع الوحدات االردني 

1-1 وتغلبه عليه 0-1.
 أما اربيل، فبلغ ربع النهائي 
بحلوله ثانيا في املجموعة الثالثة 
جامعا 8 نقاط، بعد خس���ارته 
امام املبرة اللبناني 0-1 وفوزه 
عليه 3-2، وتعادله مع العروبة 
العماني 1-1 ثم تغلبه عليه 0-3، 
وتعادله مع العربي الكويتي 1-1 

واخلسارة امامه 2-0.
الثان���ي، فاز  ال���دور   وفي 
الكويت على دميبو الهندي 1-3 
في الكويت، في حني تخطى اربيل 

مواطنه الزوراء 3-1 في دبي.
ويعتبر اللقاء الظهور الرسمي 
اعداد  االول لألبيض بعد فترة 
بدأها في معس���كر سويس���را 
وخاض فيها ثالث مباريات ودية، 
ثم لعب مبارات���ني في الكويت 
النص���ر والعربي، بعدها  امام 
غادر الى االمارات، وشارك في 
بطولة ن���ادي اجلزيرة الودية 
وأح���رز املركز الثال���ث بفوزه 
عل���ى العروب���ة العمانى 0-2، 
وخسارته من اجلزيرة بالنتيجة 
ذاتها، ومن االتفاق الس���عودي 
بركالت الترجيح )الوقت االصلي 

.)2-2
ويعول اجلهاز الفني بقيادة 
امل���درب اجلدي���د االرجنتيني 
نيستور اورتيغا، على الثالثي 
العجمي  العمان���ي اس���ماعيل 
والبرازيلي روجيريو في املقدمة 
والبحريني عبداهلل املرزوقي في 
الدفاع، وعلى مهارة وسرعة وليد 

18 العبا فقط، في ظل غياب محمد 
ج����راغ وخالد خل����ف املوقوفني، 
وحسني املوسوي وعلي مقصيد 
ومس����اعد عبداهلل لالصابة، وان 
كانت مشاركة حارس املرمى شهاب 
كنكوني مش����كوكا فيها إلصابته 

ايضا.
االخضر الذي تعاقد اخيرا مع 
محترفني »غامضني«، يلعب اليوم 
مباراته الرسمية االولى دون جنمه 
الس����وري فراس اخلطيب مهاجم 
الكرامة السابق، املنتقل الى غرميه 
التقليدي القادسية، وهو ما سيضع 
احملترفني الكرواتيني نوفاكوڤيتش 
وداياك والسلوفيني روكي في مهمة 
صعبة لتعويض غياب اخلطيب.

ويعاني العربي من شح كبير 
في خ����ط املقدمة، في غياب خلف 
واملوسوي وخالد عبدالقدوس، مما 
قد يدفع بسكوستيش إلشراك جراح 
زهير منذ البداية، رغم عودته اخيرا 

من االصابة.
الروح القتالية سالح مهم جدا 
للعربي، قد يعود من خالله بنقطة 
ثمينة من عرين الكرامة، وهذا االمر 
يتطلب انضباطا تكتيكيا كبيرا، 
خصوصا في الثل����ث االخير من 
امللعب، وعدم اعطاء املس����احات 

بتحركات املهاجمني السوريني.
وأكد مشرف العربي عبدالنبي 
حافظ ان املباراة صعبة جدا على 
االخضر، ألن الفريق السوري يضم 
العبني جيدين، ويخوض املباراة 
على ارضه وبني جمهوره، مشيرا 
الى ان اجلهاز االداري للعربي تعامل 
الالعبني باحترافية استعدادا  مع 
له����ذه املباراة، من اج����ل إبعادهم 
عن الضغوطات التي حتدث قبل 
املباراة. وقال ان العودة بنتيجة 
ايجابية من حمص هي مطلب مهم 
للعرب����ي، على الرغم من صعوبة 

املهمة.
من جانبه، يبدو الكرامة اكثر 
اس����تعدادا وجهوزية من العربي، 
ألنه لع����ب مباريات جتريبية مع 
فرق متنوع����ة من اخلليج آخرها 

العني االماراتي )2-2(.
وميلك م����درب الكرامة احملنك 
محمد قويض، العناصر اجلاهزة 
التي باستطاعتها تنفيذ التعليمات 
التكتيكية، ومن املتوقع ان يلعب 
بنفس التش����كيلة التي خاض بها 
الش����وط االول امام العني، وأبرز 
عناصره����ا احل����ارس مصع����ب 
بلحوس والكاميروني ريتش����ارد 
وان����س اخلوج����ة واحم����د اديب 
وعاطف جنيات وفهد عودة ومحمد 

احلموي.
وتقام مبارة االي����اب يوم 30 
اجلاري على ستاد صباح السالم 

في النادي العربي.

علي، والظهير املتألق فهد عوض 
في اجلهة اليسرى.

 وكان الكوي���ت قد س���جل 
العجمي بدال من السوري جهاد 
احلسني في القائمة اآلسيوية، بعد 
انتقال االخير الى القادسية في 
فترة االنتقاالت الصيفية، علما 
ان احلس���ني سجل 8 اهداف في 
االدوار االولى، يتصدر بها ترتيب 
هداف���ي املس���ابقة مناصفة مع 

النيجيري روبرت اكواري مهاجم 
البحريني، وكيسلي  البسيتني 
الفيس مهاجم بيكاميكس دونغ 

الڤيتنامي.
االبي���ض خدمات  ويفتق���د 
اندريه  الوسط االنغولي  العب 
ماكينغا لعدم قيده في القائمة 
في هذه املرحلة، وسجل بدال منه 
روجيريو، وحتوم الشكوك حول 
مشاركة احلارس خالد الفضلي 

لعدم متاثله للشفاء، وقد ظهر 
بديله مصعب الكندري مبستوى 
جيد خالل مشاركته في املباريات 

الودية.
ومن املتوقع ان يلعب االبيض 
بتشكيلة تضم مصعب الكندري 
حلراس���ة املرمى وفهد عوض 
وعبداهلل املرزوق���ي ويعقوب 
الطاهر وحسني حاكم في الدفاع، 
العتيق���ي ووليد علي  وجراح 

القحطاني وروجيريو  وناصر 
في الوسط، واسماعيل العجمي 

وخالد عجب في الهجوم.
في املقابل، يطمح اربيل الى 
حتقيق نتيج���ة ايجابية تكون 
عون���ا له ايابا، وه���و فريق ال 
يستهان به، وتوج بطال للدوري 
العراق���ي في املواس���م الثالثة 
االخيرة ويضم 5 العبني دوليني 
ابرزهم كرمي مهدي، وميتاز العبو 

الفريق باللياقة البدنية العالية 
والسرعة في االرتداد من الهجوم 

الى الدفاع.
 ويبرز في اربيل ايضا نبيل 
الفريق س���يفتقد  عباس، لكن 
خدمات مهاجم���ه لؤي صالح 
بسبب استبعاده عن التشكيلة 

ألسباب انضباطية.
املباراة طاقم حتكيم  ويدير 
اندونيسيا بقيادة عبداهلل  من 

مالك للساحة، ويساعده جينك 
فينج وح���اج مادين، ويراقبها 

احمد شاهير من املالديف.

العربي »بمن حضر«

العربي فيخ����وض بدوره  أما 
اختبارا صعبا جدا مبواجهة الكرامة 
العنيد على ملعبه، وسيكون على 
مدربه الكرواتي دراغان سكوستيش 
ان يختار التشكيلة االمثل من بني 

)سعود سالم(عقيد متقاعد فهد الشليمي يتسلم درعا تذكارية من اجلاراهلل بحضور السفير الشيخ علي اخلالد

مهاجم العربي جراح زهير قد يشارك منذ البداية أمام الكرامة )أحمد باكير( البرازيلي روجيريو في مقدمة العبي الكويت خالل التدريب استعدادا ألربيل

اجلاراهلل واخلالد مع الشيخ طالل الفهد وفريقي الكويت والسفراء بعد املباراة االستعراضية انطالقة إيرانية بالكرة ومطاردة مصرية

ممثل راعي احلفل وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل مع السفير الشيخ علي اخلالد والشيخ دعيج اخلليفة وسفيري مصر وإيران وفريقي املركزين األول والثاني

برعاية نائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح، اختتمت اول من 
السفارات  امس منافسات بطولة 
االولى لكرة الق����دم التي نظمتها 
اللجن����ة الرياضي����ة ف����ي وزارة 
اخلارجية برئاس����ة مدير االدارة 
االقتصادية الس����فير الشيخ علي 
اخلالد في صالة القادسية وبرعاية 
اعالمية من »األنباء« والتي اسفرت 
عن تتويج الفريق االيراني باللقب 
اثر فوزه الس����احق على الفريق 

املصري 4 - 0.
واعرب ممثل راعي احلفل وكيل 
وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل في 
تصري����ح للصحافيني في اختتام 
البطولة عن سعادته الكبيرة بنجاح 
البطولة التي استقطبت في نسختها 
االولى، معتبرا مشاركة هذا الكم 
من السفارات جناحا للبطولة في 

حد ذاته.
وقال ان فك����رة اقامة البطولة 
جاءت من اللجن����ة الرياضية في 
وزارة اخلارجي����ة والتي عرضت 
بدوره����ا الفكرة على الس����فارات 
املعتمدة لدى الكويت والتي ابدت 
موافقتها للمشاركة، مشيرا الى ان 
الوزارة عازمة على تكرار تنظيم 

البطولة في االعوام املقبلة.
واضاف ان البطولة اتس����مت 
بطاب����ع اخوي جميل ب����ني افراد 
البعثات الديبلوماسية املعتمدة لدى 
الكويت في اجواء رمضانية مميزة 
بعيدا عن اجواء العمل السياسي 
والرسميات التي يتميز بها العمل 
افراد  الديبلوماسي، مشيدا بدور 
اللجنة الرياضية في الوزارة على 

هذا اجلهد الكبير.
بدوره، قال السفير الشيخ علي 
البطول����ة كانت جيدة  ان  اخلالد 
وشهدت منافسات قوية بني فرق 
السفارات وفي جتمع ديبلوماسي 

مهم بروح رياضية عالية مما اعطى 
البطولة رونقا جميال وقدم الوجه 
اآلخر للسفراء في ممارسة الرياضة 
والتنافس للفوز باملباريات، مؤكدا 
ان البطولة ستس����تمر في السنة 

املقبلة.
من جانبه، اكد منس���ق عام 
البطولة الشيخ دعيج اخلليفة 
ان جناح البطولة بهذه املشاركة 
الكبي���رة ج���اء بجه���ود جميع 
اللج���ان العاملة ف���ي البطولة 
مضيف���ا ان تنظي���م البطول���ة 
املقبلة س���يكون بحالة افضل.

واكد ان الهدف الرئيسي للبطولة 
قد حتقق وهو تعزيز العالقات 
الوزارة والبعثات  االخوية بني 

الديبلوماسية.
من ناحيته، قال رئيس نادي 
القادسية الشيخ طالل الفهد اننا 
نرحب بكل الس����فارات في نادي 
القادس����ية الذي اس����تضاف هذه 

املباريات، مشيدا باجلهود الطيبة 
الت����ي بذلها الش����يخ علي اخلالد 
واللجنة املنظمة للبطولة، الفتا الى 
ان القادسية سباق الى استضافة 
مثل هذه البطوالت املميزة السيما 
في شهر رمضان املبارك.وقام ممثل 
راعي احلفل بعد املباراة النهائية 
بتوزيع الكؤوس وامليداليات على 
الفرق الفائزة وكذلك جوائز الفضل 
العب وحارس مرمى كما مت تكرمي 
جميع الفرق املشاركة في البطولة 
واحلكام واللجان العاملة بحضور 
سفيري مصر طاهر فرحات وايران 

علي جنتي.
وسبق املباراة النهائية مباراة 
اس����تعراضية بني فريق الكويت 
املكون من عدد من الش����خصيات 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
والرياضية وفريق السفراء حيث 
الفريق  النتيج����ة لصالح  انتهت 

الكويتي 3 - 2.

عبداهلل: اإلعداد مثالي أحمد: أحترم الكويت
أك���د م���درب أربي���ل ثائر احم���د ان الفري���ق جاهز
للقاء، وقال »س���أعتمد تكتيكا يكفل حتقيق نتيجة 
ايجابي���ة، احترم الكويت الذي يض���م عناصر محترفة 
جي���دة«، مضيفا »ان الفائز من الفريقني مرش���ح بقوة 

للتأهل الى نهائي البطولة«. 

اعتبر مس����اعد مدرب الكويت محمد عبداهلل ان »اعداد
الفريق كان مثاليا وان المش����اركة ف����ي دورة الجزيرة 
الودية صححت االخطاء التي ظهرت في معسكر سويسرا«، 
مضيفا »الفوز حق مشروع للفريقين واربيل من الفرق التي 

تستحق االحترام«.

الكرامة العربيالكويت اربيل
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