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الكويتساوث تشاينا

3 عصرًا
الكويت الرياضية

الفوز أو التعادل يقودانه إلى المباراة النهائية على كأس االتحاد اآلسيوي

األبيض في امتحان قوي أمام ساوث تشاينا
مبارك الخالدي

يخوض فريق الكويت اليوم 
اختبارا قويا عندما يواجه فريق 
ساوث تشاينا من هونغ كونغ 
في الدور نصف النهائي لبطولة 

كأس االحتاد اآلسيوي.
وكان لقاء الذهاب قد انتهى 

ملصلحة االبيض 1-2.
ويدخ����ل الكوي����ت اللق����اء 
بفرصت����ي الف����وز او التعادل 
اللتني س����تؤهالنه الى املباراة 
النهائية ألول م����رة في تاريخ 
الك����رة الكويتية وهذا ما جعل 
الفني بقيادة  حسابات اجلهاز 
الوطني محمد عبداهلل مختلفة 
اليوم  متاما لدخ����ول مواجهة 
بادراكه ان اخلصم س����يندفع 
لتحقي����ق الفوز وه����و مطلبه 
الوحي����د اذا ما اراد العبور الى 
النهائي. وكان االبيض قد حقق 
فوزا غير مطمئن في لقاء الذهاب 
بسبب التسرع في انهاء ما اتيح 
من فرص كانت كفيلة بتغيير 

دفة االمور في لقاء اليوم.
ومن املتوقع ان ميثل االبيض 
في لقاء اليوم مصعب الكندري 
حلراس����ة املرمى وفهد عوض 
وعبداهلل املرزوقي وسامر املرطة 
الدفاع،  ف����ي  الطاهر  ويعقوب 
وحسني حاكم وجراح العتيقي 
ووليد علي وناصر القحطاني في 
خط الوسط والعائد من االصابة 
خالد عجب واسماعيل العجمي 

في املقدمة.
ويعول اجلهاز الفني لألبيض 
على خدمات املرزوقي واملرطة 
ومن أمامهما املتألق حسني حاكم 
الدفاعي للفريق  العمق  لتأمني 
وعدم الس����ماح لالعبي الفريق 
اخلص����م بالتوغل ال����ى داخل 
املنطقة. كما يض����ع آماال على 
التحركات االيجابية من خالل 
اجلبهة اليسرى للملعب والتي 
يتواجد بها فهد عوض ووليد 
علي ويساندهما صاحب املجهود 
الوافر ناصر القحطاني في قيادة 
الفريق باجتاه منطقة  حمالت 
الفرص  جزاء اخلصم وتهيئة 
للمهاجمني اس����ماعيل العجمي 
الف����وز في لقاء  صاحب هدف 

الذهاب وخالد عجب، ومن املتوقع 
ان يلجأ االبيض الى احلذر في 
الربع الساعة االولى من املباراة 
حتسبا الندفاع الفريق اخلصم 
املدفوع بزخم جماهيري كبير 
حيث يأمل ان يحقق هدفا مبكرا 
يعيد به املباراة الى نقطة البداية 
االمر الذي يتطلب مراقبة مفاتيح 

اللعب للخصم وعدم الس����ماح 
لالعبي االطراف باالنطالق من 

االجناب.
ويالحظ ان اجله����از الفني 
لألبيض قد حذر العبيه من مغبة 
الكرة في وسط امللعب  تأخير 
وعدم االلتزام بضرورة التمرير 
السريع خلط املقدمة الذي عليه 
التعامل مع انصاف الفرص فضال 
عن التركيز العام في استثمار 

الفرص املتاحة.
الفني  ويب����دو ان اجله����از 
لساوث تشاينا بقيادة الكوري 
اجلنوبي كيم قد ادرك ان احلرب 
النفسية التي مارسها على العبي 
االبيض في لقاء الذهاب لم تؤت 
ثماره����ا، ومن املتوقع ان يلجأ 
اليوم الى اسلوب اللعب املفتوح 
بغية حتقي����ق الفوز وهو أمله 
البطولة  الوحيد لبلوغ نهائي 
وه����ذا ما يتطل����ب اللعب دون 

حتفظ وهو م����ا يجعل التنبؤ 
بنتيجة اللقاء ضربا من اخليال 
فساوث تشاينا ميتلك محترفني 
على مستوى ممتاز في جميع 
خطوطه الثالثة السيما املقدمة 
ولذلك فاحلذر مطلوب من العبينا 
بعدم االستهانة باخلصم قياسا 

الى ما قدمه في لقاء الذهاب.
وغاب ع����ن التدريب االخير 
لألبي����ض عدة عناص����ر مهمة 
لشعورهم باإلعياء واالرهاق، 
وهم حس����ني حاك����م ومصعب 
الكندري وعبدالرحمن العوضي، 
واعتمد امل����درب محمد عبداهلل 
على كيفية التعامل مع الكرات 
العالية، العتماد العبي ساوث 

تشاينا عليها كثيرا.
وقبل التمرين األخير امس، 
ش����اهد الالعب����ون واجلهازان 
الفني واإلداري شريط مباراة 
الذهاب، وش����رح بعدها املدرب 

التي  محمد عب����داهلل األخطاء 
ارتكبه����ا الالعب����ون، وطالبهم 
بالتركيز خصوصا في األوقات 
احلرجة م����ن املباراة، وأوضح 
نقاط الضعف والقوة في فريق 

ساوث تشاينا.
من جهته، قال مدافع االبيض 
البحريني عبداهلل املرزوقي: ان 
فريقنا ميتل����ك جميع مقومات 
الفوز ف����ي املباراة، وأطمح الى 
تس����جيل هدف اخر في االياب 
كما فعلت بالذهاب، ولن نسمح 
مبرور املهاجم����ني بارتياح في 
الدفاع. وامل ان يجدد االبيض 
الفوز على ساوث تشاينا على 

ارضه وبني جماهيره.
ويقود املباراة الدولي العماني 
محم����د الس����عيدي ويعاون����ه 
االماراتيان احمد بهروز ومحمد 
جاسم ويراقبها الفلبيني ريفير 

نازادينو.

الكرامة يتطلع 
إلى النهائي

يتطلع الكرامة السوري 
الى انتزاع بطاقة التأهل 
الى املباراة النهائية عندما 
يس����تضيف بيكامك����س 
الڤيتنامي في اياب نصف 

النهائي.
وكان الكرامة عاد من 
ڤيتنام بخسارة 1-2 ذهابا 

االسبوع املاضي.
الى  الكرامة  ويحتاج 
الفوز بهدف وحيد ليضمن 
بطاقة العب����ور، امال في 
تك����رار اجن����از مواطنه 

اجليش.

المرزوق غادر المستشفى

الكويت يحتّج لالتحاد اآلسيوي

عبداهلل: ساوث تشاينا فقير فنيًا

ق���دم النائب مرزوق الغامن ونائ���ب رئيس مجلس إدارة نادي 
الكويت خالد الغامن كتاب احتجاج رس���ميا الى االحتاد اآلسيوي 
بس���بب التجاوزات غير األخالقية التي تتبعها ادارة فريق ساوث 
تشاينا ضد فريق واعضاء وفد الكويت والتي بدأت مبنع االبيض 
م���ن التدرب على ملعب املباراة عكس ما فع���ل النادي في مباراة 
الذهاب، بالسماح لساوث تشاينا بالتدرب يومني بدال من يوم على 
ملعب املباراة بل متادت إدارة الفريق املضيف بإغالق جميع إنارة 
امللعب الرئيسي الذي يتدرب عليه الكويت بعد نصف ساعة فقط 
من بداية التدريب، ووصل األمر الى ان احلرس اخلاص في امللعب 
الرئيسي بدأ يحتك مع وفد الكويت ملنعهم من دخول امللعب مرة 

اخرى بعد اغالق اإلنارة ومنعهم من تأدية مترينهم األخير.

صرح مدرب االبيض الوطن���ي محمد عبداهلل بان الالعبني 
جاهزون خلوض املباراة بروح معنوية عالية، وقال: سنحاول 
امتصاص حماس جماهير والعبي فريق س���اوث تش���اينا في 
اول 15 دقيقة، وسنبادر بالهجوم ونسعى لتكثيف الالعبني في 
الوسط حفاظا على منطقة الدفاع، ومحاولة اقتناص اي فرصة 
للتسجيل، مما يساعدنا على اللعب بارتياح كبير، واضاف: ان 
الفريق املنافس فقير من الناحية الفنية، وهو اضعف مما كنا 
نتوقع، ولكن علينا احترام اخلصم مهما كان مستواه، وامل ان 
تنتهي املب���اراة في الوقت االصلي ويتأهل الكويت الى املباراة 

النهائية.
من جهته اع���رب قائد االبيض ج���راح العتيقي عن تفاؤل 
الالعبني بتحقيق نتيجة ايجابية في املباراة والتأهل الى النهائي، 
وتقدمي مس���توى مشرف للكرة الكويتية، وقال: قطعنا نصف 
الطريق للوصول إلى النهائي احللم، وتبقى 90 دقيقة تفصلنا 
عن حتقيق هذا احللم، وسنحاول ان نقدم االفضل في املباراة، 

بفضل الروح املعنوية العالية لالعبني.

غ���ادر رئي���س 
ن���ادي الك���وي���ت 
عبدالعزي�ز املرزوق 
املستش���فى بع���د 
م���ن  ش���ف������ائه 
الوعك���ة الصحية 
التي أملت به أخيرا، 
وشكر املرزوق كل 
من س�����أل عن�����ه 
أثن���اء وجوده في 
املستش�������ف��ى من 
رياضيني وإعالميني 
وعم�����وم الشع���ب 

الكويتي.
سالم����ات بوفهد 

وماتشوف شر.

في الجولة األولى من تصفيات كأس آسيا

أزرق الناشئين يلتقي أوزبكستان

فضية لسيدات الرماية في »غرب آسيا«
احرز املنتخب الوطني للرماية »سيدات« املركز 
الثاني وامليدالية الفضية في مسابقة 10 امتار مسدس 
هوائي في البطولة االولى لدول غرب آسيا للرماية 
املقامة حاليا بطهران. وقال رئيس الوفد محمد الغربة 
ان هذا الفوز حتقق على يد الفريق املكون من عواطف 

القالف وغزالن حسن ودالل الشرهان. 
واعرب عن ارتياحه لالرقام والنتائج التي حققها 
املنتخب حتى اآلن، مبينا ان »اجمالي امليداليات التي 
احرزها املنتخب في جميع فئاته بلغت 14 ميدالية 

منها 5 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات«.
كما اشار الغربة الى املسابقات التي ستقام اليوم 
في مس����ابقة »دبل تراب« مبشاركة الشيخ حمود 
الصباح وفهيد الديحاني وحمد العفاسي ومشفي 
املطيري وكذلك املسابقات التي سيخوضها فريق 
السكيت في رماية اخلرطوش، وقال ان »البطولة 
ناجحة من حيث التنظيم واملش����اركة حيث تشهد 
منافسات قوية بني الفرق املشاركة في هذه املسابقات 

التي بدأت منذ يوم اجلمعة املاضي«.

يخوض منتخبنا الوطني للناشئني لكرة القدم 
في الثانية ظهر الي����وم مباراة مهمة أمام املنتخب 
األوزبكي على ستاد كواالملبور في اجلولة االولى 
للتصفيات التمهيدية املؤهلة لنهائيات كأس آسيا، 
وتض����م املجموعة الى جانبه كال من أفغانس����تان 
والسعودية وباكستان، باالضافة الى أوزبكستان. 
ويسعى أزرق الناشئني لتقدمي نفسه بالصورة الالئقة 
وحصد النقاط الثالث الثمينة ليطمئن على بداية 
مشواره نحو التأهل الى نهائيات آسيا ويدخل العبو 
املنتخب الوطني مباراة اليوم وهم يعرفون مدى 
قوة الفريق اخلصم الذي يتصدر املجموعة الثالثة 
بفارق االهداف عن املنتخب السعودي، حيث فاز على 
باكستان بثالثية نظيفة. ويعول الوطني عبدالعزيز 
الهاجري على التفاهم والتجانس والروح القتالية 
ل����دى الالعبني. ولم يغفل اجلهاز الفني املالحظات 
التي مت تدوينها خالل مباراتي اجلولة األولى، السيما 
نقاط القوة والضعف في املنتخب األوزبكي الذي 
ميتلك خ����ط هجوم قويا حيث لديهم العبون ذوو 
مهارات فردية ممتازة ويجب تطبيق التكتيك الدفاعي 
بالطريقة املناس����بة. ويبدو ان الهاجري سيعتمد 

على طريقة 1/4/1/4 تتحول في بعض األحيان الى 
2/4/4 في حالة الهجوم. ومن احملتمل ان يش����ارك 
بتش����كيلة مكونة من: احمد العبداهلل في حراسة 
املرمى وعبداهلل املس����بحي ونادر العنزي كقلبي 
دفاع وعبداهلل الرشيدي كظهير أيسر وعبدالعزيز 
مصلح كظهير امين فيما يلعب محمد القبندي ونواف 
جازع كمحورين ومرزوق العجمي وسعود اديلم 
في خط الوس����ط ومتعب الشمري ومحمد فهد في 
خط الهجوم. من جانبه، اكد ابراهيم العبيد مساعد 
املدرب ان املنتخب مستعد ملباراة اليوم وان الالعبني 
عازمون على حتقيق النتيج����ة اإليجابية والفوز 
بالنقاط الثالث الثمينة حتى تكون انطالقتهم موفقة 
نحو التأهل الى نهائيات آس����يا، مؤكدا ان الالعبني 
واجلهازين الفني واإلداري بذلوا قصارى جهدهم 
في املعسكرات اإلعدادية السابقة سواء في الصني 
أو سلوڤاكيا وذلك للوصول ألفضل احلاالت الفنية، 
الفتا الى ان املنتخب األوزبكي من اقوى منتخبات 
املجموعة الثالثة وال يستهان بقدرات العبيه ولكن 
أزرق الناش����ئني قادر على تخطي أقوى املنتخبات 

لتحقيق آماله وتطلعاته.

دبشة يدعو 
العنتري العتزاله

مؤتمر صحافي 
ألكاديمية إيڤرتون

السالمية يحتفي 
بأبطال »طاولة الخليج«

استقبل مختار منطقة القيروان 
صب����اح العنتري ح����ارس مرمى 
الس����ابق فالح  الوطني  املنتخب 
دبش����ة مبناس����بة اعتزاله حيث 
اهداه درعا تذكارية بهذه املناسبة 
ودعاه حلضور مباراة اعتزاله التي 
ستجمع األزرق مع منتخب سورية 
على ستاد مبارك العيار في نادي 

اجلهراء في 26 اجلاري.

تعقد أكادميية إيڤرتون لكرة 
القدم مؤمترا صحافيا في احلادية 
عشرة من صباح اليوم مبناسبة 
زيارة كبار مدربي نادي إيڤرتون 
اإلجنليزي للبالد، وذلك في مركز 

حسني أبل مبنطقة الدسمة.

أقام نادي الساملية حفل عشاء 
تكرميا لفريق كرة الطاولة املتوج 
بلقب بطل االندية اخلليجية ال�24 
النادي  االخيرة، بحضور رئيس 
د.عبداهلل الطريجى ونائبه د.جواد 

عسكر وأعضاء مجلس اإلدارة.
واثنى د.الطريجى على اجلهازين 
االدارى والفن����ي والالعبني على 
املستوى الذي ظهر عليه الفريق 
خ����الل البطولة، وأثبت الالعبون 
انهم أبطال على قدر من املسؤولية، 
لذلك خصص مجلس إدارة نادي 
الس����املية اكبر مكافأة في تاريخ 

اللعبة تكرميا لالعبني.
ثم حتدث د.عس����كر وقال ان 
االجن����ازات ستس����تمر وهدفنا ال 
حدود له، ويجب على اجلهازين 
اإلداري والفني والالعبني، بذل املزيد 
من اجله����د والتركيز الن الفريق 
مقبل على املش����اركة في البطولة 
العربية. ثم كان����ت كلمة لعضو 
مجل����س اإلدارة وأمني الصندوق 
سامي اجلدعان، فوجه شكره لكل 
من ساهم باالجناز، واشاد بعطاء 
ابطال اخلليج، وقال ان  الالعبني 
الوص����ول الى القم����ة والتتويج 
بلق����ب البطولة اخلليجية ال� 24، 
جاء بفضل اهلل ث����م بفضل جهد 

اجلميع.

عبدالعزيز املرزوق

العبو األبيض خالل التدريب استعدادا ملواجهة ساوث تشاينا

أزرق الناشئني يبدأ اخلطوة األولى في التصفيات


