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طرد الالعب أحمد سوفيان، وعاد 
القائ���م االمين ليذود عن مرمى 
اصح���اب األرض حيث رد كرة 
العنزي الرأسية )59(، واستبدل 
الصربي غوران فهد االنصاري 
وأش���رك صالح الش���يخ بديال 
الهجومية  القوة  عنه لتنشيط 
الوس���ط،  وزيادة فعالية خط 
ووسط ذهول اجلميع مرت الكرة 
العرضية التي أرسلها وليد علي 

وصيحات اجلماهير ومن كرة 
بينية غابت فيها الرقابة الدفاعية 
بتاتا سجل نوفا هدف اندونيسيا 
بعد مواجهة للخالدي س���ددها 

بقوة على يساره )47(.
اراحة  الفني  وفضل اجلهاز 
املطوع في الشوط الثاني حيث 
اش���رك حمد العنزي بديال عنه 
الثانية لعب  الدقيق���ة  ومن���ذ 
االندونيسيون بعشرة العبني بعد 

من الالزم حيث أنذر وليد علي 
وبودي نوفا من إندونيسيا بينما 
كانا يستحقان البطاقة احلمراء، 
ثم حتولت السيطرة امليدانية الى 
اصحاب االرض حيث اضاع نوفا 
كرة انفرادية أمام اخلالدي ولكن 
سددها خارج املرمى )32( وعاش 
العبونا حالة من التوهان وسط 
امللعب حي���ث يبدو أنهم فقدوا 
تركيزهم بعد االحداث املصاحبة 

اندونيسيا في  مبسقط وتقبع 
قاع الترتيب ب� 3 نقاط.

ومن���ذ الدقائ���ق األولى من 
املب���اراة س���يطر العبونا على 
مجريات اللقاء من خالل انتهاج 
املدرب الصربي غوران توڤاريتش 
لطريقة لعب 3 � 5 � 1 � 1 مكنته 
من إغالق منطقة الوسط متاما 
على اصحاب األرض وس���هلت 
كثيرا م���ن عملية انتقال الكرة 
الدفاع الى الهجوم بسرعة  من 
وأخفق أحمد عجب في ترجمة 
الكرة العرضية التي أرسلها له 
وليد علي، وبسط األزرق نفوذه 
على املستطيل األخضر وأجاد 
فهد األنص���اري وطالل العامر 
في خط الوس���ط من خالل مد 
مهاجمين���ا بالكرات أو قيامهما 

بواجباتهما الدفاعية.

عجب الحاضر الغائب

وغاب عجب عن أجواء املباراة 

فلم يظهر بالصورة املطلوبة منه 
حتى على صعيد حتركاته داخل 
امللعب، حيث كان يعزف منفردا 
وبلحن نشاز واضح بعيدا عن 
أداء زمالئه، وحرم القائم األمين 
للمرمى االندونيسي مساعد ندا 
من تس���جيل هدف السبق بعد 
ان وقف في وجه تسديداته من 
كرة ثابتة )15(، وواصل العبونا 
مسلس���ل إهدار الفرص بعد ان 
أخفق احمد العيدان املتقدم في 
التي  الثابتة  الكرة  التعامل مع 
نفذها بدر املطوع، حيث قابلها 
برأسه بتردد واضح فمرت بجوار 

القائم األمين )19(.

تشابك باأليدي

وبعد تشابك باأليدي بني وليد 
علي وعدد من العبي اندونيسيا 
إثر اعتداء صريح على بدر املطوع 
الياباني  تعامل مع���ه احلك���م 
مينورو توغ���و بحيادية أكثر 

حتت أقدام عجب الذي كان يقف 
على اعتاب املرمى االندونيسي 
)65( وأدرك عجب هدف التعادل 
في نسخة كربونية من تلك التي 
مرت حتت قدميه بعد ان حول 
حمد العن���زي عرضية الطاهر 

ليودعها عجب باملرمى )71(.

ضغط متواصل

وواصل االزرق ضغطه الكبير 
على مرمى املس���تضيف بحثا 
القائم  الفوز ولك���ن  عن هدف 
األمين يعود ليؤكد وقوفه إلى 
جانب »معازيبه« حيث اعترض 
طريق كرة عجب الرأسية بعد 
عرضية فهد عوض من اجلبهة 
اليس���رى )74( كما أغفل حكم 
املباراة الياباني مينورو توغو 
ركلة جزاء صحيحة لالزرق إثر 
عرقلة املدافع االندونيسي حلمد 

العنزي )77(.
وفي آخ���ر تبديالته اخرج 

غوران عب���داهلل البريكي وحل 
مكانه محمد جراغ.

وكاد االخي���ر يحرز هدف 
التقدم لالزرق ولكن تسديدته 
جاءت بالشباك اجلانبي للمرمى 
)91( وف���ي مجمل احلديث عن 
املب���اراة فإن عش���وائية لعب 
اخلصم س���اهمت بشكل كبير 
في ظهور االزرق بهذه الصورة، 
فض���ال ع���ن اخت���الق اجواء 
مشحونة في منتصف الشوط 
االول وكان االجدر باملدرب ان 
يخرج ولي���د علي بعد ان فقد 
توازنه اث���ر تعرضه للضرب 
اثن���اء فترة توقف املباراة كما 
تكثر عالمات االستفهام حول 
مس���توى أحمد عج���ب رغم 
تسجيله لهدف التعادل اال انه 
اضاع فرصا باجلملة عالوة على 
حتركاته، وكأنه يلعب مباراة 
أخرى غير التي أقيمت في ستاد 

جيلورا.

فهد الدوسري
تعادل بطعم اخلسارة، تعادل 
عقد موقف املجموعة الثانية في 
تصفيات كأس آسيا 2011 بقطر، 
نعم كان باإلمكان أفضل مما كان، 
خ���رج األزرق امس متعادال مع 
املنتخب االندونيس���ي 1 � 1 في 
مباراة س���يطر فيه���ا منتخبنا 
عل���ى معظم فتراته���ا، وأضاع 
العديد من  »عجب« وزم���الؤه 
الفرص السهلة نتيجة ضعف 
الذي ظ���ل مدافعا عن  اخلصم 
مرماه حتى الدقائق االخيرة من 
عمر املب���اراة التي اقيمت على 
ارضه وبني جماهيره وس���جل 
نوفا هدف السبق لالندونيسيني 
)47( وتعادل عجب )71( ليتصدر 
األزرق مجموعته بفارق األهداف 
عن استراليا برصيد 7 نقاط، فيما 
حتت���ل عمان املركز الثالث ب� 4 
نقاط وتبقى ملنتخبنا مباراتان 
امام استراليا في الكويت، وعمان 

وليد علي »صاحب شرارة االشتباك« انطفأ نوره في الشوط الثاني )هاني الشمري(العبو املنتخبني أثناء اشتباكهم الذي شحن األجواء 

الصورة تعبر عن حال عجب »احلاضر الغائب« عن املباراة

أوزبكستان
إلى النهائيات

تأهلت اوزبكستان الى نهائيات 
كأس آسيا في الدوحة 2011 بفوزها 
عل����ى مضيفته����ا ماليزيا 1-3 
امس ضمن منافسات املجموعة 
الثالثة. وسجل غوفوروف )32( 
وناشيموف )58( وكبادزة )74( 
اهداف اوزبكس����تان، وباختيار 

)73( هدف ماليزيا.
وحققت اليابان فوزها الثاني 
وج����اء على حس����اب مضيفتها 
هونغ كونغ 4-0 ضمن منافسات 
املجموعة االولى. وسجل هاسيبي 
)32( وساتو )74( وناكامورا )84( 
واوكازاكي )90 من ركلة جزاء( 
االهداف. ورفعت اليابان رصيدها 
الى 6 نقاط، فارتقت الى صدارة 
املجموعة مؤقتا، وخسر منتخب 
تايلند امام نظيره السنغافوري 
0-1 ف����ي املجموعة اخلامس����ة 
املباراة  وسجل دوريتش هدف 

الوحيد في الدقيقة 37.

األبيض والخطيب في القائمة النهائية
 للمرشحين لجوائز االتحاد اآلسيوي

»اإلذاعات العربية« تنقل كأس آسيا

اعلن االحتاد اآلسيوي القوائم النهائية لالندية 
والالعبني واحلكام الذين يتنافسون على جوائز االحتاد 
الس����نوية للموسم 2009 والتي سيتم االعالن عنها 
خالل احلفل الذي سيقام 24 اجلاري مبقر االحتاد.

ودخل نادي الكويت بقوة للتنافس على افضل 
ناد بوصفه بطال لكأس االحتاد اآلسيوي الى جوار 
بوهانغ ستيلرز الكوري اجلنوبي بطل دوري االبطال 

ووصيفه االحتاد السعودي.
كما س����يدخل جنم القادسية واملنتخب السوري 
فراس اخلطيب في املنافسة على لقب افضل العب 
وينافسه على اللقب البحريني محمد عدنان واليابانيان 
كينغو ناكامورا وياسوهيتو ايندو وااليراني هادي 
عقيلي لتألقهم في املباريات املختلفة ملسابقات االحتاد 

باالضافة الى تصفيات كأس العالم.

قال مدير عام القناة الثالثة )الشباب والرياضة( 
بتلفزيون الكويت حافظ عبدالرزاق ان احتاد اإلذاعات 
العربية جنح في احلصول على حقوق نقل عدد من 

اهم البطوالت الرياضية املقبلة.
واوضح عبدال����رزاق اثر عودته من تونس بعد 
متثيله الكويت ف����ي اجتماعات االحتاد ان اهم هذه 
البطوالت دورتا األلعاب األوملبية الش����توية 2014 

والصيفية 2016.
واضاف ان االحتاد حصل ايضا على حقوق نقل 
بطولة كأس االمم اآلس����يوية التي ستقام في قطر 

2011 وكأس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم اضافة الى 
كأس أمم آسيا حتت 16 و19 سنة.

واش����ار الى ان االحتاد متكن من احلصول على 
حقوق البث التلفزيون����ي اللعاب اخرى مثل دورة 
دميوندلي����غ أللعاب الق����وى )2010 � 2014( وكذلك 

بطوالت العالم للكرة الطائرة ملدة 4 مواسم.
واكد ان القناة الثالثة الكويتية تساهم وتشارك 
في معظم تصفيات كأس العالم لكرة القدم في قارتي 
آسيا وأوروبا لعام 2010 للمنطقة اآلسيوية واألوروبية 

وأميركا الالتينية.

الكويت اندونيسيا

1 - 1

حاص��رت اجلماهير االندونيس��ية احلافلة التي تقل 
منتخبنا ملقر اقامته بعد نهاي��ة املباراة ومنعت »الباص« 
 م��ن التحرك ورمت��ه بقناني املياه ولك��ن العناية االلهية

حال��ت دون حدوث اصاب��ات تذكر في صف��وف البعثة 
الكويتية.

الجماهير اإلندونيسية ترمي حافلة األزرق

األزرق تعادل مع إندونيسيا بالثالثة: »عجب« و»القائم« و»الحكم« !
تصدر المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا 2011

 تعرضت اجلماهير 
الكويتية التي حضرت 
ل�تش�����ج�ي��ع األزرق 
ملضايق���ات م���ن قبل 
اجلماهير االندونيسية 
التي كانت جتلس معهم 
باملدرج نفسه ليطلب 
اليوسف  الشيخ احمد 
املنظم���ني نق���ل  م���ن 
جماهير الكويت بعيدا 

عن االندونيسيني.
 أوضح مدرب املنتخب 
الوطني الصربي غوران 
املؤمتر الصحافي  خالل 
بع��د املب��اراة ان فريقه 
أضاع العديد من الفرص 
بالفوز  احملققة والكفيلة 
واش��ار الى انه لم يكن 
يريد إشراك بدر املطوع 
اال ان اجلهاز الطبي أكد 

له سالمته.
 أبدى مدرب منتخب 
اندونيسيا غضبه من 
حكم املباراة لعدم طرده 
أكثر من العب كويتي 
حملاولتهم االعتداء على 
العبه الذي اشترك مع 

املطوع.
تصل بعث��ة األزرق   
للب��الد ف��ي ال��� 9:00 
من صباح الي��وم بقاعة 

التشريفات.

جاكرتامن 


