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هذا األزرق و»النعم« ..راعي فزعة وحسم
الكويت إلى نهائيات كأس آسيا 2011 بجدارة وبطولة بعد تعادل سلبي مع ُعمان في مسقط بمباراة بطلها نواف الخالدي

صالح الشيخ يحاول قطع الكرة من أمام العماني إسماعيل العجمي              )أ.ف.پ( وليد علي متخطيا العماني سعيد سهيل               )أ.ف.پ(

قائد استراليا جاسون كوليندا ميرر الكرة قبل العب اندونيسيا بوناريوا ستامان       

األزرق في المركز 88 عالميًا
إسبانيا تواصل الصدارة ومصر تهبط 7 مراكز

صع��د املنتخب الوطني 4 مراكز جديدة ف��ي التصنيف اجلديد 
لالحت��اد الدولي لكرة القدم »فيفا« ليصبح في املركز ال� 88 بعد ان 
كان في املركز92 وليصبح الثامن على مس��توى املنتخبات العربية 
واآلسيوية، بينما تراجع املنتخب املصري 7 مراكز واصبح في املركز 
ال� 17 عامليا بعد ان كان عاشرا ورغم تراجع بطل أفريقيا سبعة مراكز 
اال انه بقي في صدارة املنتخب��ات االفريقية والعربية، متقدما على 

الكاميرون )20(، ونيجيريا )21( وساحل العاج )22(.
ولم تتبدل صدارة التصنيف للمنتخبات حيث بقيت اسبانيا في 
املرك��ز األول متقدمة على البرازيل وهولن��دا وايطاليا بطلة العالم، 
وصعدت املانيا مرتبة واحدة وأصبحت خامسة، ودخلت اليونان بطلة 
اوروبا 2004 نادي العش��رة االوائل للمرة االولى منذ يونيو 2008 
بصعوده��ا مركزين. وتعود بعض التغييرات الكبيرة في التصنيف 
الى تخفيض قيمة مباريات املوس��م املاضي، كما أخذ بعني االعتبار 

31 مباراة دولية ودية اقيمت بعد التصنيف األخير.
ويتوق��ع ان حتصل تعديالت اضافية على الئحة الش��هر املقبل 

جراء زحمة املباريات الودية املقررة هذا األسبوع.
وهنا ترتيب املنتخب��ات ال� 20 االوائل: 1- اسبانيا، 2 - البرازيل، 
3- هولندا، 4- ايطاليا، 5- املانيا، 6- البرتغال، 7- فرنسا، 8- اجنلترا، 
9- االرجنت��ني، 10- اليونان، 11- كرواتيا، 12- روس��يا، 13- صربيا، 
14- تش��يلي، 15- املكسيك،  16- سويس��را، 17- مصر، 18- اميركا، 

19- االوروغواي، 20- الكاميرون.
وترتيب املنتخبات العربية: 17- مصر، 32- اجلزائر، 55- تونس ، 
57- السعودية، 63- البحرين، 70- املغرب، 87- العراق، 98- الكويت، 
92- قط��ر، 93- عم����ان، 101- سورية، 106- االردن، 107- اليمن، 
109- السودان، 115- االمارات، 116- ليبيا، 149- لبنان، 162- موريتانيا، 

173- فلسطني، 175- جزر القمر، 178- الصومال، 193- جيبوتي 

ناصر العنزي
أزرقكم،  أزرقنا، ه����ذا  ه����ذا 
هؤالء جنومنا، هؤالء أبطالكم، 
هم أبطالنا، هم جنومنا، إذا قال 
إليه، قالها  األزرق فاس����تمعوا 
سنعود من مسقط ببطاقة التأهل 
الى كأس أمم آس����يا في الدوحة 
2011، وتعادل����وا م����ع املنتخب 
العمان����ي دون أهداف وحجزوا 
بطاقة التأه����ل الثانية برصيد 
)9( نقاط بعد اس����تراليا األول 

)11( نقطة.
اهلل عليك يا األزرق إذا لعبت 
بروح عالية، اهلل عليك إذا أردت 
ان حتقق االنتصار، نعم فزمت ولم 
تتعادلوا بهذا األداء الرائع الذي 
أجبر عمان بط����ل اخلليج على 
مصافحتكم احتراما بعد املباراة، 
تأهل أزرقنا رغم الظروف الصعبة 
التي حتيط بنا وبالكرة الكويتية 

الكويتعُمان

0 - 0 

أستراليا تهزم إندونيسيا واألردن إلى النهائيات
واليابان تثأر من البحرين وفوز اإلمارات

تأهل االردن الى نهائيات آس����يا 
2011 املق����رر اقامته����ا بالعاصم����ة 
القطرية الدوحة بفوزه على نظيره 
الس����نغافوري 2-1، وس����جل عدي 
الصيفي )9( وانس بني ياسني )59( 
هدفي االردن، ونوح علم شاه )48( 
هدف سنغافورة، وكان على املنتخب 
االردني ان يخرج فائزا من مباراته مع 
ضيفه السنغافوري وأال تفوز تايلند 
على مضيفتها ايران، وحصل على 

مبتغاه الن االخيرة فازت 0-1.
الت����ي كانت  اي����ران  وتصدرت 
بلغت النهائي����ات قبل هذه اجلولة 
مجموعتها اخلامسة برصيد 13 نقطة، 
مقاب����ل 8 لالردن و6 لكل من تايلند 

وسنغافورة.
من جهة أخ����رى، حلق املنتخب 
إلى  املتأهلني  األس����ترالي بقافل����ة 
النهائيات وذلك اثر فوزه 1-0 على 
ضيفه اإلندونيسي امس في بريسبان 
ضمن منافس����ات اجلولة السادسة 
األخيرة م����ن مباري����ات املجموعة 
الثانية. وحسمت أستراليا بقيادة 
املدير الفني الهولندي بيم فيربيك 

أوكازاكا بهدف للمنتخب الياباني في 
الدقيقة 36، ثم عزز كيسوكي هوندا 
الفوز باله����دف الثاني للفريق قبل 
نهاية اللقاء مباشرة. وفي املجموعة 
نفسها تعادلت اليمن مع مضيفتها 
هونغ كونغ 0-0. أما في املجموعة 
الرابعة فحسمت سورية الصدارة بعد 
فوزها على لبنان 4-0 امس في دمشق 
ورفعت سورية رصيدها الى 14 نقطة 
بفارق نقطة امام الصني بعد ان كانا 
ضمنا معا التأهل للنهائيات مبكرا. 
وأحرز االهداف محم����د زينو )3(، 
وعبدالفتاح اغا )10(، وجهاد احلسني 
)47(، وعبدالرزاق احلسني )60(. وفي 
انتزعت اإلمارات  الثالثة  املجموعة 
الصدارة من مضيفتها أوزبكستان 
بالفوز عليها 1 � 0 في طشقند. وكان 
املنتخبان ضمنا تأهلهما الى النهائيات 
عن هذه املجموعة التي تضم ماليزيا 
املواجهة على زعامة  ايضا، فكانت 
املجموعة وخ����رج اإلماراتيون في 
الصدارة بفضل الهدف الذي سجله 
س����لطان املنهالي ف����ي الوقت بدل 

الضائع.

اإلندونيسي ماركوس ريهيهينا في 
التصدي لعدد من التسديدات والتقاط 
بعض الكرات العرضية ليحافظ على 
شباكه نظيفة حتى جاءت الدقيقة 42 
لتشهد هدف التقدم ألستراليا عندما 
القادمة من  الكرة  استغل ميليجان 

ضربة حرة وسجل الهدف. 

تأهل اليابان والبحرين

وفي املجموعة األولى ثأرت اليابان 
من البحرين وتغلبت عليها 2-0 امس  
لتعزز موقعها في صدارة املجموعة 
بعدما رفعت رصيدها إلى 15 نقطة 
بف����ارق ثالث نقاط أم����ام البحرين 
الذي من����ي بالهزمية الثانية له في 
املجموعة. وسبق للمنتخب البحريني 
أن أحلق باليابان الهزمية الوحيدة 
له في املجموعة عندما التقيا ذهابا 
في املنامة العام املاضي، حيث فاز 

املنتخب البحريني 0-1.
وضمن الفريقان التأهل للنهائيات 
قبل مباراة امس على س����تاد مدينة 
تويوتا والتي تنافسا فيها على قمة 
املجموعة فحس����ب. تقدم ش����نجي 

املباراة بهدف نظيف سجله املدافع 
مارك ميليجان في )42(، علما بأن 
مباراة الذهاب بينهما كانت قد انتهت 
العاصمة  ف����ي  الس����لبي  بالتعادل 

اإلندونيسية جاكرتا.
واعتمد املنتخب األسترالي الذي 
كان بحاجة إلى نقطة التعادل فقط 
في مب����اراة اليوم حلجز مقعده في 
النهائي����ات في مباراته على العبيه 
احملترفني في آسيا أكثر من اعتماده 
الالعبني احملترف����ني بأوروبا،  على 
بيد أنه حق����ق الفوز ليعزز موقعه 
في صدارة جدول املسابقة برصيد 
11 نقطة، وفرض منتخب أستراليا 
اللعب منذ  سيطرته على مجريات 
الدقيقة األولى وسدد العبه سيمون 
كولوس����يمو كرة قوية في الدقيقة 
اخلامس����ة لكنها ذهب����ت بعيدا عن 
املرمى. ورغم اس����تحواذ أستراليا 
على الكرة في معظم أوقات املباراة، 
سدد اإلندونيسي بودي سودارسونو 
كرة قوية في الدقيقة 11 تصدى لها 
املرمى األسترالي إيوجيني  حارس 
جاليكوفيتش. كما تألق حارس املرمى 

الترتيب النهائي للمجموعة الثانية

نقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالمنتخب

63216411أستراليا

6231659الكويت

6222448عمان

33363�6اندونيسيا

فإذا كانوا في مثل هذه الظروف 
وتأهلوا الى النهائيات فما بالكم 
إذا كانت ظ����روف رياضتنا في 

أفضل حالة؟!
الش����وط األول فرض  ف����ي 
الوطني اسلوبه على  منتخبنا 
منافس����ه العماني وأجبره على 
ان يلعب كم����ا يريد وليس كما 
يري����د هو، ووصل ال����ى مرماه 
مرتني كان على املهاجم يوسف 
ناصر ان يس����جل من احداهما، 
ففي الدقيقة )20( تهيأت له كرة 
على قدمه متاما وهو قريب من 
احلارس علي احلبسي اثر متريرة 
متقنة من عبداهلل البريكي لكنه 
سدد في احضان احلارس، وفي 
املرة الثانية )35( سقطت الكرة 
أمامه على بعد مترين من املرمى 
فسددها خارج املرمى، وال يعني 
ذلك ان يوسف ناصر كان سيئا 

بل أدى جهودا كبيرة وأش����غل 
دفاع عمان وأخذ أماكن مناسبة 

لكن التوفيق لم يحالفه.
ولم يكن منتخبنا األزرق في 
حالة دفاعية بحتة فهو ان حتصن 
في منطقة دفاعه بوجود رباعي 
الدفاع بقيادة مساعد ندا ومساندة 
من طالل العامر وعبداهلل البريكي 
وصالح الشيخ اال انه مارس حقه 
الهجومي بقيادة بدر املطوع الذي 
حت���رك في كل بقعة في امللعب، 
الكرات بشكل  وتناقل منتخبنا 
جي���د ووصل املرم���ى اكثر من 
مرة ولع���ب أفراده بروح عالية 
وكأن املباراة ليست على ملعب 

اخلصم.
وأحسن الرباعي الدفاعي في 
إبطال حتركات الثنائي الهجومي 
عماد احلوس���ني وحسن ربيع 
وأيض���ا كان احل���ارس ن���واف 

اخلالدي متماسكا وأخطأ فاضل 
في دفعه للحوس���ني في كرتني 
شكلتا خطورة على مرمانا، وركز 
منتخبنا على االنطالق السريع 
املرتدة  الكرات  بالكرة في حالة 
ولعبت األطراف بتواجد البريكي 

ووليد علي دورا جيدا في ذلك، 
وميكن القول ان منتخبنا األزرق 
في الشوط االول كان بحالة يقظة 

وتركيز.
أما املنتخب العماني فرغم انه 
ش���كل هجمات منظمة اال انه لم 

يصل الى درجة اخلطورة وأبرز 
فرصة كانت كرة ثابتة في نهاية 
الشوط األول سددها خليفة عايل 
بقوة بعيدا عن املرمى، وساعدت 
خبرة العبي عمان في خط الوسط 
متمث���ال في أحمد حديد وفوزي 

بشير واسماعيل العجمي واحمد 
كانو في تنوي���ع اللعب لكنهم 
واجه���وا صعوبة ف���ي اختراق 

صفوف منتخبنا.
وفي الشوط الثاني قام مدرب 
منتخبنا األزرق غوران توڤاريتش 
بإجراء تغييرين وأشرك طالل 
نايف وخالد خلف وكاد الثاني 
يس���جل هدفا من تسديدة قوية 
للك���رة ولكنها عل���ت العارضة 
بقليل، ولعب منتخبنا ش���وطا 
بطوليا، بعدما اقفل دفاعنا أمام 
هجمات اخلصم وأحسن نواف 
اخلالدي في التقاط الكرات املسددة 
وجنح أزرقنا ف���ي »عزل« خط 
وسط عمان عن هجومه وارتد 
بكرات سريعة كاد يسجل منها 
هدفا ولعب الثنائي مساعد ندا 
وحسني فاضل في إبطال الكرات 
العمانية ومثلهم���ا فهد عوض 

ويعقوب الطاهر في الظهيرين.
وتغلب مدربنا غوران على 
الفرنس����ي كلود لوروا  نظيره 
ف����ي تكتيكه  بعدم����ا أحس����ن 
وتوزيع العبيه وإحكام الرقابة 
على مصادر اخلطورة العمانية 
وأنقذ نواف اخلالدي هدفا محققا 

بفدائيته.
مثل منتخبنا نواف اخلالدي، 
الطاهر، مس����اعد ندا،  يعقوب 
حسني فاضل، فهد عوض، صالح 
العامر، عبداهلل  الشيخ، طالل 
البريكي )طالل نايف(، وليد علي 
)خالد خلف(، يوسف ناصر، بدر 

املطوع )جراح العتيقي(.
أدار املباراة اإليراني مسعود 
مرادي وأنذر كال من احمد حديد 
وسعد س����هيل ومحمد الشيبة 
من عمان وصالح الش����يخ من 

االزرق.

كنكوني: شكرًا للجميع 
وجه العب األزرق شهاب كنكوني شكره للجميع من العبني 
واداريني وجهاز فني واجلماهير التي حضرت ملسقط واجلماهير 
التي آزرتنا بالدعاء في الكويت، فهذا االنتصار ال يسجل باسم 
الالعبني فقط بل هو انتصار لكل الكويت، وما مييز هذا االنتصار 
انه جاء في ظل إخفاقات رياضية على جميع املستويات، مشيرا 
ال���ى ان هذا الفوز هو بداية ع���ودة الكرة الكويتية الى مكانتها 
الطبيعية في القارة اآلسيوية، ونعد أهل الكويت بتقدمي افضل 

أداء في نهائيات أمم آسيا 2011 بالعاصمة القطرية الدوحة.

النزال: التأهل من البوابة الصعبة 
أكد رئيس وفد األزرق مبارك النزال ان هذا التأهل الى آسيا 2011 
أتى من البوابة الصعبة في مشوار التصفيات خصوصا ان املباراة 
احلاس����مة للمنتخب خاضها خارج ملعب����ه وان دل هذا األمر على 
شيء فإنه يدل على العزمية واإلصرار الكبيرين لدى كل أفراد وفد 
املنتخب. وعن املباراة ق����ال النزال انه لم يتمكن من متابعه اغلب 
فترات املباراة بسبب شد األعصاب الذي واجهه، مضيفا ان آخر 5 

دقائق خرج من امللعب لعدم قدرته على متابعة مجريات اللعب.

الروضان هنأ الشعب الكويتي بالتأهل
هنأ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 
الش���عب الكويتي والعبي األزرق وأعض���اء اجلهازين اإلداري 
والفني على تأهل الكويت لبطولة كأس آس���يا التي ستقام في 
الدوحة عام 2011 اثر تعادله مساء أمس مع منتخب عمان. وقال 
الروضان في تصريح ل� »كونا« ان هذا التأهل جاء متزامنا مع 
احتفال الكويت بأعيادها الوطنية، معربا عن أمله في أن حتقق 

الرياضة الكويتية مزيدا من االنتصارات مستقبال.

مسيرات الفرح بالتأهل 
ما ان أطلق حكم املباراة اإليراني مسعود مرادي صافرة نهاية 
املباراة حتى امتألت الشوارع باحملتفلني بتأهل األزرق الى النهائيات 
اآلسيوية 2011 بقطر وعودته الى املشاركة ببطولته املفضلة، بعد ان 
كان منتخبنا قد غاب عن البطولة السابقة، وقد أعرب احملتفلون عن 
سعادتهم بهذا التأهل خصوصا انه جاء في ظروف رياضية صعبة 
للغاية، فهذا التأهل فرصة ممتازة ألن ينتشي الشارع الرياضي فرحا 
بعد ان عانى األمرين من املشاكل االدارية الرياضية واإلخفاقات في 

حتقيق نتائج ايجابية على مستوى اغلب األلعاب.

»األزرق« يصل عصر اليوم 
 

يصل األزرق الى البالد عصر اليوم 
قادما من العاصمة العمانية مس����قط 
في طائرة خاصة أمر بها سمو رئيس 

مجلس الوزراء تكرميا لالعبني.

تقي: أشكر كل من دعم »األزرق«
أعرب نائب رئيس اللجنة االنتقالية 
أس���د تقي ع���ن الش���كر واالمتنان 
جلماهيرنا الرياضية وكل من ساند 
األزرق في املباراة . وأشاد تقي بالوقفة 
الكبيرة والدعم املتواصل من اجلماهير 
الرياضية ومن الهيئات واملؤسسات 
الوطني���ة، وخص بالذك���ر طيران 
»الوطنية« و»الوطنية لالتصاالت« 
ورجل األعمال عبداهلل التمار، والهيئة 
العامة للشباب والرياضة، وكل من 

دعم املنتخب.
)أحمد باكير(


