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)رويترز( العب رديف األزرق سعود املجمد محاصرا بني 3 العبني أردنيني 

عمر بوحمد في مباراة سابقة مع مصر

استعدادًا للتصفيات اآلسيوية المؤهلة ألولمبياد لندن

»األولمبي« يسعى الستعادة ثقته
أمام تركمانستان اليوم

مبارك الخالدي
يلتقي منتخبنا االوملبي مع منتخب تركمانستان 
في الثامنة مساء اليوم على ستاد صباح السالم 
بالن���ادي العربي ف���ي مباراة دولي���ة ودية هي 
االولى لألزرق بعد عودته مؤخرا من معس���كره 
اإلعدادي في تايلند ومشاركته في بطولة ڤيتنام 
الدولية، وس���يلتقي املنتخبان في مباراة ثانية 

األحد املقبل.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة التجارب التي يؤديها 
األزرق اس���تعدادا خلوض التصفيات اآلسيوية 
املؤهلة الوملبياد لندن 2012، وسنطلق التصفيات 
23 فبراير املقبل حيث ستجري القرعة اآلسيوية 
20 أكتوبر املقبل لتكشف عن هوية املنتخب الذي 
سيواجه األزرق ذهابا وإيابا قبل اإلعالن عن التأهل 

الى الدور الالحق من التصفيات.
وكان األزرق قد بدأ استعداداته مبكرا لالستقرار 
على تشكيلته األساسية من بني عدد من الالعبني 
وخاض عددا غير قليل من املباريات الدولية الودية 
حيث سبق ان فاز على سنغافورة 3 � 0 مرتني في 
سنغافورة مايو املاضي، كما التقي البحرين مرتني 
االولى في الكويت في مايو املاضي وانتهى اللقاء 
بالتعادل من دون أهداف، والثانية في البحرين 

في أوائل الشهر اجلاري وفاز األزرق 2 � 0.
كما خسر االوملبي من املنتخب املصري بهدف 
ف���ي القاهرة وفاز في الكويت عل���ى األردني 2 � 
1، ثم ش���ارك في بطولة مجلس التعاون الثانية 
للمنتخبات األوملبية وأحرز املركز الثاني إذ تعادل 
مع السعودية 1 � 1 ثم فاز على عمان 5 � 4 بركالت 
الترجيح وتعادل مع االمارات 1 � 1 قبل ان يخسر 

املباراة النهائية من االمارات بهدف.

وأخيرا شارك املنتخب في البطولة الدولية التي 
استضافتها ڤيتنام حيث خسر من البلد املضيف 
0 � 3 ومن كوريا الشمالية االول 0 � 1 وتعادل مع 

استراليا من دون أهداف.

مرحلة االستقرار

ومن خالل املباريات السابقة وضع اجلهاز الفني 
لألزرق بقيادة الوطني ماهر الشمري ومساعده 
خالد احمد يده على العناصر القادرة على متثيل 
املنتخب خ���الل املرحلة املقبلة ومنها التصفيات 
اآلس���يوية املؤهلة لألوملبياد وه���ي األهم للكرة 
الكويتية كاستحقاق دولي مميز، كما ان مجموعة 
الالعبني قد جتاوزت رهبة املباريات الدولية التي 

عانى منها اجلهاز الفني بداية االستعدادات.
ويس���عى املنتخب اليوم الى طمأنة جماهيره 
واستعادة ثقته بنفسه حيث ان املباراة هي الظهور 
األول له محليا منذ مشاركته في البطولة اخلليجية 
ورحلتي تايلند وڤيتنام والتي جاءت نتائجهما 
سلبية للظروف املصاحبة، ومن املقرر ان يعود 
الى األزرق اليوم الالعبون املعتذرون عن الرحلتني 
ليكتم���ل عقد املنتخب باس���تثناء املصابني وهم 
احلارس حس���ني كنكوني وعبدالعزيز السليمي 
وفهد احلشاش كما ان الشكوك حتوم حول مشاركة 

غازي القهيدي الذي لم يكتمل شفاؤه.
وسيغيب ايضا حمد أمان وأحمد ابراهيم وسعد 
س���رور وعبداهلل الطاهر الذي���ن أراحهم اجلهاز 

الفني.
وكان املنتخب التركماني قد وصل فجر أول من 
امس وتوجه الى مقر إقامته بفندق الراية وأجرى 

امس تدريبا على ستاد صباح السالم.

األزرق يتدرب في »اسباير« 
ويقيم في »انتركونتيننتال« بكأس آسيا 

عبدالعزيز جاسم
حضر مشرف األزرق علي محمود أمس ورشة عمل اللجنة املنظمة 
لكأس آسيا التي تس����تضيفها الدوحة خالل الفترة من 7 الى 29 يناير 
املقبل، ومت مناقشة العديد من االمور املتعلقة بالبطولة. وكان محمود 
قد وصل الى الدوحة قادما من االردن، حيث تواجد هناك مع بعثة رديف 
االزرق املشارك في بطولة غرب آسيا. وقال محمود في اتصال هاتفي مع 
»األنباء«: ان االجتماع كان مطوال ونوقشت خالله جميع األمور املتعلقة 
باالزرق في النهائيات، ومت حتديد ستاد خليفة الستضافة مباريات منتخبنا 
في املجموعة األولى التي تضم قطر املستضيف والصني واوزباكستان، 
كما مت حتديد برنامج التدريبات وستقام في اكادميية »اسباير«، مشيرا 
الى ان الوفد س����يقيم في فندق »انتركونتيننتال« خالل فترة البطولة. 
وتوجه بالشكر الى القطريني على االستضافة املميزة لالجتماع، وتوفير 
كل س����بل الراحة جلميع املنتخبات وليس الكويت فقط، مشيرا إلى انه 
خ����رج من االجتماع دون أي احتجاج على جميع االمور التي نوقش����ت 
خالله، امال ان يظهر االزرق بصورة مشرفة في النهائيات. وأضاف محمود 
انه بالرغم من وجوده في قطر، إال أنه ش����اهد مباراة رديف االزرق مع 
االردن )2-2( اول من امس، وعلق على االداء قائال: »ان الالعبني كانوا 
أبطاال وعلى قدر املس����ؤولية خصوصا احلارس خالد الرش����يدي الذي 
تصدى لركلة جزاء، ولعب دورا مهما في التأهل الى نصف النهائي رغم 
وفاة جده في نفس يوم املباراة«. واشار الى ان العبينا لديهم املزيد من 

العطاء سيظهر بصورة كاملة في كأس آسيا.

أغلب عناصر املنتخب من األصفر 
الذي تنتظره مباراة في 9 منه امام 
الساملية بكأس االحتاد وفي 15 امام 
العربي بالدوري املمتاز وفي 19 في 
إياب الدور نصف النهائي بكأس 
االحتاد االس����يوي أمام الرفاع ما 
يعني ان الالعبني س����يلعبون مع 
القادسية وهم في أسوأ أحوالهم 

البدنية. 
إبراهي����م ان هناك  واوض����ح 
مشكلة كبيرة ستواجهه أمام الرفاع 
5 اكتوبر املقب����ل وهي عدم قدرة 
الفريق على االستفادة من خدمات 
سبعة من العبيه في حال وصول 
رديف االزرق إلى نهائي غرب آسيا 
الذي س����يقام في 3 أكتوبر وهو 
ما يعني ان اش����راكهم في املباراة 
أمر شبه مستحيل، فكيف يلعب 
الفريق مباراة قوية في ظل غياب 
اربعة من مدافعيه هم ضاري سعيد 
وعامر املعتوق ومساعد ندا ومحمد 
راشد كما أن خط الوسط سيفتقد 
خدمات عم����ر بوحمد الذي انضم 

مؤخرا لالوملبي؟
واكد ان حس����ني فاضل وبدر 
املطوع وجهاد احلس����ني وفراس 
اخلطيب ون����واف اخلالدي باتوا 
جاهزين للمواجهة ومن احملتمل أن 
يشاركوا امام اليرموك غدا بكأس 
االحتاد لكي يقف على جهوزيتهم 

التامة.

عبدالعزيز جاسم 
قال م����درب القادس����ية محمد 
إبراهيم عقب اخلس����ارة الكبيرة 
امام النصر 1-4 في كأس االحتاد 
أول من ام����س ان الهزمية جاءت 
ف����ي وقتها حتى ي����رى اجلمهور 
احلال التي وصل إليها القادسية 
بعد تش����تيت العبيه وتوزيعهم 
على املنتخب����ات الوطنية، فكيف 
ملدرب ان يطبق خططه على عدد 
ال يتجاوز 12 العبا، الفتا الى انه ال 
يريد تبرير اخلسارة اال ان هناك 
اسبابا ومالبسات يجب ان يعرفها 

اجلمهور واملتابعون. 
واشار إبراهيم الى أن األصفر 
ومنذ بداية فترة اإلعداد وحتى اآلن 
لم تكتمل صفوفه مرة واحدة، مؤكدا 
أن اخليارات التي كانت امامه في 
مباراة أول من أمس كانت محدودة 
خصوصا في خط الدفاع الذي يغيب 
عنه سبعة العبني، اربعة منهم مع 
منتخب الرديف باالضافة إلى حسني 
فاضل املصاب وفايز بندر وعلي 
النمش اضافة الى استدعاء األوملبي 
لعمر بوحم����د، وهو ما اضطرني 
إلى إشراك عصام العدوة كالعب 

ارتكاز اخر.
وبني أن الالعبني كان عليهم ان 
يدافعوا عن أسمائهم واسم القادسية 
بتقدمي اداء أفضل مما ظهروا عليه، 
فكيف بتواجد أحمد عجب وخلف 

الك����رة بإراحة  وطالب احتاد 
العبي األصفر املنضمني للمنتخب 
في الفت����رة املقبلة خصوصا في 
املباريات الودية ألن القادسية لديه 
مهمة قارية وبحاجة إلى مجهودات 
كل العب، مش����يرا ال����ى ان موعد 
مبارات����ي البحرين وڤيتنام في 8 
و12 أكتوبر املقبل لم يكن موفقا الن 

االمور كما كشفت مستوى اغلب 
الالعبني الذين علموا اآلن أن عدم 
إشراكهم سابقا في بعض املباريات 
كان لتراجع مستواهم امللحوظ، 
الفتا الى ان أكب����ر همه واكثر ما 
يفكر فيه اآلن في كاس االحتاد ليس 
النتائج بل عودة املصابني وكذلك 

ابراز العبني جدد للمستقبل. 

السالمة ونهير الشمري وصالح 
الشيخ وطالل العامر نخسر بهذه 
النتيجة الكبيرة؟ وحتى لو كان 
اجلهاز الفني مخطئا مع غياب هذا 
العدد فيج����ب ان يلعب اآلخرون 

ويدافعوا عن اسمائهم. 
واضاف إبراهيم أن اخلسارة في 
كأس االحتاد كشفت له الكثير من 

بعد األحداث التي رافقت المشاركة في غرب آسيا

»القوى« يستبعد 12 العبًا من المنتخب

البطولة العربية لـ »قدم السيدات« بالبحرين

مبارك الخالدي
 قرر مجل���س ادارة احتاد العاب القوى في 
اجتماع طارئ عقده مساء اول من امس، استبعاد 
12 العبا من املنتخب الوطني بعد مناقشة التقرير 
املقدم من ادارة الوفد واملدير الفني املشارك في 
دورة غرب آس���يا التي اقيمت في حلب الشهر 

اجلاري.
وكانت مشاركة الكويت في البطولة قد شهدت 
احداثا قام بها بعض الالعبني ورفضهم السكن 
في الفندق احملجوز مسبقا لالقامة فيه من ادارة 
االحتاد، ورفضهم ايضا املش���اركة في سباق 

التتابع بداعي االرهاق، ومحاولة العب التهجم 
على احد املدربني الوطنيني.

وقد اجتمع االحتاد مع الالعبني املستبعدين 
لتقدمي االعتذار عما بدر منهم في البطولة، بيد 
انهم رفضوا، ما استدعى االحتاد الى اتخاذ قرار 

باستبعاد الالعبني من املنتخب.
والالعبون املستبعدون هم: عبدالعزيز املنديل 
وجاس���م السند وجاس���م املاص وفهد السعد 
وابراهيم سيار وصالح احلداد وعلي الصباغة 
ومشاري سرور وعثمان الرياح وعبداهلل اليوحة 

وحمود طارق وعيسى اليوحة.

تستضيف البحرين البطولة 
النسائية  القدم  لكرة  العربية 
والتي تقام في أكتوبر املقبل، 
وقال رئيس اللجنة التحضيرية 
للبطولة عبدالرحمن عسكر ان 
»ثماني دول عربية هي البحرين 
وقطر ومصر ولبنان واألردن 
والعراق  وفلسطني  وسورية 

ستشارك في البطولة«.
اللجنة  ان  عسكر  وأضاف 

الفنية للبطولة ستقوم مبراسلة 
االحتاد الدولي لكرة القدم من 
اجل االعتراف بالبطولة دوليا 
وادخالها في التصنيف العاملي 
االحتاد  يصدره  والذي  للعبة 

الدولي.
وذكر ان املنتخب الفائز بلقب 
البطولة سيحظى بفرصة السفر 
الى أملانيا القامة معسكر تدريبي 
مشترك مع منتخب أملانيا ضمن 

رحلة االعداد األخير للمشاركة 
في بطولة كأس العالم للسيدات 

العام املقبل.
الدعم  إلى  عس����كر  وأشار 
الس����فارة  تقدمه  الذي  الكبير 
األملانية في البحرين من أجل 
النجاح  أسباب  جميع  ضمان 
تعد  التي  الس����يدات  لبطولة 
األول����ى من نوعه����ا على هذا 

املستوى.

طالب اتحاد الكرة بإراحة العبي القادسية

إبراهيم: الخسارة أمام النصر جاءت في وقتها

اليتامى يشيد بأداء الالعبين وانتزاعهم التعادل 2 - 2.. وحسين يطمح في التأهل إلى المباراة النهائية

أداء مبهر لـ »الرديف« يطيح باألردن ويتأهل إلى نصف نهائي غرب آسيا
عبداهلل العنزي 

عم����ت األفراح بعثة املنتخب الوطني الرديف في 
العاصم����ة األردنية عمان اول م����ن امس بعد تأهله 
املس����تحق الى الدور نصف النهائي من بطولة غرب 
آسيا السادسة، اثر تعادله مع األردن املضيف 2-2، 
ليتصدر األزرق بذلك مجموعت����ه الثانية برصيد 4 
نقاط في حني ودع كل من األردن »نقطتان« وسورية 
»نقطة« البطولة بحلولهما ثانيا وثالثا على التوالي، 
وتأهل املنتخب اإليراني »حامل اللقب« الى الدور ذاته 

بصدارته للمجموعة األولى.
وس����يلعب األزرق في نصف النهائي غدا بعد ان 
يحدد في ساعة متقدمة من مساء امس مع من سيلعب 
بعد النظر فيمن س����يتأهل الى الدور نصف النهائي 
عن املجموعة األولى حيث يلتقي العراق مع فلسطني، 
ويكفي العراق الفوز او التعادل بأي نتيجة لصدارة 
املجموعة األولى، عل����ى ان يتأهل اليمن ثانيا كونه 
صاحب افضل مركز ث����اٍن في البطولة. ويعد جناح 
األزرق في اقصائه صاحب األرض واجلمهور اجنازا 
كبيرا لالعبينا الشباب »دون 23 عاما« وهو أمر يبشر 
بوجود صف ثان ال يقل قوة عن املنتخب االول، مع 
العلم أن األزرق افتقد هذه امليزة »وجود صفني بنفس 
املستوى تقريبا« منذ عام 1998. واثبت ازرق الرديف 
ش����جاعة كبيرة بعد ان قل����ب الطاولة على خصمه 
االردني، وان كان اكثر م����ا يثير القلق هو لعبه في 
تلك املباراة عل����ى الهجمات املرتدة، أي انه لم يبادر 
ال����ى الهجوم إال بعد تخلفه بهدفني، وهذا األمر يجب 

ان يعاجله اجلهاز الفني سريعا قبل املباراة.
وبالعودة الى مجريات املباراة، قدم األزرق شوطا 
اول سيئا للغاية حيث عجز العبونا عن مجاراة األردن، 
وظهر االرتباك واضحا على العبي األزرق ولعل السبب 
في ذلك يعود الى احلضور اجلماهيري الكبير، وضغط 
األردن منذ بداية الشوط على مرمى خالد الرشيدي 
الذي ذاد ببراعة عن شباكه، خصوصا عندما تصدى 
لركلة اجلزاء التي سددها حسن عبدالفتاح )29( وقد 

اثبت الرشيدي براعة كبيرة في تصديه للكرة.
وجنح حسن عبدالفتاح في تعويض إخفاقه بركلة 
اجلزاء وسجل هدف التقدم ملنتخب بالده من تسديدة 

قوية على ميني الرشيدي )38(، لينتهي الشوط االول 
بتقدم اردني. وفي الشوط الثاني وجد املنتخب االردني 
نفسه في افضل بداية ممكنة عندما أضاف العبه حسن 
عبدالفتاح الهدف الثاني من تسديدة من داخل منطقة 
اجلزاء )51(. وجنح يوسف ناصر في ترجمة افضلية 
األزرق الى هدف قلل به الفارق بعدما ارتقى برأس����ه 
لعرضية املجتهد محمد راشد ووضعها ناصر برأسه 
في شباك احلارس االردني عامر شفيع )60(، وضغط 
األزرق بقوة بحثا عن هدف التعادل الذي سيؤهلهم 
ال����ى الدور نصف النهائي وحقق لهم البديل الناجح 
س����عود املجمد ما أرادوا، عندما هزت رأسيته شباك 

االردن مدركا التعادل لألزرق »78«.
وكان اجلهاز الفني لألزرق قد فضل اعطاء الالعبني 
املش����اركني في املباراة تدريبا خفيفا مساء امس لفك 
العضالت فقط، في حني أدى الالعبون الذين لم يشاركوا 
بعض التدريبات اللياقية، هذا وس����يؤدي منتخبنا 

تدريبه الرئيسي اليوم.
وأشاد رئيس وفد املنتخب يوسف اليتامى بالنتائج 
املشرفة التي حققها املنتخب والتي أهلته العتالء ترتيب 
فرق املجموعة الثانية والتأهل للدور نصف النهائي، 
وقال ان شباب املنتخب قدموا عروضا ونتائج حازت 
رضا جميع أعضاء الوفد، وقد برهنوا على كفاءتهم 

وقدرتهم السيما في لقاء األردن.
من جهته، قال الالعب سعود املجمد ان املنتخب 
قدم أداء متميزا، معربا عن أمله ان يس����هم في زرع 
الثق����ة في نفوس جميع الالعب����ني ليقدموا مباريات 

أفضل في األدوار النهائية.

حسين: نطمح للنهائي

من جانبه، أشاد مدير األزرق أسامة حسني بالعبي 
املنتخب واجلهازين اإلداري والفني بعد التأهل الى 
الدور نصف النهائي، واصفا هذا التأهل باملس����تحق 
بعد ان قدم منتخبنا مستوى جيدا في املباراتني. وبني 
ان املباراة مع األردن كانت مثيرة للغاية، وقد اثبت 
األزرق حسن ادائه بعودته السريعة على الرغم من 
التأخر بهدفني، مضيفا ان مثل هذه املباريات هي التي 

تعطي الشخصية احلقيقية للمنتخب.

يتقدم القس���م الرياضي بخالص العزاء من الالعبني خالد وفهد 
الرشيدي لوفاة املغفور له جدهما، اسكن اهلل الفقيد في فسيح جناته 

والهم اهله الصبر والسلوان. إنا هلل وإنا إليه راجعون.

خالص العزاء

)هاني الشمري(عصام العدوة ومجيد طالل يتنازعان الكرة


