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نقولها ناصحين راشدين
لم أكن أرغب في مشاهدة مباراة منتخبنا الرديف 
مع نظيره اليمني في نصف نهائي بطولة غرب آسيا 
واالكتفاء مبعرفة النتيجة بعد نهايتها وذلك ليقيني 
بأن مثل هذه املباري���ات لن تضيف جديدا للمتابع 
بس���بب احلالة الفنية واملهارية للفريق اخلصم مع 
احترامي ألحقيته في حتقيق الفوز، ولم أسال أيضا 
عن امتداد املباراة لشوطني إضافيني ومن ثم ركالت 
الترجيح ألن أي فريق بالعالم يكثر من الدفاع واحليطة 
والتشتيت والتفتيت باستطاعته أن يواصل اللعب 
حتى اليوم الثاني للمباراة، وتأخر »ازرقنا« الرديف 
في حتقيق الفوز حتى الركالت الترجيحية ألنه لم 
يجد فريقا »يستفزه« للعب املتعارف عليه تهاجمني 
أهاجمك إمنا وجد فريقا يبحث عن الكرة كي يغرس 
فيها مس���مارا إلفراغها من الهواء وتعطيل مرورها 
ما بني اخلطوط الثالثة ولذلك فإنه من الطبيعي ان 

تتأخر في حتقيق الفوز.
فاز االزرق ألنه الطرف االفضل حتى ملن يشاهد 
الكرة ألول مرة والفارق امله���اري كان واضحا بني 
العبيه والعبي املنتخب اليمني وشاهدنا ذلك )في 
اإلعادة طبعا( أثناء تنفيذ ركالت الترجيح، فاحلارس 
األمني خالد الرش���يدي متكن م���ن صد ركلتني بكل 
سهولة فيما ذهب املهاجم س���عود املجمد لتسديد 
الركل���ة األخيرة وكأن املرم���ى ال يوجد به حارس، 
ونعتب بشدة على املدافع أحمد الرشيدي بعدما اضاع 
الركلة الثالثة بتسديدة ضعيفة جدا، ورغم ان االزرق 
أسعدنا بوجود عناصر مطمئنة من شأنها ان تخدم 
منتخبنا األول مثل عبدالعزيز املش���عان »يحتفظ 
بالكرة كثيرا إال أنه يلعب بذكاء ش���ديد« وعبداهلل 
الش���مالي وفهد العنزي وعبداهلل البريكي وحسني 
املوسوي ويوسف ناصر بيد ان اختباره احلقيقي 
سيكون اليوم في نهائي البطولة أمام املنتخب اإليراني 
القوي، وبرأينا ان وصول االزرق الرديف الى هذه 
املرحلة شهادة تفوق للكرة الكويتية التي غرقت في 
مشاكل إدارية طوال السنوات الثالث املاضية وانه 
حان الوقت أن يترك احتاد كرة القدم برئاسة الشيخ 
 طالل الفهد يعمل بهدوء بعدما تأكد ان املرحلة املقبلة
بحاجة إلى قي���ادي مثل الفه���د »نقولها ناصحني 

راشدين«.
آخر نقطة: سافر االصفر إلى البحرين ملالقاة الرفاع 
في ذهاب نصف نهائي كأس االحتاد اآلسيوي بعد غد 
الثالثاء ب� 16 العبا، بسبب انضمام بعض العبيه إلى 
منتخب الرديف في االردن فيما عدا مساعد ندا الذي 
سيلحق بفريقه بعد حصوله على البطاقة احلمراء 
في مباراة اليمن »رب ضارة لالزرق نافعة لالصفر« 

فكالهما يلعب للوطن. وسالمتكم.
ناصر العنزي

 »األزرق الرديف« عينه على »ذهب آسيا«
تخطى اليمن بركالت الترجيح ويواجه إيران في المباراة النهائية اليوم لغرب آسيا

)أ.ف.پ( فهد العنزي يقطع الكرة من أمام اليمني حمادة الزبيري  

عبدالعزيز املشعان ينطلق بالكرة مبضايقة اليمني منصر باحاج

مشرف اليرموك سند احلملي وإلى جانبه املدرب الصربي تومسالف كاراسي في إحدى املباريات

إيران الكويت

9
الثالثة الرياضية

الحمود: األزرق قدم أداءً متميزاً
قال سفيرنا في االردن الشيخ فيصل احلمود املالك 
في تصريح ل� »كونا« بعد تهنئته الالعبني وتقليده فهد 
العنزي جائزة افضل العب في املباراة مع اليمن »ان 
الرياضة الكويتية متتاز بعمقها التاريخي، وحظيت 
باستمرار بدعم القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب 

السمو االمير الشيخ صباح االحمد«.
واضاف ان منتخب الكويت قدم منذ انطالقة البطولة 

اداء متميزا لفت انظار املتابعني واملهتمني، مؤكدا ان 
الرياضيني الكويتيني كانوا دائما خير سفراء لبلدهم 

وشعبهم لدى الدول الشقيقة والصديقة.
ورأى احلمود ان مباراة رديف االزرق مع املنتخب 
االيراني هي متثيل لكرة القدم العربية حتمل امانته 
الكرة الكويتية، كما هي عادة الكويت بني االش����قاء 

العرب.

عبداهلل العنزي
يبحث ازرق الرديف عن حتقيق 
املنتخب  بطولته االولى مبواجهة 
االيراني اليوم في املباراة النهائية 
لبطولة غرب آسيا السادسة لكرة 
القدم على ستاد امللك عبداهلل الثاني 

في العاصمة االردنية عمان.
وكان املنتخب���ان قد تأهال الى 
املب���اراة النهائية بع���د ان جتاوز 
االزرق عقبة اليمن 4 - 3 بركالت 
الترجيح بعد انتهاء الوقتني االصلي 
واالضافي بالتعادل 1 - 1، في حني 
تغلب املنتخب االيراني على العراق 

2 - 1 في نصف النهائي.
يذكر ان هذه املش���اركة االولى 
لالزرق في بطولة غرب آسيا، في 
حني حقق املنتخب االيراني اللقب 
في 4 مناسبات اعوام 2000 و2004 
و2007 و2008، فيما توج به العراق 
عام 2002. ازرقنا قدم مشوارا اكثر 
من ناجح في هذه البطولة، بدءا من 
املباراة االولى وصوال الى النهائي، 
وحقق اجلهاز الفني لالزرق مكاسب 
عديدة في ه���ذه البطولة، ابرزها 
احلارس املتألق خالد الرشيدي الذي 
برع بشكل الفت في هذه البطولة، 

ويستحق لقب افضل حارس.
الى مب���اراة نصف  وبالعودة 
النهائي لالزرق ام���ام اليمن التي 
اقيم���ت في س���اعة متأخ���رة من 
مس���اء اول من امس، فبعد شوط 
اول متوسط املستوى غلب عليه 
احلذر من املنتخب���ني على اللعب 
الهجومي، جن���ح املنتخب اليمني 
في افتتاح التسجيل عبر املخضرم 
علي النونو الذي وجد نفس���ه في 
مواجهة مرمى االزرق، بعد ان تلقى 
كرة عرضية من هيثم االصبحي، 
لم يجد النونو صعوبة في ايداعها 

مرمى خالد الرشيدي )55(.
وسريعا رتب االزرق صفوفه، 
وحاول ادراك التعادل حتى جاءت 
الدقيقة 70 التي شهدت حتوال في 
املباراة بعدما ط���رد احلكم العب 
االزرق مساعد ندا وحارس مرمى 
اليمن سالم عوض الحتكاكهما، سجل 
بعدها مباشرة االزرق هدف التعادل، 
بعد ان ارتقى املدافع احمد الرشيدي 
لكرة عرضية لعبها برأسه قبل ان 
تصطدم مبدافع اليمن وتدخل مرمى 

احلارس البديل سعود السوادي.

واستمرت افضلية االزرق في 
املباراة لكن من دون جدوى، ليحتكم 
الفريقان الى ركالت الترجيح بعد ان 
فشال في هز الشباك خالل الشوطني 
االضافيني، وسجل لالزرق جراح 
العتيقي وفهد االنصاري وحسني 
املوسوي وسعود املجمد، بينما اهدر 
احمد الرشيدي، في حني سجل لليمن 
زاهر مزيد وعلي النونو ومنصور 
بهاج، وتصدى املتألق خالد الرشيدي 

لركلتي هيثم ثابت وباسم عاقل.
الفني  وس���يكون على اجلهاز 
بقي���ادة املدرب الصرب���ي غوران 
توڤاريش ايج���اد بديل املدافع ندا 
في مب���اراة الي���وم لغيابه بداعي 
االيقاف، ومن املتوقع ان يش���رك 
محمد راشد كالعب قلب دفاع الى 
جانب احمد الرشيدي على ان يلعب 
ناصر الوهيب او ضاري سعيد على 
اجلانب االيسر وعامر املعتوق في 

اجلهة اليمنى.
ولن يغامر غوران كثيرا في خط 
الوسط والهجوم لذلك من املتوقع ان 
يبدأ املباراة بنفس التشكيلة التي 
لعب بها امام اليمن بتواجد جراح 
العتيقي وعبداهلل الشمالي كالعبي 
ارتكاز وامامهما عبدالعزيز املشعان 
وفهد العن���زي وعبداهلل البريكي 
ويوس���ف ناصر مهاجم وحيد، او 
ان يعود غوران الى تكتيكه السابق 
ويلعب بالعبي وسط ومهاجم ثان 
وهو حسني املوسوي أي انه يغير 

اخلطة من 1/5/4 الى 2/4/4.
االزرق عليه اللعب بحذر شديد 
امام منتخب متمرس كإيران وان بدا 
االخير بصورة مغايرة في املباراتني 
االخيرتني امام عمان والعراق عما 
قدمه ف���ي افتت���اح البطولة امام 
البحرين الذي انتهى بفوز ايراني 
عريض بثالثة اهداف نظيفة، وعلى 
العبينا اغالق منطقة الوسط امام 
الهجمات االيراني���ة مع االحتفاظ 
بالكرة لكسب الثقة مع مرور الوقت 

من املباراة.
والبد ان يطبق االزرق تكتيكه 
الس���ريعة  املرتدة  الهجم���ات  في 
على اكمل وجه، بوجود املش���عان 
والعنزي والبريكي واملوس���وي، 
الفردية  وهؤالء ميتازون باملهارة 

والسرعة.
م���ن جانبه، يس���عى املنتخب 

العنزي: نسعى للفوز باللقب
أكد العب االزرق فهد العنزي في تصريح ل� »كونا« 
ان اللقاء مع اليمن اتس����م بالندية نظرا حلساسيته 
ورغب����ة املنتخبني في بلوغ املباراة النهائية والفوز 
بلقب البطولة، مضيفا ان جميع الالعبني سيسعون 
جاهدي����ن للفوز بلقب البطول����ة واهدائه للجمهور 

الكويتي.
واعرب عن امله في ان يوفق الالعبون في الفوز 
باملباراة النهائية امام املنتخب االيراني رغم قوة وخبة 
االخير، مشيرا الى انه يعد احد ابرز املنتخبات املرشحة 

للفوز باللقب، حيث سبق له الفوز به 4 مرات.

أكد أن النادي ال يملك ملعباً للتدريب أسوة ببقية الفرق

الحملي: اليرموك يعاني وخسارتنا من القادسية طبيعية
مبارك الخالدي

أرجع مشرف فريق كرة القدم 
في نادي اليرموك س���ند احلملي 
خسارة فريقه الثقيلة امام القادسية 
2 - 9 في اجلولة الرابعة من بطولة 
كأس االحتاد التي جرت اول من 
امس، الى جملة من املشاكل التي 
يعاني منها الفريق، وقال احلملي 
في تصريح ل� »األنباء«: اننا نعتبر 
خسارتنا من فريق كبير بحجم 
القادسية امرا طبيعيا ألنه جاهز 
فني���ا وبدنيا ومنافس قوي على 
جميع البطوالت احمللية والقارية 
ايضا، اضافة الى متتعه مبحترفني 
على مس���توى ممي���ز، وال ميكن 
قي���اس امكانات العبينا احملليني 
واحملترفني مبا ميلكه القادسية.

واض���اف: ان اليرموك يعاني 
من العديد من املشاكل التي تعوق 
الالئق  الفريق بالش���كل  اع���داد 

للمنافسة على البطوالت، فنحن 
ال منل���ك ملعبا للتدريب اس���وة 
بباق���ي الفرق، وهذا من ابس���ط 
االمور، ولوال تعاون ادارة نادي 
الس���املية معنا في ذلك لكنا في 
وضع اسوأ مما نحن عليه اآلن، 
باالضافة الى االمكانات املتواضعة 
لالعبينا مقارن���ة بالالعبني في 
االندية االخرى، اذ كيف يتم اعداد 
الالعب بدنيا وذهنيا دون ان توفر 

له امللعب؟
واوضح احلمل����ي ان من بني 
االمور التي اثرت في الفريق هو عدم 
وجود محترفني اكفاء، فلدينا فقط 
برازيلي واحد هو اليكس، ويعاني 
م����ن اصابة وفي ظ����ل عدم توافر 
االمكانات املادية، ال ميكن التعاقد 
مع محترفني يستفيد منهم الفريق، 
كما ال ميكن استقدام العبني محليني 
ايضا من االندية الن اسعارهم ايضا 

ارتفعت هي االخرى.
ونفى وج���ود اي تقصير من 
اجله���از الفني بقي���ادة الصربي 
تومس���الف كاراس���ي ومساعده 
مبارك النمش، وقال: اذا اردنا ان 
نحاسب اي جهاز فني فعلينا اوال 
توفير متطلباته ثم نضعه على 
احملك، لكن يعلم اجلميع ان اجلهاز 
الفني س���بق وان طالب بتوفير 
العبني محترفني والسرعة في اجناز 
امللعب وهذه ليست مسؤوليته او 

من مهامه.
النادي  ادارة  وطالب احلملي 
الفني  بالتفاعل مع طلب اجلهاز 
للفريق بالس���رعة املمكنة النقاذ 
الك���رة في الن���ادي، وقال: يجب 
عل���ى اجلميع االلتف���ات للفريق 
والتكات���ف لعودت���ه الى رونقه 
الس���ابق، واالبتعاد عن الروتني 
الذي انعكس سلبا على  االداري 

األولمبي يلتقي تركمانستان مجدداً

كميل يغادر إلى الرياض

مبارك الخالدي
يلتقي منتخبنا االوملبي مع منتخب تركمانستان في الساعة ال� 
6:15 مساء اليوم على ستاد جابر الدولي، وهي املباراة الثانية بينهما. 
وكان االزرق االوملب���ي قد فاز على نظيره التركماني 4 - -2 على 

ستاد صباح السالم في النادي العربي مساء اخلميس املاضي.
ويواصل منتخبنا برنامجه االعدادي في هذه املرحلة استعدادا 
خلوض التصفيات اآلسيوية املؤهلة الوملبياد لندن املقررة في 23 
فبراير املقبل. اجلدير بالذكر ان وفد منتخبنا االوملبي س���يغادر 
البالد نهاية االسبوع اجلاري متوجها الى اململكة العربية السعودية 

ملواجهة املنتخب االوملبي السعودي وديا في 8 اجلاري.

يغادر البالد اليوم احملاضر ومقيم احلكام اآلس����يوي سعد كميل 
متوجها الى الرياض ملراقبة حكام مباراة الشباب السعودي وسيونغنام 
الكوري اجلنوبي التي تقام مساء بعد غد على ستاد امللك فهد في ذهاب 
الدور نصف النهائي من دوري ابطال آسيا لكرة القدم. ويدير املباراة 
طاقم حكام اس����ترالي بقيادة ماثيو كريس����توفر، ويعاونه ويلسون 

بنيامني ديڤيد وآناز هاكان والبحريني نواف شكراهلل رابعا.

»الكرة« يناقش تقريري أزرق الناشئين
مبارك الخالدي

يعقد مجلس ادارة احتاد الكرة اجتماعا االسبوع اجلاري ملناقشة 
التقريرين االداري والفني ملنتخب الناش����ئني الذي شارك في بطولة 
كأس اخلليج السابعة التي اس����تضافتها البالد من 21 الى 30 الشهر 
املاض����ي. وعلمت »األنباء« ان النية تتج����ه لدى االحتاد الصدار قرار 
باعفاء اجلهاز الفني للمنتخب حسب املالحظات الفنية التي صاحبت 
اداء املنتخب الذي حل خامسا في البطولة، اضافة الى عدم وجود اي 
استحقاق للمنتخب في املرحلة املقبلة. ويضم اجلهاز الفني لالزرق 
البرتغالي انطونيو فوالتي ومساعده احمد حيدر واملدير االداري ناصر 
بنيان. كما تتجه النية في االحتاد الى وضع اس����س جديدة لالهتمام 
بقطاع الناشئني في االندية، وحث جلنة املسابقات على استقرار جدول 

برنامج الناشئني.

االيراني الى اضافة اللقب السادس، 
ويضم عددا من الالعبني املميزين 
امثال ميالد ميالودي واميان موبعلي 
وميالد زاندي وسيد هادي عقيلي. 
ويعتمد املنتخب االيراني بشكل كبير 
على الكرات العرضية والتسديد من 
خارج منطقة اجلزاء هذا باالضافة 
ال���ى القوة البدنية واجلس���مانية 

الكبيرة لدى العبي ايران.

»األصفر« تدرب على ستاد المحرق
عبدالعزيز جاسم

وصلت بعثة فريق نادي القادسية الى املنامة ظهر امس استعدادا 
ملواجهة فريق الرفاع الثالثاء املقبل في ذهاب الدور نصف النهائي من 
بطولة كأس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم، وقد توجهت البعثة فور 
وصولها الى مقر اقامتها في فندق »اليت سويت«. وأجرى االصفر 
احلصة التدريبية االولى في البحرين مساء امس على ستاد احملرق، 
وفض���ل املدير الفني للفريق محمد ابراهيم البدء باجراء التدريبات 
الدخال الالعبني في اجواء املباراة املصيرية. ومن املتوقع ان ينضم 
مدافع الفريق مس���اعد ندا الى البعثة القدس���اوية ظهر اليوم قادما 
من االردن بعد حصول الالعب على البطاقة احلمراء املباش���رة في 
مباراة ازرق الرديف امام اليمن مساء اول من امس في الدور نصف 
النهائي لبطولة احتاد غرب آسيا في االردن، وسيغيب عن املباراة 

النهائية امام ايران اليوم.

من المتوقع التحاق ندا بالوفد


