
تقيم اللجنة املؤقتة املكلفة ب��إدارة 
ش��ؤون االحت���اد الكويتي لكرة القدم، 
حفال لتكرمي وزير اإلعالم ووزير الدولة 
لشئون الشباب السابق ورئيس اإلدارة 
العامة للطيران املدني الشيخ سلمان 
احلمود الصباح، في السابعة والنصف 

من مساء السبت املقبل بديوانية االحتاد.
ويأتي حفل التكرمي تقديًرا ملا بذله 
الشيخ سلمان احلمود الصباح، من جهود 
متواصلة م��ن أج��ل مصلحة الرياضة 
الكويتية محلًيا وخارجًيا، وذل��ك وفقا 
لبيان صحفي أص��دره االحت��اد الكويتي 

لكرة القدم أمس.
وس��ي��ق��وم ال��ش��ي��خ س��ل��م��ان احل��م��ود 
الصباح خالل احلفل بافتتاح ديوانية 
االحتاد، والتي تستقبل رؤساء وأعضاء 
م��ج��ال��س إدارات االحت�����اد واألن���دي���ة 
ال��ري��اض��ي��ة ال��س��اب��ق��ن واحل��ال��ي��ن، 
وقدامى الالعبن، والالعبن احلالين، 
واإلعالمين واألسرة الكروية يوم االثنن 

من كل أسبوع.
ووجهت اللجنة املؤقتة الدعوة إلى 
رؤساء وأعضاء مجالس إدارات االحتاد 

السابقة من أجل حضور احلفل.
يذكر أن الشيخ سلمان احلمود هو من 
قام بتعين اللجنة املؤقتة، وذلك بعد حل 
احتاد الكرة السابق 25 من شهر أغسطس 

زيارة سابقة للحمود ملقر احتاد الكرةعام 2016.
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األوروغواي  بني  قمة 
وال���ب���رازي���ل.. وأخ���رى 
ب��������������ني األرج���������ن���������ت���������ني 
وتشيلي في تصفيات 

15املونديال

اجلميع  يعمل  ه��ل 
ف�����������ي م�����ان�����ش�����س�����ت�����ر 
واملنتخب  يونايتد 
اإلجن�����ل�����ي�����زي ع��ل��ى 

14إبعاد روني؟

يتطلع املنتخب السعودي إل��ى مواصلة 
مشواره الناجح على حساب تايالند في حن 
تنتظر اإلم���ارات مهمة صعبة أم��ام اليابان، 
اخلميس في اجلولة السادسة من تصفيات 
آسيا املؤهلة إلى نهائيات مونديال 2018 في 

روسيا.
وتتصدر السعودية املجموعة الثانية في 
الدور الثالث احلاسم برصيد 10 نقاط بفارق 
األهداف أمام اليابان، وحتتل استراليا املركز 
الثالث )9 نقاط( بفارق األه��داف أيضا أمام 
اإلم��ارات، ويأتي العراق في املركز الرابع )3 

نقاط(، وأخيرا تايالند )نقطة واحدة(.
ويتأهل أول وثاني كل من املجموعتن الى 
النهائيات مباشرة، بينما يلعب صاحبي املركز 
الثالث ملحقا من ذهاب واياب على ان يواجه 
الفائز فيه رابع منطقة الكونكاكاف في ملحق 

آخر.
ويحل »األخ��ض��ر« السعودي ضيفا ثقيال 
على نظيره التايالندي في بانكوك بعد ان اقام 
معسكراً في  يناير ملدة 10 أي��ام في أبوظبي 
خ��اض خ��الل��ه م��ب��ارات��ن ودي��ت��ن ت��ع��ادل في 
األول���ى سلبا م��ع سلوفينيا، واك��ت��س��ح في 

الثانية كمبوديا 2-7.
وتطمح السعودية ال��ى ال��ع��ودة بالنقاط 
الكاملة وقطع خطوة مهمة نحو التأهل قبل 
املوقعة املهمة جدا مع العراق الثالثاء املقبل 
ف��ي ج��دة وال��ت��ي ق��د تكون مفتاح تأهلها الى 

النهائيات.
لكن الفوز على تايالند يحتاج إل��ى جهد 
مضاعف وتركيز كبير تام الن تايالند صعبة 
على ارضها والدليل انها انتزعت التعادل من 

استراليا رغم خروجها من املنافسة نهائيا.
وحتمل املواجهة بن الطرفن الرقم 16 في 
مختلف املباريات الرسمية وال��ودي��ة ففازت 
السعودية 13 م��رة مقابل تعادل وخسارة، 
وس��ج��ل هجومها 39 ه��دف��ا مقابل 9 أه��داف 

وجلت شباكها.
واللقاء ه��و ال��س��ادس ف��ي تصفيات كأس 
العالم )مرتان في 2001 ومرتان في 2011 
ومرة في 2015(، وفازت السعودية 4 مرات 

مقابل تعادل.
ووصف العب خط الوسط تيسير اجلاسم 
املواجهة ب�«الصعبة« وقال االربعاء في مؤمتر 

صحافي »املواجهة صعبة أمام منتخب متطور 
ون��درك كالعبن أن املباراة فرصة لكي نتقدم 
ونعزز صدارتنا وسنكون على قدر املسؤولية 
فهذه املواجهة ستساهم ف��ي منحنا  خطوة 
نحو املقدمة«. وتابع »بال شك، األجواء وفارق 
التوقيت أم��ر مؤثر لذلك نحن تواجدنا في 

تايالند مبكراً لنتمكن من التأقلم«.

اإلمارات وصعوبة املهمة 
ب��دوره، يتطلع منتخب اإلم��ارات الى تكرار 
ما حققه في ضربة البداية عندما يستضيف 
نظيره الياباني على اس��ت��اد ه��زاع ب��ن زاي��د 

مبدينة العن.
وتعتبر اإلم��ارات بحاجة ماسة الى تكرار 
الفوز الذي حققته في االول من  سبتمبر املاضي 
على ملعب »سايتاما 2002« في طوكيو عندما 
تغلبت على اليابان 2-1 ملحقة بها الهزمية 
االولى على ارضها في تاريخ لقاءات املنتخبن 

الرسمية.
وت��أخ��رت اإلم����ارات بهدف مهاجم ميالن 
االيطالي كيسوكي هوندا قبل ان ترد بهدفن 
عبر هدافها وهداف التصفيات برصيد 15 هدفا 

احمد خليل .
وتسعى اإلم���ارات ال��ى الفوز غ��دا في اول 
مباراة من اثنتن ستخوضهما على أرضها في 

دور االياب )الثانية مع السعودية(.
وتستضيف االمارات في مبارياتها اخلمس 
املتبقية اليابان والسعودية، وحتل ضيفة على 

استراليا والعراق وتايالند.
وكان املدرب مهدي علي اعلن مع بداية فترة 
االع��داد ملباريات ال��دور الثاني أن »األبيض« 
بحاجة الى 10 نقاط من أصل 15 ممكنة حتى 
يتأهل الى املونديال للمرة الثانية في تاريخه 

بعد 1990 في ايطاليا.
وقال علي »املباريات اخلمس االخيرة في 
تصفيات امل��ون��دي��ال سيكون التعامل معها 
مباراة تلو اخ��رى، لكن في املجمل هي تكمل 
بعضها بعضا، علما باننا نحتاج الى 10 نقاط 

إضافية حلجز بطاقة التأهل«.
وينبغي على امل��درب التوصل الى تشكيلة 
مناسبة خل��وض امل��ب��اراة ف��ي ظ��ل الغيابات 
املتعددة، ويحوم الشك ح��ول مشاركة قلب 

الدفاع اسماعيل احمد وكذلك احمد خليل الذي 
عاد الى التدريبات االحد بعد غياب عن املالعب 

منذ 27   فبراير املاضي.
وف���ي ح���ال ع���دم مت��ك��ن اح��م��د خ��ل��ي��ل من 
املشاركة، سيكون التركيز األساسي على علي 
مبخوت ال��ذي يقدم موسما استثنائيا على 
الصعيد التهديفي، وهو يتصدر ترتيب هدافي 
ال��دوري احمللي برصيد 26 هدفا ليصبح اول 
إماراتي يصل الى هذا املعدل في تاريخ البطولة 
متجاوزا زهير بخيت العب الوصل السابق 

الذي سجل 25 هدفا في 1987.
ويتعن ع��ل��ى  ص��ان��ع االل��ع��اب عمر عبد 
الرحمن القيام بجهد كبير في الوسط في ظل 
غياب العبي الوسط عامر عبد الرحمن وماجد 
حسن املصابن وطارق احمد املوقوف، لتحقيق 
الفوز ال��ذي ي��راه افضل الع��ب في اسيا لعام 

2016 انه مفتاح التاهل الى النهائيات.

وك��ان عبد الرحمن ضمن التشكيلة التي 
حققت الفوز التاريخي على اليابان ذهابا  في 
التصفيات احل��ال��ي��ة، كما ساهم ف��ي تخطي 
اإلم���ارات ملنتخب »ال��س��ام��وراي« خ��الل ربع 
نهائي كأس اسيا 2015 في استراليا بركالت 
الترجيح 5-4 )الوقتان االصلي واالضافي 
1-1(. وسجل عبد الرحمن ركلة الترجيح  
االولى على طريقة »بانينكا« ، مما أعطى الثقة 
لزمالئه لتسجيل اربع ركالت متتالية قادتهم 

الى العبور الى نصف النهائي.
في املقابل، أب��دى ماكوتو هاسيبي  قائد 
اليابان حزنه لعدم خوضه املباراة التي كان 

يتطلع من خاللها للثأر من اخلسارة السابقة.
وقال هاسيبي الذي تواجد في العن لدعم 
زمالئه »منذ اخلسارة في املباراة االولى على 
ارضنا ام��ام اإلم��ارات وان��ا اري��د ان اك��ون هنا 

لتعويض هذا االخفاق«.

ويغيب هاسيبي عن اللقاء بعد تعرضه 
لإلصابة بالركبة خالل مباراة فريقه اينتراخت 
فرانكفورت أم��ام بايرن ميونيخ في املرحلة 
الرابعة والعشرين من الدوري االملاني في 11 

مارس  احلالي.

العراق أمام فرصة البقاء
يخوض املنتخب العراقي اختبارا صعبا 
أمام نظيره االسترالي اخلميس في العاصمة 
اإليرانية طهران يسعى فيه للتشبث بفرصة 

البقاء في مشوار التصفيات االسيوية.
وتشكل املواجهة مناسبة للعراق للثأر 
خلسارته ذهابا صفر2-، وفرصة الستراليا 
لتجديد ف��وزه��ا واحمل��اف��ظ��ة على آمالها في 

التأهل.
وبعد البداية املتعثرة أمام استراليا  في رحلة 

الذهاب سقط منتخب »اس��ود الرافدين« أمام 
السعودية )1-2( في ماليزيا، وخسر أيضا امام 
مضيفه الياباني بالنتيجة ذاتها قبل آن يستعيد 
توازنه بفوز على تايالند )4 -صفر( في طهران، 
لكنه سقط مجددا أمام اإلمارات بثنائية نظيفة 
عقدت مشواره الذي بات ال يتحمل أية هزمية 

جديدة تتالشى معها آماله نهائيا.
وان��ت��ظ��م امل��ن��ت��خ��ب ال��ع��راق��ي مبعسكر 
استعدادي في طهران ملدة أسبوع خاض خالله 
م��ب��اراة ودي��ة أم��ام نظيره اإلي��ران��ي ف��از فيها 

بهدف وحيد من ركلة جزاء.
وسيفتقد املنتخب العراقي في مواجهة الغد 
وكذلك أمام السعودية إلى خدمات أبرز العبيه 
ألسباب مختلفة، فيغيب املدافع سعد ناطق نتيجة 
عملية جراحية، وجناح كوملبوس كرو األميركي 
جاسنت ميرام ألسباب شخصية، كما تهدد اإلصابة 

العب وسط العربي الكويتي علي حصني.

2018 السعودية ملواصلة النجاح .. ومهمة صعبة لإلمارات في تصفيات مونديال 

جانب من تدريبات املنتخب السعودي أمس

القادسية ُيحّفز العبيه 
مبكافآت االحتاد الكويتي

يسعى القائمون على الفريق األول لكرة القدم بنادي القادسية 
إلى حتفيز الالعبن بشتى الطرق من أجل االحتفاظ بلقب دوري 

فيفا للموسم الثاني على التوالي.
وأرسل مجلس إدارة النادي كتابا إلى االحتاد الكويتي لكرة 
القدم أش��اد فيه بالتصريحات التي تؤكد على رص��د مكافآت 
ضخمة للفرق أصحاب املراكز الثالثة األولى في بطولة دوري 

فيفا للموسم اجلاري.
يذكر أن نادي القادسية مير بأزمة مالية حادة منذ موسمن 

ألقت بظاللها السلبية على مستوى الفريق بشكل الفت للنظر.
وطالب النادي في اخلطاب املذيل بتوقيع أمن السر العام رضا 
معرفي بتحديد هذه املكافآت حتى تكون حافزا لالعبن من أجل 

حتفيزهم على بذل مجهود مضاعف في الفترة املقبلة.
وكان أمن عام االحتاد الكويتي لكرة القدم، محمد خليل، قد 
أعلن أن االحت��اد رصد مكافآت مجزية بواقع 300 ألف دوالر 
للبطل و70 ألف دوالر للوصيف و50 الف دوالر لصاحب املركز 

الثالث.
وبعيدا عن املكافآت، قرر اجلهاز الفني بقيادة املدرب الكرواتي 
داليبور ومساعديه طارق اخلليفي وأحمد البلوشي إلغاء املباراة 
التجريبية التي كان مقررا لها اخلميس املقبل، حيث تقرر االعتماد 
على التدريبات فقط لتجهيز الالعبن للقاء التضامن في األسبوع 

السابع عشر ملنافسات الدوري.

الفحيحيل يصرف النظر 
عن املعسكر اخلارجي

صرفت إدارة الفحيحيل النظر عن خوض معسكر خارجي في قطر، كما 
كانت النية معقودة، خالل الفترة املقبلة.

وحسب اجلهاز اإلداري في الفحيحيل ف��إن ال��ق��رار ُحسم باالكتفاء 
باللجوء إلى معسكر داخلي اليوم اخلميس عقب التدريب املسائي، مع 
العمل على توفير مباراة ودية، أو أكثر خالل فترة التوقف احلالية، التي 

متتد لنهاية الشهر اجلاري.
ويستعد الفحيحيل الذي رفع رصيده إلى 19 نقطة في املركز التاسع، 

ملواجهة برقان في اجلولة 18 من الدوري الكويتي.
وقال حامت املؤدب مدرب الفريق: إن تدريبات الفحيحيل، انطلقت بعد 

راحة حصل عليها الفريق عقب التعادل األخير مع التضامن.
وأضاف أنه سيعمل خالل فترة التوقف مع العبيه لتالفي األخطاء التي 

ظهرت على الفريق في املباريات األخيرة.
وأشاد املؤدب بجهد الالعبن خالل الفترة األخيرة السيما في املباريات 
اخلمس األخيرة، وأوضح أن املهمة ال تزال صعبة لضمان البقاء في املمتاز، 

مؤكدا أن الفحيحيل سيخوض املباريات املقبلة كأنها مباريات كؤوس.
من جانبه، قال جنم العنزي، إداري الفريق: »خاطبنا أكثر من نادي 
الستضافة تدريبات الفحيحيل خالل فترة توقف الدوري، حيث مت االتفاق 

على التدريب خارج أسوار النادي، حتى ال يصاب الالعبن بامللل«.
وأضاف: »نتمنى أن يصب التوقف في مصلحة النادي، من خالل جتهيز 
بعض الالعبن فنيا، وبدنيا خصوصا الذين غابوا في الفترة السابقة بسبب 
اإلصابة«. يذكر أن الفحيحيل من أكثر الفرق تطورا في الفترة األخيرة، 
وجنح في التصدي للمتصدر الكويت وحصل منه على نقطة ثمينة، كما كرر 

األمر مع العربي في مباراة انتهت بالتعادل اإليجابي لكل فريق.

محمد عبدالله: الكويت ال يفكر 
في خوض مباريات ودية

عماد غازي 

استبعد مدرب الكويت محمد عبدالله 
فكرة اللجوء إل��ى مباريات ودي��ة خالل 

فترة توقف الدوري احلالية.
وق��ال امل���درب إن األب��ي��ض يعاني من 
إرهاق من ضغط املباريات خالل الفترة 
املاضية، ويحتاج إلى الراحة والعمل على 
تصحيح األخطاء التي ظهرت على الفريق 

في الفترة األخيرة.
ويعتبر ال��ك��وي��ت أك��ث��ر ال��ف��رق التي 
خاضت مباريات في املوسم احلالي، حيث 
جنح في التواجد ب3 نهائيات »السوبر، 

وكأس ولي العهد، وكأس األمير«.
وأض��اف عبدالله أن هناك متسع من 
ال��وق��ت أم��ام األب��ي��ض لتالفي األخ��ط��اء، 
السيما أن اجلولة 18 املقبلة في الدوري، 
ستشهد غياب األب��ي��ض، ال��ذي سيعود 
للمنافسات في الرابع من أبريل ملواجهة 

خيطان في اجلولة 19.
 وأب��دى عبدالله تفهمه للغضب الذي 
أص���اب ب��ع��ض جماهير ال��ن��ادي ج��راء 
التراجع ال��ذي شهده مستوى الفريق، 
وأشار إلى أن تصحيح املسار ال يزال في 

اإلمكان إلسعاد اجلماهير باحلصول على 
اللقب الرابع في املوسم احلالي.

 واعترف عبدالله أن املوسم ال يزال 
طويال وأن الفريق األكثر متاسكا واتزانا 
ستكون له الغلبة لتحقيق الهدف املنشود.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ال��ك��وي��ت يحتل 

امل��رك��ز األول ف��ي ترتيب ف��رق ال��ص��دارة 
ب��ال��دوري برصيد 38 نقطة، وب��ف��ارق 
3 ن��ق��اط ع��ن أق����رب م��ن��اف��س��ي��ه فريق 
ال��ن��ص��ر، ف��ي��م��ا ي��ت��أخ��ر ح��ام��ل اللقب 
 ال��ق��ادس��ي��ة ب��ف��ارق 4 ن��ق��اط ف��ي امل��رك��ز 

الثالث.

الكويت يسعى للحفاظ على العبيه من اإلجهاد
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بدر املطوع

الشطي  ينفي اعتزال املطوع

أعلن زياد الشطي املنسق اإلعالمي للفريق األول لكرة القدم 
بنادي القادسية في تصريح مقتضب أن ما مت تداوله على مواقع 
التواصل االجتماعي بشأن اعتزال بدر املطوع كالم غير صحيح 

وال ميت للحقيقة بصلة.
وكانت شائعات قد انتشرت بشكل كبير اليوم مفادها اعتزال 
بدر املوطع اللعب بشكل نهائي، وذلك على خلفية األزمة التي 
شهدتها مباراة القادسية والعربي، حينما استبعده اجلهاز الفني 

بقيادة املدرب داليبور من التشكيل األساسي للديربي.
و ُيعد بدر املطوع أحد أب��رز الالعبن الكويتين في العشر 
سنوات املاضية، في ظل العديد من اإلجن��ازات التي حققها مع 
املنتخبات الوطنية ونادي القادسية، األمر الذي دفع اجلميع إلى 

تلقبيه باملرعب الصغير.

»احتاد الكرة« يكرم احلمود السبت املقبل


