
عماد غازي

أعلنت اللجنة الفنية باالحتاد الكويتي 
لكرة القدم، القائمة األولية ملنتخب الكويت، 
والتي ضمت 36 العبا، وذلك عقب اجتماعها 
مع املدرب الصربي، بوريس بونياك، الذي 
سيتولى مهمة تدريب الفريق الوطني، في 

بطولة خليجي 23.
وضمت القائمة كال من:

»ف��ي��ص��ل ع��ج��ب )ال��ت��ض��ام��ن(، ومحمد 
سعد العجمي وفيصل زاي��د وحمود ملفي 
)اجل��ه��راء(، وشبيب اخلالدي )الساحل(، 
وفيصل العنزي وغ���ازي القهيدي وفهد 
م����رزوق وخ��ال��د ال��رش��ي��دي )ال��س��امل��ي��ة(، 
وح��س��ن امل��وس��وي وع��ل��ي مقصيد وط��الل 
نايف ومحمد فريح وسليمان عبد الغفور 
)العربي(، وبدر املطوع ومحمد الفهد ورضا 
هاني وأحمد الظفيري وضاري سعيد وخالد 
علي ناصر القحطاني وخالد محمد إبراهيم 

)القادسية(«.
كما شملت أيضا: »ناصر فرج ومشاري 
العازمي وحمد حربي )كاظمة(، ويعقوب 
الطراروة وعبد الله البريكي وسامي الصانع 

وحسن حاكم وفهد حمود وحميد القالف 
ومصعب الكندري وفهد العنزي )الكويت(، 
ومشعل فواز )النصر(، واحملترفون خارج 
الكويت، فهد األنصاري وسلطان العنزي 

وفهد الهاجري«.
وح��ق��ق��ت ال��ك��رة ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��ع��دي��د من 
اإلجن��ازات عبرها منتخبها الوطني األول، 
م��ن بينها التأهل لنهائيات ك��أس العالم 
1982 بإسبانيا، باإلضافة للفوز بكأس 
آسيا 1982 ك��أول منتخب عربي آسيوي 

يحقق هذا اإلجناز.
ورغ��م كل ه��ذه اإلجن���ازات التي حتققت، 
لكن تبقى للبطوالت اخلليجية بالنسبة 
للكويتين عن بكرة أبيهم نكهة خاصة جدا، 
لدرجة ان البعض ي��رى أن الفوز بها رغم 
ع��دم االع��ت��راف االحت��اد الدولي لكرة القدم 
بها، ال يقل أهمية ع��ن التأهل للمونديال 

والفوز بالبطولة القارية. 
االحتاد الكويتي لكرة القدم يعتمد كثيرا 
على البطولة اخلليجية املقرر إقامتها في 
الكويت خالل الفترة من 22 ديسمبر اجلاري 
حتى 5 من شهر يناير املقبل، في انتعاشة 

الكرة الكويتية بعد تعليق نشاطها على 
مدار عامن. 

كما يعول االحتاد على مولد منتخب جديد 
عبر خليجي 23، خصوصا أن البطوالت 
اخلليجية شهدت ذل��ك أكثر من م��رة سواء 
خالل األلقاب العشرة التي فاز بها األزرق، 

أو البطوالت ال� 12 األخرى.
ودخ���ل مجلس إدارة االحت���اد برئاسة 
الشيخ احمد اليوسف في سباق مع الزمن 
باختيار م��درب ك��فء )ب��وري��س بونياك(  
قادر على إلهاب حماس الالعبن، إلى جانب 
االستقرار على قائمة أولية ضمت 36 العبا 

وذلك خالل 3 أيام فقط بعد رفع اإليقاف. 
وبدأ االحتاد بشكل جدي االستعداد للبطولة 
التي ستحظى برعاية وحضور سمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، والعديد 
من الشخصيات منها رئيس الفيفا السويسري 

جياني إنفانتينو. 
الكويتيون يطمحون ويسابقون الزمن 
من أجل عودة األزرق لعصره الذهبي عبر 
بوابة خليجي 23، فهل تتحقق طموحاتهم 

القائمة األولية سيتم تقليصها بعد معسكر قطرسريعا؟

13 alwasat.com.kwرياضة

ري������ال م����دري����د ي��ق��س��و ع��ل��ى 
 .. ب����خ����م����اس����ي����ة  إش����ب����ي����ل����ي����ة 
م��ط��اردة  ي��واص��ل  وفالنسيا 

15برشلونة في »الليغا«

ال���������ت���������ع���������ادل ال����س����ل����ب����ي 
ي�������خ�������ي�������م ع��������ل��������ى ق����م����ة 
وإنترميالن   يوفنتوس 

14في »الكالتشيو«

 سجل علي مبخوت هدفا ليقود اجلزيرة اإلماراتي 
للفوز 1 -صفر على أوراوا ري��د دياموندز الياباني 
والتأهل ملواجهة ريال مدريد في قبل نهائي كأس العالم 

لألندية لكرة القدم يوم السبت.
وتلقى مبخوت متريرة من البرازيلي رومارينيو 
لينفرد بحارس الفريق الياباني ويسدد من بن ساقيه 

في الدقيقة 52.
وحقق حامل لقب الدوري اإلماراتي انتصاره الثاني 
على التوالي بعدما تفوق في املباراة االفتتاحية على 
أوكالند سيتي النيوزيلندي يوم األربعاء املاضي بفضل 

هدف رومارينيو.
وسيلعب اجلزيرة في قبل النهائي مع ري��ال مدريد 
حامل اللقب وبطل أوروبا يوم األربعاء على استاد مدينة 

زايد الرياضية في أبوظبي.
وكان ال��وداد البيضاوي املغربي بطل أفريقيا أخفق 
في وقت سابق يوم السبت في بلوغ قبل النهائي عقب 
خسارته -1صفر أمام باتشوكا املكسيكي بعد اللجوء 
إل��ى وق��ت إض��اف��ي وعقب خ��وض أكثر م��ن 45 دقيقة 
بعشرة العبن. ويلعب الوداد ضد أوراوا يوم األربعاء 

لتحديد خامس الترتيب.
وفرض هينك تن كات مدرب اجلزيرة أسلوبه كما فعل 
أمام أوكالند بإغالق املساحات في دفاعه واالعتماد على 
الهجمات املرتدة ومنها أح��رز مبخوت هدف االنتصار 

أمام بطل آسيا.
وضاعت أول فرصة خطيرة ألوراوا عبر شينزو 
كوروكي الذي أفلت من الرقابة وتلقى متريرة أمام املرمى 
مباشرة لكنه سدد فوق العارضة بغرابة في الدقيقة 27.

وأتيحت ملبخوت محاولة خطيرة في الدقيقة 34 لكن 
احلارس شوساكو نيشيكاوا أبعد الكرة بقدمه ثم تصدى 
لضربة رأس من مدى قريب من املدافع مسلم فايز بعد 

متريرة مبارك بوصوفة العرضية.
وارتكب علي خصيف حارس اجلزيرة خطأ كاد يكلف 
فريقه التعادل بعدما سقطت الكرة من يده لكنه تدارك 
األمر سريعا ومنع كوروكي من متابعة الكرة في الدقيقة 

.63
وأضاع البرازيلي رفائيل سيلفا أقرب فرصة للتعادل 
قبل دقيقتن على النهاية عندما سدد في القائم من مسافة 

قريبة للمرمى. 
وجنح اجلزيرة إلى حد كبير في تقييد حركة سيلفا، 
الذي لم تظهر خطورته إال في كرة واحدة قبل النهاية، 
عندما سدد في القائم من مسافة قريبة، لكن الكرة كانت 

ملست يده قبل التسديد.
وسجل سيلفا 9 أه��داف في دوري أبطال آسيا، وهز 
شباك الهالل مرتن، بعدما استغل املساحات وراء خط 
دفاع بطل السعودية، لكنه لم يجد ثغرات كافية أمام 

بطل اإلمارات.
وطبق اجل��زي��رة نفس أسلوبه تقريبا، ال��ذي قاده 
للفوز في م��ب��اراة االفتتاح بنفس النتيجة 1-0 على 
أوكالند سيتي، من خالل التأمن الدفاعي واالعتماد على 
الهجمات املرتدة، مستغال براعة الثنائي رومارينيو 

وعلي مبخوت.
وسجل البرازيلي رومارينيو هدف الفوز على أوكالند 
من فرصة ن��ادرة األربعاء املاضي، وعاد ليصنع هدف 

مبخوت ضمن فرص قليلة أيضا أمام مرمى أوراوا.

ورمبا أتيحت للهالل فرص أكبر في النهائي اآلسيوي، 
لكنه افتقر للفاعلية على عكس اجل��زي��رة، ال��ذي عرف 

الطريق للشباك في مباراتن من أضيق الطرق.

وقال الهولندي تن كات الذي احتفل بعيد ميالده 63 
بأفضل طريقة ممكنة خالل الفوز في إستاد مدينة زايد 
الرياضية: »نحن فريق من الصعب التغلب عليه. تركنا 

الكرة ألوراوا وأغلقنا أمامه املنافذ«. وأضاف: »أثبتنا أن 
اللعب بروح قتالية وبانضباط خططي قد يصل بك إلى 

أبعد نقطة. هذه أفضل هدية عيد ميالد على اإلطالق«.

مبخوت يقود اجلزيرة اإلماراتي ملواجهة ريال مدريد في كأس العالم لألندية

فرحة العبي اجلزيرة اإلماراتي بعد التأهل لنصف النهائي

الكرة الكويتية تنتظر كتابة تاريخ من بوابة البطولة اخلليجية

»23 36 العبا في قائمة األزرق حتضيرا ل� »خليجي   

رحلة بونياك من اجلهراء 
إلى منتخب الكويت

قبل 4 مواسم حط الصربي بوريس بونياك، الذي أسندت له 
مهمة تدريب املنتخب الكويتي السبت، الرحال في الكويت، قادما 

من الدوري الُعماني، لقيادة فريق اجلهراء.
وقتها لم يبالغ املدرب البالغ من العمر 59 عاما، آنذك في أي من 
شروطه، ورمبا كان األقل سعرا بن املدربن األجانب املتواجدين 

في الدوري الكويتي.
وفي نهاية املوسم األول مع أبناء القصر األحمر حقق بونياك 
مع اجلهراء املركز الثالث مبسابقة الدوري في إجناز كبير، جعله 
محط أنظار الفرق الكبيرة، ليرحل إلى العربي في صفقة من 

العيار الثقيل.
وب��دأت رحلة بونياك مع التوهج في الكويت مع العربي 

امل��ت��ع��ط��ش وق��ت��ه��ا حلصد 
ال���ب���ط���والت، ح��ي��ث ت��ص��در 
األخضر ال��دوري، مصحوبا 
بدعم جماهيري غير مسبوق، 
ليظل الفريق على الصدارة 
ط��وال امل��وس��م، قبل أن يفقد 
اللقب ف��ي النهاية بفارق 

األهداف ملصلحة الكويت.
ول��م ي��خ��رج ب��ون��ي��اك مع 
العربي خالي الوفاض، حيث 
حقق لقب كأس ولي العهد، 
وق����دم م��س��ت��وي��ات ال ت��زال 

اجلماهير تذكرها حتى اآلن.
ل��ك��ن ك��ل ه���ذا ل��م يشفع 
لبونياك في االستمرار مع 
األخ��ض��ر ليرحل ف��ي نهاية 
امل���وس���م، ل��ك��ن��ه ع����اد بعد 
شهور قليلة للعربي بعد أن 

تراجعت نتائج الفريق، لكنه أيضا لم يستمر إال لشهور ليرحل 
دون إجناز في نهاية املوسم.

واستمر ابتعاد بونياك عن الكويت ملوسم كامل، ليعود إلى 
حيث البداية مع اجلهراء، ليقود أبناء القصر األحمر في املوسم 
احلالي لوصافة ال��دوري املمتاز، بعد ع��روض قوية، جعلته 
اخليار األول للكرة الكويتية في الوقت احلالي، لقيادة األزرق في 

خليجي 23.
ال شك أن تولي بونياك، مهمة منتخب الكويت في الوقت 
احلالي، وبعد غياب دولي ملوسمن، وبإجماع  كبير من املدربن 
الوطنين، وقناعة كبيرة من اللجنة الفنية الحتاد الكرة، ميهد 
األرض املدرب البالغ 63 عاما ملواصلة رحلة توهجه في الكويت. 

يذكر ان بونياك قد عبر في تصريحات وح��وارات انه يحلم 
بقيادة األزرق الكويتي، وانه قادر على إجناز املهمة ببراعة.

اجلهراء ُيسقط الساملية.. وكاظمة يكتسح الساحل في كأس ولي العهد
أحل��ق اجلهراء الهزمية األول��ى بالساملية )4/2(، في كأس 
ولي العهد لكرة القدم، مساء السبت، باجلولة الرابعة ملنافسات 
املجموعة الثانية، ليرفع أبناء القصر األحمر رصيدهم إلى 9 

نقاط، فيما جتمد رصيد السماوي عند النقطة السابعة.
أهداف املباراة سجلها للجهراء، محمد سعد »هدفن«، وفيصل 
زايد، من ركلة جزاء، وفايز الظفيري، فيما أحرز للساملية فراس 

اخلطيب، من ركلة جزاء، والكاميروني روجيه. 
واستطاع اجلهراء أن يستغل الهجمات املرتدة، بعد سجال مع 
الساملية في بداية املباراة، ليتقدم بهدفن، األول من ركلة جزاء 
نفذها فيصل زايد، والثاني حملمد سعد، ليعود بعدها السماوي 

بهدف من ضربة جزاء أيضا، لفراس اخلطيب.
وفي الشوط الثاني، حاول الساملية العودة إلى املباراة، إال أن 
فايز الظفيري صعب من مهمته، بهدف ثالث في شباك احلارس 

سطام احلسيني.
وبعدها أض���اف محمد سعد ال��ه��دف ال��راب��ع، ل��ي��رد روجيه 
بهدف التقليص، وتنتهي املباراة برباعية للجهراء مقابل هدفن 

للساملية.
وف��ي م��ب��اراة أخ���رى ضمن نفس املجموعة، واص���ل كاظمة 
صحوته بخماسية في شباك الساحل، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، 

مقابل نقطة واحدة ملنافسه.
أه��داف كاظمة سجلها عبد الله الظفيري، وجوليانو، وعمر 

احلبيتر، وناصر الفرج، وجولسن من ركلة جزاء.

الفاضل يحقق املركز الثاني في بطولة ملك تايلند للدراجات املائية
حقق املتسابق الكويتي عبدالله الفاضل أمس األحد املركز الثاني في 
بطولة ملك تايالند الدولية للدراجات املائية والتي اختتمت في مدينة 

باتايا.
واعرب الفاضل في اتصال هاتفي مع  »كونا« عن بالغ سعادته لتحقيق 
هذا اإلجناز الكبير ورفع علم الكويت على منصة التتويج في واحدة من 
أكبر الفئات وأصعبها وهي الستوك لكبار احملترفن )برو( السيما وان 

املنافسة كانت مع نخبة كبيرة من املتسابقن من مختلف القارات.
وأوضح الفاضل انه واجه ظروفا صحية اثرت على أداءه في اول مرحلة 
من املراحل األربع للسباق وهي التي أبعدته عن املركز االول اال انه سعيد 
مبا قدمه من اداء وسيطرة على باقي املراحل وصوال الى التتويج باملركز 

الثاني.
واش��اد باالهتمام احلكومي من خالل دعم اخلطوط اجلوية الكويتية 
املستمر منذ عام 2010 اضافة الى رعاية القطاع اخلاص الكويتي من خالل 

كل من بنك الكويت الدولي وشركة اخلليج للكيبالت.
يذكر ان املتسابق عبدالله الفاضل قد حقق لقب بطولة موسم الواليات 
املتحدة االمريكية 2017 في فئتي املعدل والستوك لكبار احملترفن )برو( 

والتي أقيمت في شيكاغو في سبتمبر املاضي.
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املتسابق الكويتي عبدالله الفاضل يحرز املركز الثاني في بطولة ملك تايلند الدولية للدراجات املائية

بونياك

صورة ضوئية من كشف أسماء العبي املنتخب


