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األزرق يعول على بدر املطوع الختراق الدفاع االسترالي بحثا عن الفوز

شهاب كنكوني وغوران توڤاريتش وبيم فيربيك في املؤمتر الصحافي

األردن لالحتفاظ باألمل أمام تايلند
قمة قوية بين سنغافورة وإيران البحرين واليابان على موعد مع النهائيات 

سورية تواجه الصين دون ضغوط اإلمارات تبحث عن نقطة التأهل

تأدية واجب للبنان مع ڤيتنام

يسعى املنتخب االردني الى حتقيق الفوز على مضيفه التايلندي 
اليوم في بانكوك في اجلولة اخلامس����ة قبل االخيرة من منافس����ات 
املجموعة اخلامسة، لإلبقاء على آماله في املنافسة على احدى بطاقتي 
املجموعة. وفي املجموعة ذاتها، تلتقي س����نغافورة مع ايران في قمة 
قوية قد تف����رز املتأهل االول عن املجموعة. وتتصدر إيران املجموعة 
برصيد 7 نقاط مقابل 6 نقاط لس����نغافورة و5 نقاط لتايلند و4 نقاط 
لألردن ما يشير الى أن املنافسة على بطاقتي التأهل عن هذه املجموعة 
مثيرة ومتاحة أمام كافة فرسانها. وينظر األردنيون إلى املباراة على 
أنها األهم ملنتخب بالدهم من����ذ خروجه على يد الكوريتني اجلنوبية 
والش����مالية من تصفيات كأس العالم، كما أنها تشكل االختبار األبرز 
لقدرات العراقي عدنان حمد املدير الفني ملنتخب األردن الذي تسلم املهمة 
خلفا للبرتغالي فينغادا بعدما سقط األخير مع املنتخب األردني في أول 
جولتني بالتصفيات اآلسيوية، حينما تعادل مع تايلند بعمان وخسر 
أمام ضيفه السنغافوري 1-2 ليفقد 5 نقاط. وعزز األردن بقيادة حمد 
رصيده ب� 4 نقاط بعد تبادل الفوز مع إيران في اجلولتني السابقتني. 
ويخوض املنتخب األردني املباراة حتت ضغط احلاجة املاس����ة لعدم 
اخلس����ارة ولهذا قد يكون التعادل كافيا لألردن الذي يس����تضيف في 
مباراته األخيرة في 3 مارس نظيره الس����نغافوري. ويفتقد املنتخب 
االردني جهود قائده حس����ونة الش����يخ الذي تعرض إلصابة موجعة 
األسبوع املاضي في جتربة ودية دولية أنهاها املنتخب األردني بالتعادل 
م����ع مضيفه 2-2. في املقابل، تبدو صفوف تايلند زاخرة بكوكبة من 
احملترفني في مقدمتهم ثيرد تشيمان صانع العاب اجليش السنغافوري.  
وفي الثانية، يسعى املنتخب السنغافوري الى استغالل عاملي االرض 
واجلمهور للفوز على ايران وحجز بطاقته الى النهائيات، بيد ان مهمته 

لن تكون سهلة خصوصا وان ايران تسعى الى الهدف ذاته.

تبدو حظوظ املنتخبني البحريني والياباني كبيرة حلجز بطاقتيهما 
الى النهائيات اليوم، عندما يستضيف االول هونغ كونغ، ويحل الثاني 
ضيفا على اليمن في اجلولة اخلامس����ة قبل االخيرة من منافس����ات 

املجموعة االولى.
ويتصدر املنتخبان الياباني والبحريني املجموعة برصيد 9 نقاط 
ل����كل منهما بفارق 3 نقاط امام اليمن الثالث، فيما حتتل هونغ كونغ 

املركز االخير من دون رصيد.
في املباراة االولى على س����تاد البحرين الوطني، يبحث املنتخب 
البحرين����ي عن نقطة واحدة فقط من هونغ كونغ لضمان التأهل إلى 
النهائيات اآلس����يوية للمرة الرابعة في تاريخه بعد أن ش����ارك في 3 

بطوالت أعوام 1988 و2004 و2007.
ويدخل املنتخب البحريني املباراة بقيادة مدربه التش����يكي ميالن 
ماتشاال الذي يتوقع أن يعول على تشكيلته األساسية لتكرار الفوز 
على هونغ كونغ، حيث سبق أن فاز عليها في اولى جوالت التصفيات 
في هونغ كونغ 3-1. وسيغيب عن البحرين جيسي جون )أكسلسيور 
البلجيكي( وعبداهلل عمر وعبداهلل فتاي )نيوشاتل السويسري( ومحمد 

حبيل )القادسية السعودي( الرتباطهم مع أنديتهم في سويسرا.
من جهته، يدخل منتخب هونغ كونغ اللقاء بطموح حتقيق النتيجة 
االيجابية ورد االعتبار، وخاصة أن الفريق فقد فرصته في املنافس����ة 
على خطف احدى البطاقات بخسارته لقاءاته األربعة حتى اآلن آخرها 
أمام اليابان برباعية نظيفة. وس����يدخل مدرب هونغ كونغ احمللي لي 
سون تشونغ املباراة بتشكيلة من الالعبني الشباب الذين ضمهم مؤخرا 
للقائمة التي س����يلعب بها في اللقاء. وفي املباراة الثانية، لن تختلف 
حال اليابان عن البحرين ويكفي الضيوف التعادل حلجز البطاقة الى 
النهائيات وهو ميلكون االسلحة الالزمة لتحقيق ذلك خصوصا انهم 
يعتبرون املباريات احلالية مبنزلة استعداد لنهائيات كأس العالم في 

جنوب افريقيا الصيف املقبل.

يواجه منتخب س����ورية نظيره الصيني براحة تامة وبعيدا عن 
الضغوط اليوم في مدينة زهانغ زهو )كانتون( في اجلولة اخلامسة 
من منافسات املجموعة الرابعة. وكانت سورية قد ضمنت تأهلها الى 
النهائي����ات، وهي تتصدر ترتي����ب مجموعتها التي تضم ايضا لبنان 
وڤيتنام، برصيد 10 نقاط. وأك����د املدرب فجر ابراهيم في اتصال مع 
وكالة الصحافة الفرنس����ية بعد املعسكر االستعدادي في ماليزيا، ان 
»جمي����ع الالعبني في جهوزية تامة، ونطم����ح الى تعزيز موقعنا في 
الصدارة«. وخاض منتخب سورية في ماليزيا مباراتني استعداديتني، 
فخسر األربعاء املاضي بتشكيلة جلها من االحتياطيني أمام املنتخب 
املاليزي 1 � 4، ثم فاز الس����بت بتش����كيلته األساس����ية على منتخب 
زميبابوي بسداسية نظيفة. في املقابل، يسعى املنتخب الصيني الى 
الثأر خلسارته امام سورية 2 � 3 ذهابا وحجز بطاقته الى النهائيات، 

وهو يعول في ذلك على عاملي األرض واجلمهور.

تبحث االمارات عن نقطة واحدة للتأهل الى نهائيات كأس آسيا 
عندما تس���تضيف ماليزيا اليوم في دبي ضم���ن اجلولة الرابعة 

للمجموعة الثالثة.
وحتتاج االمارات الى التعادل أمام ماليزيا لضمان تأهلها رسميا 
وحج���ز البطاقة الثانية عن املجموعة ومرافقة اوزبكس���تان الى 

النهائيات.
وتبدو وضعية االمارات مريحة لتحقيق هدفها خصوصا انها 

سبق لها ان هزمت ماليزيا 5-0 في كواالملبور.
ومتل���ك االمارات 3 نقاط من فوز على ماليزيا وخس���ارة امام 
اوزبكس���تان 0-1 في الش���ارقة مقابل 9 نقاط ألوزبكستان من 3 

مباريات، في حني حتتل ماليزيا املركز االخير من دون رصيد.
وس���تكون املباراة الرسمية األولى ملدرب االمارات السلوڤيني 
ستريشكو كاتانيتش الذي تسلم مهامه بديال للفرنسي دومينيك 

باتنيه، وخاض »األبيض« حتت قيادته مباريات ودية فقط.

يستقبل منتخب لبنان نظيره الڤيتنامي من باب تأدية الواجب 
الي���وم على ملعب صيدا البلدي، ضمن اجلولة اخلامس���ة ما قبل 
األخيرة من تصفيات املجموعة الرابعة. تتصدر س���ورية ترتيب 
املجموعة برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، يليها الصني )9( ثم ڤيتنام 
)4( ولبنان )ال شيء(. وكانت ڤيتنام قد فازت على لبنان 3 � 1 في 
هانوي في 14 يناير املاضي ضمن اجلولة األولى من التصفيات، وهي 
تأمل تكرار فوزها وخسارة الصني أمام سورية لتقلص الفارق الى 
نقطتني مع »التنني األحمر« وتؤجل حسم البطاقة املؤهلة الثانية 

الى اجلولة االخيرة عندما تستضيف الصني.

فيربيك اعتبر أن الفائز يقترب من التأهل

غوران: التشكيلة ستشهد بعض التغييرات

لس���د النقص نافي��ا ان يكون 
االتحاد االسترال��ي يولي اهمية 
خاصة لتصفي��ات كأس العالم 
على حس��اب تصفي��ات كأس 
آس���يا، والدلي��ل هو تأجي��ل 
بعض مباري��ات الدوري إلتاحة 
الفرصة للمنتخب لالستعداد 
لمواجه�����ة الي��وم، مؤكدا أنه 
ليس صحيحا أن المباراة بمنزلة 

اإلعداد لكأس العالم.
اما م���ور فق���ال ان العبي 
اس���تراليا يولون هذا المباراة 
أهمية خاصة ج���دا، ويمنون 
إلى نهائيات  أنفسهم بالتأهل 
كأس آس���يا على غرار تأهلهم 

إلى نهائيات كأس العالم.

إلى  التأهل  الثالث س���يضمن 
كأس آسيا بنسبة 99%، مشيدا 
بإمكانيات العبي األزرق الذين 
تمكنوا من تحقيق الفوز على 
اس���تراليا في عقر دارها، لكن 
منتخبه جاء إلى الكويت من أجل 

تحقيق الفوز وليس سواه.
وعن غياب العبيه االساسيين 
عل��ق فيربيك قائ���ال »حقيقة 
كنت أتمن���ى أن يأتي الفري��ق 
إل���ى الكوي���ت وه���و مكتمل 
الصف��وف، لكن إقامة المباراة 
ف��ي غي��ر مواعيد »في��فا داي« 
ح��ال دون ذلك، لكن الالعبي��ن 
الذي وق�����ع عليهم االختي��ار 
ال��ق���درة والموهبة  يملك��ون 

التغييرات.
من ناحيته قال احلارس شهاب 
كنكون���ي انه س���عيد بتواجده 
م���ع األزرق، مادحا غوران على 
منحه الفرصة وضمه لصفوف 
املنتخب، وأنه ال يفكر في املشاركة 
باملواجهة قدر تفكيره في حتقيق 
الفوز مؤكدا أن���ه خالل تدريب 
أمس األول طالبه احد اجلماهير 
بضرورة حتقي���ق الفوز، وانه 
قام بدوره بتوجيه هذا الرسالة 

جلميع الالعبني.

فيربيك: الفوز يضمن التأهل 

من جهته، اكد مدرب استراليا 
فيربيك أن من يحصد النقاط 

قال م���درب االزرق الصربي 
غ���وران توڤاريتش ان مواجهة 
اليوم في غاية األهمية بالنسبة 
للمنتخبني، وأنه يحترم كثيرا 
املنتخب االسترالي، ويكفي انه 
الفريق الذي تأهل إلى نهائيات 
كأس العالم محتال قمة مجموعته 
في التصفيات اآلسيوية، ورغم 
ذلك ثقت���ه في العبي���ه كبيرة 
بتحقي���ق الفوز وضمان التأهل 
إلى نهائيات كأس آسيا مضيفا 
في املؤمتر الصحافي الذي عقد 
أمس مبقر االحتاد بحضور مدرب 
اس���تراليا الهولندي بيم فربيك 
وقائد الفريق مور باإلضافة إلى 
قائد األزرق شهاب كنكوني، ان 
الالعب���ني جاه���زون متاما لهذا 
اللقاء، وإنهم قادرون على إسعاد 
اجلماهير في كل مكان، مضيفا 
أنه ال يهتم بغياب جنوم املنتخب 
االسترالي عن املواجهة الن اجلهاز 
الفني للفريق املنافس قام بضم 
العب���ني جدد ميتلك���ون الدافع 
واحلافز للدفاع بشكل جيد عن 
أنه فضل  إلى  إمكانياتهم، الفتا 
عدم ضم العبني جدد في الفترة 
املاضي���ة لوج���ود جتانس بني 
الالعبني احلاليني الذين جنحوا 
في حتقي���ق نتائج رائعة خالل 
الفترة السابقة، واختتم غوران 
تصريحه مؤكدا أنه ليس شرطا 
أن يلعب بنفس التشكيل الذي 
لعب به في املواجهات السابقة، 
وان تشكيل الغد قد يشهد بعض 

عُمان مطالبة بالفوز على أندونيسيا
 سيكون املنتخب العماني مطالبا بالفوز على أندونيسيا 
في املجموعة الثاني���ة لتعزيز موقعه في املركز الثالث 
)4 نقاط(، واللحاق بأحد منتخبي الصدارة في الكويت 
واس���تراليا او تقليص الفارق الى نقطة واحدة في حال 
تعادلهم���ا خصوصا انه يخوض املب���اراة االخيرة على 
ارضه امام الكويت وفي حال فوزه وخسارة االخيرة امام 
استراليا فإنهما )عمان والكويت( سيتساويان في النقاط 
وبالتالي سيكون التعادل كافيا لرجال املدرب الفرنسي 
كلود لوروا في اجلول���ة االخيرة لضمان التأهل كونهم 

تغلبوا على الكويت 1-0 ذهابا.

األزرق واستراليا.. مفترق طرق
عبدالعزيز جاسم

»األزرق محتاجكم« كلمة يوجهها العبو 
منتخبن���ا الوطني الى اجلماهي���ر الوفية 
للوقوف خلفه���م اليوم في املواجهة املهمة 
امام املنتخب االسترالي في اجلولة اخلامسة 
ضمن املجموعة الثانية في التصفيات املؤهلة 
الى نهائيات كأس آسيا بالدوحة 2011، ويعلم 
االزرق ان جماهي���ره لن تخذله وس���تلبي 
الفزعة وستكون حقا الالعب رقم واحد في 
املواجهة رغم االح���داث الرياضية االخيرة 

بسبب االيقاف االوملبي.
ورمبا يحت���اج االزرق ايضا الى فزعة 
االندونيس���يني بعرقلة منتخب عمان الذي 

سيلعب في جاكرتا اليوم.
ويتصدر االزرق املجموعة برصيد 7 نقاط 
وبفارق االهداف عن املنتخب االسترالي ثم 
عمان ثالثا ب�4 نقاط واخيرا اندونيسيا ب� 
3 نقاط، وفي حال فوز االزرق وتعثر عمان 
فإنه سيتأهل مباشرة الى النهائيات الن فارق 
املواجهات حتس���م التأهل، كما ان املنتخب 
العماني ان سقط بالتعادل او اخلسارة فال 

ميكنه الوصول الى حاجز ال�10 نقاط.
وقد التقى االزرق منتخب اس���تراليا 5 
مرات وكانت له الغلبة 4 مرات مقابل خسارة 
واح���دة، وكان آخر فوزا لألزرق في مباراة 
الذهاب بنفس التصفيات في عقر دارهم بهدف 
من رأسية مساعد ندا، وبالتالي فالفوز على 

منتخب بحجم استراليا ليس مستحيال.
وما يطمئن في صفوف االزرق ان املدرب 
الصربي غ���وران توفاريتش حتى اآلن لم 
يخس���ر في أي مباراة رسمية فحقق الفوز 
في جميع مبارياته م���ع املنتخب حتى ان 
اخلسارة الوحيدة لألزرق في التصفيات كانت 
مع املدرب السابق محمد ابراهيم، حيث كان 

غوران مساعدا له في ذلك الوقت.
وكعادته لن يتغير اس���لوب غوران في 
االعتماد كثيرا على حتركات بدر املطوع في 
شن الهجمات خصوصا ان الساعدين االمين 
وااليسر االساسيني لن يشاركا وهما وليد 
علي املوقوف وعبداهلل البريكي املصاب الذي 
حتوم الشكوك حول مشاركته، وبالتالي فان 
خط الوسط س���يتغير بنسبة 50% ورمبا 
ي���زج بحمد امان وج���راح العتيقي وطالل 
العامر وصالح الش���يخ في الوسط إليجاد 
نوع من التناس���ق الهجومي والدفاعي بني 

العبي الوسط.
ويعتبر خط الدفاع وحراسة املرمى اكثر 
املراكز ثباتا بوجود حسني فاضل ومساعد 
ندا كقلبني للدف���اع، وفهد عوض ويعقوب 
الطاه���ر كظهيرين وم���ن خلفهما احلارس 

نواف اخلالدي.

مفاجأة غوران

وميك����ن ان نقول ان هن����اك مفاجأة خبأها 
غوران لالستراليني هي املهاجم الشاب الواعد 
يوسف ناصر الذي يتألق من مباراة الى اخرى 
حيث سيكون العبا اساسيا على حساب احمد 
عجب وحمد العنزي ورمبا تصدق نظرية غوران 
والتي يريد من خاللها االعتماد على مهاجمني 
ميتازون بالس����رعة ويجيدون كس����ر التسلل 
واالختراق من العمق، لذلك فضل ناصر على 

باقي املهاجمني.
وقد تعرف العبو االزرق جيدا على اسلوب 
املنتخب االسترالي الذي يتميز ببنية جسمانية 
ال����ى جانب االلتحام الق����وي من خالل الكرات 
العالية واملشتركة ولكن يعيبه بالبطء في حالة 
االرتداد ما يعطي منتخبنا االفضلية في حال 
تدرب على الهجمات املرتدة بامتياز، كما ان على 
العبي االزرق التدرب كثيرا على الكرات الثابتة 
الن االستراليني يتميزون باخلشونة وبالتالي 
سيحتسب ضدهم العديد من الكرات احلرة التي 
من املمكن ان حتسم النتيجة، ورمبا ما يؤرق 
غوران ومساعده عبدالعزيز حمادة هو االحتفاظ 
بالبديل الذي يستطيع ان يقلب املباراة في حال 
التعادل او اخلسارة ورمبا ستكون في جراغ 

والعنزي االبرز على مقاعد البدالء.

غياب المحترفين

املنتخب  يعاني  املقابلة  اجلبهة  وف��ي 
االسترالي من كثرة الغيابات خاصة محترفيه 
بسبب اقامة املباراة في يوم ليس ضمن اجندة 
»فيفا دي«، وفي مقدمة هؤالء هاري كيويل 

كاهيل  وتيم 
وم��������ارك 
بريشيانو 
ول��وك��اس 
ن�����ي�����ل، 

وب��ال��ت��ال��ي 
ف���ان امل���درب 

الهولندي بيم فيربيك 
سيعتمد على العبي 

الدوري احمللي وبعض 
احملترفني غير املشهورين 

ال��دوري��ات االوروبية  ببعض 
معهم  التعامل  في  صعوبة  سيجد  الذين 
السيما ان املباراة حساسة ويحتاج فيها الى 
التعادل على اقل تقدير لكي يضمن التأهل 
بنسبة كبيرة خاصة انه سيستضيف املنتخب 
االندونيسي على ارضه وبني جماهيره في 

اجلولة االخيرة.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية +4:159اليمن � اليابان

اجلزيرة الرياضية +62البحرين � هونغ كونغ
أبوظبي الرياضية 3:302اندونيسيا � عمان
دبي الرياضية 61اإلمارات � ماليزيا
أبوظبي الرياضية 3:151لبنان � ڤيتنام
2:30الصني � سورية
أبوظبي الرياضية 2:301تايلند � األردن

اجلزيرة الرياضية 2:301سنغافورة � إيران

المباراة مجانية
دعا سكرتير اللجنة االنتقالية 
ناصر الطاهر اجلماهير حلضور 
مباراة اليوم، وأوضح أن املباراة 
س����تكون مجاني����ة حتى تتاح 
الفرصة للجماهير للحضور الى 
س����تاد نادي الكويت لتشجيع 
ومؤازرة األزرق في هذا اللقاء 
املهم واملصي����ري والذي نعلق 
عليه آماال كبي����رة، معربًا عن 
اعتزاز وتقدير رئيس واعضاء 
اللجنة املؤقتة لالحتاد واالسرة 
الكويتي����ة للموقف املس����اند 
للجماهير الوفية، مشيدا بالدور 

احلاسم الذي تقوم به.

استرالياالكويت
5:30

الكويت الرياضية


