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السباق الى كأس آسيا 2011 بني االزرق وعُمان يتوقف اليوم في مسقط

ماذا قال العبو األزرق؟

األردن للتأهل أمام سنغافورة

»أيام... التفاريح«
عبداهلل العنزي 

حلم »أزرق«.. يراود كل اهل الكويت اليوم خالل لقاء منتخبنا 
ام��ام عمان، فالفرصة قائمة ملواصلة افراح االعياد الوطنية بعيد 

رياض��ي يعيد الكويت ال��ى الواجهة من جدي��د، ولكن هذه 
املرة بش��كل رياضي له طعم خاص بعد ان اصبحنا 

االبرز على املستوى العاملي في املشاكل الرياضية، 
وحلم وردي ي��راود اجلميع اليوم في عودة 

املارد االزرق الى النهائيات االسيوية للمرة 
التاسعة منذ مشاركته االولى في البطولة 
اخلامسة 1972 بالعاصمة التايلندية بانكوك، 
كان االزرق بتلك املشاركات الثمانية اول 
املنتخبات العربية في حتقيق اللقب القاري 
عام 1980.بإمكان العبي منتخبنا اليوم ان 
يقولوا كلمتهم في املس��تطيل االخضر، 
ميكن لهم ان يثبتوا لكل العالم ان الكويت 

ميكن لها ان تصنع منتخبا ميثلها في البطولة 
االهم بالقارة بعيدا عن املشاكل التي صدرناها 

سابقا، 11 العبا ميكن لهم ان يعدلوا الصورة التي 
رسمها البعض بان رياضتنا مشاكل فقط، فالفرحة لو 

حتققت اليوم لن تكون لفريق على حس��اب االخر كما حدث في 
الصراعات الرياضية مؤخرا.

التاري��خ بكل اوراقه يقف مع االزرق في لقاء اليوم فنحن لم 

نخس��ر امام عمان في مسقط طوال تاريخ لقاءات املنتخبني في 
جميع املباريات الس��ت السابقة حيث فاز االزرق مرتني وتعادل 
4 مرات، كما ان حضور االزرق في البطولة االس��يوية 8 مرات 
سابقة يقابله مشاركتان لعمان فقط في اخر بطولتني، كما 
ان االزرق حق��ق الفوز 11 م��رة في كل مبارياته ال� 
22 مع عم��ان مقابل 3 هزائ��م والتعادل في 8 

مناسبات.
كل الكويت اليوم زرقاء، وكل الفرقاء اليوم 
رفقاء، فمن س��يلعب هو االزرق بشحمه 
وحلمه، فاالزرق الذي أخرج العبني ارهبوا 
دفاعات القارة الصفراء مثل جاسم يعقوب 
وفتحي كميل وفيصل الدخيل بإمكانه 
ان يعيد الكرة الكويتية اليوم حتى تعرف 
اسيا جيال جديدا يضم اسماء جديدة مثل 

بدر املطوع وخالد خلف واحمد عجب.
قال الش��هيد فهد االحم��د »رحمه اهلل« 
في كلمة بحفل ختام بطولة اخلليج العاشرة 
والتي اقيمت ف��ي الكويت »مادام االمل موجودا 
البد في يوم نرد اليام التفاريح« واالمل اليوم موجود 
بش��باب االزرق في العودة الى الزمن اجلميل، فكأس اسيا 2011 
تل��وح باالفق والكرة في ملعبنا وكل ما على العبينا القتال طوال 

ال� 90 دقيقة من اجل حتقيق موعد طال انتظاره.

ماذا قال العبو عمان؟

فرص التأهل حسين: دعوات أهل الكويت

يعقوب واثق من الحسم

نواف اخلالدي: مباراة صعبة ونطمح من خاللها الى التأهل الى 
النهائيات اآلسيوية التي غبنا عنها في النسخة املاضية، فاملعنويات 

مرتفعة واالعداد جيد وال يبقى اال التوفيق من عند اهلل.
 ب�در املطوع: ال���كل متفائل بتحقيق نتيج���ة ايجابية والتأهل 
ال���ى النهائيات، فما قام به املنتخب وطوال التصفيات من جهد 
يستحق ان نتوجه الليلة بتحقيق نتيجة ايجابية، والكل مستعد 

للقاء.
 طالل نايف: املنتخب جاهز متاما لتقدمي اداء جيد وحتقيق النتيجة 
املرجوة، ومعسكر االعداد كشف الكثير من العيوب للجهاز الفني 

الذي عمل على تصحيحها، ويبقى ان نترجم ذلك في امللعب.
 عبداهلل الشمالي: ليس املهم من سيلعب اليوم بل املهم الظفر ببطاقة 
التأهل الى النهائيات اآلسيوية، واجلهاز الفني واالداري والالعبون 

عملوا كثيرا خالل املعسكر في االمارات ونتمنى التأهل.
 حسني فاضل: املنتخب العماني قوي وال ميكن االستهانة به، ونحن 
سنقدم افضل ما عندنا لتحقيق النتيجة املرجوة، فالتفاؤل الكبير 

لدى اجلميع يعطينا حافزا لتقدمي مباراة كبيرة والتأهل.

يس����دل الس����تار اليوم على التصفيات املؤهلة الى كأس آس����يا، 
وتأهلت حتى اآلن الى النهائيات منتخبات العراق والسعودية وكوريا 
اجلنوبيةواليابان واالمارات واوزبكستان وايران وسورية والبحرين 

والصني والهند وكوريا الشمالية، وقطر الدولة املضيفة. 
وحتتاج اس����تراليا الى نقطة واحدة م����ن مباراتها على ارضها مع 
اندونيسيا املغمورة نسبيا في املجموعة الثانية، لتحجز مكانها للمرة 
الثانية في النهائيات منذ انضمامها الى القارة اآلسيوية منتصف االلفية 
احلالية. ويبدو املنتخب االردني مرشحا ايضا النتزاع احدى بطاقات 
التأهل عندما يستضيف س����نغافورة في املجموعة اخلامسة.وحسم 
املنتخب االيراني احدى البطاقتني في هذه املجموعة، وهو يلتقي تايلند 
في طهران. وفي مباريات هامش����ية، يلتقي منتخبا اليابان والبحرين 
الل����ذان ضمنا بلوغهما النهائيات عن املجموعة االولى في ناغويا، في 
حني تلتقي هونغ كونغ مع اليمن في نفسها، واوزبكستان مع االمارات 
في طش����قند في املجموعة الثالثة، وسورية مع لبنان في دمشق في 

املجموعة الرابعة.

محم�د ربيع: غيابي لن يؤثر فاملنتخب العماني يضم عناصر ممتازة 
بإمكانها ان تعوض غياب أي العب، وامتنى ان نحقق الفوز ونخطف 

بطاقة التأهل الى قطر 2011.
� عماد احلوسني: اللقاء صعب فمنتخب الكويت فريق عريق ولم يأت الى 
هنا اال من اجل حتقيق التأهل ولكن سنلعب للفوز منذ الدقيقة االولى 
الن بطل اخلليج جدير بان يصل الى نهائيات كأس اس����يا، خصوصا 

ان اجليل احلالي يعتبر اجليل الذهبي للكرة العمانية .
 حس�ن مظف�ر: املباراة مهمة ومصيرية ونتمن����ى أن يكون احلضور 
اجلماهيري كبيرا مثل احلضور في »خليجي 19 »ولن نردهم خائبني 
بل س����نقدم كل ما منلك للخروج بالنتيجة االيجابية رغم احترامن�ا 

الشديد للمنتخب الكويتي صاحب التاريخ احلافل.
فوزي بشير: مباراة صعبة على املنتخبني ونحن كالعبني ندرك أهمية 
املب���اراة والنتيجة االيجابي��ة س����وف تكون خطوة كبيرة في تقدم 
وتطور كرة القدم العمانية مس����تقبال، واحلض����ور اجلماهيري مهم 

لتحقيق افضلية اللعب على االرض قبل املباراة.

في نظام التصفيات يتم األخذ بنتائج املواجهات املباشرة بني 
املنتخبني وفي حالة تعادل اكثر من منتخبني في النقاط يتم اللجوء 
الى فارق االهداف، وفيما يلي فرص التأهل ملنتخبات املجموعة الثانية:

الكويت: الفوز او التعادل مع املنتخب العماني يؤهلها مباشرة 
الى النهائيات، او اخلس���ارة بشرط ان تخس���ر استراليا امام 
اندونيسيا، ألن املواجهات بني الكويت واستراليا تصب لصالح 

األزرق.
أس�تراليا: الفوز او التعادل مع اندونيسيا يؤهلها مباشرة الى 
النهائيات، واخلس���ارة ايضا تؤهلها شرط ان تفوز او تتعادل 

الكويت مع عمان.
عمان: الفوز وحده يؤهلها الى النهائيات.

ناش����د مدير املنتخب الوطني اسامه حس����ني اهل الكويت الدعاء
لالزرق بالتوفيق في مب����اراة اليوم املصيرية والتي تضعنا امام 
مفترق طرق فإما التأهل الى النهائيات او االنتظار 4 س����نوات اخرى، 
فنحن قدمنا ما علينا خالل الفترة املاضية من عمر التصفيات او خالل 

مشوار االعداد لهذه املباراة.
م����ن جهته، ق����ال رئيس وف����د االزرق مب����ارك الن����زال ان العبي 
االزرق تس����ودهم روح معنوي����ة عالية واص����رار كبير على حتقيق 
افض����ل النتائج في لقاء اليوم الذي يعتبر مصيريا بالنس����بة للكرة 
الكويتي����ة، فمش����وار املنتخ����ب في التصفي����ات كان جي����دا للغاية.

اكد مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة باالنابة جاسم 
يعقوب على قدرة منتخبنا الوطني على حس���م بطاقة التأهل الى 
نهائيات كأس آس���يا ف���ي مباراته مع املنتخب العماني الش���قيق 

اليوم.
وقال يعقوب ان عبور هذه احملطة يتطلب بذل املزيد من اجلهد 
والتركيز واالنضباط داخل املستطيل االخضر واستحضار ارادة 
الفوز، مشيرا الى ان االزرق كان وسيظل منتخب بطوالت ميتلك 

القدرة على التفوق السيما في املواقف الصعبة.
وحض مدير عام الهيئ���ة باالنابة الالعبني على تقدمي خالصة 
جهدهم ومستواهم الفني لبلوغ الهدف املنشود من هذا اللقاء، واشار 
الى ان الهيئة لم ولن تتوانى في تقدمي كل الدعم ملنتخبنا الوطني، 

من اجل حتقيق نتيجة طيبة والعودة ببطاقة التأهل.

يا األزرق.. اهلل معاك في ُعمان
عبداهلل العنزي

»اهلل معاك يا االزرق«... ستقف كل اجلماهير 
الكويتية مساء اليوم يدا بيد، خلف منتخبنا 
الوطني الذي يخوض لقاءه املصيري امام ُعمان 
على ستاد الس����لطان قابوس مبنطقة بوشر 
مبسقط في اجلولة االخيرة من املجموعة الثانية 
بالتصفيات املؤهلة لكأس آس����يا 2011 بقطر، 
وس����يلعب االزرق بفرصتي الفوز او التعادل 
للتأهل الى النهائيات، بينما تلعب عمان للفوز 
فقط، وفي نفس املجموعة ايضا تس����تضيف 
استراليا اندونيسيا، ويأمل االستراليون حتقيق 
الفوز لضمان التأهل املباشر وعدم الدخول في 

حسابات اخرى.
ويؤمن العبو االزرق بأنهم اليوم امام فرصة 
كبيرة نحو مستقبل افضل للرياضة الكويتية 
التي عانت طوال السنوات املاضية من مشاكل 
ادارية واخفاقات رياضية، فاليوم سيكون جيل 

بدر املطوع ونواف اخلالدي 
ووليد علي وحس����ني فاضل 
وخالد خل����ف واحمد عجب 
امام حتد جدي لتأكيد عودة 
الكرة الكويتية إلى اخلريطة 
اآلسيوية والتأهل مجددا الى 
النهائيات بعد غياب قسري 
عن النسخة املاضية، فاليوم 
التح����دي ليس عل����ى بطاقة 
التأهل فقط بل انه يأخذ بعدا 
اخر بكسر قاعدة النحس التي 
تالزم الكرة الكويتية »اللعب 
بفرصتي الف����وز والتعادل« 
والتي كانت مؤشر تشاؤم في 

مش����وار االزرق في التصفيات خالل السنوات 
املاضية. 

أداء متوازن

الليلة مطلوب م����ن مدرب االزرق الصربي 
غوران توڤاريتش فكر تكتيكي راق لكي يعود 
ببطاقة التأهل من مسقط، فاالتزان االدائي بني 
الهجوم والدفاع مطلب مهم في اداء االزرق، يتمثل 
في اختيار التشكيلة املناسبة التي سيخوض 
بها املباراة، هذا باالضافة الى االحتفاظ باالوراق 
الرابحة على الدك����ة، ويعلم غوران قبل غيره 
ان االوراق باتت مكش����وفة له ولنظيره مدرب 
عمان الفرنسي لوروا، فاملنتخبان التقيا مرتني 
خ����الل العام املاضي االول����ى كانت في افتتاح 
»خليجي19« وانتهت بالتعادل السلبي والثانية 
في التصفيات اآلس����يوية وانتهت بفوز عمان 

بهدف نظيف. 
وعلى العبي االزرق احلذر الشديد من بداية 
املباراة، واالحتفاظ بالك����رة اكبر وقت ممكن 
لتحويل الضغط اجلماهيري على العبي املنتخب 
العماني، فاملنتخب عانى كثيرا في اآلونة االخيرة 
بدليل لقاء استراليا واندونيسيا في التصفيات 
ذاتها، وهو االمر الذي يجب ان يستوعبه خط 

الدفاع كثيرا من خالل التمركز السليم ومراقبة 
مهاجمي اخلصم، وعلى حارسنا اجلسور نواف 
اخلالدي االبتعاد عن اخلروج اخلاطئ في الكرات 

العرضية والتهور في االلعاب الهوائية.
كم����ا ان الثقة بالنف����س واالميان بالقدرات 
واالمكانات الفني����ة لالعبينا امر مهم يجب ان 
يغرسه اجلهاز االداري في الالعبني قبل بداية 
املباراة، فاملنتخب اعتاد في السنوات االخيرة على 
حتقيق نتائج ايجابية خارج الديار وهو عامل 

نتمنى ان يستمر معنا في مباراة الليلة.

التشكيلة األساسية

ويبدو ان غوران اس����تقر على التش����كيلة 
االساسية التي سيخوض بها املباراة فسيلعب 
نواف اخلالدي في حراسة املرمى ومساعد ندا 
وحس����ني فاضل كقلبي دفاع ويعقوب الطاهر 
على اليمني وجراح العتيقي في اليسار، وفي 
خط املنتصف سيدفع غوران 
بطالل نايف وطالل العامر 
كالعبي ارتكاز وخالد خلف 
ووليد علي كالعبي وسط 
مهاجمني، بينما يكون بدر 
املطوع اقرب منهم من احمد 

عجب في خط املقدمة.
ويرغ����ب غ����وران من 
هذه التش����كيلة في الدفاع 
والهجوم بأكبر عدد ممكن 
م����ن الالعبني م����ع اعطاء 
الوسط  العامر ونايف في 
الدفاعية  تعليمات باملهام 
البحت����ة وتغطية تقدم أي 

من الظهيرين الطاهر والعتيقي.
من جانبه سيحاول املنتخب العماني الضغط 
من بداية املب����اراة على العبي االزرق من اجل 
تسجيل هدف مبكر، وقد ركز الفرنسي لوروا 
في التدريبات التي سبقت املباراة على الشق 
الهجومي كثيرا من خ����الل اعطاء العبي خط 
الهجوم تدريبات خاصة على التسجيل سواء 
في االلعاب البينية او التسديد من خارج املنطقة 

او الكرات العرضية.
ويعتمد لوروا على مجموعة جيدة من الالعبني 
ويغيب عنهم القائد محمد ربيع لاليقاف، في حني 
كانت عودة فوزي بشير من االيقاف بقرار جلنة 
االنضباط اآلسيوية مصدر سعادة للعمانيني، 
ومن املتوقع ان يبدأ لوروا املباراة ب�علي احلبسي 
في حراسة املرمى ومن امامه خليفة عائل ومحمد 
الشيبة وسعد سهيل وحسن مظفر واحمد كانو 
واحمد حديد وفوزي بشير وإسماعيل العجمي 
وحس����ن ربيع وعماد احلوسني. يدير املباراة 
االيراني مس����عود مرادي ويس����اعده مواطناه 
ابوالفضل محمد ورس����ول فاروقي، ومواطنه 
اكبر بخش����تي حكما رابعا. ويراق����ب املباراة 
القرغيزستاني كامل توكاباييف، ومراقب احلكام 

السنغافوري مانيام موروغياه.

الفوز أو التعادل بوابة التأهل إلى كأس آسيا 2011

الكويت عمان

6:30
الكويت الرياضية

أعلنت اخلطوط الوطنية، عن مساهمتها في 
تشجيع املنتخب الوطني في مباراته املهمة امام 
نظيره العماني في مس����قط، من خالل توفير 
احدى طائراتها لنقل 122 مشجعا الى العاصمة 

العمانية. وقال مدير العالقات العامة في اخلطوط 
الوطنية جاسم القامس ان هذه املساهمة تأتي مببادرة 

من احتاد كرة القدم قوبلت باستجابة من قبل اخلطوط 
الوطنية التي أتاحت احدى طائرات أسطولها لنقل جماهير 
االزرق حلضور املباراة املرتقبة، مشيرا الى ان اخلطوط 
الوطنية لن تتوانى في املساهمة بأي جهد وطني، خصوصا 
والكويت تعيش فترة اعيادها الوطنية. وأضاف: ان اجلمهور 

الكويتي يتطلع بش����غف ملباراة املنتخب املصيرية، ونأمل 
جميعا ان يخرج منتخبنا بنتيجة مفرحة، وان يكون لنا دور 

في رسم البسمة على شفاه اجلماهير الكويتية.

»الوطنية« تنقل 122 مشجعًا إلى مسقط


