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 األزرق يختبر قدراته اليوم في مواجهة أفريقية مع زامبيا  (االزرق. كوم) 

 عبدالعزيز جاسم
الوطني    يخــــوض منتخبنــــا 
اليوم في الرابعة والنصف مساء 
آخر مبارياته الودية في معسكره 
بالقاهرة أمــــام زامبيا على ملعب 
الهــــدف مبدينــــة ٦ أكتوبر ضمن 
التي  اســــتعداداته لكأس آســــيا 
ســــتنطلق ٧ يناير املقبل بقطر، 
ويلعب االزرق في املجموعة االولى 
التي تضم قطر املستضيف والصني 
واوزبكستان، وسيعود املنتخب 
االحد املقبل إلى الكويت ليتوجه 
بعدهــــا بيومني في ٤ يناير املقبل 

إلى الدوحة.

  وتعتبر مواجهة اليوم هي الثالثة 
لالزرق في معسكر القاهرة، حيث 
خاض مباراتني مع كوريا الشمالية 
فاز فــــي االولى ٢ - ١ وتعادل في 
الثانيــــة ٢ - ٢، واشــــرك املدرب 
الصربي غوران توڤاريتش تقريبا 
اغلب الالعبني باستثناء املصابني 
وقتها عبداهللا البريكي ومحمد راشد 
وفهد العنزي، وكان اجلهاز الفني 
لالزرق قد اســــتبعد ٣ العبني من 
القائمة التي ستشارك في النهائيات 
هم احمد عجب وخالد القحطاني 
وعبداهللا البريكي املصاب، ليستقر 

العدد عند ٢٣ العبا.

  وال يختلف اثنان على ان املدرب 
غوران سيلعب مباراة اليوم بنسبة 
٩٠٪ إن لم تكن ١٠٠٪ بتشــــكيلته 
األساسية التي سيواجه بها الصني 
البطولة  افتتاح مبارياته في  في 
اآلســــيوية لكي يقف على جميع 
االخطــــاء ويصححهــــا من خالل 
التي ستقام  التدريبية  احلصص 
فــــي الكويت وقطر قبــــل مباراة 
الصني، وبالتالي فان احلراســــة 
ستكون لنواف اخلالدي وحسني 
فاضل ومســــاعد ندا وفهد عوض 
ويعقوب الطاهر (محمد راشــــد) 
في الدفاع، اما في الوسط فيلعب 

طالل العامر وجراح العتيقي ووليد 
علي وفهد العنزي وفي املقدمة بدر 

املطوع ويوسف ناصر.
  ومــــن املتوقــــع أال يزيد عدد 
التبديالت بالنسبة لالزرق عن ٥ 
العبني ألن املهم في مباراة اليوم 
هو التركيز كليا على الـ ١٦ العبا 
او الـ ١٨ العبــــا كأقصى حد، ألن 
نظام البطوالت املجمعة ال يسمح 
كثيرا بتبديل الالعبني إال في نطاق 
ضيق بسبب تتابع املباريات خالل 
ايام معدودة، كما ان اغلب الالعبني 
التعــــرض إلصابة  سيخشــــون 
مفاجئة، الســــيما انهم سيلتقون 

مــــع املنتخب الزامبــــي املعروف 
بقوته البدنية والتحاماته القوية 
ولذا سيحاول العبو االزرق جتنب 
االحتكاك اجلسدي، ورمبا تكون 
طريقة مميــــزة ملواجهة املنتخب 
النهائيات بإجبار  فــــي  االوزبكي 
اخلصم علــــى اللعب على االرض 
األزرق يختبــــر قدراته اليوم في 
مواجهــــة أفريقية مع زامبيا اكثر 
من الكــــرات العالية التي دائما ال 

تكون في مصلحة العبينا.
  وسينصب تفكير غوران كثيرا 
على كيفية تطبيق الالعبني للخطة 
التي ســــيلعب بها في النهائيات 

خصوصا انه سيواجه ٣ منتخبات 
من مــــدارس مختلفة ولكل واحد 

منها أسلوبه.
  والواضح من خالل تدريبات 
االزرق ومواجهاته السابقة انه لن 
يغير طريقة لعبه كثيرا باعتماده 
على االطراف وحتركات املطوع من 
العمق ورمبا يكون عنصر املفاجأة 
لباقي املنتخبات هو تواجد خالد 
خلف كبديل رئيسي في كل مباراة 
بعد أن استعاد عافيته ولياقته من 
خالل التدريبات واملباريات الودية 
وسيكون دوره كبيرا إن كان في 

افضل حاالته. 

 مبارك الخالدي
  اقام احتاد كرة القدم مساء اول 
من امس حفل اســـتقبال لشيخ 
املعلقني خالد احلربان مبناسبة 
عودته للبالد ساملا اثر العارض 
الصحي الـــذي تعرض له، حيث 
امضى ثالثة اشـــهر بني اسبانيا 
وايطاليا متلقيا للعالج، وقد توافد 
عدد كبير من الرياضيني لتهنئته 
بسالمة العودة كان في مقدمتهم 
سفيرنا في اسبانيا عادل العيار، 
ونائب مدير عـــام الهيئة العامة 

للشباب والرياضة جاسم يعقوب 
واعضاء احتاد الكره وحشد كبير 

من الرياضيني واالعالميني.
  وقال رئيس احتاد الكرة الشيخ 
طالل الفهد ان فرحتنا اليوم (امس) 
فرحتـــان، االولى بعودة شـــيخ 
املعلقني خالد احلربان ساملا معافى، 
اقرار االحتاد االسيوي  والثانية 
لقائمة العبـــي االزرق مبن فيهم 

فهد العنزي ومحمد راشد.
  ولفت الفهـــد الى ان احلربان 
كانت له صـــوالت وجوالت في 

الكويتية وخاصة كرة  الرياضة 
القدم ونقول لـــه حمدا هللا على 
ســـالمتك، واليوم (امس) حفل 
اســـتقباله في بيته االول احتاد 
الكـــرة، خاصة انه قـــدم الكثير 
لهذا البلـــد ولهذا االحتاد وللكرة 

الكويتية.
   من جهته، قـــال احلربان انا 
عاجز عن ايجاد الكلمات التي اصف 
بها حفاوة التكـــرمي من االحتاد 
وعلى رأسهم الشيخ طالل الفهد 
ابن الشهيد ولو وجهت االسئلة 

جلـــدران هـــذا االحتـــاد لنطقت 
باجنازات الشهيد للكرة الكويتية، 
اليوم مقبلون على كأس  ونحن 
آسيا وسعدنا باالخبار الطيبة التي 
اعلنها الشيخ طالل بخصوص اقرار 
الالعبني  االحتاد اآلسيوي قائمة 
واشكر للفهد اتصاله اثناء اجرائي 
العملية اجلراحية في اســـبانيا، 
وهي بلد االجـــداد ومن اوصلنا 
اســـبانيا هو الشهيد فهد االحمد 
وقـــد لعبنا على ارضها مباريات 
كأس العالم ١٩٨٢ بقيادة الشهيد 

فهد االحمد وزمالئه.
  واضاف احلربان: نحن اليوم في 
الكويت اسرة واحدة مهما اختلفنا 
في الـــرأي لكننا نحترم بعضنا، 
وانا شخصيا تربيت في دسمان 
مع إخوان الشهيد الشيخ منصور 
االحمد والشـــيخ راشد احلمود، 
وهـــذه الطفولة تتجلى في االبن 
العزيز الشيخ طالل الذي شرفني 
اللجنة االعالمية للوفد  برئاسة 
االعالمي لـ «خليجي ٢٠»، وانا على 

فراش املرض وهذا يكفيني. 

 الشيخ طالل الفهد وإلى جانبه خالد احلربان خالل احلفل

 يوسف البيدان مصافحا احلربان

 األزرق في اختبار «القوة الجسمانية» أمام زامبيا
 مواجهة اليوم تحدد مالمح التشكيلة األساسية للنهائيات

 الحربان: الفهد ابن بار للشهيد صاحب إنجازات الكرة الكويتية
 استقبل المهنئين بعودته في مقر اتحاد الكرة

 محمود: الوصول ألنسب تشكيل

 شكر لالتحاد المصري

 أكد مشرف املنتخب الوطني علي محمود ان مباراة اليوم التي سيخوضها 
االزرق امام زامبيا ستجعل اجلهاز الفني يقف على قدرات الالعبني بشكل اوضح 
واشمل بعد مضي ١٢ يوما كاملة مبعسكره احلالي، مؤكدا ان املدرب الصربى 
غوران لم ينظر او يهتم بنتيجة اللقاءات الودية التي يخوضها االزرق خالل 
ــكر بقدر اهتمامه بالفائدة االشمل واالعم التي ستعود بوضع الالعبني  املعس
على الطريق الصحيح قبل الدخول في منافسات كأس آسيا التي نسعى الى 
الفوز بها. واوضح محمود ان غوران ينوي تقليل عدد الالعبني الذين سيتم 
ــدد البدالء اربعة العبني، بهدف  ــع بهم خالل اللقاء، بحيث ال يتجاوز ع الدف
الوصول الى انسب تشكيل ميكن ان يعتمد عليه اجلهاز الفني بشكل اساسي 
ــيما ان هذا اللقاء الودي هو االخير الذي سيخوضه  ــيا، الس خالل كأس آس

االزرق ويعد البروڤة النهائية قبل منافسات الدوحة. 

 وجه احتاد كرة القدم رسالة شكر الى 
االحتاد املصري على حسن االستضافة 
والترحـــاب والتعاون الذي لقيته بعثة 
املقام  الوطني في معســـكرها  املنتخب 
مبدينة ٦ اكتوبر وكذلك ما وفره االحتاد 
املصري من ســـبل لراحـــة البعثة من 

استضافة ومالعب وحكام. 

 السفير عادل العيار مهنئا احلربان بسالمة الشفاء وإلى جواره جاسم يعقوب 


