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 اسألوا عنها..

 هنأ علي بن الحسين لفوزه بمنصب نائب رئيس «فيفا»

 الفهد يدعو العبي األزرق الى عدم االلتفات للضغوطات

 غوران ينتظر تقرير البناي لتحديد مشاركة المطوع   المطوع تدرب وعجب وصل

  استبعاد راشد لإلصابة واستدعاء عجب 

 اليوسف يشكر الفهد والمطيري

  البناي: قرار مشاركة بدر اليوم

 فحص المنشطات قبل المباراة

 العنزي: متفائلون بالفوز

 غوران: استدعاء عجب ليس مكافأة 

 مشاهدة مباريات الصين

 ٥ تعويذات في البطولة المواجهات المباشرة تحسم التأهل

 «الصيني» تدرب على «سباير» أنشطة مميزة للجماهير

  شارك مهاجم االزرق بدر املطوع في التدريب امس إال أن خوضه املباراة 
مع الصني مازالت غامضة، كما ان محمد راشد املستبعد أجرى فحوصا طبية 
مكثفة ولم يحضر إلى التدريب في «سباير». إلى ذلك، وصل املهاجم احمد 
عجب إلى الدوحة مساء أمس، وسيشارك في التدريب مع االزرق عصر اليوم 

في ستاد الغرافة. وسيرتدي عجب الفانيلة رقم ٥.

  استدعى مدرب األزرق الصربي غوران توفاريتش املهاجم الدولي 
أحمد عجب بدال من املدافع محمد راشد املصاب، بعد ان كشفت األشعة 
املقطعية التي أجراها األخير عن وجود إصابة في «صابونة» الركبة 
اليمنى حتتاج لعمل جراحي وستحرم الالعب من املشاركة في كأس 
آســـيا. وقال مدير املنتخب أسامة حسني للموقع الرسمي الحتاد كرة 
القدم: «باشـــرنا فورا في مخاطبة االحتاد اآلســـيوي للعبة لتطبيق 
الئحة البطولة التي تنص في أحد بنودها على حق استبدال أي العب 

يتعرض لإلصابة قبل املباراة األولى للمنتخب».
   ومع انطالق املنافسة اليوم، سيكون تفكير وتركيز غوران منصبا 
على اختيار التشـــكيلة االمثل ملواجهة الصني غدا في اإلطاللة األولى 

لألزرق ضمن املجموعة األولى. 
   وبعد ان اطمأن على التشكيلة األساسية من خالل معسكر القاهرة 
والتي ال يختلف عليها اثنان من حيث معرفة اسماء الالعبني باستثناء 
اجلهة اليمنى التي اليزال غوران حائرا بني يعقوب الطاهر وخبرته او 

عامر املعتوق وحيويته بعد اسبتعاد راشد لإلصابة.
   وما يؤرق غوران ايضا في اليومني املاضيني هو إصابة جنم املنتخب 
بدر املطوع والذي سيترك فراغا كبيرا في مركزه سيتطلب من غوران 
نفسه ان يجد طريقة جديدة لتعويض املطوع أو يغامر به ويشركه. 
   كل تلك األمـــور تركها غوران وراء ظهره مؤقتا في تدريب أمس، 
بعد عدم الســـماح للمطوع باملشـــاركة في التدريب انتظارا لتقرير 
طبيب  املنتخب عبداملجيد البناي الذي ســـيحدد اليوم مشاركة بدر 
من عدمهـــا. وظهر جليا من تدريب األزرق على ملعب «ســـباير» أن 

الشغل الشاغل للجهاز الفني 
هو التركيز على كل منتخب 
على حـــدة، واللعب مع كل 
منتخـــب باســـلوب مغاير 
ومفاجئ حتى وإن لم يغير 
االسماء في أغلب املباريات إال 
فيما ندر، لكن كل حسابات 
املدرب ستختلف اليوم فإنه 
سيضع في احلسبان عدم 
مشاركة املطوع لذلك البحث 
عن البديل سيضطر بغوران 
لتغيير خطته األساسية النه 
من الصعب إيجاد العب بديل 
يقدم نفس الدور الذي يقوم 
به املطوع لذلك ســـيكون 
احلل بني الثالثي عبدالعزيز 
املشـــعان او خالد خلف او 
حمـــد العنـــزي، ويعتبر 
خلف االكثر حظوظا بســـد 
فراغ املطوع لتشابه األداء 
بينهما خصوصا االنطالق من 
اخللف.  واتضح من خالل 
التدريب ان االزرق ركز كثيرا 

علـــى إغالق منطقة االطراف والتي تعتبـــر مفتاح اللعب للصينيني، 
وبالتالي فإن املجهود سيكون مضاعفا على فهد العنزي في اجلهة اليمنى 
ووليد علي في اليسرى لتأدية الدور الهجومي والدفاعي بنفس القوة، 
كما طالب غوران العبي االرتكاز باملساهمة في االنطالقات الهجومية 
خصوصا بزيادة العدد في الكرات العرضية والتسديد من خارج منطقة 
اجلزاء والتي افتقدها األزرق في املباريات الودية و«خليجي ٢٠ » في 
اليمن، ولوحظ ان الالعبني جتنبوا االحتكاك القوي بســـبب اخلوف 

من التعرض لإلصابة. 

   التركيز على الصين

   من جانبه، قال مدير املنتخب أسامة حسني: علينا في الوقت احلالي 
التركيز فقط على مباراة الصني، ومن ثم ننظر الى مواجهة اوزبكستان 
ونفس احلال ينطبق على قطر، مشيرا إلى ان تكتيك وطريقة اللعب 
فـــي الدوري تختلف كثيرا عن طريقة خـــروج املغلوب التي نأمل ان 

يتأهل لها االزرق بإصرار الالعبني. 
  واضاف: ان الروح العالية لدى الالعبني لم تتغير عن نفس الروح 
التـــي كانت في كأس غرب آســـيا و«خليجي ٢٠ » بل زاد احلماس 
بإضافة لقب ثالث، مضيفا أن إصابة بدر املطوع ومسألة مشاركته 
ستكون بيد اجلهاز الطبي ثم يعود القرار النهائي لغوران بإشراكه 
من عدمه في حال السماح له. وتابع حسني: ان مواجهة الصني تعتبر 
نقطة االنطالقة احلقيقية للمنتخب لكن ذلك ال يعني ضمان التأهل 
في حال الفوز والعكس صحيح ال يعني اخلروج في حال اخلسارة 
او التعادل، مشيرا إلى ان 
املنتخب الذي سيصل الى 
اخلامسة سيتأهل  النقطة 
بال شك، ولكن ذلك ال يعني 
اننـــا نبحث عـــن التعادل 
بل نبحـــث عن األهم وهو 
التأهل أوال.ومتنى ان يبتعد 
شبح اإلصابات عن الالعبني 
خصوصـــا في هذه الفترة 
احلساســـة والتي يصعب 
الالعبني  من خاللها عالج 
بســـرعة، مشـــيرا إلى أن 
وان  اإلداري سبق  اجلهاز 
اختار ٢٣ العبا وأي العب 
يســـتطيع ان يقوم بنفس 
الدور ورمبـــا افضل قائال 
«جميع الالعبني فيهم اخلير 
والبركة لكن يبقى اختيار 
املدرب خطا احمر ال نتدخل 
فيه وهو حتى االن ناجح 
اختياراتـــه من خالل  في 
خليجـــي ٢٠ واملباريـــات 

الوديـــة». 

 أعرب رئيس نادي الســـاملية سابقا الشـــيخ خالد اليوسف عن 
شكره وامتنانه لرئيس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد ونائب رئيس 
االحتاد هايف املطيري وأعضاء مجلس اإلدارة على مبادرتهم الطيبة 
باالطمئنان على صحته وتوجيه الدعوة له حلضور املباريات وذلك 
خالل الزيارة التي قام بها املطيري للشيخ خالد اليوسف مبناسبة 
عودته ساملا للكويت بعد رحلة عالجية في الواليات املتحدة االميركية، 

ومتنى اليوسف التوفيق ملنتخبنا الوطني. 

 أعلن طبيب املنتخب د.عبداملجيد البناي أنه سيعطي اليوم القرار 
النهائي بشأن مشاركة بدر املطوع خصوصا أن جلنة املسابقات تنص 
على أن جميع الالعبني الــــ ١٢ االحتياط ميكنهم اجللوس على دكة 
البدالء، بالتالي في أسوأ احلاالت سيكون املطوع مع املنتخب كبديل، 
مشيرا إلى ان محمد راشد لم يشعر باأللم حلظة سقوطه في امللعب 
امنا في الفندق، وبعد إجراء األشـــعة أمس تبني أن هناك إصابة في 

الركبة تستدعي عالجا طبيعيا مكثفا ملدة شهرين. 

 طبق االحتاد اآلسيوي لكرة القدم النظام اجلديد للمنشطات من 
خالل فحص الالعبني قبل املباراة وليس بعدها كما كان املعتاد سابقا، 
ومت صبـــاح امس فحص ٤ العبني من األزرق حتت اشـــراف جلنة 
املنشطات في االحتاد اآلسيوي، ود.عبداملجيد البناي اخصائي العالج 
الطبيعي للمنتخـــب، والالعبون هم: عامر معتوق، فهد األنصاري، 

علي مقصيد واحمد الرشيدي. 

 قال جنم خط الهجوم لألزرق حمد العنزي ان الالعبني متفائلون 
بتحقيق الفـــوز في مواجهة الصني لكن ذلك ال يعني التهاون داخل 
امللعب، مشـــيرا إلـــى ان التفاؤل والثقة أمر مميـــز جدا، لكن يجب 
أال ينقلب هذا على املنتخب بصورة عكســـية تؤثر على املســـتوى 
والنتيجة. وأشـــار الى انـــه ال فرق لدى الالعبـــني فليس املهم من 
سيشارك أساسيا أو ســـيكون بديال فاملهم هو فوز األزرق والتأهل 

الى الدور ربع النهائي.
 

  قال مدرب منتخبنا الصربي غوران توڤاريتش انه حزين جدا إلصابة 
املدافع محمد راشد والذي اعتمد عليه كثيرا في «خليجي ٢٠ » وكان من 
الالعبني املؤثرين، الفتا الــــى أن انضمام احمد عجب لم يكن مكافأة له 
بل ألنه يســــتحق ان يكون ضمن التشكيلة إال ان استبعاده كان بسبب 
لوائــــح البطولة التي تنص على اختيار ٢٣ العبا فقط. وبني غوران أن 
الصني يعتبر مــــن أقوى املنتخبات حاليا وال يســــتهان به بالرغم من 
ان معظم العبيه يشــــاركون في الدوري احمللي، إال أن نتائج مبارياته 
الوديــــة تبرهن على أنه منتخب قوي بعد فوزه بأغلب مبارياته، مبينا 
أنه اختار التشــــكيلة االساسية ملواجهة الصني أمس، الفتا الى أن هناك 
أكثر من العب يســــتطيع تقدمي مستوى يوازي مستوى املطوع وخير 

دليل «خليجي ٢٠» في اليمن وعدم مشاركته أمام السعودية.

 حرص مدرب األزرق الصربي غوران توڤاريتش على مشـــاهدة 
أشرطة ڤيديو للمباريات الودية للمنتخب الصيني خصوصا املواجهة 
الودية مع العراق.وســـيعطي اليوم الالعبني درسا نظريا يبني فيه 
نقاط الضعف والقوة للصني كمنتخب جماعي، ثم سيوجه املالحظات 
الفردية لكل العب والواجب الذي سيقوم به، وسيتكرر نفس السيناريو 

في مواجهتي أوزبكستان وقطر.

 قــــررت اللجنة الفنية في البطولة ان تكون املواجهة املباشــــرة بني 
املنتخبات هي احلاسمة في التأهل في حال تساوي أكثر من منتخب في 
عدد النقاط، وفي حال استمرار التعادل يتم اللجوء لفارق األهداف في 
املباريات التي جمعت بينهم فقط ثم أعلى عدد من األهداف بني املنتخبات 
املتعادلة، وفي حال اســــتمرار التعادل يتــــم اللجوء لفارق األهداف في 
املجموعة، ثم أعلى عدد من األهداف في املجموعة، وفي حال عدم حسم 
األمــــور تلعب ركالت الترجيح ان كان املنتخبان املعنيان داخل امللعب، 
ثم يتم اللجوء للمنتخب األقل حصوال على البطاقات الصفراء واحلمراء 

في املجموعة، وان لم حتسم يلجأ الى القرعة كحل أخير. 

 على عكس تعويذات بطوالت العالم التي تكتفي بشـــخصية او 
اثنتني قـــررت اللجنة املنظمة في قطر أن تتكـــون تعويذتها من ٥ 
شخصيات أبرزها «صبوغ» اجلربوع باللون األزرق والذي يرمز إلى 
السرعة اما باقي الشخصيات فكانت عبارة عن مناطق قطرية منها 
«متبكي» األصفر ويرمز ملنطقة متبك في شـــرق قطر ثم «فريحة» 
وردي ملنطقة فريحة في شمال قطر و«زكريتي» األخضر نسبة إلى 
منطقة زكريت في غرب قطر وأخيرا «ترانا» البنفســـجي نسبة إلى 

منطقة ترينه في جنوب قطر.
 

 أجرى املنتخب الصيني عصـــر أمس تدريبه األخير على ملعب 
«سباير ٢» في نفس التوقيت مع تدريب األزرق، وكان الفتا احلضور 

اإلعالمي الكبير الذي رافق املنتخب الصيني.
  وســـيجري املنتخب الصيني اليوم تدريبه على ملعب الغرافة 

استعدادا ملواجهة األزرق غدا.

 حرصت اللجنة املنظمة بالبطولة على توفير العديد من الرحالت 
واألنشـــطة الرياضية للجماهير التي ستحضر ملؤازرة منتخباتها، 
وســـتقيم أيضا العديد من املنافسات واملســـابقات فيما بينها منذ 

انطالق البطولة حتى النهاية.
 

 دعا نائـــب رئيس مجلس
  الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
المجلس  واالســـكان ورئيس 
األولمبي اآلسيوي الشيخ أحمد 
الفهد العبي المنتخب الوطني 
الى عدم االلتفات للضغوطات 
النفســـية قبـــل انطالق كأس 

آسيا.
  وقال الفهد خالل لقائه العبي 
االزرق الليلة قبل الماضية انه 
«يجب عليكم نســـيان ٣ أمور 
ووضعها خلف ظهورهم قبل 
بدء منافسات كأس آسيا وهي 
أنكم أبطال الخليج ونســـيان 
كل االحتفـــاالت التـــي رافقت 
ذلك االنتصار كما يجب عليكم 
عـــدم االلتفـــات للضغوطات 
التي تطالبكـــم باحراز اللقب 

القاري».
  وطالب الالعبين باالستمتاع 
بالمباريـــات والتعامل معها 
خطوة بخطوة والتركيز فقط 
المقبلة وعدم  المبـــاراة  على 
التفكير فـــي األدوار النهائية 

حاليا.
  وكان الفهد قد وصل اول من 
امس الى الدوحة لحضور حفل 

افتتاح البطولة اليوم.
  وقال الفهــد فــي تصــريح 

لـ «كونا» ان «قطر عودتنا على 
التميز من خالل توجيهات سمو 
امير قطر الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني وسمو ولي العهد الشيخ 
تميم بن حمد ال ثاني ورئيس 
الوزراء ووزير الخارجية الشيخ 
حمد بن جاسم ال ثاني»، مشيرا 
الى ان التنظيم الذي تحظى به 

كأس آسيا يعد «مفخرة».
  واعرب عن امنياته بالتوفيق 
للبطولة اآلســـيوية، معتبرا 

الرياضي  القطري  ان االنجاز 
لهذه البطولـــة يعتبر امتدادا 
لالنجاز الكبيـــر الذي حققته 

قطر من خالل فوزها بشـــرف 
استضافة نهائيات كأس العالم 

عام ٢٠٢٢.
  واشار في هذا السياق الى ان 
«ذلك االنجاز هو انجاز تحقق 
باســـم العرب وهـــي بمنزلة 
رسالة نرسلها كعرب، وقارة 
آسيوية ومن خالل هذه البطولة 

اآلسيوية بمدى اهتمام القيادة 
السياسية القطرية بالرياضة 

عامة وكرة القدم خاصة».
الفهد    وكان في اســـتقبال 
الدوحة  الـــى  لدى وصولـــه 
رئيـــس االتحاد القطري لكرة 
القدم الشـــيخ حمد بن خليفة 
بن احمد آل ثاني وسفيرنا لدى 

قطر علي الهيفي.
  من جانـــب آخر، قدم الفهد 
تهانيه لالمير علي بن الحسين 
رئيس االتحاد االردني بعد فوزه 
بمنصب نائب رئيس االتحاد 

الدولي لكرة القدم (فيفا).
  كمـــا هنأ رئيس اتحاد كرة 
القدم ورئيس وفد الكويت في 
كأس آسيا الشيخ طالل الفهد 
الجديد،  األمير علي بمنصبه 
وأكد الفهد ثقته في كفاءة األمير 
علي «الذي سيكون عونا للكرة 
اآلسيوية وسيسهم في تطورها 

مستقبال».
  وكان األميـــر علي حســـم 
الموقف فـــي مصلحته بـ ٢٥ 
صوتا مقابل ٢٠ صوتا لمنافسه 
الكوري الجنوبي تشونغ مونغ 
جوون امس فـــي االنتخابات 
اقيمت خـــالل الجمعية  التي 
العمومية لالتحـاد اآلســـيوي 

لكرة القدم.

 الشيخ أحمد الفهد مهنئا األمير علي بن احلسني لفوزه مبنصب نائب رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم  (رويترز) 

 فهد عوض خالل تدريب األزرق أمس  (األزرق. كوم)

 الدوحة ـ ناصر العنزي موفد جمعية الصحافيين
   عبدالعزيز جاسم موفد «األنباء» 

 الذين ال يعرفون كأس آســـيا فليسألوا عنها اليوم، 
تابعوها ستجدوها مثيرة مشوقة متنوعة، بطولة نصف 
األرض جتمع اخلليجي والصيني والياباني والفارسي 
والشـــامي واألســـترالي والهندي واألوزبكي والكوري، 
لكـــم في كل مباراة قصة وعبر، فاليوم مثال تلعب قطر 
واوزبكستان في افتتاح املجموعة االولى، فما هو الرابط 
املشـــترك بينهما؟ ال شيء من حيث التكتيك واألسلوب 
والبنيان لذلك ســـنتابع مباراة جتمع النقيضني متاما 
فالعنابي في أقصى اليمني بقيادة فرنسية لبرونو ميتسو 
واألوزبك في أقصى الشمال بقيادة محلية للمدرب فادمي 

اوبراموف.
  كأس آسيا بطولة «طويلة» في أحداثها ومن يبحث عن 
اللقب فعليه ان يقطع مسافات وبحورا وأنهارا وغابات 
أليست هي بطولة أكبر قارات العالم؟ لكن تبقى بطولة 
ذات وزن ثقيل يخرج منهـــا البطل مصابا بطعنات في 
انحاء جسمه قبل ان يداوي جراحه في طريقه إلى منصة 
التتويج للقبض على الكأس بصعوبة، بطولة قدمية جدا 
فازت بها إسرائيل مرة واحدة في عام ١٩٦٤ قبل ان تطرد 
من املنظومة اآلسيوية، في حني فازت اليابان والسعودية 
وايران باللقب ٣ مرات وحققت الكويت والعراق اللقب 
مرة واحدة، فيما فازت كوريا اجلنوبية بالكأس في أول 
نسختني عامي ١٩٥٦ و١٩٦٠ وبعدها غاب النمر الكوري 

الشرس عن األلقاب.
  االزرق الكويتي شـــارك في البطولة ٩ مرات وتأهل 
للمبـــاراة النهائية مرتني، االولـــى كانت في طهران عام 
١٩٧٦ وخســـر من ايران بهدف وحيد للمهاجم املعروف 
علي بروين من كرة ثابتة سكنت بصعوبة مرمى احلارس 
الكبير احمد الطرابلســـي، وفي املرة الثانية فاز باللقب 
عام ١٩٨٠ فـــي الكويت بعد تغلبه على كوريا اجلنوبية 
في املباراة النهائية التي اقيمت على ملعب صباح السالم 
بثالثية دون رد وســـجل فيصل الدخيل هدفني وســـعد 
احلوطي هدفـــا، وتأهل االزرق عقبها الى نهائيات كأس 
العالم في اسبانيا ١٩٨٢ بقيادة البرازيلي كارلوس البرتو 

باريرا (فنيا) والشهيد فهد االحمد (اداريا).
  اليوم افتتاح كأس أمم آسيا في النسخة ١٥، وما عليكم 
سوى املتابعة ولكم في املجموعة االولى منتخبنا االزرق 
الذي ســـيلعب اولى مبارياته غدا امام التنني الصيني، 
تابعوا اربعة مجموعـــات متكافئة في دوحة قطر التي 
تواصل تألقها في التنظيم واالدارة واالعالم «واملكتوب 

يقرأ من عنوانه».
  آخر الســـطر: فهد العنزي فـــي النصر في الهالل في 

الشباب، اتركوا العبنا وشأنه «تراها امصخت».
  ناصر العنزي ـ الدوحة 

 فانيلة األزرق تعيد محمود 

 اجتماع فني قبل المباراة

  عاد مشرف األزرق علي محمود إلى الكويت إلجراء بعض التعديالت 
على فانيلة املنتخب الرسمية في البطولة بعد ان ابدت اللجنة املنظمة 
في االحتاد اآلسيوي والبطولة حتفظها على وجود اسم الكويت في 
ــام، فاضطر محمود الى العودة أول من أمس، وقام  الفانيلة من األم

باستبدالها ثم عاد إلى قطر أمس بعد ان اجنز املهمة. 

 عقد صباح امس االجتماع الفني للمجموعة األولى في فندق «فورسيزون» 
برئاسة نائب مدير البطولة الياباني شني ماجنل وبحضور ممثلي جميع 
املنتخبات األربعة الكويت وقطر والصني وأوزبكستان.ومت خالل االجتماع 
ــث عن اخلطوط العريضة فيما يخص امللعب ومواعيد التوجه إلى  احلدي
امللعب واألمور التحكيمية واالعالمية وكيفية التعامل مع وسائل االعالم 
املختلفة وأيضا تذاكر املباريات اضافة الى األمور الطبية.وحدد منتخبنا 

اللون األزرق كلون أساسي واألحمر احتياطيا. 


