
 نهائيات كأس اسيا قطر 2011 من 7 إلى 29 يناير 

 السبت
  ٨ يناير ٢٠١١ 

 25 

 الشيخ واألمير «واألزرق» 
 إذا لعب األزرق اليوم مثلما كان في «خليجي 
٢٠» فال خوف عليـــه، اعني انه لو لعب بالروح 
القتالية واحلماســـة «والغيرة» على اسمه فمن 
املمكن ان يتخطى الصني، ال كبير وال صغير في 
منافسات الكرة. نعم توجد فوارق فنية وبدنية 
بني أي فريقني متنافسني ولكن ال حتسم النتيجة 
إال باألهداف، ويدخل أزرقنا اليوم وهو في حالة 
«انتعاش» بعدما أصبح رقما صعبا في معادالت 
املنافسة، ولكن فليحذر الالعبون من االنطالقات 
الصينية اخلطرة التي تشن غالبا من األطراف، 
لذلك يتحتم على مدربنا غوران توفاريتش إغالق 
اجلهتني بإحكام والتنبيه على الظهيرين فهد عوض 
وعامر املعتوق او يعقوب الطاهر للمحافظة على 
مواقعهما الدفاعية وال يعني ذلك حرمانهما من 
مســـاندة الهجمات، ولكن متى ما توجب عليهما 

املساندة فليهاجموا.
  لو فاز ازرقنا اليوم فســـوف يزيل عن كاهله 
هما ثقيال، حيث ان املباريات األولى عادة ما تكون 
«ثقيلـــة دم» على املـــدرب والالعبني، وخصمنا 
الصيني لم يقدم نفســـه بعد في البطولة أي انه 
يلعب أولى مبارياته مثل فريقنا وكالهما لم يكشف 
أوراقه، ويحتاج منتخبنا كي يفوز اليوم بإذن اهللا 
الى إيصال الكرات ملراكز اخلطورة «الثالثي» فهد 
العنزي ووليد علي وبدر املطوع، إذ ميكنهم التعامل 
مع الدفاع الصيني بشـــكل ايجابي، واملتابعون 
لفرق مثل الصني واليابان وكوريا يعلمون انهم 
يهاجمون بكثافة ويهددون املرمى ويســـجلون، 
ولكن ليس من الصعوبة التسجيل في مرماهم، 

تفاءلوا خيرا فأزرقكم لن يخذلكم بإذن اهللا.
  اســـتبعاد املدافع الصلب محمد راشد بسبب 
اإلصابة جاء في وقت غير مناسب، واألزرق للتو 
يرفع أكمامه للدخول في منافسات البطولة، وال 
نقـــول انه العب ال يعوض لكنـــه يعيش حاليا 
في أفضل حاالته الفنية واملعنوية بعدما خطف 
األضـــواء هو وزميله فهد العنـــزي بعد العودة 
من خليجي ٢٠، باملقابل عاد املهاجم احمد عجب 
مرة أخرى وهو بالطبع العب مطلوب ألي فريق 
لكنه بكل صراحة «محظوظ» في زاوية اختيارات 

الالعبني.
  > أشعلها الشيخ احمد الفهد منذ وصوله الى 
الدوحة وأطاح مبنافسه القطري محمد بن همام 
في منافسة انتخاب منصب نائب رئيس االحتاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) عن قارة آســـيا والتي 
شـــهدت صراعا بني أعضاء اجلمعية العمومية، 
وقاد الفهد معسكر األمير علي بن احلسني رئيس 
االحتاد األردني فيما قاد بن همام معسكر املرشح 
الكوري تشوجن مني، وحقق فريق الفهد فوزا كاسحا 
بنتيجة ٢٥ صوتا مقابل ٢٠ صوتا، وكانت بالفعل 
منافسة حامية أخرجت بن همام عن طوره ولم 
يتقبل النتيجة بصدر رحب خصوصا انها جاءت 
من احمد الفهد الذي جنح باقتدار في قيادة تكتل 
دول غرب آسيا، وال شك ان جناح األمير علي بن 
احلسني في هذا املنصب هو جناح للكرة العربية 
حيث أصبح حكما ضمن أعضاء اللجنة التنفيذية 
لالحتاد الدولي الى جانب بن همام واملصري هاني 
أبوريدة، مبروك للعربيني احمد الفهد وعلي بن 
احلسني، وهاردلك ملن وقف الى جانب األجنبي، 
وعاشـــت اجلماهير األردنية في الدوحة فرحة 
كبيرة وراحت تردد «شدوا على الركايب األردن 

والكويت حبايب». وسالمتكم 
   ناصر العنزي ـ الدوحة 

 جنم االزرق بدر املطوع شارك في تدريبات أمس 

 هنأ بن همام والسركال وعلي بن الحسين لفوزهم في مناصب االتحاد اآلسيوي 

 الفهد : أتمنى أن تهبط طائرة الالعبين إلى أرض الواقع 
 أمل الشيخ طالل الفهد رئيس احتاد الكرة ان 
تهبط طائرة العبي «االزرق» الى ارض الواقع 

وان يركزوا على مباريات البطولة.
  وقال الفهد في تصريح الى وكالة الصحافة 
الفرنسية امس «امتنى ان تهبط طائرة املنتخب 
الى ارض الواقع، فالالعبون واجلماهير ومحبو 
االزرق مازالوا يحلقون على ارتفاع ٣٢ الف قدم 

جراء االحتفاالت بإحراز كأس اخلليج».

  المستوى الفني

  وتابع «انـــا ال الومهم الن اللقب اخلليجي 
حتقق بعد غيابنا عن االلقـــاب ملدة ١٢ عاما،  
وجاء بعد ان وصل املنتخب الى ذروة املستوى 
لكننا نطالب الالعبني االن باالستمتاع واالمتاع، 
االســـتمتاع داخــــــل املســـتطيـــل االخضر 
مبواهبهم ومهاراتهـــم، وامتـــاع اجلماهيــر 

واملشاهديــن».
  ومضى قائال «كما نفـــرح للفوز يجب ان 
نتقبل اخلســـارة، فصحيـــح ان طموحنا هو 
الفوز امنا هوية الفريق واملستوى الفني اهم 

الن النتائج ال ميكن التكهن بها».
  واوضح الفهد «منتخب الكويت وحســـب 
التصنيـــف االخيـــر لالحتاد الدولـــي يتذيل 
مجموعته، وهذا ما سنقاتل من اجل تعديله 
والتأهل على رأس هذه املجموعة، لكن تبقى 
املباراة االولى مفتاح التأهل واملنتخب الصيني 
مجهول بالنســـبة الينا النه بـــدل الكثير من 

الالعبني في الفترة االخيرة».
  وحتـــدث عن االنتخابات اآلســـيوية التي 
حصلت قائال «اهنئ محمد بن همام ويوسف 

السركال على فوزهما بالتزكية، واالمير علي 
بن احلسني على الفوز الكبير واملستحق، كما 
نبارك آلسيا ولكل من فاز وخصوصا العرب 
منهم»، مضيفا «االنتخابات كانت داللة على 
مكانة غرب آسيا ليس فنيا فقط وامنا اداريا 
ايضا ونتمنى ان يعمل الفائزون على تطوير 

الكرة».

  مواصلة حصد البطوالت

  وقال رئيس احتاد الكرة أن االزرق جاء إلى 
قطر من اجل املنافسة وتقدمي كأس آسيا هدية 
الوفية ومواصلة حصد  الكويتية  للجماهير 
البطوالت التي حتقق منذ فترة بعد التتويج 

ببطولة غرب آسيا وخليجي ٢٠.
  واشار إلى أن الفوز باللقب هو حق مشروع 
للكويت كما هو حق مشروع لباقي املنتخبات 
ولكـــن االزرق االن في أفضـــل حاالته ولدى 
الالعبني تصميم على بلوغ االدوار النهائية رغم 
وقوع املنتخب في مجموعة حديدية وصعبة 
إال ان اصرار الالعبني وثقتنا بقدراتهم سيصل 

باملنتخب إلى ما نريد.
  واضاف الفهد أن االزرق ال يخشى أحدا إال 
نفســـه بل على جميع املنتخبات االخرى أن 
تخشـــى االزرق وتعمل له حساب كونه احد 

املرشحني الحراز اللقب 
  وتوقع الفهد أن يكون بطل النهائيات سبق 
له احلصول على اللقب وســـيكون من بينهم 
الكويت او السعودية والعراق الن لديهم ثقافة 
التتويج والفوز بالبطوالت مستبعدا بصورة 

كبيرة وجود بطل جديد. 

 غوران: أعرف جيدًا كيف يلعب الصينيون

(األزرق. كوم)  الصربي غوران توڤاريتش وجراح العتيقي في املؤمتر الصحافي  

 أبـــدى مـــدرب األزرق الصربـــي غوران 
توڤاريتش تفاؤله بتحقيق نتيجة ايجابية 
في مباراة الصني اليوم وكذلك في البطولة 
عامة، جاء ذلـــك في املؤمتر الصحافي الذي 
عقد ظهر امس في مركز سباير وجمع غوران 
باملدرب الصيني غاو هنغبو. وقال: ان املطوع 

تدرب أمس ونتمن ان يكون جاهزا اليوم.
  واضاف غوران أن جميع املنتخبات متقاربة 
املستوى لذلك سنسعى للظهور بصورة جيدة 

في املجموعة من خالل تقدمي مستوى مميز 
ونتائج ايجابية، الفتا إلى أن الفوز ببطولتي 
كأس اخلليج وغرب آسيا أعطى الالعبني دافعا 
كبيرا لتحقيق لقب كأس اســـيا وان يعيدوا 
أمجاد اجليل الذهبي مرة أخرى، مؤكدا ان الفوز 
بهاتني البطولتني ليس له انعكاس سلبي بل 
بالعكس سيشكل حافزا كبيرا لالعبيه.  وبني 
غوران أنه قام بدراسة املنتخب الصيني جيدا 
ويعرف كيف يلعب وانه يضم العبني مميزين 

كما انهم يتميزون باالنضباط داخل امللعب 
طوال الـ ٩٠ دقيقة، مضيفا ان هذه املجموعة 
هي األصعب لتقارب مستوى جميع املنتخبات 
لذلك من الصعب ترشيح من سيتأهل منها. 
وأشار غوران الى ان اجلماهير الكويتية تضع 
آماال كبيرة على هذا املنتخب لذلك نريد اال 
نخيب آمالهم وسنسعى جاهدين إلسعادهم، 
الفتا إلى انه يتمنى مشاركة بدر املطوع في 

مواجهة اليوم. 

 الصينيون في كل مكان
  

  تعتبر بعثة املنتخب الصيني 
هـــي االكبر فـــي البطولة حيث 
جتدهم متواجدين في كل ارجاء 
املركـــز االعالمي وبصفة دائمة، 
كما انهم يحرصون على ارتداء 
مالبس بها شعارات للعلم الصيني 
حتى في املؤمتر الصحافي الذي 
سبق املباراة ملدربهم امتألت جميع 
املقاعد ووقف البعض لعدم وجود 

أماكن. 

 المشعان: 
  تسهيل المهمة

  
  أكد عبدالعزيز املشعان أن 
اليوم سيسهل  الفوز  حتقيق 
نوعا مـــا من مهمة األزرق في 
التأهـــل للدور ربـــع النهائي 
وبالتالي علينا القتال من اجل 
احلصول على الـ٣ نقاط بالرغم 
من قوة املنافس الصيني الذي 
يحدوه نفـــس االمل بتحقيق 
الفوز، والـــذي رغم أن معظم 
أنهم  الشـــباب إال  العبيه من 
يتمتعـــون باللياقـــة البدنية 

العالية واملهارة.

 العامر: البداية مهمة
  

  أثنى طـــالل العامر على اداء 
العبـــي األزرق فـــي التدريبات 
وروحهم املعنوية العالية والتي 
تدعو إلى التفاؤل بتحقيق نتيجة 
إيجابية في مباراة اليوم، مشيرا 
إلى انه دائما يؤكد ان البداية هي 
أهم مباراة ملواصلة املشوار في 

باقي مباريات البطولة.

 عوض:  الظروف مالئمة
  

  أشار فهد عوض الى ان كل الظروف مالئمة لتحقيق نتيجة 
إيجابية في مباراة اليوم لكن يجب اال نفرط في الثقة التي قد 
تكون لها نتيجة عكسية تؤثر على مستوى الالعبني،الفتا إلى 
أن األزرق لم يعد كما كان في الســـنوات االخيرة بل اصبح له 

ثقل.

 يدخل المباراة الدولية الـ ١٠٠

  وليد: شعور قوي بأننا قادرون 
على الفوز باللقب

  
  ســــتكون مباراة اليوم أمام الصني املباراة الدولية رقم ١٠٠ 
لالعب وسط املنتخب الوطني وليد علي. وكان وليد قد استهل 
مشــــوار املباريات الدولية من خالل املشــــاركة مع االزرق في 
دورة ألعاب غرب آســــيا عام ٢٠٠٢ أمام قطر. وقال وليد (٣٠ 
عاما) «أنا ســــعيد لدخول نادي املائة ألنني أعتبر ذلك اجنازا 

شخصيا عظيما».
  وشهدت مســــيرة الالعب العام املاضي حتقيق العديد من 
االجنازات، حيث تأهل االزرق الى نهائيات كأس آسيا ثم توج 

بقلب بطولة غرب آسيا وبطولة كأس اخلليج.
  وحول فرصة املنتخب الوطني في البطولة قال وليد: ميكن 
ان نعتبر أنفسنا من بني املرشحني على الفوز بلقب كأس آسيا، 

خاصة بعد فوزنا ببطولتني في االشهر االخيرة.
  وأضاف: صحيح أننا لم نحقق الكثير من االجنازات خالل 
السنوات االخيرة، ولكن بعد النجاح االخير بات هناك شعور 

في صفوف الفريق بأننا قادرون على الفوز بهذه البطولة.
  وأشار وليد الى ان املنتخب يضم خليطا من الالعبني الشباب 
وأصحاب اخلبرة، و«أنا واحد من بني ثالثة العبني يبلغ عمرهم 
حوالي ٣٠ عاما، في حني ان بقية الالعبني يبلغ معدل اعمارهم 

٢٣ عاما، واجلميع مصمم على حتقيق النجاح».
  وأكد ان «الروح اجلماعية تسيطر على املنتخب، وأنا كواحد 
من أكبر الالعبني ســــنا أعتقد ان هناك مسؤولية كبيرة ملقاة 

، وبالتالي أحاول مساندة وحتفيز الالعبني الشبان». عليَّ
  يذكر ان بدر املطوع يحمل الرقم القياسي بني العبي املنتخب 

احلالي في عدد املباريات الدولية (١٠٢). 

 فاضل: ال لألخطاء
  

  قال حســـني فاضل ان املهم دائما فـــي املباريات االفتتاحية هو 
عـــدم ارتكاب االخطاء خصوصا في بداية املباراة وهو ما قد يؤثر 

على النتيجة النهائية.
  مضيفـــا ان الالعبني اســـتمعوا إلى توجيهـــات املدرب غوران 
ومســـاعده عبدالعزيز حمادة جيدا وعليهم تطبيقها فعليا داخل 

امللعب لتحقيق الـ٣ نقاط.

 العنزي: الفوز يزيد من حظوظنا 
  

  اوضح املهاجم حمد العنزي ان الصني يعتبر من املنتخبات 
القوية وان حظوظه في التأهل عن املجموعة ال تقل أهمية عن 
حظوظ الكويت وبالتالي الفوز عليه اليوم ســـيضعف آماله 

ويزيد من حظوظ االزرق.
  موضحا انه يثـــق متاما بقدرات جميـــع الالعبني لتقدمي 
مســـتوى مميز، يليق بســـمعة الكرة الكويتية خاصة اننا 
حققنا قبل البطولة لقبني كبيرين وهما بطولة غرب آســـيا 

وكأس اخلليج.

 راشد باٍق حتى نهاية البطولة
  

  فضل مدافع االزرق محمد راشد البقاء في الدوحة على الرغم 
من إصابته واســــتبعاده من القائمة النهائية للمنتخب وذلك 

لدعم الالعبني ومؤازرتهم في جميع املباريات.
  وكذلك حتى يكــــون قريبا من طبيب املنتخب د.عبداملجيد 
البناي الذي سيشرف على عالجه في قطر وحتى العودة إلى 

الكويت.

 ترتيب أمني في التدريبات
  

  يتواجد بصفة دائمة عدد من رجال االمن القطريني في تدريبات 
االزرق يوزعون على جميع املداخل واملخارج وحول ارضية امللعب 
ومينعون اي شخص يحاول االقتراب دون تصريح. وبعد انقضاء 
الـ١٥ دقيقة املصرح بها حلضور التدريبات يقومون مبنع أي شخص 
من الدخول حتـــى وإن كان لديه تصريح بذلك تطبيقا لتعليمات 

االحتــاد االسيـــوي وكـــذلك لرغبــة املدرب غــوران.

 جماهير األزرق تتوافد
  

  توافد عدد من اجلماهير الكويتية امس بصورة كبيرة إلى قطر 
وذلك ملؤازرة املنتخب في مباراة اليوم أمام الصني، وحرص أغلبهم 

على ارتداء فانيلة االزرق او وضع شعارات زرقاء.

 من البطولة  لقطات 

  يعتبر النجمان فهد العنزي وبدر املطوع األكثر شعبية 
في قطر حيث حترص اجلماهير على التقاط الصور والتواقيع 
التذكاريــــة منهما، وكذلك من وســــائل اإلعالم املختلفة ألخذ 

التصريحات.
ــن األماكن العامة  ــات عرض كبيرة في عدد م    وضعت شاش
بالدوحة لنقل أحداث النهائيات خصوصا في سوق «واقف» الذي 

يعتبر من املعالم البارزة في الدوحة.
   تواجد عــــدد من اجلماهيــــر الكويتية ملــــؤازرة األزرق 
فــــي التدريبات وحرصوا على احلضــــور مبكرا قبل وصول 

الالعبني.
   وزعت اللجنة املنظمة كتبا على اإلعالميني، توضح من خاللها 
جميع التعليمات املتعلقة بالبطولة مع أماكن إقامة الوفود وتدريباتهم 
ــتقام عليها املباريات باإلضافة إلى بعض لوائح  واملالعب التي س

جلنة املسابقات.
   يسمح لإلعالميني واجلماهير بحضور أول ٢٠ دقيقة فقط 
من تدريب كل منتخب، أما التدريب األخير الذي يكون في ملعب 

املباراة فسيكون السماح من عدمه بيد إدارة املنتخب.
ــوارع قطر بلوحات عمالقة في جميع املدن حتمل     تزينت ش
ــيا، كما مت رفع أعالم الدول الـ ١٦ املشاركة في  ــعار كأس آس ش

البطولة.  


