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  يهرب دائمـــا العب املنتخب 
االيراني مسعود شجاعي واحملترف 
مع اوســـاســـونا االســــــباني من 
وســـائل االعالم املختلفة، ويعدهم 
باحلضور بعـــد وجبة الغداء لكنه 

ال يحضر.
ــاز االداري في  ــب اجله    طلــ
ــمالي من ادارة  املنتخب الكوري الش
ــوز والبرتقال  املـــ الفندق توفــير 
لالعبني بصورة كبيرة قبل وبعد كل 

تدريب.
   ضحك العبـــو العراق كثيرا 
على املهاجم عماد محمد بعد أن قام 
احلالق بجرحه حتت األنف واحدث 

عالمة بارزة في وجهه.
ــترالي     قال جنم املنتخب االس
هاري كيويل ان احترام اخلصم الهندي 
قادنا للفوز عليه بـ ٤ اهداف نافيا أن 

تكون املباراة سهلة.
   يوجـــه العديد من النقاد في 
الســـعودية تصريحات قوية ضد 
املهاجم ياسر القحطاني بسبب تراجع 

مستواه كثيرا. 

 البطولة من 

 قطر  الصين 
 ٧:١٥ 

 الجزيرة الرياضية ١ 

(األزرق.كوم)   مدرب األزرق غوران توڤاريتش ويعقوب الطاهر خالل املؤمتر الصحافي 

 القطري حسني ياسر مطالب بإثبات دوره وانتشال «العنابي» من الهزمية

(األزرق.كوم)  الزميالن ناصر العنزي وعبدالعزيز جاسم في املركز اإلعالمي 

 يدرك املنتخب القطري صاحب 
الضيافة بان اخلطأ ممنوع عليه 
عندما يواجـــه نظيره الصيني 
اليـــوم في اجلولـــة الثانية من 
منافسات املجموعة االولى وذلك 
اثر خسارته في املباراة االفتتاحية 

امام اوزبكستان ٠ ـ ٢.
   قدم املنتخب القطري عرضا 
سيئا في تلك املباراة خصوصا في 
الشوط االول حيث كان بامكانه 
ان يتلقـــى ثالثة اهداف، قبل ان 
يتحســـن مســـتواه في الشوط 
الثاني مـــن دون ان مينعه ذلك 

من اخلسارة.
   واثر اخلسارة صبت الصحف 
القطرية جام غضبها على املدرب 
الفرنسي برونو ميتسو الذي لم 
يحقق نقلة نوعية حتى االن بعد 
سنتني من تسلم تدريب العنابي، 
بيد ان الفرنســـي الـــذي حقق 
جناحات مع منتخب الســـنغال 
في كأس العالم ٢٠٠٢، ومع العني 
االماراتـــي ومنتخـــب االمارات 
بقيادته الى اللقب اخلليجي، ومع 
الغرافة القطـــري، اكد انه ليس 
خائفا على مستقبله، مشيرا الى 
ان كل ما يســـعى اليه هو اعادة 
فريقه الى اجواء بطولة كأس اسيا 

من خالل الفوز على الصني.
   وحاول رئيس االحتاد القطري 
الشيخ حمد بن خليفة التخفيف 
من الضغوط على املدرب واعتبر 
بان اجلهـــاز الفني في مأمن من 
االقالـــة، معترفا في الوقت ذاته 
بان املنتخب خاض اسوأ مباراة 

له منذ فترة طويلة
   وقـــال الشـــيخ حمد «عقب 
اخلسارة امام اوزبكستان جلست 
مـــع الالعبني ووعـــدوا بتقدمي 
االفضـــل في املباراة املقبلة ضد 
الصني من اجـــل حتقيق الفوز 
واحلفاظ علـــى حظوظ الفريق 

في بلوغ الدور الثاني».

 السفير الهيفي أولم على شرف المنتخب
  والفهد يطلب دعاء أهل الكويت لألزرق

 اقام سفيرنا في قطر علي الهيفي حفل عشاء 
على شرف رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد 

ووفد منتخبنا املشارك في البطولة.
  وقد حضر حفل العشاء الشيخ تركي اليوسف 
ونائب رئيس االحتاد هايف املطيري وسكرتير 
االحتاد سهو السهو ورئيس نادي خيطان منير 
العتيبي ورئيس نادي النصر فالح غامن وعضو 
االحتاد مبارك املعصب ومحمد املسند وحمد بوحمد، 
ورحب السفير باحلضور وقال ان مجلس السفارة 
مفتوح لهم طـــوال تواجدهم ببلدهم الثاني وان 
جميع امكانيات العاملني بالسفارة في خدمة االزرق 
من اجل املنافســـة الشـــريفة ورفع اسم الكويت 

عاليا كما متنى الهيفي طيب االقامة للوفد خالل 
تواجده بالدوحة.

  من جهته شكر الفهد السفير الهيفي على املبادرة 
قائال انها ليســـت بغريبة على السفير الذي كان 
معنا منذ تواجدنا هنا مشيرا إلى أن هذا التجمع 
اجلميل دائما يذكرنا باجلـــو الكويتي ونريد ان 
يتواصل هذا التجمع اليـــوم في الغرافة بلقائنا 

احلاسم أمام املنتخب االوزبكي.
  وطلب الفهد من اهـــل الكويت الدعاء لألزرق 
في املواجهة التي ستكون مفترق طرق اذ ال بديل 
لنـــا عن الفوز والظفر بالنقاط الثالث بعد الظلم 

الذي وقع علينا. 

 ناصر العنزي
ــام ١٩٥٠ لكنه  ــم في البرازيل ع ــب الهند الى كأس العال ــل منتخ   تأه

ــحب منها لرفض «فيفا» طلبه اللعب حفاة االرجل وبدون  انس
ــد مباراة ودية مع االحتاد  ــذاء الكرة، ولعب منتخب الهن ح

ــبتــمبر ١٩٥٥ وخــسر  السوفييتي السابق في ١٦ س
٠ ـ ٣٦ «ستة وثالثون هدفا الغير»، وفازت استراليا 
ــا ٢٢ ـ ٠ في تصفيات كأس العالم ٢٠٠٢،  على تونغ
ــحاب املنتخب  ــميا بعد انس ولم يتم اعتمادها رس
ــاز االزرق الكويتي  ــات، وف ــر من التصفي اخلاس
ــيا  ــي تصفيات كأس آس ــان ٢٠ ـ ٠ ف ــى بوت عل
ــار عبداهللا (٨ اهداف) وجاسم  ٢٠٠٠، وسجل بش
ــري (٣) وفواز بخيت  ــدي (٥) واحمد املطي الهوي
ــكني واحلارس احمد  ــمري وعصام س ونهير الش

جاسم «ركلة جزاء» هدفا لكل منهم. وسجل منتخب 
ــران فوزا كبيرا ايضا على منتخب غوام ١٩ ـ ٠ في  اي

تصفيات كأس العالم ٢٠٠٢
ــينما او  ــخصا هنديا بني الذهاب الى الس    اذا خيرت ش

ــاهدة فيلم  ــيقول لك ان مش ــاهدة مباراة في كرة القدم فس مش
ــن اجللوس على طاولة  ــاروخان اجمل وامتع م ــهور ش للممثل الهندي املش

ــي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، واذا  واحدة مع االرجنتيني ليونيل ميس
ــو مارادونا؟ يرد عليك  ــطورة االرجنتينية دييغ ــت له هل تعرف االس قل
ــهر  ــان نيازي؟ ويجيب انه اش ــؤال وهل تعرف عمران خ بس
ــتان فنحن في الهند لعبتنا  العب كريكيت من جارتنا باكس
ــعبية االولى هي الكريكيت ثم الهوكي وكرة القدم،  الش
ــم واتركوا «كريكيتنا لنا».  فرجـــاء دعوا كرتكم لك
ــوبرتا بول بعد أن  ــارس مرمى الهند س يقول حــ
ــتراليا ان منتخبنا  ــباكه ٤ اهداف من اس تلقت ش
ــة للتعلم من املنتخبات الكبرى،  حضر الى الدوح
ــا مدرب املنتخب االجنليزي بوب هوتون فقال  ام
ــارة، فعلق احد  ــم اخلس ــور بالعبيه رغ انه فخ

االعالميني «اربعة وفخور شلون لو تسعة».
ــوت املجرم  ــة دائما ما مي ــالم الهندي ــي االف   ف
ــن ان يتكرر  ــهد ال ميك ــش البطل، وفي مش ويعي
ــطة حبل،  ــرة من فوقه بواس ــل الفيلم طائ أوقع بط
ــينما الهندية تبكي احلبيبة بحرقة على فراق  وفي الس
ــيا خسر منتخب الهند بداية  حبيبها، وفي بطولة كأس آس
ــتراليا بأربعة اهداف مع الرأفة، وانتظر العبوه خصمهم  من اس

خارج امللعب طويال وسألوه «شرايكم نلعب كريكيت». 

 يعتبر التنظيم الرائع واملميز للمركز االعالمي للبطولة من 
أبرز  احملطات الناجحة في البطولة حيث مت توفير جميع وسائل 
االتصال تسهيال ملهمة رجال االعالم بعد توفير جميع االجهزة 
في املركز  الذي يعمل  ملدة ال تقل عن ١٩ ســـاعة يوميا  لفائدة 
االعالميني بســـبب اختالف الوقت بني أغلب البلدان اآلسيوية 
واملالحـــظ في املركز أن اغلب اعالميي الـــدول العربية يأتون 
في الصباح الباكر بينما يحضر موفدو دول شـــرق آسيا بعد 

الظهر دائما. 

 «شاروخان وبس» تنظيم مميز في المركز اإلعالمي

 قطر ترفع شعار «إال الهزيمة» أمام الصين
ر مفاجأة للصينيين  ميتسو يحضِّ

 مدرب الصين: ال نخشى مواجهة أي منتخب

ــو املدير الفني للمنتخب القطري أن اخليار  ــي برونو ميتس  أكد الفرنس
الوحيد أمام فريقه هو حتقيق الفوز على الصني اليوم.

ــتكون مهمة  ــي أمس إن «املباراة س ــو في املؤمتر الصحاف ــال ميتس   وق
ــوى حتقيق الفوز.. هذه  ــمح لنا بأي خيار س ــدا، ونحن في وضع ال يس ج
ــرج بالنقاط الثالث من أجل البقاء  ــمة، ويجب أن نخ املباراة مصيرية وحاس
في البطولة». وأضاف أن «املنتخب الصيني فريق متميز ومنظم للغاية ومن 
ــنعتمد على كل اإلمكانيات  ــل معه واختراق دفاعه.. لكننا س الصعب التعام

املتاحة في الفريق وسنرمي بكل أوراقنا من أجل حتقيق ما نريد».
ــتطيع احلديث عن الطريقة التي سأعتمد عليها في املباراة    وتابع: «ال أس
ــاهدة ما هي املفاجأة التي نعد  أمام الصني، ولكن ميكنكم متابعة اللقاء ومش
ــدرة متميزة على  ــازون بالبراعة، ولديهم ق ــا، العبو منتخب الصني ميت له

حتقيق االستفادة الكبرى من أي معلومة يحصلون عليها».
ــكيلة الفريق حيث    وأملح إلى أنه «قد تكون هناك بعض التعديالت في تش

يعاني فابيو سيزار من إصابة خفيفة، ورمبا ال يتمكن من املشاركة».
ــاندنا  ــر القطرية قائال «اجلماهير تس ــو اعتذاره للجماهي ــدد ميتس   وج
ــاراة األولى ألن  ــل التي أصيبوا بها بعد املب ــوة، ونحن نتفهم خيبة األم بق
ــنحاول إرضاءهم في  ــتوى طموحاتهم، وبالتالي س النتيجة كانت دون مس
ــر أمام أوزبكستان في املباراة  هذه املباراة». وأكد أن «املنتخب القطري خس
ــيوية ٢٠٠٦ ولكنه جنح بعد ذلك في الذهاب  ــة لدورة األلعاب اآلس االفتتاحي

بعيدا في البطولة واحلصول على اللقب».
  من جهة أخرى، قال الالعب القطري وسام زرق: «نحن مطالبون بتحقيق 
الفوز في هذه املباراة، ونعتذر جلماهيرنا عن اخلسارة في املباراة السابقة، 

ونتعهد لهم بأن نظهر بكامل قوتنا خالل املباراة املقبلة». 

 أكد املدير الفني للمنتخب الصيني جاو هونغ بو أن فريقه ال يخشى 
مواجهة أي منتخب آخر.

ــكيلة الفريق  ــوم بإجراء بعض التغييرات على تش ــال جاو: قد أق   وق
ــب الطريقة التي  في هذه املباراة باملقارنة مع املباراة األولى، وذلك بحس
ــي صفوف الفريق،  ــر.. ال يوجد أي إصابات ف ــأعتمد عليها أمام قط س
ــكيلة الفريق واملكونة من ٢٣ العبا جاهزون  ولكن جميع الالعبني في تش
ــاركة في أي مباراة، فجميع الالعبني متساوون عندي ولكن أقوم  للمش

باختيار التشكيلة بحسب الطريقة التي سنلعب بها».
  وأضاف أن «املنتخب الصيني ال يخشى مواجهة أي منتخب، وبالتالي 

لن نلعب بطريقة دفاعية كاملة، وسنحاول اللعب بطريقتنا اخلاصة».
ــي مجموعتنا وال ميكن اجلزم  ــة مازالت مفتوحة ف   وأكد أن «املنافس

اآلن بشأن هوية الفريقني اللذين سيتأهالن للدور املقبل». 

   ولم يتـــردد رئيس االحتاد 
في حتميل الالعبني مسؤولية ما 
حصل وقال «بالطبع، الالعبون 
يتحملون املسؤولية ومن الواضح 
انهم لم يكونوا في يومهم والفريق 

ظهر مبستوى غير متوقع وليس 
هذا املســـتوى احلقيقي لالعبي 
املنتخـــب القطـــري وامتنى ان 
يظهروا مبســـتوى افضل بداية 

من اللقاء املقبل».
   اما املنتخـــب الصيني الذي 
تغلب على نظيره الكويتي ٢ ـ 
٠، فال ميكن احلكم على مستواه 
خصوصا انه لعب في مواجهة 
االزرق الذي اكمل الساعة االخيرة 
من املباراة ناقص العدد اثر طرد 

مساعد ندا في الدقيقة ٣٤.
   ويضم املنتخب الصيني جيال 
الالعــبني بقيادة  جـــديدا مـــن 
املدرب الشـــاب غـــاو هونغبو 
الذي اعتبر قبل انطالق البطولة 
القارية بان فريقه قادم لكي يتعلم 

فيها.
 قال مدرب منتخبنا الوطني غوران توڤاريتش 
ان مباراة اوزبكستان صعبة للغاية ورغم ذلك لدينا 
القدرة على حتقيق الفوز ولكن علينا أوال نسيان 
اخلسارة من الصني، جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي 
الذي جمعه باملدرب االوزبكي فادمي ابراموف باالضافة 
إلى تواجد يعقوب الطاهر واالوزبكي اوديل احمدوف 
واضاف غوران انه صدم أيضا بخبر ايقاف مساعد 
ندا مباراتني بعد ان كانت مباراة، مشـــيرا الى أنه 
ال يستحق هذا االيقاف وذكر غوران أن ندا العب 
مؤثر لكن لديه ٢٠ العبا آخر يستطيعون سد الفراغ 
بدال منه وأنه يثق بقـــدرات املدافع عامر املعتوق 
في قلب الدفاع بعد أن ادى جيدا في املباراة االولى 
مبينا أنه درس االوزبكيني جيدا وعرف جميع نقاط 

القوة والضعف لديهم.
  واوضح غوران أن املهـــم في مباراة اليوم هو 
التركيز واحلصول على الـ ٣ نقاط التي ســـيكون 
لها دور كبير في اعادة االمال بصورة كبيرة للتأهل 
للدور نصف النهائي كما اننا نريد أن نعيد البسمة 
للجماهيـــر الكويتية والتـــي خرجت حزينة بعد 
مبـــاراة الصني الفتا إلـــى ان العبيه قدموا مباراة 
مميزة لكن ظروف املباراة لم تخدمهم وبني غوران 

انه لن ميانع في اشـــراك عجب فـــي املباراة لكنه 
يعتمد في الوقت احلالي على يوسف ناصر وهو 
يقدم مباريات مميزة وايضا عجب مميز ويستطيع 

تسجيل االهداف في أي وقت.
  من جانبه أكد مدرب منتخب اوزبكستان فادمي 
ابرامـــوف على صعوبة املباراة ألن املنافس يريد 
حتقيق الفوز والذي ان لم يحققه يعني خروجه 
من البطولة بنســـبة كبيرة جدا، مشـــيرا الى ان 
الكويـــت منتخب قوي ومميز ويشـــبه البرازيل 
فـــي طريقة لعبه التي تعتمـــد على املهارة، وبني 
ابراموف أن الالعبني ال يفكـــرون فقط في الفوز 
على الكويت بل يحاولون الوصول خطوة بخطوة 
للمباراة النهائية ألن طموحهم ال يختلف عن باقي 
املنتخبات التي تريد احراز اللقب مبينا أنه حتى 
اآلن يرى ان اليابان وكوريا واستراليا االفضل من 
بني املنتخبات التي لعبت في مجموعاتها متمنيا أن 
يكون النهائي مثل االفتتاح بني قطر واوزبكستان 
وأشـــار ابراموف إلى أن منتخبه سيدخل املباراة 
وهو مكتمل الصفوف وال توجد لديه أي غيابات 
مشـــيرا الى ان العبيه يثقون بقدراتهم في الفوز 

وهذا امر مميز ألي مدرب.

 إبراموف: األزرق يشبه البرازيل في أدائه 

 غوران: درست أوزبكستان جيدًا

 إبراموف لـ «األنباء»: لست األخطبوط بول 

  األزرق واألردن وّديًا في فبراير 

 ســـألت «األنباء» مدرب املنتخب االوزبكي 
فادمي ابراموف عن توقعاته لنتيجة مواجهته 
مع منتخبنا اليوم بعـــد أن توقع نتيجة فوز 
منتخـــب بالده على قطر ٣ـ  ٠ فقال أنا لســـت 

االخطبوط بول ألتوقع النتائج، فعال توقعت 
نتيجة قطر وكنت قريبـــا منها بعد ان انتهت 
بهدفني نظيفني، مشيرا الى أنه والعبيه ليسوا 

خائفني من مواجهة األزرق.

 اتفق اجلهاز اإلداري لألزرق على إقامة مباراة دولية 
ودية مع املنتخب األردني يوم ٢٨ فبراير املقبل ضمن 
استعدادات املنتخب لتصفيات كأس العالم ٢٠١٤ في 
البرازيل التي تنطلق في يونيو املقبل. ومت االتفاق 

على اللقــــاء الودي بعد اتصاالت من مدير املنتخب 
أسامة حسني مع اجلهاز اإلداري للمنتخب األردني، 
على أن تتم مخاطبة اجلهات املسؤولة في االحتادين 

لالتفاق على جميع التفاصيل. 

 «األنباء» تفتح باباً غير اعتيادي في عادات نجوم األزرق 

 الخالدي «يكلم والدته».. وناصر «يشوف عجب».. والمشعان «أكله خفيف»
 كعادتها تطرق «األنبـــاء» أبواب الالعبني 
من اجلهة االخرى وليس من الناحية الفنية 
لكل العب قبل كل مباراة، فالعامل النفسي ال 
يختلف كثيرا عن البدني، لذلك ذكر أكثر من 
العب ان لديه عادات يقوم بها قبل كل مباراة 
ويتفاءل بها من خالل تصرف او حدث يقوم 
به واليوم سوف نرى طريقة واسلوب كل من 
نواف اخلالدي ويوســـف ناصر وعبدالعزيز 

املشعان.
  الخالدي: «أكلم الوالدة»

  في البداية، قال احلارس اجلســـور نواف 
اخلالدي ان حتضيره لكل مباراة يبدأ من الليل 
حيث يقوم بالدعاء طـــوال الليل حتى قبيل 
نومه ويراجع اخطاءه ويحاول ان يتفاداها في 
املباراة، مشيرا إلى أنه دائما يفضل االختالء 
بنفسه قبل املباراة لكي يركز عليها كثيرا ولكيال 
يشغل باله، الفتا الى أنه يرفض التحدث مع 
أي شـــخص عن املباراة لكي يبعد نفسه عن 

الضغط النفسي.
  واضاف اخلالـــدي انه يقوم بإغالق جميع 
اجهزتـــه وال يتحدث مع أي شـــخص إال مع 
شخص واحد وهو والدته التي ال يستطيع ان 
يخوض أي مباراة قبل أن يكلمها ويستمع إلى 
دعواتها ومن ثم يقرأ القرآن، مضيفا إلى أنه 

يحب أكل «السباغيتي» قبل املباريات.
  وذكر اخلالدي أن اليوم سيثبت العبو االزرق 
قدراتهم وسيظهرون مبستواهم احلقيقي الذي 
غـــاب عن مباراة الصني بســـبب احلكم الذي 
اثر على مســـتواهم، مشيرا إلى ان االزرق إذا 
ما كان في يومـــه فلن يتمكن أي منتخب من 
إيقافه، مبديا تفاؤله بتحقيق نتيجة إيجابية 
تبقي على حظـــوظ االزرق في التأهل للدور 

ربع النهائي.
   ناصر: «الزم» أشوف عجب 

  ثم حتـــدث املهاجم الواعد يوســـف ناصر 
وأشار إلى أنه يتفاءل في عدة أمور قبل دخوله 
املباريات وان له نسقا ثابتا في يوم املواجهة، 
قائـــال عندما اصحو من النـــوم أحرص على 
الصالة والدعاء اوال ثم مباشـــرة احتدث مع 
الوالدة لكي ترفع من معنوياتي، مشيرا إلى 
انه في املنتخب يحرص على رؤية زميله في 
املقدمة أحمد عجب كثيرا النه يتفاءل برؤيته 
ويصبح لديه انطباع بأن االزرق سيفوز اليوم، 
الفتا إلى أنه فرح حلظة ســـماع عودة عجب 

لصفوف االزرق.
  وبـــني ناصر أنه يغلق جميع االجهزة قبل 
املباراة بـ ٣ ســـاعات فقط أي بعد االستماع 
لتوجيهات املدرب االخيرة لكي يركز بها جيدا 

وال يشغل باله بأي شيء آخر، مبينا أن البطاط 
املهروس والباستا من ابرز االكالت التي يحرص 

على اكلها قبل اي مواجهة.
  وعن املباراة قال ناصر انها بالشك تعتبر 
مفترق طرق بالنســـبة لـــالزرق ما يعني أن 
علينا بذل كل ما بوسعنا لتحقيق الفوز لكي 
نبقي على حظوظنا في التأهل كبيرة، مشيرا 
إلى ان الالعبني عازمون على تعويض خسارة 
الصني وان روحهم القتالية تسبقهم من اجل 

افراح اجلماهير الكويتية الوفية.
  المشعان: آكل «خفيف» 

  اما املوهبة عبدالعزيز املشعان فيقول انه 
ال يحبذ اتباع عادات معينة قبل كل مباراة بل 
يجعل االمور تسير مثل كل يوم عادي لكيال 
يقع حتت ضغط نفســـي قبل املباراة ولكنه 
يحرص على االستماع لألغاني قبل املباريات 
وال يفكـــر في نتيجة املبـــاراة وتوقعاتها بل 
يقدم كل ما لديه والباقي «على اهللا» مشـــيرا 
إلى أنه يحب االســـتماع إلى االغاني. وأشار 
املشعان الى ان الشيء الوحيد الذي يقوم به 
قبل املباراة هو أن يأكل شيئا خفيفا مثل الباستا 
أو الســـباغيتي، كما انـــه رفض احلديث عن 
مباراة اليوم، قائال ان امللعب هو من سيتحدث 

وستكون له الكلمة. 


