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 األزرق «يطالع» قطر والعين على «ثاني» 

   ما ينفعنا إال الفوز

يجيدها ببراعة.
  ويدرك العبـــو االزرق ان املهمة ســـتكون مضاعفة الن الفوز 
بأي نتيجة غيـــر كاف وعليهم الوصول للرقم املطلوب وبالتالي 
فان توزيع املجهود طوال شـــوطي املباراة سيكون فعاال ومؤثرا 
حلســـم النتيجة في الدقائق االخيرة كما ان على بعض الالعبني 
االســـتفاقة والعودة ملستواهم لكي ينهضوا باملنتخب مرة اخرى 
مثل فهد العنزي ويوسف ناصر الذي ال يسجل وينشغل في االدوار 
الدفاعيـــة كما يجب أن يكون حســـني فاضل اكثر تركيزا ويبتعد 
عن ارتكاب االخطاء امام منطقة اجلزاء واخير للحارس اجلسور 
نواف اخلالدي الذي ســـيكون ثباته وخبرتـــه من ثباته وخبرة 
باقي الالعبني وبالتأكيد فإن املعادلـــة صعبة للغاية لكنها ليس 
مستحيلة.  اما املنتخب القطري الذي سيكون خلفه عشرات اآلالف 
من اجلماهير فسيكون أكثر تأثرا من منتخبنا كونه ميتلك مصيره 
بيديه ففوزه سيؤهله ورمبا التعادل يؤهله واخلسارة بفارق هدف 
وخسارة الصني بأي نتيجة يؤهله ما يعني أن الالعبني سيدخلون 
املواجهة وهم حتت ضغط نفســـي رهيب خوفا من اخلروج لذلك 
سيبدأ املدرب الفرنســـي برونو ميتسو املباراة بنفس التشكيلة 
التي لعب بها أمام الصني ومتكن من الفوز بها بهدفني إال ان طريقة 
لعبه ستختلف ولن يندفع كثيرا خوفا من تلقي شباكه لألهداف 
وميلك القطريون عدة مفاتيح للعب اهمها حسني ياسر وسوريا 
ويوســـف أحمد املفاجأة الذي سجل هدفي قطر في مرمى الصني 
لكن املشـــكلة احلقيقية تكمن في خط دفاعه الذي دائما ما يكون 

النقطة األضعف في جميع خطوطه ويسهل اختراقه.

أن الالعبني كفاهم شرف احملاولة بتمثيل الكويت خير متثيل.

  تغيير ٣ العبين 

  وبالعودة للمواجهة املرتقبة يبدو ان فكر املدرب الصربي غوران 
توڤاريتش لم يســـتقر حتى امس على التشـــكيلة االخيرة والتي 
ســـيكون االقرب إليها في حراســـة املرمى نواف اخلالدي والدفاع 
حســـني فاضل وعامر املعتوق واحمد الرشيدي ويعقوب الطاهر 
وفي الوسط طالل العامر وصالح الشيخ وفهد العنزي ووليد علي 

وفي الهجوم بدر املطوع وحمد العنزي. 
  ويســـعى االزرق ألن تكون ضربته قوية منذ البداية بتسجيل 
هدف مبكر يربك حسابات القطريني ويزيل عن منتخبنا الضغوطات 
التي قد تزيد عليه مع مرور الوقت في حال عدم تسجيل هذا الهدف 
لكن يدرك غوران ان االندفاع العشوائي سيزيد من صعوبة املهمة 
ولن يســـهلها، لذلك ســـيكون التوازن مطلوبا في جميع اخلطوط 
خصوصا الفراغ الكبير الذي دائما يحدث بني خط الدفاع والعبي 
الوســـط ما يفتح الطريق للقادمني من اخللـــف دائما كما أن اكثر 
املشـــكالت تعقيدا بالنسبة لألزرق تكمن في الكرات الثابتة سواء 
العرضية أو بالتســـديد لذلك سيكون تواجد أحمد الرشيدي مهما 
في قطع هذه الكرات السيما أن املهاجم القطري سيباستيان سوريا 

 «الصعب قدامك يهون» بهذه 
العبارة سيدخل االزرق املواجهة 
املصيرية اليوم على ستاد خليفة 
الدولي امـــام املنتخب القطري 
والتي ال حتتمل أنصاف احللول 
الفـــوز بالثالثـــة والتأهل  إما 
مباشرة في حال خسارة الصني 
بأي نتيجة أمام اوزبكستان او 
الفوز بهدفني وخسارة الصني 
بهدف نظيف او أي نتيجة اخرى 
بفـــارق هدفني أيضا لهذا تكمن 
الصعوبة فاالزرق ليس بحاجة 

فقط ألقدام رجاله لتحقيق الفوز املنشـــود بل يتمنون ان يكون 
االوزبك في يومهم واالطاحة بالصينيني على ستاد ثاني بن جاسم 
في الغرافة فهذا من ذاك إما االثنني معا أو اخلروج من الباب الضيق 
ســـريعا من الدور االول حالة حال الســـعودية املودع األول في 
البطولة. ويدخل منتخبنا املباراة دون اي نقطة بعد خسارته من 
الصني واوزبكستان بينما ميلك قطر ٣ نقاط من فوز على الصني 

وخسارة من اوزبكستان. 
  ويعلم العبو االزرق اليوم أنهم سيلعبون ألكثر من هدف اهمها 
احملاولة بكل قوتهم من اجل التأهل للدور ربع النهائي والتمسك 
ببصيص االمل الضئيل ثم اخلروج على أقل تقدير بـ ٣ نقاط حتى 
إن لم يتح لهم التأهل بعد ذلك وأخيرا ارضاء اجلماهير التي ستدرك 

 غوران: المشكلة ليست في الدفاع 
إنما في سوء الحظ

  
  أكــــد مدرب منتخبنا الوطني الصربي غــــوران توڤاريتش أنه واثق 
من قدرات الالعبني وعطائهم في مباراة اليوم ومتكنهم من احراز الفوز 
والـــــ ٣ نقاط بالرغم من قــــوة املنافس الذي يحدوه نفس االمل ويلعب 
بني أرضه وجماهيره، مشــــيرا «اجلميع يقول أن االمل ضعيف وانا من 

بينهم لكن علينا احلفاظ على آمالنا وحتقيق الفوز اوال».
  وبني غوران، في املؤمتر الصحافي ظهر أمس والذي تواجد به أيضا 
وليد علي، أن اجلميع يسأله عن غياب مساعد ندا وتأثيره، قائال: بالفعل 
هو العب مؤثر لكن نحن تكيفنا مع الوضع في مباراة اوزبكستان، مبينا 
أن املشكلة ليست في خط الدفاع بل في عدم وجود حظ يترجم الفرص 

احملققة للتسجيل في املباراتني السابقتني.
  واضاف غوران: ان على الالعبني التركيز في تسجيل االهداف وعدم 
التفكير في مباراة الصني واوزبكستان النه إذا لم نفعل شيء في مباراة 
قطر ليس علينا انتظار باقي النتائج، مضيفا أن العامل النفسي مهم في 

الوقت احلالي وعلينا التفكير بأننا نلعب من أجل سمعة املنتخب.
  وأشار غوران الى أن األزرق يعاني من اصابتني حتى اآلن وهما يوسف 
ناصر وفهد عوض الذي من املمكن أن ال يشــــارك اليوم وسيكون بديله 
أحمد الرشيدي مع تبادل املراكز لباقي الالعبني في خط الدفاع، مضيفا: 
ان تراجع مســــتوى فهد العنزي كان بســــبب الضغط الكبير والرقابة 
اللصيقة باإلضافة إلى العروض التي شتت ذهنه في الفترة املاضية إال 

انه يبقى العبا مميزا واحدى االوراق الرابحة.

 وليد: ال يهم من يسجل
  

  متنى جنم وسط األزرق وليد علي أن يتمكن من الظهور مبستوى 
مميز في مباراة اليوم وان يساعد املنتخب على حتقيق الفوز بغض 
النظر عن تســـجيله لألهداف ألن الفوز سيكون لألزرق ككل وليس 
له وحده، مشـــيرا إلى أن الالعب الـــذي ال يتعايش مع الضغوط ال 
يجب أن يكون العبا الن الضغوط هي من أســـاس كرة القدم ويجب 

ان نوجهها لصاحلنا ال أن تعود علينا بطريقة عكسية.
  وبني وليد أن املواجهة االولى مع الصني والتي خســـرناها بفعل 
فاعـــل من خالل أخطاء احلكم االســـترالي بنيامني وليامز هي التي 

وضعت االزرق في هذا الوضع الصعب.
 

 جنوم االزرق ومدربهم غوران توڤاريتش.. «خلص الكالم.. وهذا امليدان».. االزرق جنوم  (األزرق.كوم)

 أوزبكستان لتجنب الحسابات المعقدة 
 يحتاج املنتخب االوزبكي الى 
التعادل مع نظيره الصيني لكي 
التأهل وصدارة  يضمن بطاقـــة 
املجموعـــة األولى وهو مرشـــح 
لتحقيـــق مبتغاه قياســـا بأداء 

املنتخبني حتى اآلن.
  واكد املنتخب االوزبكي بانه 
قـــادر علـــى الذهاب بعيـــدا في 
البطولة من خالل اعتماد مدربه 
فـــادمي ابراموف على تشـــكيلة 
متزج بني العبـــي اخلبرة امثال 
ماكسيم شاتســـكيخ الذي ميلك 

خبرة املباريات األوروبية وحتديدا في مسابقة دوري ابطال اوروبا 
في صفوف دينامو كييڤ االوكراني، كما انه افضل هداف في تاريخ 
منتخب بالده، وســـيرفر جباروف افضل العب في آسيا عام ٢٠٠٨، 
باإلضافة الى مجموعة من الشـــبان الذين يدافعون عن الوان نادي 
بونيودكور الذي قدم عروضا الفتة في السنوات االخيرة في دوري 
ابطال آســـيا. كما يجمع منتخب وسط آســـيا بني الفنيات العالية 

لالعبيه واللياقة البدنية القوية.
  وكان املنتخب االوزبكي بلغ ربع النهائي في النسختني االخيرتني 
من البطولة القارية، لكن ابراموف ورجاله يسعون الى تخطي هذا 

احلاجز في النسخة احلالية.
  اما الصني، فلم تقدم اداء جيدا، وال تضم في صفوفها العبا قادرا 

على حسم نتيجة املباراة مبفرده.
  من جانبه، أكد مهاجم املنتخب القطري سيباســـتيان سوريا أن 
الفـــوز الذي حققه منتخب بالده على نظيـــره الصيني في اجلولة 
املاضي «كان كافيا إلعادة املياه إلى مجاريها بني الالعبني واجلمهور 

وبعث الثقة من جديد في النفوس».
  وأشار سوريا إلى أن االستعداد ملباراة الكويت في اجلولة الثالثة 
يجرى في أفضل الظـــروف، وقال «ندرك صعوبة املباراة وأهميتها 
بالنســـبة لنا وعلينا أن نتعامل معها بكل جدية وتركيز.. منافسنا 
ســـيلعب دون ضغوط، عكســـنا متاما، وهو مـــا يزيد من صعوبة 

املهمة».
  وحول غيابه عن قائمة الهدافني ومدى رغبته في هز الشباك في 
املبـــاراة أمام الكويت، قال «هذا يعتمد على التوفيق في نهاية األمر 

واحلظ عاندني في هز الشباك». 

 معايير التأهل إلى الدور الثاني
  

   أكبــــر عدد من النقاط يتم احلصول عليه في جميع مباريات 
املجموعة.

ــب الفقرة     في حال تعادل منتخبني أو أكثر في عدد النقاط بحس
السابقة، يتم حتديد الترتيب بحسب التالي:

   أكبــــر عدد من النقاط التي يتم احلصول عليها في املباريات 
بني املنتخبات املتعادلة.

   فارق األهداف في املباريات بني املنتخبات املتعادلة.
   أكبر عدد من األهداف املســــجلة في املباريات بني املنتخبات 

املتعادلة.
   أكبر عدد من األهداف املسجلة في جميع مباريات املجموعة.

  > اللجوء الى ركالت الترجيح من نقطة اجلزاء وذلك في حالة 
وجود املنتخبني املتعادلني على ارض امللعب.

   أقل عدد من البطاقات الصفراء واحلمراء التي حصل عليها املنتخب 
خالل مباريات الدور األول.

   القرعة. 

 «لو» كنت..
 ناصر العنزي

ــي مانويل فينغادا بعد خروج    يقول املدرب البرتغال
األخضر السعودي من البطولة «لو لعب خالد مسعد 

بقدم واحدة لكان أفضل من بعض الالعبني»، 
وفينغادا هو مدرب السعودية السابق الفائز 

بكأس أمم آسيا ١٩٩٦ وفيها سجل مسعد 
ركلة الترجيح االخيرة في مرمى اإلماراتي 
محسن مصبح، ولو كانت األمور تقاس 
مبثل ما يراها فينغادا فسيقول املشجع 
ــار عبداهللا ومعه  الكويتي «لو لعب بش
جاسم الهويدي وخلفهما عبداهللا وبران 
ملا خرج األزرق خاسرا من أوزبكستان»، 
ويقول مشجع قطري «لو كان منصور 

مفتاح حاضرا في الهجوم لهرب احلراس»، 
ويرد عليه مشجع سعودي «أي مفتاح أي 

غيره لو كان ماجد عبداهللا في امللعب والبس 
ثوب وشماغ لسجل هدفا وهو مرتاح» ويتدخل 

ــجع عراقي ويقول «تعرفون احمد راضي روحوا  مش
اسألوا عنه» وهنا يقول مشجع ايراني «لو كان علي دائي موجودا 

لسجل برأسه كل أهداف البطولة».

  لو كنت مدربا فمن السهل ان تبرر خسارتك بقولك «لو» صد 
احلارس كرته ملا خسرنا، ولو سجل املهاجم ركلة اجلزاء 
ــب احد املدربني  ــدرة لفزنا في املباراة، وعات امله
احملليني العبه الذي أضاع فرصا طوال املباراة 
ــال: «لو» ان احلكم أضاف دقيقة زيادة  فق
ــجلت هدفا فرد  على الوقت الضائع لس
عليه املدرب بسرعة «لو لعبت ثاني مرة 
أحلق شاربي»، وأضاع أحد الالعبني أيام 
املالعب الترابية ركلة جزاء وبرر فعلته 
ــوت  ــدرب «كابنت أنا ما أعرف أش للم

بلنتي إال وأنا حافي».
ــاراة البحرين والهند حصل    في مب
ــوزي عايش على بطاقة  العب األول ف
ــي تصرف غريب، حيث انتهت  حمراء ف
املباراة ملصلحة البحرين بـ ٥ أهداف مقابل 
ــر البحرينية كثيرا  هدفني فغضبت اجلماهي
وقالت: امام الهند الفريق املتواضع يخرج مطرودا 
«لو» يلعب في قبل النهائي «شنو راح يسوي»، وفي داخله 
كان فوزي عايش يقول «لو» إني ما مثلت على احلكم ومساعده 

واجلماهير والعبي اخلصم ما خرجت من امللعب مطرودا. 

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

 الصين  اوزبكستان 
 ٧:١٥ 

 الجزيرة الرياضية ١ 

 قطر  الكويت 
 ٧:١٥ 

 الثالثة الرياضية 

 «األنباء» تفتح ملف عادات نجوم األزرق قبل المباريات

  عجب يأكل كل األصناف وعوض يستمع لشقيقه  
مع جميع اخوته وكذلك الوالدة، 
مؤكدا أنه دائما ما يقرأ املعوذتني 
في املساء وأذكار الصباح في يوم 
انه يعرف  املباراة. وبني عوض 
نتيجة املباراة من خالل وجه نواف 
اخلالدي وتعابيره ويتفاءل بها 
قائال «أعرف إذا كنا ســــنفوز او 
اليوم راح تكون النتيجة موزينة 

من وجه اخلالدي وتعابيره».
  وأضاف انه يأكل السباغيتي 
فقــــط قبــــل املبــــاراة كونها من 

املأكوالت اخلفيفة. 
  بدوره، بني املدافع عامر املعتوق 
أنه قبل كل مباراة يحرص على 
النوم باكرا وال يكثر من التفكير في 
املباراة وقبل أي شيء يحرص على 
مكاملة الوالدة والسماع لدعواتها ثم 
يذهب جلميع الالعبني واتأكد من 
نفسياتهم ومعنوياتهم واسألهم 

عن حتضيرهم للمباراة. 

  من جهته، أكد فهد عوض أنه 
يحرص على ان يأخذ النصيحة 
قبل كل مباراة من شقيقه العب 
الشــــباب ماجد عوض ويستمع 
إلى تعليماتــــه بدقة ثم يتحدث 

معه بنفس الغرفة حاليا هو حسني 
فاضــــل، مبينا أنه يــــأكل جميع 
االصناف التــــي توجد امامه وال 
يدقق فــــي اختيار الوجبات مثل 

باقي الالعبني.

 على الرغم من أن آمال االزرق 
ضعيفة في التأهل إلى الدور ربع 
النهائي فإن الالعبني اصروا على 
التعبير عن طقوسهم وعاداتهم 
قبل كل مباراة، وقالوا لـ «األنباء» 
عن جميع اجلوانب النفسية التي 
يتفاءلون بها قبل كل مواجهة وكان 
العامل املشترك بني عجب وعوض 
والعامر هو احلرص على سماع 

دعاء الوالدة. 
  فــــي البداية، قال احمد عجب 
انه قبل كل مواجهة يجب أن يقوم 
بأمرين، اولهما قراءة آية الكرسي 
ثم الصالة ركعتني قبل كل مباراة 
لكي يطمئن نفسيا، مشيرا إلى أنه 
دائما يحرص على محادثة الوالدة 

وطلب الدعاء منها.
  وبني عجب ان أكثر شــــخص 
يتفاءل برؤيته ويحب أن يكون 
قريبا له في كل مباراة ويجلس 

(األزرق.كوم)   العبا األزرق فهد عوض وعبدالعزيز املشعان  

 ميتسو: سنظهر بصورة جيدة
  

  اوضح مدرب منتخب قطر الفرنســـي برونو ميتسو أن تركيزه 
منصب على حتقيق الفوز أمام األزرق بغض النظر عن نتيجة املباراة 
األخرى بني الصني اوزباكســـتان. واضاف في املؤمتر الصحافي أن 
املباراة ستكون مهمة للغاية ألن قطر يجب أن يظهر بصورة جيدة 
كمـــا فعل أمام الصني ويحقق الفوز فـــي هذه املباراة من أجل بلوغ 
الدور ربع النهائي واالستمرار في البطولة، مضيفا أن االزرق قوي 
وال يريد اخلسارة في هذه املباراة، ألنه يريد محاولة االستمرار في 

املنافسة أو على األقل عدم إنهاء املنافسة برصيد خال من النقاط.
  وبني انه من أجل الفوز في هذه املباراة يجب أن نبدأ بذات الروح 
املعنويـــة التي كانت موجودة في املبـــاراة أمام الصني، وننتظر أن 
تساندنا اجلماهير بقوة ألنه عقب الفوز على الصني عادت اجلماهير 
لتستعيد الثقة بالفريق. من ناحيته، قال الالعب القطري حامد إسماعيل 
انه يجيد اللعب في اي مركز وأنه جاهز للعب بحســـب املوقع الذي 

يختاره له اجلهاز الفني بحسب طبيعة ومجريات اللقاء. 

 إن أردت أن تطاع فأطلب المستطاع
  

  بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم التي سيلعبها 
األزرق أمام شقيقه القطري والتي تدخل في حسابات 
يكتنفها األمل بخسارة الصني امام اوزبكستان بفارق 
هدفني وفوز أزرقنا بنفس النتيجة، وما إلى ذلك من 
توقعات فإن هناك ما يقال عن العبي األزرق سنسجله 
هنــــا للتاريخ فمن الظلم أن نحمل مجموعة الالعبني 
احداث ما حصل حتى اآلن في النهائيات اآلسيوية وإن 
كانوا يتحملون جزءا من النتيجة غير املرضية، وإذا 
جلأنا إلى التفاصيل بشكل أكثر فسنقول ان مطالب 
اجلمهور واملتابعني لألزرق يجب أن تكون عادلة بعض 
الشيء إذ انه لم يكن هناك أمل مبنتخب كويتي قادر 
على مقارعة املنتخبات اآلسيوية حتى قبيل بطولة 
غرب آسيا التي متكن األزرق من الفوز بها وكانت حقا 
مفاجأة أعادت احلياة إلى الشارع الكروي الكويتي ولم 
تكن «خليجــــى ٢٠» إال تأكيدا من أبناء الكويت على 
أنهم قد وضعوا أقدامهم على طريق مســــيرة جديدة 
للمنتخب لكنهم لألسف اصطدموا بالبداية الظاملة امام 
الصني التي تركت آثارها على أداء الالعبني واعترف 
بها االحتاد اآلسيوي. وهنا يأتي دور اجلماهير التي 
قابلت األزرق بكم كبير من احلب وأعطته العذر الذي 
يخفف من وقع أدائه خالل الكأس اآلسيوية رغم أن 

مبدأ الفوز واخلسارة هما من صميم كرة القدم.
  وإذا كان املثــــل يقــــول «إذا أردت أن تطاع فاطلب 
املستطاع» فإننا نلتمس العذر ملنتخبنا الوطني الذي 
أدى ما عليه ومشــــاركتهم في ثــــالث بطوالت مهمة 
خــــالل فترة زمنية قصيرة أرهقتهم الى حد ما لتحد 
من إجنازه في كأس آســــيا لكن احلقيقة التي ال غبار 
عليها أننا قد كســــبنا مجموعة من الالعبني سيكون 

لهم شأن كبير في القادم من األيام.
  آخــــر الكالم: ال أريد ان أعيــــد وأزيد على ما ذكره 
الزمالء بحق املدعو العراقي حيدر الوتار الذي تهجم 
على دولتنا احلبيبة والعبنا الدولي مساعد ندا، ولكن 
اذكره باملثل القائل «إذا أنت أكرمت الكرمي ملكته وإن 

أنت أكرمت اللئيم متردا».
  مبارك الوقيان 

 فاست بريك

 المطوع: الجائزة للجميع
  

  عبر بدر املطوع عن سعادته حلصوله على جائزة هداف العالم 
أول من أمس وانها ســـتكون دافعا إضافيا للتألق في مواجهة اليوم 
احلاســـمة والتي يجب ان نحقق الفوز بها، مشيرا إلى أن اجلائزة ال 
تســـجل باسمه فقط بل باسم جميع العبي االزرق وكذلك القادسية 

الذين ساهموا في تسجيله لألهداف.


