
يستضيف املنتخب الكويتي، نظيره البحريني اليوم 
اخلميس في مباراة ودية، على ملعب إستاد نادي النصر 

بجليب الشيوخ.
ويتطلع الفريقان إلقامة املباراة في موعدها، وحتسن 

أحوال الطقس، التي تهدد إقامة اللقاء.
وتدخل املباراة في إطار حتضيرات منتخب البحرين 
لكأس آسيا، فيما تعد فرصة جيدة لألزرق الكويتي، الذي 
قضى فترة طويلة بعيًدا عن املشاركات الدولية، لإليقاف 

الذي كان مفروًضا عليه.
ويعول اجلهاز الفني ملنتخب الكويت بقيادة الكرواتي 
روميو جوزاك، على توليفة ضمت 26 العًبا، بعد استبعاد 
3 العبني بداعي اإلص��اب��ة، هم خالد الرشيدي، وطالل 
الفاضل، وغازي القهيدي، وضم بدالً عنهم احلارس محمد 

هادي، وفيصل سعيد.
ويدرك جوزاك، أن التجربة لن تكون سهلة، أمام منتخب 
مستقر فنًيا، حتت قيادة امل��درب التشيكي ميروسالف 
س��ك��وب، قبل التجربة ال��ودي��ة األخ���رى أم���ام املنتخب 

السوري.
ويعول ج��وزاك ال��ذي فتح الباب أم��ام جميع الالعبني 
لالجتهاد، بإعالنه أنه سيعتمد على الالعب األكثر جاهزية، 
على رغبة الالعبني في إثبات قدراتهم، للبقاء ضمن كتيبة 

األزرق.
ورك��ز ج��وزاك ال��ذي ت��درج باألحمال التدريبية، على 
ترابط اخلطوط، والتوازن الدفاعي والهجومي، مع أهمية 

التحرك من دون كرة، السيما في اخلط األمامي.
وميلك جوزاك، عدة أوراق رابحة من بينهم بدر املطوع، 
وفيصل زاي���د، وم��ش��اري ال��ع��ازم��ي، وسلطان العنزي، 
وفهد األنصاري، وفهد العنزي، واحلارس حميد القالف، 

والعديد من الالعبني .
في املقابل، يعول مدرب املنتخب البحريني ميروسالف 

سوكوب، على مزيج من الالعبني اخلبرة والشباب.
ويدرك التشيكي سوكوب أن مواجهة األزرق الكويتي، 
امتحان جاد لقدرات فريقه، الذي ميضي بخطى ثابتة حتت 

قيادته.
وسيكون سيد ضياء، وسيد مهدي، وكالهما محترف في 
الدوري الكويتي مع النصر، من ضمن خيارات سوكوب في 
املباراة، الى جانب االستعانة بهما للتعرف عن قرب عن 

مفاتيح لعب املنتخب الكويتي.
وخاض األحمر البحريني، أولى تدريباته في الكويت 

أمس على إستاد نادي القادسية، حيث حرص اجلهاز الفني 
على وضع اخلطوط العريضة خلطة املباراة، على أن يشهد 

التدريب األخير اليوم، االستقرار على اخلطة.

املباراة مرهونة بالطقس
من جانبه فتح عضو مجلس إدارة احتاد الكرة الكويتي، 
معن الرشيد، الباب أمام تأجيل أو إلغاء مباراة الكويت 
والبحرين، املقررة اليوم، على ستاد نادي النصر بجليب 

الشيوخ.
وتعيش الكويت على وقع حتذيرات بأجواء ممطرة، 

قررت معها وزارات الدولة اعتبار اليوم إجازة رسمية.
وق��ال الرشيد في تصريحات تلفزيونية إن إمكانية 
تأجيل املباراة 24 ساعة، في حال ساءت أح��وال الطقس 

أمر وارد.
وأردف »كما أن إلغاء املباراة قد يكون ق��رارا محتمال 
في حال لم تناسب أحوال الطقس إقامتها«، مشيرا إلى أن 
أمر التأجيل أو اإللغاء خارج عن إرادة االحتاد، ومرهون 

بأحوال الطقس.
وفي السياق نفسه قرر الالعب الدولي السابق، طالل 
نايف، إلغاء مهرجان اعتزاله، وال��ذي ك��ان مقررا على 
هامش املباراة، مبررا هذا التصرف، بحرصه على سالمة 

اجلماهير.
وق��ال نايف ف��ي تصريحات تلفزيونية إن��ه يثق في 
حضور جمهور الكويت ملهرجان اعتزاله، ال سيما جمهور 
العربي، مشيرا إلى أن تخوفه من تعرض أي منهم للخطر 

هو دافعه إللغاء مهرجان اعتزاله.
جدير بالذكر أن مواجهة الكويت وسورية، واملقررة 
الثالثاء املقبل، ستشهد على هامشها، اع��ت��زال الالعب 

الدولي السابق صالح البريكي.

جوزاك:  الفوز هدفنا
واعترف روميو ج��وزاك مدرب املنتخب، أنَّ الفوز هو 

هدف األزرق في مواجهة البحرين الودية.
وقال جوزاك في مؤمتر صحفي أمس األربعاء في مقر 
االحتاد الكويتي بالعديلية إنَّ الفوز مهم لألزرق الكويتي، 
الستعادة العامل اإليحابي، السيما وأن الفريق خسر في 

آخر مباراة ودية أمام أستراليا برباعية نظيفة.

وأضاف »املهمة لن تكون سهلة، في مواجهة فريق قوي، 
هو املنتخب البحريني، لكنني أثق في قدرات العبي األزرق، 

والروح العالية التي يتمتعون بها«.
وبني جوزاك أن أهمية الفوز تكمن في حتسني الترتيب 
اخلاص بالتصنيف الدولي، لكن األهم من وجهة نظره هو 

جتهيز املنتخب بصورة مثالية لالستحقاقات املقبلة.
وكشف مدرب الكويت، عن أن صفوف األزرق ال تعاني 
من أي غيابات، وهو ما مينحه أريحية في اختيار التوليفة 

املثالية للمباراة.
من جانبه، توقع الع��ب املنتخب الكويتي، سليمان 

عبدالغفور أن تكون املباراة قوية، نظًرا ملا يتمتع به األحمر 
البحريني من مستوى مميز، إل��ى جانب رغبة أصحاب 

األرض منتخب الكويت في حتقيق الفوز.
واض��اف عبدالغفور في املؤمتر ان املعنويات داخل 
صفوف املنتخب عالية، وأن التركيز في قمته ملواجهتي 

البحرين وسورية.

سكوب يغيب
ف��ي اجل��ان��ب اآلخ���ر غ��اب م���درب املنتخب البحريني 

ميرسالف سوكوب عن املؤمتر  الصحفي، نظرا لعامل 
الطقس املمطر في الكويت.

وق���ال امل��ن��س��ق اإلع���الم���ي ملنتخب ال��ب��ح��ري��ن محمد 
عبدالغفار، وال��ذي حضر املؤمتر ان سوكوب، غير من 
خطته إعداده للمباراة، في ظل أحوال الطقس في الكويت، 
مشيرا الى أن املدرب التشيكي اجرى صباح اليوم، تدريبا 

صباحيا لالعبني داخل صالة احلديد مبقر اإلقامة.
ومتنى الغفار التوفيق للمنتخبني الكويتي والبحريني 
في حال اقامة املباراة، وأن يقدما ما يليق بسمعة الكرة 

الكويتية.

يلحق  هل  س���والري.. 
أم  ال�������ك�������ب�������ار  ب��������������درب 
يدخل قائمة النسيان 

بالريال؟
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ك��������روات��������ي��������ا ل������ل������ث������أر م���ن 
إس�����ب�����ان�����ي�����ا.. وإي����ط����ال����ي����ا 
تتشبث بآمالها في دوري 
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الرشيد: إقامة املباراة مرهونة بحالة الطقس

»األزرق« يختبر قدراته أمام البحرين بعد رباعية استراليا

جانب من تدريبات منتخبنا الوطني
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