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يترقب اجل��م��ه��ور الكويتي، 
ال��ظ��ه��ور املقبل ملنتخبهم أم��ام 
نيبال في بوتان، واملقرر اليوم 
الثالثاء، ضمن املرحلة السادسة 
للتصفيات اآلسيوية املشتركة 
املؤهلة مل��ون��دي��ال قطر 2022، 

وكأس أسيا بالصني 2023.
وي��ط��م��ح ع���ش���اق ال��ك��وي��ت 
ملواصلة األزرق حتقيق النتائج 
االيجابية وخطف 3 نقاط جديدة، 
بعد ال��ف��وز الكبير ال���ذي حتقق 
قبل أي���ام على ح��س��اب ت��اي��وان 

بالتسعة.
إال أن هذه التطلعات تصطدم 
مبجموعة م��ن التحديات التي 
تنتظر منتخب الكويت في بوتان، 
أهمها اإلرهاق، حيث يواجه العبو 
األزرق حالة من اإلره��اق بسبب 
ضيق الوقت بني مواجهتهم أمام 
تايوان ولقاء نيبال في بوتان، 
خاصة وأن الرحلة بني البلدين 
اح��ت��اج��ت 8 س��اع��ات ب��ط��ائ��رة 
وج���اءت مباشرة عقب امل��ب��اراة 

األولى في محاولة للحصول على 
قسط من الراحة.

وميثل اخ��ت��الف األج���واء بني 
الكويت وبوتان إلى جانب فارق 
التوقيت حجر عثرة في طريق 
املنتخب الكويتي، السيما وأن 
التكيف يحتاج لفترة زمنية 
أطول، وهو ما لم يتوافر لألرزق 

قبل موقعة نيبال.
ك��م��ا مي��ث��ل م��ل��ع��ب امل���ب���اراة 
املعضلة األكبر والتحدي األبرز 
ال��ذي ي��واج��ه منتخب الكويت، 
فهو يرتفع عن سطح البحر قرابة 
2700 متر، وهو ما يعني نقص 
كمية األكسجني وه��و أم��ر غير 

معتاد بالنسبة لالعبي األزرق.
كذلك أرضية امللعب املجهزة 
م��ن النجيل الصناعي، تختلف 
بشكل كبير عن مالعب النجيل 
الطبيعي، وهو ما سيؤثر سلبا 
ب��ك��ل ت��أك��ي��د ع��ل��ى م��س��ت��وى أداء 

العبي األزرق.
م��ن ج��ه��ة أخ���رى مت��ث��ل ك��أس 

اخلليج 24 والتي من املقرر أن 
تنطلق بعد أسبوع من مواجهة 
ن��ي��ب��ال، ع��ام��ل ضغط آخ��ر على 
الع��ب��ي األزرق، ال سيما وأنها 
هذه املرة متثل حتديا خاصا لهذا 
اجليل من الالعبني، الطامح لترك 
بصمة مضيئة في بطولة قد تكون 

األخيرة للكثير منهم.
وواص������ل الع���ب���و امل��ن��ت��خ��ب 
الوطني استعداداتهم ملواجهة 
للمواجهة املرتقبة، حيث تعتبر 
مباراة نيبال هي البروفة األخيرة 
لألزرق قبل املشاركة في بطولته 
املفضلة كأس اخلليج )10 ألقاب( 
التي تنطلق في نسختها ال�24 

بعد أيام قليلة في قطر.
األزرق ص��اح��ب ال��ص��والت 
واجل�����والت ب���ك���ؤوس اخلليج 
ي��ض��ع ك��ال��ع��ادة ال��ل��ق��ب نصب 
عينيه وي��ش��ارك ف��ي البطولة 
املقبلة بقوته الضاربة بحثا عن 
استعادة اللقب الذي حتقق آخر 

مرة في خليجي 20 عام 2010.
جانب من تدريبات املنتخب الكويتي

الكاف يشيد بأداء اللجنة الطبية 
23 عامًا في بطولة إفريقيا حتت 

أش��اد االحت���اد اإلف��ري��ق��ي لكرة القدم 
)كاف( بأداء اللجنة الطبية لبطولة أمم 
إفريقيا حتت 23 عاما التي تستضيفها 

مصر حتى 22 من الشهر اجلاري.
وق��ال الدكتور محمد سلطان رئيس 
اللجنة الطبية ببطولة أمم إفريقيا في 
تصريحات صحفية إن اللجنة قدمت كافة 
التسهيالت جلميع املنتخبات املشاركة 

في البطولة منذ وصولهم للقاهرة.
وأض���اف سلطان أن اللجنة نفذت 
تعليمات كاف سواء بتجهيز املستشفيات 
ال��ت��ي تستقبل احل����االت ال��ط��ارئ��ة أو 
امل��ت��اب��ع��ات اليومية ف��ي امل��ب��اري��ات أو 
ال��ت��دري��ب��ات، مشيرا إل��ى أن ك��ل أعضاء 

اللجنة ال يبخلون ب��أي جهد خل��روج 
البطولة بشكل جيد.

وأوضح أنه مت سحب عينات املنشطات 
م��ن ع��دد م��ن ال��الع��ب��ني وف��ق��ا لتعليمات 
كاف وهناك مباريات مت سحب خاللها 
4 عينات بواقع العبني من كل منتخب 
ومباريات أخرى مت سحب عينتني فقط 
بواقع عينة لكل منتخب ومباريات أخرى 
ل��م يتم سحب أي عينة وق���رار سحب 

العينات من عدمه يرجع لكاف.
وأك��د أن اللجنة الطبية حترص على 
تواجد ما ال يقل عن أربعة أطباء في كل 
م��ب��اراة تكون مسؤوليتهم فقط سحب 

العينات من الالعبني.

هل يتعلم »األوملبي املصري« الدرس من »رفاق صالح«؟
يخوض املنتخب املصري األوملبي مباراة 
مصيرية، عندما ي��واج��ه نظيره اجلنوب 
أفريقي في نصف نهائي بطولة كأس أفريقيا 
حتت 23 عاماً املؤهلة إلى أوملبياد طوكيو 

2020، التي تستضيفها القاهرة.
وسيتأهل الفائز من الفريقني مباشرة إلى 
دورة األلعاب األوملبية، إلى جانب احتفاظه 
بحظوظه في الفوز بلقب البطولة القارية، 
بينما سينتظر اخلاسر، املهزوم من مباراة 
كوت ديفوار مع غانا، للمنافسة على املقعد 

الثالث املؤهل إلى األوملبياد.
ويرتبط اجلمهور املصري بذكرى سيئة 
مع »البافانا البافانا« في العام اجلاري، حيث 
كان املنتخب اجلنوب أفريقي سبباً مباشراً 
ف��ي اإلط��اح��ة ب��� »ال��ف��راع��ن��ة« م��ن ك��أس أمم 
أفريقيا التي استضافتها مصر العام اجلاري، 

ولكن صاحب الضيافة خرج من دور ال�16 
مبشاركة جنمه العب ليفربول، محمد صالح.

ويأمل املنتخب األوملبي املصري أن يتعلم 
الدرس من »رفاق صالح« وعدم تكرار خيبة 
األمل باخلسارة مجدداً أمام »األوالد« في عقر 
دار »الفراعنة«، خاصة أنه في هذه املرة احللم 
سيكون أكبر وهو التأهل مجدداً إلى دورة 
األلعاب األوملبية، بعد املشاركة في نسخة 
2012 في لندن، قبل الغياب عن النسخة 
املاضية ف��ي ري���ودي جانيرو البرازيلية 

.2016
ويراهن »الفراعنة« على املسيرة الرائعة 
للفريق في دور املجموعات، حيث أن املنتخب 
املصري هو الفريق الوحيد الذي حقق العالمة 
الكاملة بالفوز في جميع مبارياته على مالي 

منتخب مصر األوملبي في مواجهة قوية أمام جنوب إفريقياوغانا والكاميرون.
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»األزرق« في مواجهة مرتقبة أمام نيبال بالتصفيات اآلسيوية


