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تمنيت األزرق مع السعودية
م����ا متنيت ان يلعب منتخبن����ا االزرق ضمن املجموعة 
األولى التي يترأسها املنتخب القطري في نهائيات كأس آسيا 
2011، ليس ألنه أفضل منه فنيا إمنا من املستحب االبتعاد 
عن املجموعة التي تضم املنتخب املضيف لعاملي االرض 
واجلمهور، فغالبا ما تكون احدى بطاقتي التأهل للدور ربع 
النهائي من نصيبه، متنيت ان يقع منتخبنا في املجموعة 
الثاني����ة الى جانب الس����عودية واألردن واليابان، إذ ميكن 
ملنتخبنا ان يتعامل »نفسيا« مع االخضر السعودي والتغلب 
على األردن ومجاراة اليابان حسب ظروف املجموعة حينها، 
كما ازعجني حقيقة وجود أوزبكستان في مجموعتنا فهم 
يلعبون كرة »معقدة« من الصعب التعامل معها، ولو كانت 
ايران بدال منها ل����كان أفضل لنا حيث نعرفهم ويعرفوننا 
فاملنتخب االيراني قادر على ان يسجل هدفا ولكن من السهل 

ان تسجل عليه هدفني.
عموما انتهت القرعة الى مجموعات متكافئة، وأرى 
ان االحتاد اآلسيوي جامل بعض املنتخبات في التأهل 
إلى النهائيات مثل الهند بطلة كأس التحدي 2008، فأي 
حتٍد هذا بطله منتخب مغمور ال يؤهله مستواه للعب 
في منافسة كبرى مثل كأس آسيا، ولكن جلان االحتاد 
االسيوي عودتنا دائما على اتخاذ القرارات »الغريبة« 
فحس���ب عالقتي معك أتعامل معك.ما يهمنا ان يحظى 
منتخبنا االزرق بالدعم الكامل من أجل االعداد املناسب 
لهذه البطولة ويا حبذا لو بدأ اعداده مبكرا في معسكر 
خارجي، فاجلماهير تش���عر ب���أن منتخبها قادر على 
املنافسة اجلدية بعدما تأهل بجدارة للبطولة عقب اقصائه 
بطل اخلليج املنتخب العماني، ونقولها للهيئة العامة 
للش���باب والرياضة القريبة جدا من اللجنة االنتقالية 
في احت���اد الكرة: ال تبخلوا على أزرقنا في مش���واره 
االعدادي ول���ن نقبل منكم ترديد االعذار املعروفة مثل 

التفرغات وغيره.
ما دمنا في احلديث عن الهيئة العامة للشباب والرياضة 
فق���د تابعنا انفراد اللجان املعينة ف���ي االندية بقرارات 
مصيرية من ش���أنها املس���اس بتركيبة االندية وفرقها 
حيث من املعروف ان تعيني هذه اللجان من اجل تصريف 
العاجل من االمور ولكن ليس من حقها وجميع اعضائها 
موظفون في الهيئة جتاوز اللوائح والقوانني، ويجب على 
الهيئ���ة اخطار اللجان املعينة بعدم فتح باب االنتقاالت 
بني الالعبني دفعا للشبهات، كما انه ليس من حق رئيس 
معني وعضو معني غير منتخبني من اجلمعية العمومية 
التصرف كما يشتهيان وحسب العالقات الشخصية في 

أمور النادي. ودمتم.
ناصر العنزي

ميتسو ال يعد الجماهير القطرية بالتأهل إلى ربع النهائي في كأس آسيا

قطر ليس صعبًا على أرضه والصين وأوزبكستان »متذبذبا المستوى«

غوران: لن أغّير التشكيلة وأتمنى الموافقة على خطتي لإلعداد

األزرق.. التأهل إلى ربع النهائي في »متناول اليد«

عبداهلل العنزي
أتت قرعة نهائيات كأس آسيا 
2011 جيدة لألزرق، وأوقعته في 
املجموعة االولى مع منتخبات 
قطر »املستضيف« وأوزبكستان 
ف����ي ح����ني ضمت  والص����ني، 
الثانية الس����عودية  املجموعة 
واليابان واالردن وسورية، اما 
املجموعة الثالثة فضمت كوريا 
اجلنوبية واستراليا والبحرين 
والهند، في حني ضمت الرابعة 
العراق واالمارات وايران وكوريا 

الشمالية.
التي جرت  القرع����ة  ولعل 
مساء امس االول في أكادميية 
»أسباير« الرياضية في العاصمة 
القطرية الدوحة، أنصفت االزرق 
من خالل وقوعه في املجموعة 
االولى، ولو أعطي ملدرب االزرق 
الصربي غوران توفاريش اخليار 
للوقوع مع من املنتخبات، فلن 

يختار اال هذه املجموعة.
ومن خالل الدراسة الرقمية 
الت����ي نش����رتها »األنباء« يوم 
اجلمعة املاض����ي، وأظهرت ان 
وقوع االزرق في مجموعة تظم 
تنوعا جغرافيا من املنتخبات 
في القارة الصفراء هو األنسب 
له، فأتت القرعة لتضم االزرق 
وقطر »غرب« والصني »الشرق« 
وأوزبكستان »الوسط«، ومن 
خالل تلك الدراس����ة، أوضحنا 
ان االزرق له افضلية كبيرة في 
التأهل الى الدور ربع النهائي.

فني���ا، اذا ما أردن���ا حتليل 
منتخبات املجموعة، جند ان قطر 
التي جاءت في املستوى االول في 
التصنيف، هي احللقة االضعف 
العراق في نفس املستوى،  مع 
ووقوعنا مع قطر أفضل بكثير 
من ان نلعب مع السعودية التي 
دائما ما تكون مباريات االزرق 

واالخضر »دربي اخلليج«.
قط����ر  ال����ى  وبالنس����بة 
املس����تضيفة، فإن لعبها على 
أرضها وبني جماهيرها ال يعني 
أنها منتخب مخيف جدا، فإذا ما 
نظرنا الى مش����وار »العنابي« 
في تصفيات كأس العالم 2010، 
املباريات  انه من خ����الل  جند 
ال����� 4 التي خاضها على ارضه 
حصل عل����ى 5 نقاط فقط من 
فوز على أوزبكس����تان 4 - 0، 
وتعادل مع البحرين 1-1، ومع 
اس����تراليا 0-0، وخسارة من 
اليابان صفر-4، لذلك بإمكان 
االزرق حتقيق نتيجة ايجابية 

مع قطر.
أما منتخب أوزبكستان الذي 
جاء في التصنيف الثاني، فانه 
كان احللقة االضعف أيضا من 
املنتخبات في مستوياته،  بني 
بالنظر ال����ى تواجد منتخبات 

بحجم كوريا اجلنوبية واستراليا 
وإيران معه.

الذي  واملنتخ����ب االوزبكي 
مير حالي����ا في فت����رة تغيير 
جلد، بعد اعتزال اغلب جنومه 
الذي  وعلى رأسهم قاسيموف 
اصبح م����درب املنتخب حاليا، 
قدم مستويات متذبذبة جدا في 
املركز  الفترة االخيرة، واحتل 
التصفيات املؤهلة  االخير في 
الى كاس العالم، برصيد 4 نقاط 
فقط. وخسارته 3 مرات من اصل 
4 مواجهات جمعته مع البحرين 
وقطر في التصفيات دليل على 
ان اوزبكستان ليس أفضل من 

املنتخبات اخلليجية.
الذي  أما املنتخب الصيني 
جاء في املستوى الثالث، فانه 
افضل اختيار مع وجود منتخبات 
مثل البحرين واالمارات واالردن 
معه في نفس املستوى، فالتنني 

الصين����ي ليس رقم����ا صعبا 
الق����ارة، والفارق  على صعيد 
يكاد يكون شاسعا بينه وبني 
منتخبات بقعته اجلغرافية مثل 

اليابان وكوريا اجلنوبية.
الصني ل����م يكن أفضل حاال 
من االزرق في الفترة االخيرة، 
بل كان أسوأ منه، فهو لم يتأهل 
الى ال����دور النهائي لتصفيات 
العالم، والفوز عليه في  كأس 
امر في  النهائيات اآلس����يوية 
متناول اليد، متى ما تعامل معه 
االزرق بواقعية كبيرة، وحد من 

قدرات العبيه.
واملنتخ����ب الصيني حاول 
مرارا وتكرارا، ان يتطور على 
غرار املنتخب����ات املجاورة له، 
باالعتماد على الكرة السريعة، 
اال ان ثقل حتركات العبيه حال 
دون تطبيقها باتقان، لذلك ميكن 
اعتباره س����هل املنال، بدال من 

وقوع منتخبات مجاورة مثل 
البحري����ن او االمارات او حتى 

االردن الى جانب االزرق.
االزرق مبدربه غوران وقع في 
املجموعة »احللم« على االقل من 
وجهة نظره، خصوصا انه ابتعد 
عن كوريا اجلنوبية واليابان بعد 
ان ابدى غوران خشيته منهما، 
وعليه منذ انتهاء القرعة ان يضع 
البرنامج االعدادي الكامل الذي 
يريده للمرحلة املقبلة، خصوصا 
من ناحية خوض مباريات ودية 
مع منتخبات مشابه ألداء التي 
وقع معها في املجموعة ذاتها. 
فحظوظ التأهل الى الدور الثاني 
في النهائيات اآلسيوية ليست 
مستحيلة، ومن الناحية الفنية 
جن����د ان االزرق تأهل بعد ان 
التي  الثانية  اجتاز مجموعته 
قد ال تقل ق����وة عن مجموعته 

في النهائيات اآلسيوية. 

بن خليفة: مجموعة البحرين حديدية

نواف بن فيصل: ال يمكن االستهانة 
بمنتخبي سورية واألردن

علي: سنقدم األفضل

نايف: قادرون على التأهل

اعترف نائب رئيس االحتاد البحريني لكرة القدم للش���ؤون 
الفنية رئيس جلنة املنتخبات الش���يخ علي بن خليفة بصعوبة 
املجموعة الثالثة في نهائيات كأس آسيا 2011 في قطر، الى جانب 

منتخبات استراليا وكوريا اجلنوبية والهند.
ووصف بن خليفة املجموعة ب� »احلديدية« واملنتخبني الكوري 
اجلنوبي واالس���ترالي ب� »العمالقني«، فيما أش���ار الى »غموض 

املنتخب الهندي الذي لن يكون رقما سهال«.
وأبدى بن خليفة »تفاؤال بق���درة املنتخب البحريني األحمر 
على التأهل الى الدور الثاني، وسيسعى لتشريف الكرة العربية 

كونه وحيدا في مجموعته«.

أكد نائب رئيس االحتاد الس���عودي لكرة القدم االمير نواف 
بن فيصل ان املنتخبني االردني والس���وري »ال ميكن االستهانة 

بهما«.
وقال االمير نواف: تابعت مراس���م إجراء القرعة على الهواء 
مباشرة وتناقشت بعدها مع اجلهازين االداري والفني للمنتخب 
السعودي حول البرنامج االعدادي للبطولة اآلسيوية، واضاف 
»املنتخبان الس���وري واالردني ال ميكن االس���تهانة بهما، كما ان 
اليابان من املنتخبات القوية جدا على املستوى القاري ولذا سيتم 

اعداد البرنامج املناسب للمشاركة القوية في هذه املناسبة«.
وكشف »هناك معسكر اعدادي مدروس قد تكون مدته الزمنية 
اسبوعني قبل دخول معترك نهائيات كأس آسيا املقبلة عام 2011. 
ال وجود ملعس���كرات طويلة لألخضر بل ستكون فترة جيدة«، 
مشيرا إلى إقامة العديد من املباريات الودية الدولية القوية قبل 

املشاركة القارية.
وحول خطه املش���اركة في كأس اخلليج أواخر العام احلالي 
في اليمن، قال »هناك خياران يتمثل األول في املشاركة باملنتخب 
االوملبي مدعما بالعبني من املنتخب األول ويكون هناك اعداد لهذه 
البطولة ملده 10 ايام، وهذا اخليار سيكون في حال تزامن موعد 
هذه البطولة مع االعداد للبطولة اآلسيوية على ال يقود املنتخب 

فيها املدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو«.
وختم »اما اخليار الثاني فهو املش���اركة باملنتخب االول الذي 
سيشارك في البطولة اآلسيوية بقيادة بيسيرو، وان كان االحتمال 

االول هو االقرب«.

رأى اجلناح وليد علي ان اجليل اجلديد للكرة الكويتية س���يقدم 
أفضل ما لديه في النهائيات اآلس���يوية، من أجل اإلثبات للجميع ان 
األزرق اليزال قادرا عل���ى ان يكون رقما صعبا في القارة الصفراء، 
مش���يرا الى ان اإلعداد اجليد سيس���اهم في تقدمي منتخبنا عروضا 

مميزة.

أبدى العب الوسط طالل نايف سعادته لوقوع األزرق في املجموعة 
األولى م���ن النهائيات اآلس���يوية، ألن األزرق اعتاد على اللعب مع 
صاح���ب األرض واجلمه���ور، ومتنى ان يوف���ق املنتخب في تقدمي 
صورة مش���رفة في النهائيات، مؤكدا ق���درة األزرق على التأهل الى 

الدور ربع النهائي.

 الدوحة ـ حسين 
المطيري ـ موفد 

جمعية الصحافيين
ات��ف��������ق 
اجله�������ازان 
االداري والفن���ي للمنتخ���ب 
ان  الق���دم على  الوطني لكرة 
قرعة كأس آسيا 2011 في قطر 
� التي اجريت مس���اء اول من 
امس في اكادميية »اسابير« في 
الدوحة � عادلة ومتوازنة بني 
جميع املنتخبات املشاركة في 
النهائي���ات، اال انها في بعض 
املجموعات قد تكون اسهل من 
املجموع���ة التي تضم االزرق، 

قطر، الصني واوزبكستان.
املنتخب اسامة  وقال مدير 
حسني ان مجموعة الكويت ال 
يستهان بها، فجميع املنتخبات 
متقاربة املستوى، وقد يكون 
املنتخب الصين���ي من اقوى 
املرش���حني، خاص���ة ان���ه في 
اآلونة االخيرة، قدم مستويات 
اليابان  متطورة، وفازت على 

وكوريا.
واض���اف: م���ن تأه���ل الى 
النهائيات يطمح في احلصول 
على الكأس مهما كانت الظروف، 
ولن ننظر ف���ي الوقت احلالي 
السماء املنتخبات بقدر تطلعنا 
ال���ى اع���داد منتخبن���ا جيدا 
يليق باس���م وسمعة منتخب 

الكويت.
ولفت حسني الى ان عاملي 
االرض واجلمهور في املباراة امام 
املنتخب القطري لن يؤثر علينا، 
وقد يتأثر به صاحب الضيافة 
الذي سيكون حتت ضغط نفسي 
كبير، مما سيساعدنا على اللعب 

بأريحية كبيرة.
وعن مدى امكانية استمراره 
مع االزرق خالل املرحلة املقبلة 
خاصة انه قرر خوض انتخابات 
مجل���س ادارة النادي العربي، 
قال: سيكون من الصعب علي 
ف���ي االنتخابات  اذا جنح���ت 

االس���تمرار مع االزرق، لذلك 
سأتقدم باستقالتي.

اجتماع مع »التدريب«

من جهته، ق���ال غوران انه 
سيجتمع مع مساعديه وجلنة 
التدري���ب لوض���ع البرنام���ج 

التدريبي للمنتخب خالل الفترة 
املوافقة  املقبلة، ومتنى ان تتم 
عليه اذا ما اردنا حتقيق نتائج 

جيدة في النهائيات.
واضاف: سنجرب عددا كبيرا 
من الالعبني خالل املرحلة االولى 
من االع���داد، العط���اء الفرصة 

لالحتياطيني في االزرق واجلدد 
الذين لن يزي���د عددهم على 6 
العبني في هذه املرحلة الثبات 

وجودهم.
ونفى غوران ان تكون لديه 
نية لتغيير عدد كبير من الالعبني 
االساسيني، واصفا اياهم بأنهم 

مازالوا االفضل خالل مشاهدته 
لهم في الدوري وكأس سمو ولي 

العهد وكأس سمو االمير.
وعن عدد املباريات التجريبية 
واملنتخبات التي يأمل في اللعب 
اريد خوض  معها، قال غوران: 
اكبر عدد ممكن من املباريات مع 

فرق عاملية كبيرة او منتخبات، 
ال يقل مستواها عن مستوانا كي 
نستفيد منهم. وارفض اللعب مع 
اندية عربية او اوروبية ضعيفة، 
خالل املرحلة املقبلة، ألنه محرج 
لنا ويجب ان نحترم منتخبنا.

وطم���أن غ���وران اجلماهير 
الكويتي���ة بقول���ه: ان���ا اعرف 
جي���دا الالعبني، ألنني اعمل في 
الكوي���ت منذ 5 س���نوات، وال 
ميكن ان يختلط علي االمر بني 
الالعب احمللي او الالعب االجنبي 

احملترف في االندية احمللية.

تخوف قطري

ابدى  القطري،  وفي اجلانب 
القطري لكرة  رئيس االحت���اد 
الش���يخ حمد بن خليفة  القدم 
تخوفه من وضع منتخب بالده 
في ه���ذه املجموعة التي تعتبر 
صعبة مقارن���ة مع املجموعات 
االخرى، واصفا القرعة بأنها لم 

تبتسم لقطر.
وقال: كن���ا نتمنى مجموعة 
س���هلة، فطموحن���ا ليس فقط 
الصعود الى الدور ربع النهائي، 
امنا التأهل الى املباراة النهائية 
لذلك سنستعد جيدا لهذا احلدث 
الكبير الذي سنسعى من خالله 
الرضاء جماهيرنا التي ستؤازرنا 

من اجل اجناح البطولة.
اما مدرب قطر الفرنسي برونو 
ميتسو، فقال: ال اعد اجلماهير 
القطرية بالتأهل الى الدور ربع 
النهائي، فمنتخبات مجموعتنا 
لها اسمها وثقلها على الساحة 
اآلسيوية خاصة الكويت والصني، 
سنس���عى للوص���ول الفضل 

جهوزية قبل النهائيات.
ولفت الى ان عاملي االرض 
واجلمهور سيلعبان دورا كبيرا 
في رفع معنويات العبي قطر، كما 
ان املباراة االولى امام اوزبكستان 
ستكون مفتاح الطريق الى التأهل، 
الن الفوز سيعطي املنتخب دفعة 

معنوية كبيرة.

مدرب األزرق غوران توفاريش ومدير املنتخب أسامة حسني في صورة تذكارية مع كأس آسيا

سكرتير االحتاد اآلسيوي لكرة القدم اليكس سواسي يسحب اسم الكويت في القرعة  )رويترز(

جراغ: مجموعة 
متوازنة

راشد: نسعى 
للتأهل

ق��ال العب الوس��ط 
محمد جراغ ان مجموعة 
األزرق متوازن��ة للغاية 
ول��م يتأه��ل أي منها 
الى نهائيات كأس العالم 

المقبلة.
ان األزرق   وأضاف 
قادر على التأهل الى ربع 
النهائي اذا م��ا قدم نفس 
المستوى الجيد الذي كان 

عليه في التصفيات.

المداف��ع محمد  أكد 
راشد ان العبي األزرق 
قص��ارى  س��يبذلون 
جهدهم للتأهل الى الدور 
رب��ع النهائي، مناش��دا 
الرياضيين  المسؤولين 
مواصل��ة دع��م األزرق 
الجيد  وتوفير االع��داد 
حس��ب رغبة الجهازين 
الفني واإلداري من أجل 
تقديم أداء متميز وصورة 
المحفل  مش��رفة ف��ي 

اآلسيوي.


