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 جراح العتيقي يحاول قطع الكرة من العب زامبيا 

 شخصية ٢٠١٠
 كل عام وانتم بخير، انتهى عام ٢٠١٠ في ملح البصر 
عام الفرح على الكرة الكويتية ونتمنى ان يكون العام 
اجلديد امتدادا لســـابقه وان تشـــهد أحوالنا الرياضية 
استقرارا على جميع األصعدة، ذهب ٢٠١٠ يطوي أيامه 
سريعا وترك لنا بعض الذكريات اجلميلة ولسان حاله 
يقول: أال تتعظون؟ مد عام ٢٠١٠ لسانه وكأنه يغيظنا 
بعد ان سرق سنة من أعمارنا وكرر قوله: أال تتعظون؟ 
قبل ان يرحـــل تاركا املهمة للعام اجلديد أطل برأســـه 
على أحوال املتخاصمني في الرياضة وعاتبهم بشـــدة: 
أال تتعظـــون؟ أوصى خلفه ٢٠١١ خيرا بكرتنا والعبيها 

«يستاهلون تراهم خوش العبني».
  من هو شـــخصية عام ٢٠١٠؟ ان قلتم األزرق فأنتم 
صادقون وان قلتم طالل الفهد فلم تخطئوا أبدا، اما إذا 
قلتم املدرب غوران توڤاريتش فسوف نصفق لكم طويال، 
واألكيد انهم اجتمعوا في حتقيق كأس «خليجي ٢٠» بعد 
ان تعامـــل كل على حدة بنجاح مـــع املهام املوكلة اليه، 
وعندما نقول مثال ان الشيخ طالل الفهد جنح في قيادة 
األزرق نحو الكأس فمـــن املؤكد ان هناك من عمل معه 
من إداريني وفنيني ولكن في حاالت املقارنة واملفاضلة 
فان «شـــخصية» الفرد ونفوذه وشبكة عالقاته تتحكم 
في النتيجة النهائية ومن الطبيعي ان تكون كفة الفهد 

هي الراجحة.
  اما احلديث عن مدربنا الصربي غوران توڤاريتش فإنه 
بالفعل من أفضل املدربني الذين تعاقبوا على منتخبنا في 
السنوات األخيرة، ولعب دورا كبيرا في استقرار فريقنا 
الفني ملعرفته الواسعة بقدرات العبينا وأناط لكل العب 
مهام خاصة به عـــادت بالنفع على أداء الفريق، ويقول 
خبراء الكـــرة إذا أردمت احلكم على املدرب فانظروا الى 
نتائجه ومدربنا لعب ٤١ مباراة لم يخســـر سوى ثالث 
مباريـــات وال نقول ذلك من باب النفخ والتمجيد ولكن 
بالفعل هم من اجنح املدربني في عام ٢٠١٠، ويجرنا احلديث 
الى قراره األخير باستبعاد املهاجم أحمد عجب وانبرى 
معارضون لهذا القرار وهذا من حقهم، ولكن رشحوا لنا 
العبا يخرج من التشكيلة ويدخل عجب بدال منه.. املطوع 

ام يوسف ناصر ام حمد العنزي ام خالد خلف؟
  آخر السطر: إلى العبي منتخبنا احترسوا من اإلعالم 

في كأس آسيا فليس كل ما يقال صحيحا. وسالمتكم.

  ناصر العنزي 

 منتخبنا يعود اليوم بعد ختام معسكره الناجح في القاهرة

 «سّر األزرق» في لمساته األخيرة على ملعب البكر
زامبيا والفوز الكبير، مشيدا 
باالنســـجام الذي وصل إليه 
الالعبون، فضـــال عن عودة 
الالعبـــني املصابني بســـرعة 
لتركيزهـــم في أداء البرنامج 
العالجي أمامه.من جانبه، أكد 
العتيقي  العب األزرق جراح 
أن املعسكر كان ناجحا، وأن 
املنتخب خـــاض خالله ثالث 
مباريات قويـــة، حيث حقق 
الفوز على كوريا الشـــمالية 
ثم تعادل معها، قبل أن يختم 
مبارياتـــه بفـــوز كبير على 
زامبيا. بـــدوره، أعرب العب 
وســـط األزرق فهـــد العنزي 
عن سعادته باملعسكر، وكذلك 
الكبيـــر على زامبيا،  بالفوز 
مشيرا إلى أن مستوى األزرق 
يرتفـــع من مبـــاراة ألخرى. 
وأشار العنزي إلى أن املنتخب 
السلبيات  تخلص من بعض 
في هذه املباريات، وأن الفترة 
املقبلة ستشهد تطورا أكثر في 

مستوى األزرق.

   الخالدي: ذاهبون لنيل اللقب

  من جهته، اكد حارس املرمى 
نواف اخلالدي أن االزرق ذاهب 
إلى الدوحة من أجل املنافسة 
على لقب كأس آسيا، رافضا أن 
يكون الهدف من أجل املشاركة، 
مشيرا في الوقت ذاته إلى أن 
حصولهـــم على لقـــب كأس 
(خليجي ٢٠) فـــي اليمن قد 
منحهم الثقة الكاملة بأنفسهم، 
وبات يؤهلهم ملنافســـة كبار 
املنتخبات اآلسيوية على اللقب 
العام، مؤكدا  اآلســـيوي هذا 
أنهم ال يخشـــون املنتخبات 
الكبرى املشاركة  اآلســـيوية 

في هذه البطولة.
  واعتـــرف اخلالـــدي في 
تصريـــح لــــ «العربية.نت» 
بصعوبة منافسات هذا العام، 
الكاملة بقدرات  واضعا ثقته 
زمالئه في الوصول بالفريق 
لـــألدوار النهائيـــة، ومن ثم 

املنافسة على اللقب. 

 عبداهللا العنزي
  يعود وفد االزرق اليوم الى 
البالد في الـ ٦:٤٥ مساء بعد ان 
اختتم معســـكره التدريبي في 
القاهرة اســـتعدادا لكأس آسيا 
املقـــرر انطالقها في ٧ اجلاري، 
ويلعب بها االزرق في املجموعة 
االولى بجانـــب منتخبات قطر 
والصني واوزبكستان، ومن املقرر 
ان يأخذ العبـــي االزرق راحة 
سلبية اليوم على ان يعودوا الى 
التدريب غدا على ملعب املرحوم 
عبدالرحمن البكر في احتاد الكرة 
على فترة واحدة مسائية فقط، 
وذلك بعد ان ارتأى اجلهاز الفني 
إلغاء فترة التدريب الصباحية 
قبل البطولة بأيام جتنبا الرهاق 
الالعبني، علـــى ان يغادر يوم 
االربعاء املقبل الى الدوحة، اي 

قبل البطولة بيومني.
  وكان األزرق قـــد خـــاض ٣ 
مباريات جتريبية في املعسكر 
القاهري منها مباراتني امام كوريا 
انتهت بفوزه  الشمالية االولى 
بهدف نظيف والثانية التعادل 
بهدفني لكل منهما، قبل ان يحقق 
فوزا عريضا على املنتخب الزامبي 
بأربعة اهداف مقابل الشيء في 
التدريبي، وقد  ختام معسكره 
استقر من خاللها املدرب الصربي 
غوران توڤاريتش على التشكيلة 
النهائية التي سيخوض بها غمار 
البطولة وهـــم: نواف اخلالدي 
وخالد الرشيدي وحميد القالف 
ومســـاعد ندا وحســـني فاضل 
ويعقوب الطاهر وعامر املعتوق 
علي مقصيد ومحمد راشد واحمد 
الرشيدي وفهد عوض وعبداهللا 
الشمالي وجراح العتيقي وطالل 
العامر وفهد االنصاري وصالح 
الشيخ ووليد علي وفهد العنزي 
وعبدالعزيز املشعان وخالد خلف 
وبـــدر املطوع وحمـــد العنزي 
ويوســـف ناصر، وقد استبعد 
اجلهاز الفني ٣ العبني وهم احمد 
عجب وعامر املعتوق وعبداهللا 
البريكـــي. غـــوران ومن خالل 
املعسكر التدريبي قام بتجربة 

كل الالعبني املستدعني بالقائمة 
خالل املباريات الثالث التجريبية 
التي خاضها املنتخب، لذلك فأن 
كل اخليارات سواء بالتشكيلة 
او بالتكتيك تبدو متاحة امامه 
خالل البطولة اآلســـيوية، لكن 
قـــد ال يحبذ غـــوران ان يغامر 
كثيرا ويبدأ بغير التشكيلة التي 

خاضت غمار «خليجي ٢٠».
  مـــن جانبـــه، اكـــد رئيس 
اليتامى  بعثة االزرق يوســـف 
ان معســـكر القاهرة كان رائعا 

ومثاليا في كل شيء وسيعود 
علـــى الالعبـــني بنتائج طيبة، 
الســـيما في ظل حالـــة النظام 
الذي شـــهده املعسكر  الشديد 
من جميع الوجـــوه، وااللتزام 
الكامل من جانب الالعبني بكل 
التعليمات سواء الفنية التي يتم 
توجيهها لهم مـــن قبل اجلهاز 
التعليمات اخلاصة  او  الفنـــي 
العام داخل املعسكر  بالسلوك 
وخارجه، كما ان هذا املعســـكر 
حقق الهدف االساسي والرئيسي 

منه وهو اعداد االزرق بشـــكل 
قوي والتعـــرف على امكانيات 
الالعبني الذين مت اســـتدعاءهم 
للقائمة الدولية، والوقوف على 
التشكيلة االساسية ومجموعة 
البـــدالء قبل خـــوض املنتخب 
منافســـاته الرســـمية ببطولة 

كأس آسيا.

  غوران: استفدنا من المعسكر

الفني  املديـــر  أكد    بـــدوره، 
لـ «األزرق» غـــوران أنه راض 

عن النتائـــج التي حققها خالل 
معسكر املنتخب مبدينة ٦ أكتوبر 
املصرية الذي انتهى أمس. وقال 
غوران في تصريحات لبرنامج 
«صدى املالعب» إنه اختار مصر 
ألن جوها مناسب للتدريب، وإن 
العبيه خالل املعسكر وصلوا إلى 
مســـتوى بدني جيد مكنهم من 
الشمالية  مجاراة العبي كوريا 
الودية  املباريات  فـــي  وزامبيا 
التـــي لعبها بالقاهـــرة، معربا 
عن ســـعادته باألداء في مباراة 

 «الساموراي الياباني».. وحش كاسر يخشاه الجميع السعودية تهزم البحرين.. واإلمارات تواجه سورية اليوم
 خسارة قطر أمام كوريا الشمالية

 خســـر املنتخب القطري امام نظيره 
الكـــوري الشـــمالي ٠ ـ ١ فـــي املباراة 
الدولية الودية التي اقيمت في الدوحة 
في اطار استعدادات الطرفني للنهائيات 

اآلسيوية.
  وسجل ريانغ يونغ جي (٦٩ من ركلة 
جزاء) هدف املباراة التجريبية األخيرة 
ملنتخب قطر الذي خاض ٣ مباريات أخرى 
فاز فيها على مصر ٢ ـ ١ واســـتونيا ٢ ـ 

٠ وتعادل مع ايران ٠ ـ ٠.
  وبدأ املنتخب القطري اللقاء بالتشكيل 
االساســـي الذي تكون من قاسم برهان 
وبالل محمـــد ومحمد كســـوال وحامد 
اســـماعيل وابراهيم ماجد ووسام رزق 
ولورانس وفابيو سيزار ومحمد السيد 
وحسني ياسر وسيباســـتيان سوريا، 
واجرى مدربه الفرنسي برونو ميتسو 

٨ تغييرات في الشوط الثاني.
  وسيطر احلذر على أداء الطرفني فخلت 
املباراة من اجلوانب الفنية، ووجد الهجوم 

القطري صعوبة كبيرة امام صالبة الدفاع 
الكوري الشمالي.

  وفي البحرين، تغلب املنتخب السعودي 
على شـــقيقه البحريني ١ ـ ٠ في مباراة 
جمعتهما على ســـتاد البحرين الوطني 

في الرفاع.
  وسجل أسامة هوساوي (٦٦) الهدف 
الوحيد في املبـــاراة التي تعرض فيها 
العبا املنتخب البحريني سلمان عيسى 
وعبداهللا املرزوقي لإلصابة وخرجا مبكرا 
من الشـــوط االول، وأظهرت الفحوص 
األوليـــة إصابة األول بتمزق في عضلة 
القدم وهو يحتاج الى فترة راحة تصل 
الى أسبوعني ما قد يحرمه من املشاركة 
في النهائيات اآلسيوية، فيما كانت إصابة 

املرزوقي طفيفة.

  اإلمارات تواجه سورية

  إلى ذلـــك، يلعب منتخـــب اإلمارات 
مع نظيره الســـوري في مباراة دولية 

ودية اليوم على ســـتاد خليفة بن زايد 
في العني ضمن اســـتعــدادات الطرفني 

لكأس آسيا.
  وتلعب اإلمارات في النهائيات القارية 
ضمن املجموعة الرابعة التي تضم العراق 
وكوريا الشمالية وإيران، وسورية في 
الثانية الى جانب اليابان والســـعودية 

واألردن.
  وكان منتخب اإلمارات استعد للبطولة 
مبعســكر خارجي في مسقط من ٢٤ الى 
٣٠ ديســـمــبر املاضي، على ان يخوض 
فـــي ٥ اجلــاري مباراتـــه الثانيــة أمام 
اســـترالــيا في العــني قبل التوجه الى 

الدوحــة.
  وســـتكون مباراة اإلمارات األخيرة 
لسورية التي خاضت، بعيدا عن مشاركتها 
بدورة غرب آسيا في االردن دون الالعبني 
احملترفني، ٦ مباريات ودية أمام البحرين ٢ 
ـ ٠ والعراق والصني ١ـ  ٢ والصني االوملبي 

١ ـ ٠ وكوريا اجلنوبية ٠ ـ ١. 

 املهاجم كيسوكي هوندا مصدر القوة في تشكيلة «الساموراي» 
 القطري خالد مفتاح يعرقل تقدم الكوري الشمالي ان يونغ هاك                      (رويترز) 

اليابـــان بطولة كأس   تدخل 
آسيا وهي مرشحة بارزة الحراز 
اللقب قياسا على ادائها الالفت الذي 
قدمته فـــي نهائيات كأس العالم 
االخيرة في جنوب افريقيا، حيث 
بلغت الدور الثاني للمرة االولى 

خارج ارضها.
  وتعتبر اليابان من أبرز الدول 
اآلســـيوية من الناحية الكروية، 
اذ احـــرزت اللقـــب القاري ثالث 
مرات اعوام ١٩٩٢ و٢٠٠٠ و٢٠٠٤ 
(رقم قياسي الى جانب السعودية 
وايران) وهي من املرشحني الدائمني 
في كأس آسيا، كما تتميز بطولتها 
احملليـــة باحترافيـــة عالية في 

العقدين األخيرين.
  جلـــأ االحتـــاد اليابانـــي الى 
التغييـــر في اجلهـــاز الفني بعد 
نهائيات جنوب افريقيا على الرغم 
التي حققها  الالفتة  النتيجة  من 
املنتخب باشراف املدرب احمللي 
تاكيشي اوكادا، وقرر اللجوء الى 
مدرب اكثر خبرة فوجد ضالته في 
االيطالي اخلبير البرتو زاكيروني 
الذي اشـــرف على تدريب ميالن 

سابقا.
  وفـــي اول مبـــاراة رســـمية 
باشراف زاكيروني، جنح منتخب 
الساموراي في حتقيق فوز الفت 
علـــى االرجنتني في مباراة ودية 
اقيمت في اغسطس املاضي، ثم 
علـــى پاراغواي التـــي اخرجتها 
فـــي املونديال  الثاني  الدور  من 

االفريقي.
  وسيعتمد زاكيروني على جنم 
وسط سسكا موســـكو الروسي 
الصاعد كيسوكي هوندا إلى جانب 
العبي وسط ڤولفسبورغ األملاني 
ماكوتو هاسيبي، وياسوهيتو أندو 
أفضل العب آسيوي للعام ٢٠٠٩، 
كما يضم جنم الوســـط الصاعد 
شـــينجي كاغاوا الذي يتألق في 
صفـــوف بوروســـيا دورمتوند 
هذا املوسم. ويقول كاغاوا الذي 
يعتبـــر افضل هداف في صفوف 
دورمتوند برصيـــد ٨ اهدف الى 
جانب زميله الپاراغوياني لوكاس 
باريوس «كأس آســـيا في غاية 
االهمية بالنسبة الينا، واريد ان 
اساعد منتخب بالدي على الفوز 
باللقب القـــاري واالنفراد بالرقم 

القياسي».
  واضاف «سأعيش اول جتربة 
لي في بطولة كبرى في صفوف 

املنتخب واتطلع بشغف للمشاركة 
في هذا العرس الكروي الكبير».

  وكان كاغاوا غاب عن نهائيات 
املونديال ألنه لم يكن معروفا حيث 
كان يلعـــب في الدرجـــة الثانية 
املقابـــل، يعتبر  اليابانيـــة. في 
زاكيروني انه يتعني على فريقه 
ان يبني على ما حققه في اآلونة 
االخيرة، وقال في هذا الصدد «تطور 
املنتخب الياباني في عام ٢٠١٠ مع 
النتائج املمتازة في نهائيات كأس 
العالم، وايضا فوز منتخبي الرجال 
والسيدات بذهبيتي دورة االلعاب 

اآلسيوية».
   وتابع «يجب ان نواصل على 
الوتيرة نفسها، لكن هدفنا الرئيسي 
هو مونديال ٢٠١٤، فطموح كرة 
القدم اليابانية ال ينتهي عند كأس 
آســـيا، واريد ان اساعد الالعبني 
الشباب على تطوير مستواهم في 
هذه البطولة». سيفتقد املنتخب 

اليابانـــي خدمـــات قلـــب دفاعه 
ماركوس توليو تاناكا بســـبب 
االصابة في ركبته في حني اعلن 
صانع االلعـــاب القدير ايناموتو 
اعتزاله اللعب الدولي بعد كأس 

العالم الصيف املاضي.
  ويتمتع املنتخب الياباني بروح 
معنويـــة وجماعيـــة عالية على 
الرغم مـــن وجود بعض النجوم 
في صفوفه، لكن السمة االساسية 
تبقى انه يلعب كمجموعة متناسقة 
ومســـتعدة للتضحيـــة من اجل 
مصلحة املنتخب على حســـاب 

االستعراض الفردي.
  لكن العيب الوحيد للمنتخب 
الهجومي  العقم  الياباني يبقـــى 
افتقـــاد  والســـبب فـــي ذلـــك 
«الســـاموراي» الى هداف قناص 
يجيد هز الشـــباك فـــي االوقات 
احلاسمة، كما ان النقاد يأخذون 
على زاكيرونـــي اعتماده طريقة 

دفاعية ال تتناســـب مع ســـمعة 
املنتخب الياباني.

الياباني    لم يجـــد املنتخـــب 
اي صعوبـــة في بلوغ النهائيات 
بعد ان تصدر مجموعته االولى، 
حيث مني بخسارة واحدة كانت 
امام البحرين، وقد حقق فوزين 
ساحقني على هونغ كونغ ٦ - ٠ 
و٤ - ٠ ليبلغ النهائيات قبل انتهاء 
التصفيات بجولة واحدة. وكان 
شينجي اوكازاكي هداف منتخب 
بالده في التصفيـــات برصيد ٦ 
اهداف، علما ان فريقه ســـجل ١٧ 
هدفا في ٦ مباريات وتلقت شباكه 
اربعة اهـــداف. ويلعب املنتخب 
اليابانـــي فـــي مجموعـــة تضم 
الســـعودية وســـورية واالردن، 
وسيكون مرشـــحا لبلوغ الدور 
الثاني حيث ســـتنتظره مباراة 
صعبة على االرجـــح ضد جاره 

الكوري اجلنوبي او استراليا. 


