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 حسين قبل المغادرة إلى الدوحة: المشاركة كأبطال للخليج تزيد من الضغط على الالعبين

 العنزي: باٍق مع كاظمة وهو المسؤول عن انتقالي

  (كرم ذياب)  فهد العنزي يحمل «اجلواز األزرق» أمس في املطار قبل املغادرة إلى الدوحة 

 زاكيروني: يجب أن تفوز اليابان بالكأس

 اإلمارات تالقي «الكنغارو»

 «مفطح» شهي أمام ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب في مأدبة أمني عام احتاد اللعبة  اجلماهير اليابانية استقبلت االيطالي البرتو زاكيروني مدرب اليابان بعد خروجه من مطار الدوحة متوجها إلى احلافلة    (رويترز)  
 وصل الى الدوحة ظهر أمس 
وفد املنتخب الياباني قادما من 
مدينة اوساكا اليابانية بعد أن 
انهى معسكره التدريبي هناك 
وذلك ببعثة تضم ٢١ العبا قبل 
أملانيا  فـــي  وصول احملترفني 
تومواكي ماكينـــو وهاجيمي 
هوســـوغاي الى قطر في وقت 

الحق.
  ويطمح مدرب منتخب اليابان 
االيطالي البرتو زاكيروني لقيادة 
فريقه من أجل التتويج بلقب 

الكأس القارية من أجل االنفراد 
بالرقم القياسي والبالغ حاليا 
ثالثـــة ألقاب بالتســـاوي مع 

السعودية وإيران.
  وقال زاكيروني في حديث 
لالعبي الفريق قبل املغادرة إلى 
قطر: يجب أن نتوج بلقب كأس 
آســـيا من أجل احلصول على 
بطاقة املشاركة في كأس القارات. 
وفي املقابل، قال العب وســـط 
نادي بوروسيا دورمتوند األملاني 
شينجي كاغاوا في تصريحات 

صحافية: أخبرنا املدرب بأنه 
يجب أن نفوز بكأس آسيا وأخذ 
مكان في كأس القارات، وأعتقد 
أن قيام املدرب بتحديد األهداف 
بهذه الطريقة فإنه يجعل األمور 

أسهل بالنسبة لالعبني.
ايندو    وقـــال ياســـوهيتو 
أفضل العب في آسيا عام ٢٠٠٩: 
«وضعت أهدافي من خالل الفوز 
باللقب وهذا كل ما أفكر فيه.. 
التتويج  وأنا أدرك صعوبـــة 

باللقب». 

 يلتقي منتخب اإلمارات مع نظيره االسترالي 
في مباراة دولية ودية اليوم على ستاد خليفة بن 

زايد في العني استعدادا للنهائيات اآلسيوية.
  وتلعب االمارات في املجموعة الرابعة التي تضم 
منتخبات العراق حامل اللقب وكوريا الشمالية 
وإيران، واســـتراليا في الثانية الى جانب كوريا 

اجلنوبية والبحرين والهند.
  واملباراة هي األخيرة لإلمارات استعدادا للبطولة 
بعدما كانت فازت األحد املاضي على سورية ٢ ـ 

٠ في العني أيضا.
  وأكد مهاجم نادي ايڤرتون اإلجنليزي ومنتخب 
استراليا تيم كاهيل انه ال يعتبر منتخب بالده من 

املرشحني البارزين إلحراز اللقب اآلسيوي.
  وقال الهداف االســـترالي «من الصعب اعتبار 

منتخبنا احد املرشحني إلحراز اللقب، مازال الوقت 
مبكرا وأنا لم أتواجد معه لفترة طويلة، في حني 

أن بقية املنتخبات جتمعت لفترات أطول».
  وتابع «ال أدري إذا كان باإلمكان اعتبار أنفسنا 
مرشـــحني في الوقت الراهن، لـــم نتجمع لفترة 
طويلة وهنالك العديد من الالعبني اجلدد ومازلنا 
بحاجة لبعض الوقت من أجل التأقلم، لكننا في 
ذات الوقت منتلك العبني على أعلى مستوى من 
جميع أرجاء العالم، ويجب أن نحرص على تقدمي 
مستوى جماعي جيد». ويعتبر كاهيل واحدا من 
١٩ العبا يدافعون عن ألوان أندية أوروبية ضمن 
التشكيلة الرسمية للمنتخب األسترالي املشارك 
فـــي النهائيات القارية بينهم ١٢ خاضوا نهائيات 

كأس العالم ٢٠١٠ في جنوب أفريقيا. 

أثارت صور   العربية.نـــت: 
مأدبة العشاء التي أقامها األمني 
العام لالحتاد الســـعودي لكرة 
القـــدم فيصـــل العبـــد الهادي 
لبعثة منتخب بالده في منزله، 
بـــني  االســـتغراب والدهشـــة 
الســـعودية، والتي  اجلماهير 
ظهر فيها العبو املنتخب وهم 
متحلقون حـــول موائد الطعام 
التي اشتملت على األرز واللحم، 
وهو ما يعـــرف في املجتمعات 
اخلليجية بـ «املفطح». االستغراب 
اجلماهيري جـــاء مع بدء العد 
النهائيات  التنازلي النطـــالق 
القارية والتي وضعت األخضر 
السعودي في املجموعة الثانية 

مع اليابان واألردن وســـورية. 
وخـــاض «األخضر» مواجهتني 
وديتني أمام العراق والبحرين، 
خســـر في األولى على أرضه، 
وفاز بصعوبة على الثانية بأداء 
متذبذب لم يقنع متابعي املنتخب، 
الســـيما أن اجلماهير تقلصت 
آمالها في أن يظهر منتخبها قويا 
كما عهدته، خاصة بعد سلسلة 
هزائم النهائيات التي التصقت 
بالفانلة اخلضراء. فاملشـــجع 
الرياضـــي العـــادي، حتى وإن 
وصل فريقه للنهائي، فال قيمة 
للوصول للنهائي ما دام اكتفى 
بالوصافة ولم يرفع الذهب. الناقد 
الرياضي د.صالح احلمادي قال 

إن التصرف الذي قام به األمني 
العام لالحتاد السعودي ال يندرج 
إطالقا حتت مبدأ الكرم. وقال: 
«مع محبتي لألخ فيصل، إال أن 
هذا ليس بكرم، أو إنه كرم في 
غير وقته، فاملفاطيح كما نعرف 
الدسمة جدا، وال  الوجبات  من 
تتناسب مع ما يجب أن يتناوله 
الالعب الرياضي». من جانبه، برر 
الناقد الرياضي صالح الطريقي 
ما قامت بـــه بعثة املنتخب من 
التهـــام ألطباق «املفاطيح» إلى 
غياب االحتراف احلقيقي لالعب 
السعودي، الذي لم يستوعب إلى 
اآلن ما يجب أن ميتنع عنه وما 

يجب أن يواظب عليه. 

 طموح خجول لـ «األحمر البحريني»
  تشكل نهائيات كأس آسيا في قطر مفترق طرق للمنتخب البحريني 
إلنقاذ ما ميكن إنقاذه في فترة حرجة بعد التراجع الكبير في أدائه 

ومستواه الفني.
  وتسعى البحرين الى جتاوز اجناز كأس آسيا ٢٠٠٤ عندما بلغت 
الدور نصف النهائي وأنهت البطولة في املركز الرابع في مشاركتها 

الثانية في النهائيات.
  وتأتي املشـــاركة في نهائيات الدوحة للمـــرة الرابعة في تاريخ 
املنتخب البحريني، فقد ســـبق أن تأهل إلى نهائيات ١٩٨٨ في قطر، 
والصني ٢٠٠٤، والنسخة األخيرة في ٢٠٠٧ التي أقيمت في أربع دول 

هي اندونيسيا وڤيتنام وتايلند وماليزيا.
  ويقود املنتخب البحريني املدرب احمللي سلمان شريدة الذي تسلم 
مهمته خلفا للمدرب املستقيل النمسوي جوزيف هيكرسبيرغر قبل 
انطالقة «خليجي ٢٠» بـ ٣ أســـابيع، وتقع على عاتقه مهمة صعبة 

في قيادة املنتخب الى تكرار إجناز ٢٠٠٤.
  وواجه شريدة انتقادات واسعة من قبل اإلعالم والشارع الرياضي في 
البحرين اثر التغييرات التي أجراها على قائمة املنتخب بعد «خليجي 

٢٠» باستبعاده احلارس سيد محمد جعفر ومحمد حبيل.
  ويفتقد منتخب البحرين في النهائيات اآلسيوية العبه املميز محمد 
ساملني الذي تأكد غيابه بعد تعرضه لكسر في مشط القدم، في حني 
سيغيب سلمان عيسى الذي أصيب بتمزق خفيف ١٠ أيام، مع توقعات 

بغيابه عن مباراة البحرين االفتتاحية أمام كوريا اجلنوبية.
  ووصف نائب رئيس احتاد الكرة البحريني ورئيس جلنة املنتخبات 
الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مجموعة منتخب بالده في النهائيات 
بـ «مجموعة العمالقة»، مشيرا الى «قوة املنتخبات التي تتواجد مع 
البحرين والسمعة الطيبة التي يتحلى بها منتخبا كوريا اجلنوبية 

واستراليا والترتيب املتقدم لهما في التصنيف العاملي». 

 الشباب أمل اإلماراتيين لتجاوز إخفاقاتهم
  يتطلع منتخب االمارات الى جتاوز إخفاقات النسخ االربع االخيرة 
عندما يشارك في النهائيات اآلسيوية بتشكيلة واعدة بنيت عليها آمال 

كثيرة الستعادة أمجاد املاضي.
  وأوقعت القرعة االمارات في املجموعة الرابعة التي تضم العراق حامل 
اللقب وإيران وكوريا الشمالية، وستستهل مبارياتها امام االخيرة في ١١ 

املقبل قبل ان تلعب مع العراق وايران في ١٥ و١٩ على التوالي.
  وتألقت االمارات بشكل الفت في كأس آسيا خالل فترة التسعينيات 
عندما حلت ثالثة في نســــخة عام ١٩٩٢ في هيروشيما بخسارتها امام 
الصني بركالت الترجيح ٣-٤ (الوقتان االصلي واالضافي ١-١)، وثانية 
عام ١٩٩٦ في ابوظبي بخســــارتها امام الســــعودية في النهائي بركالت 
الترجيح ايضا ٢-٤ (الوقتان االصلي واالضافي ٠-٠)، قبل ان تشــــهد 
تراجعا مخيفا في النســــخ االربع التالية. وفشــــلت االمارات في التأهل 
الى نهائيــــات ٢٠٠٠ في لبنان، وخرجت من الدور االول في نســــختي 
٢٠٠٤ و٢٠٠٧، ولم حتقق ســــوى فوز واحد كان على قطر ٢-١ في آخر 
ســــت مباريات لها في البطولة. لكــــن الوضع يختلف كليا اآلن بوجود 
جيل يعــــد االفضل منذ ٢٠ عاما وحتديدا منــــذ ان قاد عدنان الطلياني 
ورفاقه «االبيض» الى اجنازين تاريخيني بالتأهل الى مونديال ١٩٩٠ في 
ايطاليا واملركز الثاني في كأس آسيا ١٩٩٦ في ابوظبي. وتضم التشكيلة 
احلالية التي اختارها املدرب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش ١٢ العبا 
مــــن املنتخب االوملبي الذي أحرز فــــي ٢٥ نوفمبر املاضي فضية دورة 
األلعاب اآلســــيوية في غوانزو الصينية بعد اخلســــارة غير املستحقة 
أمام اليابــــان ٠-١ في املباراة النهائية. وتعول االمارات كثيرا على فكر 
املدرب كاتانيتش الذي جنح خالل فترة عمله التي جتاوزت السنة في 
خلق توليفة مميزة أثبتت جناحها بالتأهل الى نهائيات كأس آسيا في 

صدارة املجموعة الثالثة التي ضمت اوزبكستان وماليزيا.  

 غوران: ثبات في التشكيلة
  قال مدرب األزرق الصربي غوران توڤاريتش انه ســـيخوض 
البطولة بتشكيلة ثابتة وســـيغير في كل مباراة العب او العبني 
كحد أقصى، مشـــيرا إلى أن التشـــكيلة النهائية ملباراة الصني قد 
تبلورت منذ معســـكر القاهرة، وأكد ان املنتخب الصيني اختلف 
عن السابق بعد تغيير العديد من األسماء حسب مشاهدته له في 

املباراة الودية األخيرة.
 

 العامر: المعنويات مرتفعة
  أكد جنم الوســـط طالل العامر أن احلالة املعنوية مرتفعة ألنه 
ســـيمثل األزرق بالرغم من حالة الوفاة البن شقيقته قبل يومني، 
مؤكدا ان الكويت هي األهم وانه ســـيقدم كل ما لديه في البطولة 
من اجل إسعاد اجلماهير الكويتية. وأضاف ان البداية ستكون من 
خالل التدريبات اليومية ودخول الالعبني في أجواء البطولة، ثم 

تكون البداية احلقيقية في مباراة الصني.

 راشد: اإلصابة لن تمنعني
  رأى املدافع محمد راشـــد أن اإلصابة لن متنعه من املشـــاركة 
في التدريبات اليومية مع الالعبني بعد ان منحه الضوء األخضر 
طبيب املنتخب عبداملجيد البناي، مشيرا إلى انه يستبعد املشاركة 
في اول مباراة امام الصني بسبب عدم شفائه بنسبة ١٠٠٪ حسب 

وجهة اجلهاز الطبي.
 

 محمود: التدريب على سباير
  أوضح مشرف املنتخب علي محمود ان تدريبات األزرق ستكون 
على ملعب «سباير» وان جميع اخلطوط العريضة املتعلقة مبنتخبنا 
من جميع النواحي ســـتتضح من خالل االجتماع الفني الذي عقد 
اليوم «امس» بـــني اللجنة املنظمة واجلهازيـــن اإلداري والفني، 
مشيرا إلى ان األزرق ســـيتدرب على ملعب الغرافة قبل مواجهة 

الصني بيوم واحد.
 

 فيلم وثائقي عن األزرق
  سيعرض فيلم وثائق عن األزرق ومشاركاته في نهائيات كأس 
آسيا بداية من تدريباته في الكويت واملعسكر اخلارجي في القاهرة، 
ومشاركته في النهائيات وعودته الى البالد من قطر، وسيعرض 

الفيلم في ٢٦ فبراير املقبل مبناسبة األعياد الوطنية. 

وبالتالي احللم بات مشـــروعا 
لنا للفوز بكأس آســـيا، مشيرا 
إلى انه ال يفكر باحلصول على 
جائزة أفضل العب في كل بطولة 
بل ســـيحاول مساعدة املنتخب 
أوال على حتقيق اللقب ثم يفكر 

باالجناز الشخصي.
العنـــزي ان جميع    وأضاف 
املنتخبات في املجموعة متقاربة 
املستوى لكن أكثر منتخب يخشاه 
البطولة هو أوزبكســـتان،  في 

الياباني هو  املنتخـــب  معتبرا 
األفضل وسيكون من املرشحني 
اللقب، واستطرد قائال:  إلحراز 
لكن العبي األزرق قادرون على 
تخطي أي عقبة واملهم هو التأهل 

الى الدور ربع النهائي.

  ضغط على الالعبين

  من جهته، قال مدير املنتخب 
أسامة حسني ان دخول الالعبني 
الى املنافســـة على لقب كأس 

آســـيا كأبطال للخليج سيزيد 
من الضغـــط عليهم لذلك تقع 
على عاتـــق اجلهازين اإلداري 
والفني إخراجهم من هذا الضغط 
النفســـي قبل مواجهة الصني 
الســـبت املقبل. وبـــني انه في 
الوقت احلالـــي علينا التركيز 
في كل مبـــاراة على حدة، وان 
نظهر مبســـتوى مميز يرضي 

اجلماهير الكويتية الكبيرة.
  من جانبه، قال مساعد مدرب 

األزرق عبدالعزيـــز حمادة ان 
البطولة وهو  األزرق سيدخل 
ال يهاب او يخاف من أي منتخب، 
لكنه ســـيحترم كل اخلصوم 
حتى ال تكون هناك ثقة زائدة 
عند الالعبني تؤدي إلى نتائج 
عكسية، مشيرا إلى ان األزرق 
البطولة وهناك  سيشارك في 
ثقة متبادلة بينه وبني اجلماهير 
وهو أمر مميـــز لم يحدث منذ 
فتـــرة. واضـــاف ان األزرق 

سيلتقي مع ٣ مدارس مختلفة 
وهي الصني التي تتميز باألداء 
الســـريع ثم أوزبكستان الذي 
يعتمد على املدرسة األوروبية 
ثم مع قطر املشابه للكويت في 
البطيء واالعتماد على  اللعب 

املهارات الفردية.
الـــى ان األمر املميز    ولفت 
هو ان األزرق يســـير في خط 
تصاعدي ولغة األرقام ال تكذب 

أبدا. 

 عبدالعزيز جاسم
  غادر املنتخب الوطني عصر 
امس إلى الدوحة للمشاركة في 
نهائيات كأس آسيا التي تنطلق 
اجلمعة املقبل، وترأس وفد األزرق 
رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل 
الفهد، ولم يتخلف عن الوفد اي 
العب من القائمة الـ ٢٣ وهم: نواف 
اخلالدي، خالد الرشيدي، وحميد 
القالف، محمد راشـــد، حســـني 
فاضل، مساعد ندا، عامر املعتوق، 
يعقوب الطاهر، فهد عوض، أحمد 
الرشيدي، فهد االنصاري، عبداهللا 
الشمالي، جراح العتيقي، صالح 
الشيخ، طالل العامر، وليد علي، 
فهد العنزي، خالـــد خلف، بدر 
املطوع، حمد العنزي، يوســـف 
ناصر، عبدالعزيز املشعان وعلي 

مقصيد.
  وخاض األزرق في الـ ٨ مساء 
امس أولى تدريباته على ملعب 
«سباير» الفرعي بحضور جميع 
الالعبني، وهو امللعب نفسه الذي 
ســـيتدرب عليه املنتخب خالل 
البطولة باستثناء التدريب الذي 
سيكون قبل املباراة بيوم واحد 
على امللعب نفسه الذي يستضيف 

اللقاء.
  من جهتـــه، قال جنم األزرق 
انه  املغادرة  العنزي قبـــل  فهد 
باق مع كاظمة حتى اآلن وانه لم 
يوافق على االنتقال ألي ناد وان 
انتقاله سيكون بيد مجلس إدارة 
كاظمة الذي سيحدد مصيره خالل 
األيام القليلة املقبلة، مشيرا إلى 
انه مبدئيا بعد العودة من قطر 
سيلعب مع البرتقالي لكن في حال 
وافق مجلس اإلدارة على العروض 
التي ســـتقدم إليه فإنه سيلعب 
للنادي الذي يوافق عليه كاظمة، 
الفتا الى ان كاظمة هو بيته الثاني 
وال ينسى فضله في شهرته. وعن 
البطولة اآلسيوية أكد ان األزرق 
سيشارك من أجل املنافسة على 
اللقب، وحتقيق البطولة الثالثة 
على التوالي بعد حصوله على 
كأس غرب آسيا و«خليجي ٢٠» 

 «المفطح» يثير استياء السعوديين من «األخضر»

  نصف مليون ريال جوائز «الملحق الذهبي»
 كشف مدير قناة «الدوري والكأس» عيسى 
الهتمي عـــن املعايير اخلاصة بجائزة «امللحق 
الذهبي» ألفضل تغطية صحافية في كأس أمم 

آسيا.
  وأعلن الهتمي ان جلنـــة التحكيم اخلاصة 
باجلائزة تضم ســـعد الرميحي سكرتير أمير 
قطر لشؤون املتابعة، ومحمد سيف الدين «مدير 
حترير األهرام الرياضي»، وزياد رعد «رئيس 
القسم الرياضي بوكالة الصحافة الفرنسية»، 
ورضوان بوحنيكة «نائب رئيس حترير جريدة 

الرواس «رئيس  الهداف اجلزائرية» وباســـم 
حترير برنامج جرايد، مقرر اللجنة».

  ومتنح اجلائزة ألفضل ملحق رياضي يتناول 
تغطية البطولة وهي متاحة لكل الصحف العربية 

دون استثناء.
   وأكد الهتمي ان قيمة اجلائزة هذا العام هي 
نصف مليون ريال قطري موزعة كاآلتي: امللحق 
الذهبي:٢٥٠ ألف ريال قطري، امللحق الفضي: 
١٥٠ ألف ريال قطـــري، امللحق البرونزي: ١٠٠ 

ألف ريال قطري. 


