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 السبت  

  ٨  يناير ٢٠١١ 

 مو وقته..
 ناصر العنزي

  يتميز الصينيون بعيونهم الضيقة ومن صفاتهم الذكاء والدقة وقوة املالحظة، 
وال يرون أنفسهم متشابهني. ويقولون ان الوجوه العربية هي املتشابهة ويجدون 
ــتخدم الصينيون في كتاباتهم الرموز بدال من  صعوبة قي التفريق بينهم، ويس

األحرف بطريقة طولية تصل ألكثر من ٦٠ ألف رمز وال أحد يحفظها 
كلها، ويقولون أيضا ان اللغة العربية هي األكثر صعوبة 

في العالم وما مييز اإلنسان العربي هو استقامة 
أنفه وطوله الفارع.

ــات الكويتية  ــي إحدى املواجه   ف
ــة املتكررة دخل أفراد  ـ الصيني

منتخبنا الى ملعب بكني خلوض 
ــي تصفيات  الذهاب ف ــاء  لق
مونديال اسبانيا ١٩٨٢ وكانت 
الترشيحات تنصب ملصلحة 
ــد من فوز ثمني  األزرق العائ

في ارض نيوزيلندا، وبينما كان 
ــري عملية االحماء  منتخبنا يج

ــاعة من املباراة كانت  قبل نصف س
املدرجات خالية متاما وظن العبو منتخبنا 

ــور الصيني غاضب من فريقه وفي  ان اجلمه
ــات دخلت اجلماهير تزحف كالنمل الى امللعب في  حلظ

نظام شديد للغاية وأخذوا مواقعهم في املدرجات خالل دقائق واستطاعت 
ــني الفوز بثالثة أهداف صاعقة، وفي مباراة اإلياب حقق األزرق فوزا ثمينا  الص
بهدف وحيد للنجم الكبير عبدالعزيز العنبري من تسديدة قوية لم ير احلارس 
ــباك ورددت اجلماهير الكويتية «خل تنفعكم عيونكم  الصيني الكرة اال في الش

الضيقة».
ــت الكويت والصني في  ــنغافورة عام ١٩٨٤ التق ــيا في س   وفي كاس أمم آس
ــر منتخبنا خصمه وأضاع فرصا ثمينة، وامتدت املباراة  نصف النهائي وحاص
الى شوطني إضافيني وبينما كانت املباراة في طريقها الى ركالت الترجيح ارتكب 
ــامي احلشاش خطأ فادحا ومرت الكرة من حتت  املدافع القوي س
ــرد املهاجم الصيني باملرمى واملعلق خالد  قدمه لينف
احلربان يصرخ «مو وقته يا سامي، مو وقته 
يا سامي» ويسجل الصيني هدف الفوز 
واحلربان مازال يردد «مو وقته يا 

سامي».
  من الالفت ان الصني تلعب 
كرة «صامتة» اي ان العبيهم 
ــون مع بعضهم اال  ال يتحدث
نادرا، وترى كل العب مشغول 
مبهامه وال يناقش احلكم اطالقا 
حتى لو أشهر في وجهه بطاقتني 
حمراوين ويرجع ذلك الى تعود 
ــام والطاعة، في  العبيهم على النظ
حني ان املالعب العربية تشهد احتجاجات 
متكررة من الالعبني واملدربني واجلماهير، كما 
انتشرت ظاهرة االحتجاج «باحلذاء» ويأتي حذاء شيكاباال 

في املرتبة الثانية من حيث الشهرة بعد حذاء الطنبوري.
  عادة ما يفتتح الصينيون املائدة بشرب الشاي األخضر مدة ما يقارب الساعة، 
ونتمنى ان تطول اليوم ملدة ساعة ونصف هي مدة مباراتنا معهم ويكون وقتها 

األزرق قد التهم «البوفيه» وحده ونردد بعدها صحة وعافية. 

خطوة خطوة نحو االدوار املتقدمة، 
لكنه يعلم انه يواجه اليوم منتخب 
الكويت الذي بات رقما صعبا في 
املجموعة والفوز عليه ســــيكون 
مبثابة بوابــــة العبور للدور ربع 

النهائي بنسبة كبيرة.
  وميلك غاو جميع املعلومات 
عن العبي االزرق وإمكاناتهم من 
خالل بطولتي غرب آسيا وخليجي 
٢٠ السيما ان منتخبنا ال يغير 
في أســـماء الالعبني من مباراة 
إلـــى أخرى إال ما ندر. ولكن في 
النهاية مـــن يقاتل طوال الـ ٩٠ 
دقيقة سيكون الفوز من نصيبه 
واألمل كبير فـــي العبي االزرق 
ليس في خطف الفوز فقط، بل 
في خطف األنظار للمستوى الذي 
يتوقع أن يظهروا به في املباراة 

االولى. 

والهجوم لذلك سيعطي دورا مضاعفا 
لالعبي الوسط اجلناحني العنزي 
ووليد بالهجوم والدفاع في نفس 
الوقت كما سيؤمن الدفاع بأكبر عدد 
من الالعبني خوفا من دخول هدف 
من هجمة مرتدة يصعب تعويضه 

مع مرور الوقت.
  وتشير جميع الدالئل والتوقعات 
إلى ان املباراة لن تكون سهلة على 
املنتخبني مع ترجيح كفة االزرق 
نوعا ما بســــبب الطفرة الكبيرة 
الفترة املاضية  فــــي  التي حققها 
وتراجع مســــتوى الصني، إال ان 
الصينيني سيسعون لتكون لهم 
كلمة وسيحاول املدرب الصيني 
غاو هونغيو ان يثبت ان اختياره 
لهؤالء الشــــباب لم يأت من فراغ 
بل ألنه وجــــد فيهم املوهبة التي 
تتيح له حتقيق املفاجأة والتقدم 

الصيني فقط، ألن مراقبة املطوع 
إن شارك صعبة وإيقاف خطورة 
العنزي أيضــــا صعبة واحلد من 
سرعة وليد حتتاج إلى جرأة وجهد 
كبير، وكل تلك االمور جتعل الكفة 

لصالح غوران.
الفني    ولكن ما يشغل اجلهاز 
ان الصينيني وان لعبوا مباريات 
ودية كثيرة فمازالوا غامضني ومن 
التحقق من قدراتهم من  الصعب 
خالل مباريات ودية لذلك ستكون 
الـ٣٠ دقيقة االولى هي الفيصل بني 
االزرق والصني وستعطي الضوء 
االخضر في األفضلية ملنتخب على 
آخر بالسيطرة على زمام االمور.

  مهمة العبي الوسط

  ويعلم غوران ان الصني يعتمد 
على االرتداد الســــريع في الدفاع 

خلف» ويوسف ناصر.
  ويبــــدو ان غــــوران فضل من 
البداية ان يلعب بأسلوبه وطريقته، 
وان يجعل اخلصم هو الذي يجاريه 
المتالكه أسلحة كثيرة في امللعب 
خصوصا في الناحية الهجومية، 
وهو ما يرهــــب اي خصم وليس 

أقرب ملنتخبنا أكثر من الصني.

  نقاط الضعف والقوة

  ويتضح من خــــالل تدريبات 
االزرق في الفترة املاضية انه ركز 
على طريقة لعب املنتخب الصيني 
في املباريات الودية االخيرة ووضع 
النقاط فوق احلروف من  غوران 
خالل اكتشاف نقاط الضعف والقوة 
الفكرة  للصينيني، لذلك تبلورت 
لدى غوران الذي وضع التشكيلة 
قبل املبــــاراة بـ ٤٨ ســــاعة، ففي 
حراســــة املرمى سيكون اجلسور 
نواف اخلالدي وفــــي الدفاع فهد 
عوض ومساعد ندا وحسني فاضل 
وعامر املعتوق «يعقوب الطاهر»، 
وفي الوسط طالل العامر وجراح 
العتيقي وفهد العنزي ووليد علي، 
وفي الهجوم بــــدر املطوع «خالد 

فيها للمرة العاشرة بعد أعوام ٧٦ 
و٨٠ و٨٤ و٨٨ و٩٢ و٩٦ و٢٠٠٠ 
و٢٠٠٤ و٢٠٠٧، وكان قريبا من هدفه 
في مناسبتني لكنه خسر في املباراة 
النهائية عامي ١٩٨٤ أمام السعودية 
٠-٢ في ســــنغافورة و٢٠٠٤ أمام 

اليابان ١-٣ في عقر داره.
  ويبقــــى التأهل الــــى نهائيات 
مونديال ٢٠٠٢ في كوريا اجلنوبية 
واليابان أفضل اجنازات منتخب 

الصني حتى اآلن.
  وميـــر االزرق بأفضل أيامه 
في الوقـــت احلالـــي من حيث 
تواجد عدد من الالعبني املميزين 
ومدرب محنك هو الصربي غوران 
إداري مميز  توڤاريتش وجهاز 
بقيادة أســـامة حسني، لذلك كل 
الظروف مهيـــأة لتحقيق الفوز 
أنها  التي يبدو  الثالث  والنقاط 

٨ مرات، وكان أول منتخب عربي 
يحقق اللقب عـــام ١٩٨٠ عندما 
اســـتضاف البطولة على أرضه 
بفوزه على كوريا اجلنوبية ٣ - ٠ 
في املباراة النهائية، باإلضافة الى 
حلوله وصيفا في نسخة ١٩٧٦ 
بعد خســـارته في النهائي أمام 
ايران املضيف، فيما احتل املركز 
الرابع ١٩٩٦ في االمارات، والثالث 

في سنغافورة ١٩٨٤.
  وكانت املشاركة االخيرة لالزرق 
في كأس آسيا بالصني عام ٢٠٠٤ 
حني خرج من الدور االول بخسارتني 
أمام كوريا اجلنوبية ٠-٤ واألردن 
٠-٢ وفوز يتيم على االمارات ٣-١. 
حيث فشل في التأهل الى نهائيات 

النسخة املاضية عام ٢٠٠٧.
  أما الصني فال يزال يبحث عن 
لقبه األول في البطولة التي يشارك 

 يستهل منتخبنا الوطني اليوم 
مشـــواره في بطولة كأس آسيا 
عندما يلتقي الصني على ملعب 
ثاني بن جاســـم في الغرافة في 
افتتاح مبارياته باملجموعة االولى 
التي تضم أيضا قطر وأوزبكستان، 
ويســـعى االزرق الـــى فك رموز 
املنتخب الصينـــي الغامض كي 
يظفر بأول ٣ نقاط له في البطولة. 
كما يأمـــل منتخبنـــا ان يكون 
االســـتقرار الذي صبغ مسيرته 
الفترة املاضية واالجنازات التي 
حققها هما كلمة السر في فك شفرة 

الصينيني.
  وميلك «األزرق» تاريخا حافال 
في بطوالت آسيا، فقد شارك فيها 

 حسين: االنطالقة الحقيقية محمود: لن نجازف بإشراك المطوع
 العامر وهاو وجهًا لوجه

 الخالدي: 
  التركير والحذر

 أكد اجلهاز الطبي للمنتخب الوطني أن فرصة حلاق الالعب بدر 
املطوع باملباراة املرتقبة أمام الصني اليوم تتراوح بني ٤٠ و٦٠ ٪ 

بسبب اإلصابة التي تعرض لها والتي يتعافى منها حاليا.
  وتعرض املطوع لإلصابة في كاحل القدم اليمنى الثالثاء املاضي 
خالل التدريب األول بعد وصول املنتخب إلى الدوحة. وغاب املطوع 
عـــن تدريبات املنتخب اول من امس حيث وضع له اجلهاز الطبي 
ضمادة حول موقـــع اإلصابة كما يخضع لبرنامج عالجي مكثف. 
وقال طبيب الفريق د.عبد املجيد البناي «نحاول جاهدين مساعدة 
املطوع على التعافي في الوقت املناســـب قبل لقاء الصني، خضع 
للحقن ويخضع اآلن للعالج. ســـنبذل قصارى جهدنا لتجهيزه. 

ولكننا لن جنازف به في مباراة الصني إذا ظل يشعر باأللم». 

 اعتبر مدير املنتخب الوطني اسامة حسني ان معنويات العبي 
«األزرق» مرتفعـــة وان لديهم احلماس لتحقيـــق لقب ثالث بعد 
دورتي غرب اسيا وكأس اخلليج. وقال حسني «معنويات الالعبني 
مرتفعة ولم تختلف عما كانت عليه في دورتي غرب آسيا وكأس 
اخلليج بل زاد احلمـــاس بإضافة لقب ثالث». و«علينا في الوقت 
احلالـــي التركيز فقط على مباراة الصني وبعدها نفكرة مبباراتي 
اوزبكستان وقطر، فاللعب في املجموعات وجتميع النقاط يختلف 
كثيرا عن طريقة خروج املغلوب». واشار حسني الى ان «مواجهة 
الصني تعتبر نقطة االنطالق احلقيقية للمنتخب لكن ذلك ال يعني 
ضمان التأهل في حال الفوز والعكس صحيح ال يعني اخلروج في 

حال اخلسارة»، مؤكدا ان «املنتخب يبحث عن التأهل». 

 يعتبر املهاجم الصيني هاو جومنن «٢٣ عاما» 
أبرز ورقة رابحة للصينيني وأحد أفضل الالعبني 
في الصني في االونة االخيرة، وقدم في السنتني 
ــتوى مميزا جعل احد اكبر االندية  املاضيتني مس
االملانية شالكه يتعاقد معه، ويتميز هاو بكثرة احلركة 
والتمرير الدقيق باالضافة الى سرعته مع املهارة. 
اما جنم خط وسط االزرق طالل العامر «٢٣ عاما» 
فصعد جنمه بسرعة ويحتاج الى وقت ليصبح من 
افضل العبي الوسط في آسيا خصوصا في منطقة 

االرتكاز، واكتشفه املدرب الوطني السابق لالزرق 
محمد ابراهيم وضمه للمنتخب في خليجي ١٩ بعمان 
اال أنه لم يشركه ومع تسلم غوران املهمة لم يغب 
العامر عن تشكيلته االساسية، ويعتمد العامر كثيرا 
على هدوئه في قطع الكرات ومتريرها بدقة القرب 
العب دون تعقيد ما جعله أفضل العب في الكويت 
في هذا املركز حاليا، فهل يستطيع العامر بهدوئه 
وتركيزه العالي أن مينع هاو من التحرك بأريحية 

ام ستكون لهاو احملترف كلمة اخرى. 

 اكد نـــواف اخلالدي ان املهم 
في مباراة اليوم هو تخطي عقبة 
القوي بتحقيق  منتخب الصني 
الفوز وهو ما ســـيقرب األزرق 
بصورة كبيرة من التأهل، لكن 
على الالعبـــني التركيز واحلذر 
الســـيما ان الصـــني يتطور من 
ســـنة الى اخرى اال ان ذلك لن 
يثني الالعبني عن القتال من اجل 

الفوز. 

 الكويت   -     الصني 

 ٤:١٥ 

 الثالثة الرياضة 

 األزرق والصين... اهللا يعين

 الدوحة - ناصر العنزي موفد جمعية الصحافيين 
  عبدالعزيز جاسم موفد «األنباء» 


