
  «األخضر» لتجنب مفاجأة «نسور قاسيون» في «الريان»

  األردن «بروح الجماعة» تواجه «محاربي الساموراي» 

 حمد: لدينا مواهب شابة زاكيروني: حّفزت الالعبين
 وصف مدرب اليابان االيطالي البرتو زاكيروني كأس آسيا بالبطولة الفائقة 
األهمية «ألن الفائز فيها سيضمن مشاركته في كأس القارات في البرازيل عام 

٢٠١٣ وهذه نقطة في غاية األهمية».
  وأضاف «لقد حفـــزت الالعبني على الفوز بها من خـــالل هذا التحدي وقد 
وعدوني ببذل قصارى جهودهم لتحقيق هذا الهدف».بدوره، يقول شـــينجي 
كاغاوا الذي يعتبر أفضل هداف في صفوف دورمتوند األملاني برصيد ٨ أهداف 
الى جانب زميله البارغوياني لوكاس باريوس «كأس آســـيا في غاية االهمية 
بالنسبة الينا، وأريد ان أساعد منتخب بالدي على الفوز باللقب القاري واالنفراد 
بالرقم القياسي». وأضاف «سأعيش أول جتربة لي في بطولة كبرى في صفوف 

املنتخب وأتطلع بشغف للمشاركة في هذا العرس الكروي الكبير». 

 ذكر مدرب األردن العراقــــي عدنان حمد ان 
«المنتخب األردني ال يقل عن نظرائه حيث نملك 
العديد من النجوم الذين تمرسوا في المشاركات 
الدولية والقارية، ولدينا المواهب الشابة التي 
تملك الرغبة في العطاء، وينتظر الجميع لحظة 
تمثيل الوطن في النهائيات، وهناك ســــيبرهن 
الالعبون على طمــــوح ال محدود، فهم يكبرون 
مع قوة المنافس وحجم البطولة».وتابع «اتطلع 
باهتمام بالغ لكأس آسيا في الدوحة واعتبرها 
األقوى واألبرز عبر كل نهائيات كؤوس آسيا منذ 

انطالقها».وأشار الى ان منتخب األردن «يرفع 
شعار المشاركة من اجل المنافسة رغم صعوبة 
المهمة في مجموعة نارية تضم المنتخبين الياباني 
والسعودي اللذين سيطرا على ألقاب البطولة منذ 
عام ١٩٨٤»، وعبـر حمد «عن ثقته بالتشكيلة التي 
اختارها وتمزج بين الخبــرة والشباب من خالل 
اختيار ٨ من العبي منتخــب الشباب في كأس 
العالم بكندا عام ٢٠٠٧»، مشددا على انه «يعلق 
آماال كبيرة على المحتـرفين الخمسـة وينظر إليهم 

على انهم إضافة نــوعية للمنتخــب». 

املواجهة بني األردن   ســــتعيد 
واليابان على ملعب نادي قطر اليوم 
ضمن منافسات املجموعة الثانية 
الى األذهان املباراة التاريخية التي 
جمعت بينهما في البطولة القارية 
قبل سبع سنوات، وكان األردن في 
حينها يشــــارك للمرة األولى في 
البطولة التــــي أقيمت في الصني 
عــــام ٢٠٠٤ وحقــــق نتائج الفتة 
النهائي وكان  الدور ربع  ببلوغه 
قاب قوســــني او أدنى من حتقيق 
مفاجأة مدويــــة بإخراجه اليابان 
في هذا الــــدور عندما تقدم عليها 
بهدف حتى اواخر املباراة قبل ان 
يدرك منتخب شرق آسيا التعادل، 
ثم خسر األردن بركالت الترجيح 
بطريقة دراماتيكية علما بان اليابان 

توجت باللقب الحقا.
  وشــــهدت تلك املبــــاراة أيضا 
حادثة غريبــــة متثلت بقرار غير 
مسبوق من حكم املباراة املاليزي 
محمد صبحــــي الدين بنقل مكان 

تنفيذ ركالت الترجيح في حلظات 
عصيبة انعكســــت على الالعبني 
الذين أهــــدروا آخر ٤ ركالت بعد 
تنفيذ أول ركلتني بنجاح وإهدار 

اليابان أول ركلتني.
  وتضم تشكيلة األردن احلالية 
٥ العبني ممن شاركوا عام ٢٠٠٤ 
وهم عامر شفيع ولؤي العمايرة 
وحامت عقل وبشــــار بني ياسني 
وعامر ذيب، ويقود املنتخب األردني 
املدرب العراقي عدنان حمد أفضل 
مدرب آسيوي عام ٢٠٠٤ بعد قيادته 
منتخب بالده الى املركز الرابع في 
دورة األلعــــاب االوملبية في أثينا 
محققا اجنازا عربيا غير مسبوق.
وكان حمد استلم تدريب املنتخب 
األردني فــــي منتصف التصفيات 
املؤهلــــة الى العرس القاري خلفا 
للبرتغالي نيلو فينغادا عندما كان 
املنتخب يعاني بعد ان جمع نقطة 
واحدة من مباراتني، لكن تعيينه 
احدث صدمة ايجابية في نفوس 

الالعبني خصوصا ان حمد يعرف 
الكرة األردنية جيدا حيث اشرف 
على تدريب الفيصلي ويعيش في 

عمان.
  وعلى الرغم من اعتراف حمد 
بصعوبة مهمة فريقه في مجموعة 
تضم ايضا السعودية حاملة اللقب 
ثالث مرات وسورية، فانه أعرب 
عن ثقته بقدرة العبيه على حتقيق 

املفاجأة ولعب دور احلصان األسود 
البطولة.ويغيب عن صفوف  في 
املنتخب األردني املدافع انس بني 
ياســــني الذي تعرض لتمزق في 
عضلة الساق اخللفية في املباراة 
الودية األخيرة ضد اوزبكســــتان 
(٢-٢).في املقابل، يدخل املنتخب 
اليابانــــي البطولــــة وهو مصمم 
القياســــي  االنفــــراد بالرقم  على 
لعدد األلقاب الذي يتقاسمه حاليا 
مع نظيره الســــعودي واإليراني 
بثالثة القاب لكل منتخب متسلحا 
باألداء الرفيع املستوى الذي قدمه 
في نهائيات كأس العالم األخيرة 
في جنوب افريقيا حيث جنح في 
الدور األول للمرة األولى  تخطي 

خارج قواعده.
  وجلــــأ االحتــــاد الياباني الى 
التغييــــر في اجلهــــاز الفني بعد 
نهائيات جنوب افريقيا على الرغم 
من النتيجــــة الالفتة التي حققها 
املنتخب باشــــراف املدرب احمللي 

تاكيشي اوكادا، وقرر اللجوء الى 
مدرب أكثر خبــــرة فوجد ضالته 
بااليطالي اخلبير البرتو زاكيروني 
الذي اشــــرف على تدريب ميالن 

سابقا.
  وفي اول مباراة رسمية بإشراف 
زاكيروني جنح منتخب الساموراي 
في حتقيق فوز الفت على األرجنتني 
في مباراة ودية أقيمت في أغسطس 
املاضي، ثم على الپاراغواي التي 
اخرجتهــــا من الــــدور الثاني في 

املونديال االفريقي.
  وسيعتمد زاكيروني على جنم 
الروسي  وسط سسكا موســــكو 
الصاعد كيسوكي هوندا إلى جانب 
العبي وسط ڤولفسبورغ األملاني 
ماكوتو هاسيبي، وياسوهيتو أندو 
أفضل العب آسيوي للعام ٢٠٠٩، 
كما يضم جنم الوســــط الصاعد 
شــــينجي كاغاوا الذي يتألق في 
صفوف بوروسيا دورمتوند هذا 

املوسم.

 جنم سورية فراس اخلطيب مكمن اخلطورة في الهجوم 

(أ.ف.پ)   مدرب السعودية البرتغالي جوزيه بيسيرو «ينطط» الكرة  

(أ.ف.پ)   جنوم السعودية خالل التدريب األخير قبل مواجهة اليوم  

 يبدأ املنتخب السعودي اليوم 
سعيه الى االنفراد بالرقم القياسي 
لعدد األلقاب في كأس آسيا عندما 
يلتقي نظيره السوري على ملعب 
الريان ضمن منافسات املجموعة 
الثانية. كأس آسيا من البطوالت 
املفضلة للمنتخب الســــعودي اذ 
ميلك فيها سجال رائعا بوصوله 
الى املباراة النهائية في ســــت من 
مشاركاته السبع حتى اآلن، خسر 
في ٣ أعوام ١٩٩٢ و٢٠٠٠ و٢٠٠٧، 
وتوج بطال ٣ مرات أيضا أعوام ١٩٨٤ 
و١٩٨٨ و١٩٩٦. ويبقى اخلروج من 
الدور األول في الصني عام ٢٠٠٤ 
النقطة السوداء الوحيدة في سجل 
املنتخب الســــعودي في البطولة 

القارية.
   خاض «االخضر» في نهائيات 
كأس آسيا ٣٨ مباراة حقق الفوز 
في ٢١ منها، وجنح في تســــجيل 
٥٧ هدفا.كما انه يتفوق بوضوح 
على سورية في جميع املباريات 
الرسمية والودية بينهما بواقع ١٠ 
انتصارات مقابل خسارة واحدة 

و٦ تعادالت.
  وسيسعى املنتخب السعودي 
الى تعويض اخفاقه في املباريات 
النهائية، حيث خسر في ٣ نهائيات 
متتالية، في نهائي كأس آسيا ٢٠٠٧ 
أمام العراق، وأمام عمان في «خليجي 
١٩» في مسقط، وأمام الكويت في 

«خليجي ٢٠» في اليمن.
  فمنذ خســــارة نهائــــي ٢٠٠٧ 
واملنتخب السعودي يعيش مرحلة 
عدم توازن على مستوى النتائج، 
العالم  التأهل لكأس  فأضاع حلم 

للمرة اخلامسة على التوالي مرتني 
في األمتار األخيرة، مرة أمام كوريا 

الشمالية وأخرى أمام البحرين.
  وبرغم الضغوط الكبيرة التي 
يتعــــرض لها املــــدرب البرتغالي 
جوزيه بيســــيرو منذ إخفاقه في 
املونديــــال، فإنه متكن  تصفيات 
مــــن تنفيذ برنامج إعدادي طويل 
للبطولة اآلسيوية إذ جهز منتخبني 
خاض بهما املعسكرات واملباريات 
الودية املختلفة بغية إبقاء البديل 

جاهزا في أي وقت.
  واجه املنتخب الســــعودي في 
حتضيراته منتخبات كبيرة مثل 
اسبانيا وغانا وبلغاريا والغابون، 
وشارك مبنتخب جله من الالعبني 
الشباب بدورة كأس اخلليج األخيرة 

في اليمن وحل ثانيا.
  ويحسب لبيسيرو أنه اكتشف 
عددا من العناصر الواعدة ومنحهم 
الفرصــــة وهــــم مهند عســــيري 
وابراهيم غامن ومحمد عيد واحمد 
عباس وراشد الرهيب وعبدالعزيز 
الدوسري واحلارس عساف القرني 
الغامدي ويحيى الشهري  وخالد 

ويوسف السالم.
الالعبني    دمج بيسيرو مجددا 
الذين  الشــــباب  االساســــيني مع 
شاركوا في كأس اخلليج مدعمني 
ببعض عناصــــر اخلبرة كمحمد 
الشــــلهوب وتيســــير اجلاســــم، 
ومتكن من تعويض غياب البعض 
بسبب اإلصابة كمحمد عيد ومحمد 
السهالوي بوجود احلارسني وليد 
عبداهللا ومبروك زايد واحمد عطيف 
وعبده عطيف وســــعود كريري 

وياسر القحطاني وحمد املنتشري، 
فضال عن محمد الشلهوب وتيسير 
اجلاســــم ونايف هزازي وأسامة 

هوساوي وناصر الشمراني.
  خاض منتخب السعودية ثالث 
مباريات ودية بعد كأس اخلليج 
جاءت نتائجها متفاوتة، فخســــر 
أمام العراق بهدف من رأس يونس 
محمود في مشهد مكرر عن نهائي 
آسيا ٢٠٠٧، ثم فاز على البحرين 
بهدف ألســــامة هوساوي، قبل ان 

يتعادل سلبا مع انغوال.
  ولم تتأكد حتى اآلن مشاركة 
املهاجم ياسر القحطاني في املباراة 
األولــــى ألنه لم يتعــــاف بعد من 
االصابة التي كان يعاني منها في 
معسكر املنتخب الذي اقيم في الدمام 
استعدادا للبطولة، ولم يشارك على 
اثرها في التجربة الودية االخيرة 

لألخضر أمام انغوال.
الالعبني في    شــــارك جميــــع 
التدريبــــات األولى فــــي الدوحة 
الذي أجرى  القحطاني  باستثناء 

تدريبات خفيفــــة وكان موجودا 
برفقة اجلهاز الطبي.

  وذاق املنتخب السعودي األمرين 
من كثرة االصابات التي يتعرض 
لها العبوه املميزون منذ موسمني 
والتي أثرت بشــــكل واضح على 
مســــيرته في التصفيات املؤهلة 

الى كأس العالم ٢٠١٠ في جنوب 
افريقيا والتي لعبت الدور األكبر 
في عدم تأهله للمرة اخلامسة على 

التوالي.
املقلب اآلخــــر، يتطلع    وفــــي 
منتخب ســــورية امللقــــب بفريق 
النسور في مشــــاركته اخلامسة 

في نهائيات كأس آسيا الى صنع 
املفاجأة وخلط أوراق املجموعة، 
لتعويض غيابه ١٤ عاما عنها.وخرج 
املنتخب السوري من الدور األول 
في مشاركاته األربع السابقة في 
الكويت ١٩٨٠ وســــنغافورة ١٩٨٤ 

والدوحة ١٩٨٨ وأبوظبي ١٩٩٦.
  واجه املنتخب السوري مشكلة 
هروب املــــدرب الصربي راتومير 
التعاقد  الــــذي مت  دويوكوفيتش 
معه ملدة ٣ أشــــهر ونصف الشهر 
لكنــــه غادر الى بــــالده قبل نحو 
شــــهر من موعد النهائيات تاركا 
املهمة ملســــاعده أمين حكيم قبل 
ان يفاجئ احتاد الكرة الســــوري 
اجلميع قبل أسبوعني فقط بتعاقده 
مع الرومانــــي تيتا فاليريو الذي 
استقال من تدريب فريق االحتاد 
السوري بعد ان قاده للفوز بلقب 

كأس االحتاد اآلسيوي.
  استبعد تيتا عددا من الالعبني 
البارزيــــن وأبرزهم قائد املنتخب 
وهدافه في التصفيات ماهر السيد، 
لكن تشكيلته تضم املهاجم اخلطير 
فراس اخلطيب وثنائي الوسط جهاد 

احلسني وعبدالرزاق احلسني.
  لم تكن نتائج سورية في دورة 
غرب آسيا في األردن جيدة فخسرت 
أمام الكويت ١-٢ وتعادلت مع األردن 
الودية  بــــدأت مبارياتها  ١-١، ثم 
فخسرت أمام الصني ١-٢ وفازت 
على منتخب الصني االوملبي ١-٠، 
وعلى البحرين ٢-٠ والعراق ١-٠ 
ثم خسرت أمامه بالنتيجة ذاتها، 
وخسرت أيضا أمام كوريا اجلنوبية 

٠-١ وأمام اإلمارات ٠-٢.

  بيسيرو: مرحلة انتقالية بالكرة السعودية 

 تيتا: وقعنا بين فكي السعودية واليابان 

 الجماهير السعودية تؤازر األخضر مجانًا

 قال مدرب السعودية البرتغالي جوزيه بيسيرو «الكرة السعودية 
متــــر مبرحلة انتقالية تعتمد على اإلحــــالل والتجديد لتكوين منتخب 
للمستقبل، وفي الوقت ذاته االستعداد للمشاركات املقبلة من خالل حتقيق 
االنسجام بني الالعبني باالعتماد على طريقة لعب منظمة تعطي املنتخب 
الســــعودي هوية ميكنه من خاللها التنافس بقوة في املستقبل وكذلك 

منح الالعبني فرصة إلثبات املستويات التي قدموها مع فرقهم».
  وكشــــف انه «ال معنى ملشاركة املنتخب الســــعودي بأي بطولة إذا 
لم يرغب باملنافســــة على اللقب معربا عن ثقته بالوجوه الشابة التي 
انضمت للمرة األولى إلى صفوف املنتخب أمثال نواف العابد وإبراهيم 
غالب ومهند عســــيري وعبدالعزيز الدوسري واحمد الفريدي ومحمد 

عيد واحمد عباس».

ــورية الروماني تيتا فاليريو ان منتخبه وقع في   اعتبر مدرب منتخب س
مجموعة قوية بني فكي السعودية واليابان. وقال تيتا «مباراتنا ضد السعودية 
ستكون صعبة جدا كوننا سنواجه فيها واحدا من أقوى املنتخبات اآلسيوية»، 
ــورية وقع لألسف في اقوى املجموعات وبني فكي اكثر  مضيفا «منتخب س
املنتخبات اآلسيوية فوزا بالبطولة، السعودية واليابان، اضافة الى األردن، ولكن 

هذا ال يجعلنا نرفع راية االستسالم مبكرا ملغادرة البطولة صفر اليدين». 

ــعودية في قطر أحمد القحطاني ان السفارة استعدت  ــفير الس  أعلن س
الستقبال وتسهيل وصول اجلماهير السعودية إلى العاصمة القطرية الدوحة 
من أجل مؤازرة األخضر.وذكر القحطاني أيضا أن السفارة السعودية بالدوحة 
أنهت كل األمور من أجل توفير عدد كبير من التذاكر املجانية وتوزيعها على 
اجلماهير السعودية للتواجد في مباريات املنتخب باإلضافة إلى أعالم عمالقة 

وملصقات وصور ستكون حتت طلب اجلماهير قبل حضور اللقاءات.
 

 سورية  السعودية 
 ٧:١٥ 

 الجزيرة الرياضة ١ 

 األردن  اليابان 
 ٤:١٥ 

 الجزيرة الرياضية ٢ 

 الياباني أتسوتو أوشيدا خالل التدريب  (أ.پ)

 نهائيات كأس اسيا قطر 2011 من 7 إلى 29 يناير 

 االحد
  ٩  يناير ٢٠١١ 
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