
 «جوهر األخضر» يظهر أمام «النشامى»

١١ عاما   يتكرر املشــــهد بعــــد 
ويفــــرض علــــى املــــدرب ناصر 
اجلوهر قيادة منتخب السعودية 
بعد خسارة مباراته األولى فقبل 
التحدي مرة جديدة ورفع شعار 
التعويض في املواجهة املصيرية مع 
األردن اليوم في اجلولة الثانية من 

منافسات املجموعة الثانية.
   «األخضــــر» بطل أعوام ١٩٨٤ 
و١٩٨٨ و١٩٩٦ سقط بصورة مفاجئة 
أمام سورية ١-٢ في مباراته األولى، 

التي كان فيها األردن متجها الى فوز 
مدو على اليابان عندما تقدم بهدف 
الدقيقة  الفتاح حتى  حلسن عبد 
الثانية من الوقت بدل الضائع التي 
شهدت هدفا يابانيا قاتال عبر مايا 

يوشيدا.
أقال االحتاد السعودي لكرة     
القدم املــــدرب البرتغالي جوزيه 
بيسيرو بعد اجتماع طارئ عقب 
املباراة ليكون الضحية األولى في 
البطولة حتى اآلن، واسند املهمة 

إلى اجلوهر الذي أعلن استعداده 
لقبول التحدي.

   ليست املرة األولى التي يتولى 
فيها اجلوهــــر (٦٤ عاما) تدريب 
املنتخــــب الســــعودي، فهي املرة 
الرابعة التي تتم فيها االستعانة 
بخدماتــــه، بدأت عــــام ٢٠٠٠ في 
لبنان حني كان مساعدا للتشيكي 
ميالن ماتشاال قبل ان يخلفه عقب 
اخلسارة الثقيلة أمام اليابان ١-٤ 

في املباراة األولى.

   يعرف اجلوهر الالعبني جيدا 
ومن املتوقــــع ان يعمد الى خطة 
هجومية النه سيبحث عن الفوز 
املرتقبة في  املبــــاراة  وحده قبل 
اجلولة الثالثة مــــع اليابان، وقد 
يزج باملهاجم نايف هزازي بدال من 
زميله ناصر الشمراني الى جانب 
ياسر القحطاني، وأيضا قد يدفع 

بالعب الوسط محمد الشلهوب.
   القحطاني العائد من اإلصابة 
لم يقدم مستوى جيدا أمام سورية 

واستســــلم للرقابة الدفاعية، كما 
انه كان بطيئا فــــي التحركات ما 
سهل على املدافعني ابعد الكرة من 

أمامه.
   لكــــن «األخضــــر» يصطــــدم 
بحماسة «نشامى» األردن بقيادة 
مدرب عربي آخر هو العراقي عدنان 
حمد الذي يلم جيدا أيضا بالكرة 
األردنية كما هي حال اجلوهر مع 

العبيه.
   جنحت خطة حمد الدفاعية في 

مباراته األولى الصعبة ضد املنتخب 
الياباني، فحصل على تعادل أشبه 
بالفوز وجعل اليابانيني يعبرون 
عن فرحتهم بالنقطة التي حصلوا 
عليها، نظرا الى الهدف الذي سجل 

في الوقت بدل الضائع.
   واليابان حتمل الرقم القياسي 
لعدد األلقاب في كأس آســــيا مع 
السعودية وإيران، إذ توجت ثالث 
مرات أعوام ١٩٩٢ و٢٠٠٠ و٢٠٠٤.

   وقال حمد «أدى فريقي مباراة 

جيدة، وكان التزام الالعبني عاليا من 
الناحيتني االنضباطية والتكتيكية، 
لكن ما يحزنني اننا كنا قاب قوسني 
او أدنى من اخلروج فائزين، وان 
النتيجة منطقية بحســــب  كانت 

مجريات املباراة».
   وكشــــف «كان يتعــــني علينا 
اللعــــب بواقعيــــة أمــــام منتخب 
اليابان القوي وجنحت اخلطة التي 
وضعناها وكدنا نخرج بثالث نقاط 

ثمينة».

   وتلقى منتخب األردن ضربة 
موجعة بإصابة قائده املدافع حامت 
عقل بالرباط الصليبي ســــتبعده 

عدة أسابيع عن املالعب.
   وعلــــق عقــــل، العــــب الرائد 
السعودي، على إصابته قائال: «أنا 
حزين جدا البتعادي عن املنتخب، 
لكني واثق مــــن ان باقي زمالئي 
سيكونون باملســــتوى املطلوب، 
فاملنتخب األردني ال يتأثر بغياب 

العب واحد مهما كبر حجمه».

 األردن  السعودية 
 ٤:١٥ 

 الثالثة الرياضية 

(أ.پ)   اجلماهير السعودية تأمل ان ترى صورة جديدة لـ «األخضر» بقيادة املدرب ناصر اجلوهر 

 الجوهر: ال أملك عصا سحرية
  

   أوضح مدرب منتخب الســــعودية ناصــــر اجلوهر بديل البرتغالي 
جوزيه بيسيرو املقال من منصبه بعد اخلسارة أمام سورية انه ال ميلك 

عصا سحرية مع انه واثق من قدرات «األخضر».
   وقال اجلوهر «ســــنحاول تقدمي مباراة جيدة أمام األردن من ناحية 
األداء الفني، حيث أتوقع أن يقدم املنتخبان مســــتوى جيدا يؤكدان من 

خالله تطور كرة القدم اآلسيوية».
   وأضاف «ال أملك عصا سحرية وال أعد أحدا بأننا سنبلغ الدور ربع 
النهائي، ولكنني واثق بأن املنتخب ميتلك القدرات واملؤهالت من أجل 
املنافسة بقوة في املجموعة، مع التأكيد على أننا نحترم بقية الفرق»، 
مقائال: «ســــنحاول بكل ما في وســــعنا في هذه املباراة من أجل تقدمي 
املســــتوى الذي يليق بالكرة السعودية، فقد اســــتعد الفريق بصورة 
جيدة في اليومني األخيرين».  وتابع «أنا ســــعيد بالتواجد مع املنتخب 
الســــعودي وأمتلك القدرة على إحداث نقلة نوعية في الفريق، فليست 
املرة األولى التي أتسلم فيها تدريبه في ظروف صعبة، فقد حصل ذلك 

من قبل في نهائيات كأس آسيا عام ٢٠٠٠ في لبنان».
   وعن احتمال إجراء تغييرات في التشكيلة قال اجلوهر «التشكيلة 
املوجودة تعتبر األفضل، مع ان هناك العبني مميزين آخرين غير موجودين 

معنا، ولكن السعودية مليئة باملواهب واخليارات دائما كثيرة».

 حمد: طموحاتنا كبيرة
  

   اعتبر مدرب منتخـــب األردن العراقي عدنان حمد ان طموحات 
فريقه باتت كبيرة بعد التعادل مع اليابان ١-١ في اجلولة األولى.

   وقال حمد «مباراتنا مع السعودية مهمة وحاسمة لكال الفريقني 
بعد نتيجتي اجلولة األولى، املنتخب السعودي كبير ونحن نحترمه 

كثيرا وال ميكن ان يستبعده احد من دائرة املنافسة».
   وأضاف «حصل تغيير في اجلهاز الفني للمنتخب الســـعودي، 
وقد يكون لهذا التغيير تأثير نفسي إيجابي على الالعبني ويساعد 

على إعادة ترتيب األوراق من أجل العودة بقوة في البطولة».
   وأوضح حمد «باتت طموحات منتخب األردن كبيرة بعد املستوى 
اجليد الذي قدمه فـــي املباراة األولى، وهذا مـــا يزيد الضغط على 

الالعبني، لكننا نأمل أن يكون تأثير هذا الضغط إيجابيا».
   وعن غياب عدد من الالعبني قال: «نعاني من غياب العبني مهمني 
فـــي خط الدفاع وهما القائد حامت عقل املصاب في الركبة إلى جانب 
أنس بني ياســـني الذي يتعافى من اإلصابـــة، ولكن الالعبني الذين 
سيشـــاركون في املباراة سيكونون على قدر املسؤولية امللقاة على 

عاتقهم». 

 اليابان  سورية 
 ٧:١٥ 

 الثالثة الرياضية 

 العبو سورية مطالبون بجهد مضاعف أمام اليابان 

(أ.ف.پ)   مدرب إيران افشني قطبي في غاية السعادة بعد الفوز على العراق 

 «نسور قاسيون» لمواصلة التحليق أمام «الساموراي»

  يســــعى املنتخب الســــوري الذي حقق مفاجأة مدوية بفوزه على 
السعودية في اجلولة األولى إلى التأكيد على أن هذا االنتصار لم يكن 
وليــــد الصدفة وذلك عندما يواجه نظيــــره الياباني اليوم في اجلولة 

الثانية من منافسات املجموعة الثانية.
   املنتخب السوري كان املنتخب العربي الوحيد الذي جنح في حتقيق 
االنتصار في اجلولة األولى بني ثمانية منتخبات عربية مشــــاركة في 

العرس القاري.
   وما يزيد من حظوظ ســــورية في حتقيق نتيجة ايجابية إمكانية 
عــــودة هدافها فراس اخلطيــــب الذي غاب عن املبــــاراة األولى بداعي 
اإلصابة، كما انها ستحاول تنفيذ السيناريو نفسه للمنتخب األردني 
الــــذي حقق نتيجة رائعة بتعادله مع اليابان ١-١، علما بأنه تقدم على 
بطل آســــيا ٣ مرات حتى الثواني األخيرة قبل ان تتلقى شــــباكه هدفا 

قاتال في الوقت بدل الضائع.
   وتعول ســــورية على مهاجمها عبدالرزاق احلسني صاحب هدفي 
الفوز في مرمى الســــعودية، وهو احد ثالثة العبني سجلوا ثنائية في 
اجلولة األولى إلى جانب االسترالي تيم كاهيل والكوري اجلنوبي كو 

جا شيول.
   ويبدو ان منتخب النسور لم يتأثر من مشكلة هروب املدرب الصربي 
راتومير دوجوكوفيتش الذي مت التعاقد معه ملدة ثالثة أشهر ونصف 
الشــــهر لكنه غادر إلى بالده قبل نحو شهر من موعد النهائيات تاركا 
املهمة ملساعده أمين حكيم قبل ان يفاجئ احتاد الكرة السوري اجلميع 
بتعاقده مع الروماني تيتا فاليريو الذي استقال من تدريب فريق االحتاد 

السوري بعد ان قاده للفوز بلقب كأس االحتاد اآلسيوي.
   الطريف ان مدة العقد مع تيتا ال تتعدى الشهر الواحد وتنتهي مع 
انتهاء البطولة اآلســــيوية، في املقابل قدم املنتخب الياباني أداء جيدا 
ضد نظيره األردني وسيطر على مجريات اللعب متاما لكنه افتقر الى 
العب هداف يجيد هز الشباك، علما بان هدف التعادل في مرمى األردن 

جاء عن طريق املدافع مايا يوشيدا.
   قدم املنتخب الياباني وجهني مختلفني أمام األردن، ففي الشــــوط 
األول لعب بوتيرة بطيئة سهلت مهمة الدفاع األردني في قراءة جميع 
حتركاته، قبل ان تتحسن األمور بعض الشيء في الشوط الثاني لكنه 
وجد صعوبة في اختراق دفاع املنتخب املنافس قبل ان ينقذه يوشيدا 

من خسارة مفاجئة.
   وقد يلجأ مدرب اليابان االيطالي البرتو زاكيروني الى إجراء بعض 
التعديالت خصوصا في خط الهجوم حيث من املتوقع ان يزج بشينجي 
اوكازاكي مهاجم شيميزو بولسه الذي نزل احتياطيا في منتصف الشوط 

الثاني وحرك اجلبهة الهجومية جيدا واقلق راحة مدافعي االردن. 
   وكان زاكيروني اشــــاد باوكازاكي بقوله «بعد دخوله، أصبح خط 

الهجوم أكثر حيوية وأكثر تركيزا على مهاجمة املرمى األردني».
   وكان املدرب االيطالي الذي تسلم منصبه بعد نهائيات كأس العالم 
توقع ان تلعب جميع املنتخبات التي تكمل املجموعة الثانية باألسلوب 
ذاته الذي اعتمده املنتخب األردني، أي بالتقوقع في خطوطه اخللفية 
واستغالل الهجمات املرتدة السريعة، ولذلك طالب من العبيه بضرورة 

تسريع إيقاع اللعب خللخلة دفاع اخلصم.

 كاتانيتش: مشكلتنا 
هجومية

  
   أعرب مدرب منتخب اإلمارات 
السلوڤيني ستريشكو كاتانيتش 
عن ارتياحــــه لألداء الذي قدمه 
العبــــو فريقــــه أمــــام كوريــــا 

الشمالية.
   وقال كاتانيتش «انا راض 
جدا عن األداء الذي قدمه الالعبون 
وعن الطريقة التــــي لعبنا بها 
ولكن لألســــف لم نســــتفد من 
الفرص العديدة التي ســــنحت 

لنا للتسجيل».
   وتابع «آمل ان يكمل املنتخب 
على هذا املنــــوال في املباراتني 
املقبلتني وهــــذا هو األهم»، من 
النجــــم اإلماراتي  أكــــد  جهته، 
اسماعيل مطر ان منتخب بالده 
قدم مباراة جيدة املستوى امام 
نظيره الكوري الشمالي. وأشار 
مطر الى ان املنتخب الكوري اعتمد 
على إغالق املنطقة وجنح في ذلك 
الى حد كبير مما دفع املدرب إلى 

تغيير طريقة األداء.
   بدوره، قال مــــدرب كوريا 
الشــــمالية جــــو تونغ ســــوب 
«لعبنا جيدا في الشــــوط األول 
وحصلنا على فرصة للتسجيل 
عبر ركلة اجلزاء لكننا فشــــلنا 
في ترجمتها، ثم شعر الالعبون 
ببعض التوتــــر»، مضيفا «في 
الشوط الثاني حاولنا تسجيل 
األهداف وكان دفاعنا جيدا، لكن 
لم يقــــدم الالعبون في اإلجمال 

األداء املتوقع منهم».

 مليون و٢٠٠ ألف زاروا 
الموقع الرسمي للبطولة

  
  أكد مديــــر بطولة كأس أمم 
آسيا توكواكي سوزوكي ان موقع 
البطولة على شــــبكة االنترنت 
سجل رقما قياسيا في عدد الزوار 
لم يتحقق من قبل إذ وصل عدد 
الزوار حتى يوم أمس األول الى 
مليون و٢٠٠ ألف زائر في سابقة 

هي األولى من نوعها. 

 قطبي ُيهدي الفوز إلى ضحايا الطائرة اإليرانية

 أعرب مدرب املنتخب اإليراني 
افشـــني قطبي عن سعادته بعد 
الفوز املبهـــر الذي حققه فريقه 
على حساب نظيره العراقي ٢-١ 

ضمن املجموعة الرابعة.
  وقال قطبي «اهدي هذا الفوز 
الى األسر التي فقدت أعزاء لها 
في حادث حتطم الطائرة اإليرانية 

الذي حدث األحد املاضي».
  وأضاف قطبي «انه كلما التقى 
املنتخبان اإليراني والعراقي فإن 
الناحيـــة العاطفية تطغى على 
أداء  املباراة وعلـــى  مجريـــات 
الالعبني ودائما ما تكون املنافسة 

قوية».
  ونفـــى قطبـــي «ان تكـــون 
للصراعـــات السياســـية بـــني 
البلديـــن أي تأثيـــر أو دور في 
أداء الالعبني داخل امللعب ولكن 
معروفا ان لقاءات املنتخبني دائما 

ما تكون قوية ومثيرة منذ فترة 
طويلة».

  من جهته، أكد األملاني فولفغانغ 
سيدكا مدرب املنتخب العراقي ان 
املباراة أمـــام إيران جاءت قوية 
على مدار شوطيها وصعبة للغاية 
وكانت مثيرة وكثرت فيها الكرات 

الطويلة والكرات الثابتة.
إلى    وأشـــار املدرب األملاني 

ان النهاية كانت جيدة بالنسبة 
للمنتخـــب اإليراني الذي حقق 
الفوز مستغال األخطاء الدفاعية 
للمنتخـــب العراقـــي. وأوضح 
البداية  سيدكا «كنا نعرف منذ 
ان املباراة ستكون صعبة ولذا 
وجهت الالعبـــني نحو ضرورة 
تفادي الوقوع في األخطاء لكن 

هكذا هو حال كرة القدم».

 سيدكا: إيران استغلت أخطاءنا الدفاعية

 ترتيب المجموعة الرابعة 
 نقاط  عليه  له  خسر  تعادل  فوز  لعب  المنتخب  

 ٣  ١  ٢  ٠  ٠  ١  ١  ايران 
 كوريا 
 ١  ٠  ٠  ٠  ١  ٠  ١ الشمالية 

 ١  ٠  ٠  ٠  ١  ٠  ١  االمارات 
 ٠  ٢  ١  ١  ٠  ٠  ١  العراق 

 نهائيات كأس اسيا قطر 2011 من 7 إلى 29 يناير 

 الخميس
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