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حسين: ال أخشى إال مواجهة كوريا الجنوبية واليابان ونفضل منتخبات غرب القارة 
»األنباء« تستطلع آراء المدربين الوطنيين عشية قرعة كأس آسيا 2011

العبو األزرق يتمنون تكرار فرحة التأهل بتحقيق إجناز في كأس آسيا وفي اإلطار أسامة حسني

علي الشمري صالح العصفور 

أحمد خلف ماهر الشمري

أن  يجب  العصفور:   
بأنفسنا  ثقة  لدينا  تكون 
إذا أردنا مش�واراً جيداً 

الش�مري:  عل�ي   
الحصان  سيكون  األزرق 
البطولة  ف�ي  األس�ود 

 الشمري: منتخبات 
تتف�وق  الق�ارة  ش�رق 
فني�اً الكوي�ت  عل�ى 

توج�د  ال  خل�ف:   
بي�ن  كبي�رة  ف�وارق 
المتأهل�ة  المنتخب�ات 

عبداهلل العنزي
تعقد الي���وم اللجنة املنظمة 
لبطول���ة كأس أمم آس���يا 2011 
برئاسة الصيني زهانغ جيلونغ 
نائب رئيس االحتاد اآلس���يوي 
اجتماعا عش���ية اج���راء قرعة 
البطولة ال� 15 التي ستقام في قطر 
خالل الفترة من 7 الى 29 يناير 
املقبل، وس���يتم خالل االجتماع 
توزيع املنتخبات املشاركة على 
أربعة مستويات، وقد سبق ان 
وزعت منتخبات املستوى االول 
وهي: قطر »املستضيف« والعراق 
والس���عودية وكوريا اجلنوبية 
»وهي املنتخبات التي حلت في 
املراكز الثالثة االولى في البطولة 

السابقة«.
اللجنة املنظمة  وس���تعتمد 
للبطولة نظ���ام االحتاد الدولي 
للك���رة »فيف���ا« ف���ي تصنيف 
املنتخبات الى املستويات الثالثة 
االخرى، ولم يعرف حتى االن ما 
اذا كانت اللجنة املنظمة ستعتمد 
على تصنيف شهر فبراير او شهر 

مارس املاضي���ن، اال ان االزرق 
وفي كال التصنيفن س���يقع في 
املستوى الثالث، فإذا ما اعتمدت 
اللجن���ة املنظمة ف���ي توزيعها 
للمجموعات على تصنيف شهر 
فبراير س���تكون التوزيعة على 
الثاني:  التالي: املستوى  الشكل 
اليابان، اوزبكستان،  استراليا، 
ايران. املستوى الثالث: االمارات، 
الكويت،  البحري���ن،  الص���ن، 
املستوى الرابع: سورية، الهند، 

االردن، كوريا الشمالية.
واذا ما اعتمدت تصنيف مارس 
فستكون التوزيعة على الشكل 
التالي: املستوى الثاني:استراليا، 
البحري���ن.  اي���ران،  الياب���ان، 
واملستوى الثالث: الصن، الكويت، 
اوزباكستان، سورية . املستوى 
الرابع: االردن، االمارات، كوريا 

الشمالية، الهند.
وقد استطلعت »األنباء« اراء 
بعض املدربن الوطنين والالعبن 
الدولين الس���ابقن حول وضع 
االزرق في القرعة واملنتخبات التي 

سيلتقيها االزرق في مجموعته، 
وكذلك ما يحتاجه االزرق لبلوغ 

الدور الثاني من خطة واعداد.

اليابان وكوريا الجنوبية

في البداية قال مدير املنتخب 
الوطني أس���امة حس���ن انه ال 
يخش���ى مواجه���ة أي منتخب 
س���تضعه القرعة في مجموعة 
األزرق اال منتخبي اليابان وكوريا 
اجلنوبية، وذلك ملا ميلكانه من 
مهارات فنية عالية ولياقة بدنية 
كبيرة وتكتيكا مختلفا عن بقية 

منتخبات القارة.
وأضاف انه سيكون سعيدا اذا 
ما جاء االزرق في مجموعة تضم 
منتخبات غرب آسيا الن اوراق 
املنتخبات مكشوفة  معظم هذه 

لنا لكثرة لقاءاتنا معهم. 

أخشى قطر

وابدى مدرب املنتخب االوملبي 
ماهر الشمري تخوفه من وقوع 
االزرق مع منتخبات شرق القارة 

النها في نظ���ره الوحيدة التي 
تتفوق على األزرق على املستوى 
الفن���ي وهذا االم���ر ال ميكن ان 
نعوضه بأي فترة اعداد، فالعمل 
الذي  تقوم ب���ه تلك املنتخبات 
هو حصاد س���نن من التطوير 
والدراس���ات جلميع املنتخبات 
وليس املنتخب األول فقط، مضيفا 
انه من األفضل لألزرق ان يقع مع 
منتخبات غرب القارة وخصوصا 
اخلليجية فدائما لقاءات األزرق 

معهم ال تخضع ملقاييس.
وأب���دى الش���مري إعجاب���ه 
باإلع���داد الذي يقوم به منتخب 
قطر اس���تعدادا للنهائيات، فما 
يقدمه املسؤولون هناك ملنتخبهم 
يجعلهم في وضعية جيدة جدا في 
النهائيات، وإذا كان هناك منتخب 
أخشى أن يلتقيه األزرق من غير 

شرق القارة فهو قطر.
وعن اإلعداد متنى الش���مري 
ان يكث���ف األزرق من مبارياته 
التجريبية مع املنتخبات صاحبة 
الوزن الثقيل في القارة اآلسيوية 

او القارات األخرى، هذا باإلضافة 
الى املشاركة في الدورات الرباعية 
وه���ي ذات فائدة كبي���رة جدا، 
مش���يرا الى انه في حال لم يأت 
األزرق في مجموعة قطر فأمتنى 
اللجنة االنتقالية أن تتقدم  من 
بطلب للمشاركة في الدورة التي 
سيقيمونها خالل الشهر املقبل.

ثقة كبيرة

أما املدير الفني لنادي النصر 
علي الشمري فقد أبدى ثقة كبيرة 
باألزرق، مؤك���دا ان أي منتخب 
س���يقع في مجموعتنا سيواجه 
املشاكل، فكل املنتخبات املتأهلة 
ذات مستوى ممتاز واألزرق ال يقل 
شأنا عنهم، لذلك علينا إال نخشى 
أحدا. وتوقع الشمري ان يكون 
األزرق هو احلصان األسود في 
أثق ثقة  انأ  البطولة فشخصيا 
الفني  كبيرة بالعبينا واجلهاز 
ونحن قادرون على الوصول الى 
األدوار النهائية، فاألزرق يرهب 
كل الفرق بتاريخه العريق وكذلك 

التي قدمها  مبستوياته اجليدة 
مؤخرا في تصفيات كأس آسيا.
اللجنة  الش���مري  وطال���ب 
االنتقالية بتوفير برنامج إعداد 
جيد لألزرق حسب رغبة اجلهاز 
الفني س���واء بإقام���ة مباريات 
ودية عديدة او إقامة معسكرات 
تدريبيه، ونحن علينا الوقوف 
جميعا خل���ف املنتخب في هذه 

الفترة.

كل المنتخبات متطورة

من جهته، قال الالعب الدولي 
السابق ومدرب العربي واألزرق 
السابق احمد خلف ان كل املنتخبات 
املتأهلة متطورة وال يوجد فارق 
كبير بينها باستثناء منتخب او 
اثنن، لذلك من الطبيعي ان تأتي 
القرع���ة صعبة نوعا ما لألزرق 
ولكن الوقوع مع منتخبات من 
غرب القارة سيس���هل من مهمة 
األزرق كثي���را في جتاوز الدور 
الثاني، خصوصا ان منتخبات 
شرق آس���يا تختلف في طريقة 

اللعب والتكتيك عنا وستكون أي 
مباراة أمامهم في غاية الصعوبة 
على النقيض من منتخبات غرب 
القارة التي حتظى مبارياتنا معهم 

بالندية واإلثارة. 
وبن خلف ان اإلعداد اجليد 
لألزرق سيكون أولى اخلطوات 
الصحيحة نح���و الوصول الى 
ال���دور الثان���ي م���ن البطولة، 
فالعبونا شباب والبد من ان نلعب 
مباريات ودية مع منتخبات قوية 
حتى يكتسب العبونا خبرة من 
هذه املباريات، ونحن ال نريد ان 
نلعب مباريات ودية مع منتخبات 
اضعف من األزرق حتى ال نكسب 
تعاطف اجلماهير فقط ونصدم 
في النهائيات. وأضاف خلف اننا 
قادرون على الوصول الى األدوار 
النهائية من البطولة ولكن يجب 
علينا أوال اإلعداد اجليد واللعب 

بثقة كبيرة.

شرق القارة أفضل

 وقال املدرب الوطني صالح 

العصفور انه يختلف مع مدرب 
األزرق غوران توفاريتش عندما 
أعلن عن خشيته من مواجهة 
القارة، حيث  منتخبات شرق 
يرى ان وقوعنا مع منتخبات 
شرق آس���يا سيساعدنا كثيرا 
على الوصول الى األدوار الثانية 
النهائيات، فمبارياتنا مع  من 
منتخبات املنطقة دائما ما جتد 
فيها املشاحنات واحلماس الزائد 
وهذا األمر يفقد بريق األزرق 
لذل���ك من األفض���ل ان نواجه 
منتخب���ات من ش���رق القارة، 
ويج���ب ان تك���ون لدينا ثقة 
بأنفس���نا اذا ما أردنا مشوارا 

جيدا في البطولة.
وأشار العصفور الى ان إعداد 
األزرق يج���ب ان يكون مكثفا 
من حيث فترة التجميع األولية 
وخوض مباريات ودية وإقامة 
معسكرات خارجية، باإلضافة 
الى تركيز الالعبن الدولين مع 
أنديتهم ف���ي مباريات الدوري 

احمللي.

اإلمارات والسعودية في صراع على السيف الذهبي لبطولة الهجن

لراشد الغيالني من قطر باملركز 
األول وكسب السيارة.

وفي منافسات الفترة املسائية 
للجذعات ابكار على مس���افة 6 
كيلومت���رات فاز الذلول الفاتنة 
لعامر املرى من السعودية باملركز 
األول وكسب السيارة الند كروزر 

بيك اب واخلنجر.
وفي الشوط الثاني على مسافة 
6 كيلومترات على جائزة السيارة 
وانيت فاز الذلول »جبارة« حلمد 
األملح من السعودية باملركز األول 

والسيارة.

ففي الشوط االول املخصص 
اب���كار على مس���افة 8  للثنايا 
كيلومترات على جائزة السيارة 
الند كروزر بيك اب وخنجر فاز 
الذلول »اسياد« ملنصور العفاري 

من االمارات باملركز األول.
وفي الشوط الثاني مسافة 8 
كيلومترات على جائزة السيارة 
وانيت فاز الذلول »الدكتورة« لعلي 

رضى من االمارات بالسيارة.
وفي الشوط الثالث على مسافة 
8 كيلومترات على جائزة السيارة 
وانيت فاز الذلول »مرعوش���ة« 

للفحول زمول على مس���افة 10 
كيلومترات للشيوخ ومن يرغب 
ف���ي املش���اركة للتنافس على 
الس���يارة الند ك���روزر بيك آب 
وخنجر تخليدا لذكرى املغفور 
له سمو الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان.
وقد واصلت هجن االمارات 
تفوقه���ا وتصدره���ا للهج���ن 
املش���اركة وحص���دت معظ���م 
املقدمة من  السيارات واجلوائز 
اللجنة املنظمة في اليوم الثالث 

للبطولة.

ومن يرغب في املشاركة من اجل 
الفوز بجائزة السيارة الند كروزر 
بيك آب والسيف الفضي املرصع 
بالذهب تخليدا لذكرى املغفور له 
األمير الراحل الشيخ جابر األحمد، 
كما ان الش���وط الثاني خصص 
للجذعات ابكار على مس���افة 6 
كيلومترات للشيوخ ومن يرغب 
السيارة الند  التنافس على  في 
كروزر بيك آب واخلنجر تخليدا 
لذكرى املغفور له األمير الوالد 

الشيخ سعد العبداهلل.
والش���وط الثال���ث خصص 

الثالثة والنصف  تختتم في 
الكويت  اليوم بطولة  بعد ظهر 
العاشرة للهجن التي انطلقت في 
18 ابريل اجلاري وشارك فيها اكثر 
من 2500 ذلول من دول مجلس 
التعاون والدول العربية برعاية 
الس���مو األمير الشيخ  صاحب 
صباح األحم���د الذي ينوب عن 
سموه نائب رئيس مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادي���ة ووزير 
التنمية ووزير  الدولة لشؤون 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ 
أحمد الفهد، وش���هدت البطولة 
منافس���ات قوية ب���ن مختلف 
الهجن ومازالت  األصناف ملالك 
العربية تتصدر  هجن االمارات 
الدول املشاركة في حصاد اكثر 
املقدمة من  اجلوائز والسيارات 
اللجنة املنظمة العليا وتسعى الى 
الفوز بالسيف الذهبي املقدم من 
صاحب السمو األمير ورفع عدد 
مرات الفوز عن بقية الدول، كما 
تسعى هجن السعودية لتحقيق 
املفاجأة القتناص السيف الذهبي 
والتعادل م���ع االمارات في عدد 
مرات الف���وز وهناك هجن قطر 
وعمان التي برزت مبستوى طيب 
وتسعى الى حتقيق املفاجأة ايضا 
واقتناص أغلى اجلوائز والعودة 
بالسيف الذهبي الذي خصص في 
العاشرة لذلول احليل  البطولة 
للشيوخ ومن يرغب في املنافسة 

على مسافة 10 كيلومترات.
من جانبه، أكد مدير البطولة 
ربيح العجمي ان اللجنة املنظمة 
اس���تعدت للمهرجان اخلتامي 
للبطولة باقامة ثالثة اش���واط 
تخليدا لذكرى قيادات قدمت الكثير 
للكويت واخلليج والعالم حيث 
خصص الشوط األول للثنايا ابكار 
على مسافة 8 كيلومترات للشيوخ 

الذلول في أحد سباقات البطولة

فحص المسارات في حلبة جابر األحمد
استعدادًا للبطولة العربية للدراجات

بوربيع يتوّج في اإلمارات 

يكتمل اليوم وصول الوفود املشاركة في بطولة 
جابر األحمد الدولية للدراجات النارية التي ينظمها 
نادي السيارات والدراجات اآللية حتت رعاية الشيخة 
نعيمة األحمد، وتنطلق البطولة رسميا في ال� 4 مساء 

يوم غد اجلمعة من امام أبراج الكويت.
وقد وصل مساء أمس كل من الوفدين التونسي 
واملغربي، وكان في استقبالهما رئيس النادي الشيخ 
أحمد الداود مبش����اركة 4 متس����ابقن لكل منتخب 
سيتنافسون في بطولة اإلندورو بفئتيها 250 سي 
سي و450 سي سي.  وأعرب كل من رئيس االحتاد 
التونسي جنيب البوغديري ورئيس االحتاد املغربي 
عبداهلل العرايشي عن ثقتهما بنجاح التنظيم رغم 

أنها املرة األولى التي تنظم فيها جولة من البطولة 
العربية للدراجات النارية في الكويت، وأثنيا على 
الدور الكبير الذي يقوم به الشيخ أحمد الداود لتطوير 

رياضة الدراجات على مستوى الوطن العربي.
ويبدأ رسميا عصر اليوم التدريب حسب اجلدول 
املعد من اللجنة املنظمة، كما قام مس����ؤولو االحتاد 
العربي للدراجات الناري����ة، بزيارة موقع البطولة 
بحلبة جابر األحمد الدولية، وفحص املسارات للتأكد 
من مطابقتها لشروط األمن والسالمة املعتمدة من 
االحتادين العربي والدولي للدراجات، وأبدوا اعجابهم 
مبس����توى اإلجناز الفني للمضامير، ومت اعتمادها 

رسميا الستضافة البطولة.

واصل بطل العالم والكويت في الدراجات 
املائية محمد بوربيع من فريق »صفوة الكويت« 
تألقه وإصراره في احملافظة على اللقب للمرة 
الثالثة على التوالي في فئة الستوك 1600 لبطولة 
اإلمارات للدراجات املائية للموسم احلالي، عقب 
فوزه باملركز األول في اجلولة اخلامسة التي 
أقيمت في دبي مبشاركة خليجية دولية شارك 
فيها أبطال من اإلمارات، الكويت، قطر، أميركا، 

بريطانيا وفرنسا واليابان.
واحتفظ بوربيع بالترتيب العام للبطولة 
مبجموع 286 نقطة فيما واصل زميله البطل 
املتألق محمد جاس���م من فريق »برو رايدر« 
مالحقت���ه محت���ال املركز الثاني في الس���باق 
والترتيب الثاني للبطولة مبجموع 274 نقطة 
في الوقت الذي ضمن فيه بطال الكويت بوربيع 
وجاسم ان يكون لقب البطولة في فئة الستوك 
1600 سي سي كويتيا دون منافس على الرغم 
من بقاء جول���ة اخيرة للبطولة لوجود فارق 

كبير في النقاط مع اقرب منافس لهما.
وتستضيف دبي اجلولة السادسة واألخيرة 

محمد بوربيع وجولة واحدة بينه وبني اللقبيوم 11 مايو املقبل.


