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 الزمالك يسمح لياسر بالمشاركة

 اوضح رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد ان املنتخب السعودي 
مرشح للتأهل عن املجموعة االولى، وان التنافس على البطاقة الثانية 
سيكون بني الكويت وقطر. وقال: «لم يظهر االزرق بالشكل املطلوب في 
اجلولة االولى امام قطر اذ كان املنتخب القطري يضغط بشكل كبير 
لكن األزرق استغل فرصة تهيأت له وخطف هدف الفوز ليحصد اول 
ثالث نقاط له في البطولة». «في املقابل، فان املنتخب السعودي كشر 
عن انيابه مبكرا بأربعة اهداف في مرمى اليمن املضيف، وهي نتيجة 
قاســــية تدل على انه جاء الى البطولة وهو مهيأ لها بغض النظر عن 
تســــمية منتخب اول او رديف، فنحــــن جند انه منتخب ينافس على 

لقب كأس آسيا وليس فقط على لقب بطولة اخلليج».
  وعن الترشــــيحات التي تضع االزرق في صدارة املنافســــني على 
اللقب قال الفهد: «ترشيح االزرق يبدأ قبل انطالق الدورة، لكنني ارى 
ان االخضر يدخل املنافسة بقوة وهو مرشح للتأهل عن مجموعتنا، 
واملركز الثاني سيكون بني االزرق وقطر، في حني ان حظوظ منتخبات 

املجموعة الثانية تبدو متساوية».
  وعن لقاءات القمة بني االزرق واالخضر في دورات اخلليج اوضح 
انه «دائما ما جتــــذب مباريات املنتخبني االنظار لكن الغلبة فيها في 

الدورات االخيرة كانت للسعودية».

 رفض النجم العراقي يونـــس محمود فكرة االعتذار للجمهور 
على إهدار ضربة جزاء ملنتخب بالده في املباراة التي تعادل فيها 

مع نظيره اإلماراتي سلبيا في املجموعة الثانية.
  وقال يونس محمود في تصريح لوكالة األنباء األملانية ان كرة 
القدم «مكســـب وخسارة ودائما ما نعرف أن ركالت الترجيح بها 
نسبة ٩٠٪ من التوفيق، ولكن لم يحالفني التوفيق في ترجمتها 
إلى هدف»، مؤكدا انه كان يســـعى بال شك إلى رسم البسمة على 
وجوه اجلماهير العراقية التي حرصت على التواجد في الســـتاد 

ملؤازرة املنتخب.

 اوضح مدرب عمان الفرنسي كلود لوروا انه غير مرتاح للتعادل 
مع البحرين اول من امس وقال: «لقد لعبنا جيدا في الشوط االول 
وكنا نتمنى ان نســـجل هدفني على االقل، لكنني حزين للنتيجة 

التي انتهت بها املباراة».
  واضاف «سيطر املنتخب العماني على الشوط االول وضاعت 
منـــه عدة فرص لم تســـتغل، تكلمت مع الالعبني بني الشـــوطني 
وشـــددت على ضرورة اســـتغالل الفرص ولكن جاءت حالة طرد 
حملمد الشيبة غير صحيحة ما مكن البحرين من استغالل النقص 

واحرز هدف التعادل».
  وتابع «سنعمل على تصحيح االخطاء التي ارتكبها الالعبون 
في املباراة املقبلة مع االمارات»، مضيفا «كل املباريات االفتتاحية 
لها وضعها ولكن نتمنى ان تكون النهاية مثل نهاية خليجي١٩».

 أعرب الوفد العراقي عن استيائه من الفندق الذي يقيم فيه 
بعد شكاوى الالعبني املتكررة من سوء اإلقامة. وأكد وليد طبرة، 
مدير املنتخب العراقي ان مجموعة من العبي املنتخب طالبوا 
خالل إقامتهـــم باحلصول على مياه للشـــرب وكذلك أخطروا 
مسؤولي الفندق عن وجود تسرب للمياه في دورة مياه إحدى 
غرفهم إال أنهم لم يجدوا في البداية من مسؤولي الفندق سوى 
التجاهل، لكن مت حل األزمة الحقا بعد التهديد مبغادرة الفندق 

والبحث عن فندق آخر. 

 أكد املدير الفني للمنتخب البحريني سليمان شريدة أن املنتخب 
خاض مباراة قوية وصعبة أمام نظيره العماني حامل اللقب «ولكننا 

جنحنا في حتويل تخلفنا بهدف إلى تعادل ثمني».
  وأضاف شريدة في املؤمتر الصحافي «نشارك في كأس اخلليج 
بعناصر تلعب ألول مرة في البطولة، ومع ذلك تألقوا أمام خصم 
عنيد بحجم املنتخب العمانـــي». وأوضح «حضرنا إلى البطولة 
للمنافســـة على اللقب، وهو حق مشروع جلميع الفرق املشاركة 
وليـــس املنتخب البحريني فقط، وقد لعبنا مباراة عمان من أجل 
انتزاع النقاط الثالث لكننا فشلنا في ترجمة الفرص التي سنحت 

لنا إلى أهداف ليكون التعادل هو النتيجة».

 اعتبر رئيس االحتاد االماراتي محمد الرميثي نتيجة املباراة 
االولى ملنتخب بالده مع العراق اول من امس جيدة جدا، فالعراق 
بطل اسيا عام ٢٠٠٧ وما يزال يحتفظ مبعظم العبيه الذين قادوه 
قبل ٣ سنوات الى اجنازه التاريخي، وقد واجهنا منتخبا قويا 
معظم العبيه يحترفون في اخلارج، لكن منتخبنا لعب بتكتيك 
وانضباط عال، وبعد تعـــادل البحرين وعمان ايضا اصبحت 

منتخبات املجموعة الثانية متساوية في احلظوظ.
  وأعاد الرميثي التذكير بأن «االمارات رغم النقص احلاد في 
صفوفه وعدم االستعداد الكافي ونقص االنسجام بني الالعبني 
الذيـــن يلعبون مـــع بعضهم للمرة االولى لم يـــأت الى اليمن 
للســـياحة، واذا جاءتنا الفرصة للمنافســـة فسنستغلها على 
احسن وجه، وستكون مباراة عمان املقبلة هي احملك احلقيقي 

لنا ملعرفة مصيرنا».

 أكد مــــدرب اليمن الكرواتي يوري ستريشــــكو ان منتخبه جاهز 
بصورة أفضل ملواجهــــة قطر بعد «معاجلة األخطــــاء التي ظهر بها 
الالعبون في مباراة االفتتاح أمام الســــعودية». وأضاف ستريشكو 
«ان اليمن ارتكب في مبــــاراة االفتتاح كثيرا من األخطاء وأن اجلهاز 
الفني عمل على معاجلتها وتداركها ومت إعداد الالعبني نفسيا وبدنيا 
بعد الضغط اجلماهيري الكبير الذي تعرضوا له في االفتتاح». وأشار 
ستريشــــكو الى معرفته اجليدة باملنتخب القطري ومتابعته الدقيقة 
له، مضيفا أنه قد أعد عدته من أجل أن يظهر اليمن متجاوزا ألخطاء 
مباراة االفتتاح. وسنلعب بنفس الطريقة التي لعبنا بها في املباريات 

التجريبية وأنه طلب من الالعبني التقيد بخطته. 

 أكد ناظم شـــاكر، املدرب املساعد ملنتخب اإلمارات، أن منتخب 
بالده لم يســـتحق الفوز على العراق وقـــال: «لعبنا بتكتيك عال 
وبجماعية لكن لم تتهيأ لالعبينا أي فرصة مؤكدة للتهديف، ومن 

ثم فإننا ال نستحق احلصول على الثالث نقاط».
  وأضاف: «ســـيكون ملباراتنا أمام عمان غدا في اجلولة الثانية 
حسابات خاصة، وســـنحاول تصحيح األخطاء التي وقعنا فيها 
والعمل على تالفيها في هذا اللقاء». وعن التغيير الذي حدث في 
مراكز بعض الالعبني خالل لقاء العراق، أوضح شاكر أن هذا التغيير 

هو مجرد وجهة نظر فنية للمدرب في املقام األول واألخير. 

 توصـــل مجلس ادارة نادي الزمالك إلـــى اتفاق ودي مع الوفد 
القطري بخصوص أزمة مشاركة العب الفريق االبيض حسني ياسر 
مع منتخب قطر، حيث اتفقت ادارة الزمالك مع الوفد القطري على 
احلصول على ١٠٠ ألف دوالر من االحتاد القطري لبقاء ياســـر مع 

منتخب بالده طوال فترة مشاركة قطر في الدورة.

 كاتانيتش: الجميع يملك فرصة التأهل

  سيدكا: العراق لم يكن محظوظًا

(أ.پ)   رئيس وزراء ماليزيا داتو سري جنيب تون رزاق يسلم اجلائزة إلى االسترالي ساشا اوغنينوفسكي وابتسامة من االسترالية كاثرين آن ومحمد بن همام 

 اإلمارات والعراق ارتضيا التعادل السلبي (األزرق.كوم) 

ٍ وهدفنا في األزرق صحيح  حمد بن خليفة: ميتسو باق
 أكد رئيـــس االحتاد القطري 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
الفرنسي  الكاملة باملدرب  ثقته 
برونو ميتسو رغم اخلسارة أمام 
األزرق ٠ ـ ١ في اجلولة االولى.

الكاملة    وقال «أعلن ثقتـــي 
مبيتسو والالعبني، ولدينا بطولة 

مهمة عقب خليجي ٢٠ وهي كأس 
آسيا وقد جئنا إلى عدن من أجل 
املنافسة واإلعداد اجليد للبطولة 
اآلســـيوية، هذا ليـــس تبريرا 
للخسارة أمام الكويت، فاليزال 
العنابي في الســـباق والعبونا 
يشعرون باملسؤولية امللقاة على 

عاتقهم».
  وأضاف «ميتسو مستمر في 
عمله بغض النظر عن النتائج، 
وكأس آســـيا ٢٠١١ هـــي احملك 
والتقييم الصحيح له»، مضيفا 
«املنتخبات املشاركة في خليجي 
٢٠ وخاصة التي تستعد آلسيا 

٢٠١١ تنشد االستقرار الفني، لكن 
في الوقت ذاته قد جتد نفســـها 
مضطرة لتغيير مدربها في حال 
حصـــول نتائج كبيرة». وحمل 
على حكم مباراة قطر واألزرق 
ألنه «ألغـــى هدفا صحيحا رغم 

وضوحه وضوح الشمس». 

 أكد الســــلوڤيني ستريشــــكو 
كاتانيتش مدرب اإلمارات ارتياحه 
التام للتعادل السلبي الذي حققه 
منتخبــــه مع العــــراق. مؤكدا ان 
العراق يعتبر من ابرز املرشحني 
إلحراز لقب البطولة». واعترف ان 
«منتخبه ارتكب بعض األخطاء في 
الشوط األول اذ أصر العبوه على 
التمريرات الطويلة غير املجدية، 
لكن مت تدارك األمر في الشــــوط 
الفريق فرصة  الثاني حيث أهدر 
ثمينة كانت كفيلة بتغيير النتيجة، 
ومن اكبر الصعوبات التي واجهناها 
اللعب على العشــــب االصطناعي 

للمرة األولى».
  وأوضح كاتانيتش ان «العبي 
اإلمارات ومعظمهم من اجلدد لعبوا 
في الشوط األول حتت الضغط، اال 
انهم تخلصوا من ذلك في الشوط 
الثاني وقدموا مســــتوى افضل»، 
مؤكدا ان «جميــــع املنتخبات في 
املجموعة ومــــن ضمنها اإلمارات 
رغم النقــــص في صفوفها متتلك 
احلظوظ في التأهــــل الى نصف 

النهائي».
العراق    من جهته، رأى مدرب 
األملاني وولفغانغ سيدكا ان منتخبه 
أمــــام اإلمارات  لم يكن محظوظا 

باخلــــروج متعادال، وقــــال: «لقد 
استحوذنا على الكرة بنسبة ٧٠٪ 
وكنا األفضل خالل مجريات املباراة، 
اال ان الالعبني فشلوا في التسجيل 
واهدرنا فرصا سهلة لم نكن نهدرها 
في لقاءات سابقة، وفي الواقع فإننا 
كنا نســــتحق احلصول على اكثر 

من نقطة في هذا اللقاء».
الى ان «حكم    وأشار ســــيدكا 
املباراة (الســــعودي عبدالرحمن 
القحطاني) اخطأ في ٣ قرارات»، 
رافضا في الوقــــت ذاته «حتميل 
احلكم مسؤولية التعادل الذي كان 
سببه االول اهدار الفرص السهلة». 

املقبلة  املباراة  الى «أهمية  ولفت 
مــــع البحرين حيث ســــنركز في 
التدريبات على كيفية اســــتثمار 

الفرص بشكل أفضل».
  من جهته، اكد املهاجم مصطفى 
كــــرمي ان «منتخب اإلمارات خرج 
بنقطة غير مستحقة امام العراق 
الذي كان األفضل لكنه اهدر فرصا 
الشــــوط االول بشكل  كثيرة في 
غريب». مضيفا «اإلمارات كسبت 
نقطة ونحن خسرنا نقطتني وكان 
الفوز بسهولة، لكن  باستطاعتنا 
التزال هناك مباريات وسنحاول 

التعويض». 
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 توج األسترالي ساشا اوغنينوفسكي العب 
نادي سيونغنام ايلهوا تشومنا الكوري اجلنوبي، 
العب العام في آسيا لعام ٢٠١٠ في حفل اجلوائز 
السنوي الذي أقامه االحتاد اآلسيوي للعبة امس 
في مقره في العاصمة املاليزية كواالملبور، والذي 

متيز بغياب عربي تام عن منصة التتويج.
  وتفوق اوغنينوفسكي على ٤ آخرين هم: 
بدر املطوع (نادي القادسية)، واإليرانيان فرهاد 
مجيدي (نادي االستقالل اإليراني) وفارشيد 
طالبي (نادي ذوب اهان اإليراني)، والبحريني 

حسني سلمان (نادي الرفاع البحريني).
  وبات اوغنينوفســــكي اول العب استرالي 
ينــــال هذا اللقب، علما ان بــــالده انضمت الى 

عائلة االحتاد القاري عام ٢٠٠٦.
  ومتلك اليابان الرقم القياسي في عدد األلقاب 
(٥ ألقاب) ألن ياســــوهيتو ايندو توج باللقب 
العام املاضي بعد ان ســــبقه الى هذا الشــــرف 
مواطنوه ماسامي ايهارا (١٩٩٥) وهيديتوشي 
ناكاتا (١٩٩٧ و٩٨) وشينجي اونو (٢٠٠٢)، في 
حني حتتل كل من ايران والسعودية املركز الثاني 
برصيد ٤ ألقــــاب، االولى عبر خودادا عزيزي 
(١٩٩٦) وعلي دائــــي (١٩٩٩) ومهدي مهداوي 
(٢٠٠٣) وعلي كرميي (٢٠٠٤)، والثانية بواسطة 
سعيد العويران (١٩٩٤) ونواف التمياط (٢٠٠٠) 
وحمد املنتشــــري (٢٠٠٥) وياسر القحطاني 
(٢٠٠٧)، مقابل مرة واحــــدة لقطر عن طريق 
خلفــــان ابراهيم خلفان (٢٠٠٦)، والصني عبر 
فان زهي هي (٢٠٠١)، وأوزبكستان عام ٢٠٠٨ 

عن طريق سيرفر دجيباروف.
  ودأب االحتاد اآلسيوي على توزيع جوائزه 
منــــذ عام ١٩٩٤ في كواالملبــــور لكنه نظم هذا 
احلدث ٤ مرات خارج العاصمة املاليزية حيث 
مقره الرئيسي، وكان ذلك في لبنان عام ٢٠٠٠، 
وفي أبوظبي عام ٢٠٠٦، وســــيدني عام ٢٠٠٧ 

وشانغهاي ٢٠٠٨. 

 عبدالعزيز جاسم
  قال جنم األزرق بدر املطوع بعد عدم حصوله 
على جائزة أفضل العب في آسيا «احلمد اهللا 
علــــى كل حال»، وانه فخــــور بتواجده ضمن 
الالعبني اخلمســــة األوائل للمرة الثانية خالل 
٤ ســــنوات، بعد ان كان حاضرا في عام ٢٠٠٦ 
وحل ثانيا، مشــــيرا إلى أن كل العب مرشــــح 
كان يتوقع حصوله على اجلائزة وهذا طموح 
مشــــروع. وأضاف في تصريح له بعد احلفل 
أنه في كل مرة يترشح بها لنيل جائزة أفضل 
يعطيه دافعا معنويا كبيرا لتقدمي أداء أفضل 
في املوســــم املقبل، مضيفا ان الطريق اليزال 
طويال أمامه والفرص قادمة للمنافســــة على 
اللقب في املواسم املقبلة كي يتوج بهذا اللقب 

الغالي للكويت وشــــعبها الذي ســــانده طوال 
الفترة املاضية.

  ولفت املطوع الى أنه أراد إسعاد اجلماهير 
الكويتية خاصة والعربية عامة بإحراز اللقب، 

وشكر جميع من سانده ووقف خلفه.
  وفي سياق آخر، أكد املطوع انه يدعم بكل 
قوة ويقف خلف ملف قطر الســــتضافة كأس 
العالم ٢٠٢٢، وانه يعتبر ترشيح قطر الستضافة 
املونديال هو حلم لكل العرب وليس قطر فقط. 
وكان املطوع قد وصل مساء أمس إلى ماليزيا 
حلضور احلفل، ثم غادر عائدا إلى مدينة عدن، 
ومن املتوقع وصوله صباح اليوم، وهناك شكوك 
كبيرة حول مشاركته في املباراة املرتقبة مع 

السعودية اليوم بسبب اإلرهاق. 

 تفوق على المطوع وسلمان ومجيدي وطالبي.. وغياب العرب عن الجوائز

 أوغنينوفسكي أول أسترالي يتوج بلقب أفضل العب في آسيا
 بعد ضياع اللقب للمرة الثانية

 المطوع: طريق المنافسة اليزال طويالً 

 األنصاري: ال نعّول على االتحاد اآلسيوي إلنصاف بدر
 عبدالعزيز جاسم

  قـــال أمـــني ســـر نادي 
القادسية وليد األنصاري ان 
بدر املطوع ظلم للمرة الثانية 
وهذا األمر ال يقلل من شأنه بل 
يعطيه دافعا معنويا لتقدمي 
املزيد في السنوات القادمة، 
مشيرا إلى أننا في الكويت 
ال نعول كثيرا على االحتاد 

اآلسيوي في إنصاف أنديتنا 
والعبينا والشواهد كثيرة.

  وبـــني أنـــه ال يقصد من 
كالمه التقليل من شأن الالعب 
االسترالي ساشا الذي متيز 
مـــع فريقه الكوري وحصل 
معه على لقب دوري أبطال 
آسيا لكن اجلميع كان يتوقع 
ان جائزة هذا املوسم ستذهب 

للمطـــوع لتألقه الكبير في 
جميع البطوالت التي شارك 
فيها. وأضاف األنصاري أن 
املطوع لن يتأثر بذلك األمر 
ألن اجلماهيـــر قـــد توجته 
مســـبقا كما انه ميلك خبرة 
كبيرة وقادر على احلصول 
على اللقب في كل موسم إذا 

ما حافظ على مستواه. 


