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250 ألف دوالر من العم خالد يوسف المرزوق 

إلعداد األزرق لنهائيات كأس آسيا

س���لم ممثلو العم خالد يوس���ف املرزوق: خليفة وليد املرزوق 
وعبداهلل وليد املرزوق وخالد فواز املرزوق إلى رئيس احتاد كرة 
القدم الشيخ طالل الفهد تبرعا مببلغ 250 ألف دوالر للمساهمة في 
إعداد املنتخب الوطني لنهائيات كأس آس���يا التي تستضيفها قطر 

خالل الفترة من 7 إلى 29 يناير املقبل.
وبهذه املناسبة، أعرب ممثلو العم خالد يوسف املرزوق عن أملهم 
في أن يتوج األزرق مس���يرته الناجح���ة في حصد البطوالت التي 

بدأها ببطولة غرب آسيا وكأس »خليجي 20« في اليمن، واستمرار 
اخلط التصاعدي للكرة الكويتية في الكأس اآلسيوية حتى يستعيد 

األزرق مكانته من جديد في القارة.
من جهته، أش���اد الفهد بدعم العم خالد يوسف املرزوق وأبنائه 
للرياضة الكويتية عامة وكرة القدم خاصة، ومتنى اس���تمرار هذا 
الدعم في املرحلة املقبلة، ألنه إحدى الركائز األساسية في متابعة 

تطور الكرة الكويتية محليا وخارجيا.

السهو: أرسلنا لـ »اآلسيوي« ما يثبت
أحقية مشاركة العنزي وراشد

األزرق بشعار »بدأ الجد« يواجه كوريا الشمالية

إذا لم تحل المشكلة فسنلجأ لمحكمة »كاس«

سهو السهو

)هاني الشمري(ممثلو العم خالد يوسف املرزوق: خليفة وليد املرزوق وعبداهلل وليد املرزوق وخالد فواز املرزوق يقدمون شيك التبرع إلى الشيخ طالل الفهد 

)هاني الشمري(اجلدية تبدو على العبي األزرق في أحد التدريبات

ناصر القحطاني في مباراة األردن السابقة

)أ.ف.پ( السوري قصي حبيب محاوال قطع الكرة من العراقي مهدي كرمي 

بجواز سفر وفي الوقت نفسه ال 
يحق له املشاركة في النهائيات 
بنفس اجلواز؟ اللهم إال إذا كان هذا 
االحتاد قد تغير جميع أعضائه 
وكذلك مقررو جلنة املسابقات بني 

يوم وليلة ونحن ال نعلم«.
وطمأن السهو الشارع الرياضي 
بأن هذه املشكلة ستحل عاجال او 
آجال وذلك كما وعد رئيس احتاد 
الكرة الش���يخ طالل الفهد الذي 
دائما يفي بوعوده وهو اآلن يعمل 
على إنهاء املشكلة بأسرع وقت 
ممكن ولن يهدأ ونحن معه حتى 
نرى العنزي وراشد يجريان في 
أرضية امللعب بقطر ويشاركان في 
البطولة، الفتا إلى ان االحتاد لن 

يقف أيضا مكتوف األيدي.
ومتنى السهو ان تكون املنافسة 
شريفة واال يحدث تشويش على 
األزرق قبل دخول النهائيات يؤثر 
على الالعب���ني، مؤكدا ان العبي 
األزرق رجال وكلما صعبت املهمة 

ظهروا مبستوى أفضل.

وأض���اف ان طل���ب االحتاد 
اآلسيوي جاء في وقت غريب حيث 
لم يتبق على انطالق النهائيات 
س���وى ايام قليلة، اذ يطلب منا 
البت ف���ي األمر قبل 28 اجلاري 
وكأنه يطلب أمرا تعجيزيا. ولكن 
ان لم يحل االحتاد اآلسيوي هذه 

االتحاد المصري ُيكّرم األزرق
قرر االحتاد املصري لكرة القدم برئاسة سمير زاهر تكرمي 
األزرق اليوم مبناسبة فوزه بلقب بطولة كأس »خليجي 20« 

التي أقيمت في اليمن.
وأكد مدي���ر إدارة اإلعالم باالحتاد املصري عزمي مجاهد 
في تصريح نقله املوقع الرسمي لالحتاد ان مجلس اإلدارة 
سيكرم املنتخب الكويتي على هامش معسكره التدريبي في 

القاهرة والذي يخوض خالله عدة مباريات ودية.
ويق���ام التكرمي أثناء مب���اراة األزرق مع نظيره الكوري 
الشمالي اليوم مبركز املنتخبات املصرية »مشروع الهدف« 

مبدينة 6 أكتوبر.
وأوضح عزمي ان االحتاد املصري سيقدم كل التسهيالت 
املمكنة ل���أزرق في إطار العالقة املتمي���زة التي جتمع بني 

االحتادين الشقيقني.

املشكلة التي افتعلها فإن احتاد 
الكرة س���يتوجه إل���ى احملكمة 

الرياضية الدولية )كاس(.
الس���هو قائ���ال: »انا  وتابع 
أس���تغرب هذا الطل���ب املفاجئ 
في هذا التوقيت، فما الفرق بني 
ان يشارك العب في التصفيات 

ومن املتوقع إشراك املهاجم احمد 
عجب للمرة األولى مع األزرق بعد 
غياب دام أكثر من شهرين بسبب 
اإلصابة التي حرمته من املشاركة 
ف����ي »خليج����ي 20« باليمن كما 
الطاهر  املدافع يعقوب  سيشارك 
الذي غاب نحو شهر أيضا لإلصابة، 
وكذلك احلارس حميد القالف الذي 
قد يأخذ فرصت����ه اليوم مع باقي 

الالعبني.
اما منتخب كوريا فهو منتخب 
قوي وعنيد وكان ضمن منتخبات 
آسيا التي شاركت في نهائيات كأس 
العالم 2010 بجنوب أفريقيا وبالتالي 
فتقدمي مستوى جيد أمامه والفوز 
عليه سيكون له اثر معنوي كبير 
في نفوس الالعبني قبل مواجهتهم 

مرة اخرى بعد 3 أيام.

مبارك الخالدي
يخوض املنتخب الوطني األوملب����ي في الرابعة عصر اليوم أولى 
مواجهاته الودية ام����ام األردن بالعاصمة األردنية عمان، وتأتي هذه 
املواجهة ضمن اس����تعدادات املنتخبني خل����وض التصفيات األولية 
املؤهلة الوملبياد لندن 2012، حيث من املقرر ان يواجه األزرق االوملبي 
نظيره البنغالديشي 23 فبراير املقبل في الكويت، اما االردن فيواجه 
تايلند. وكان منتخبنا قد واجه األردن بداية املوس����م في مباراة ودية 
ايضا وتعادل معه 2-2. ويسعى املدرب ماهر الشمري من خالل هذه 
املواجهة إلش����راك اكثر من العب للوقوف على مستواه خصوصا في 
خط املقدمة الذي ضم إليه مهاجمني جديدين هما زبن العنزي وعلي 
الشحمان اللذان ظهرا مبستوى مميز في دوري الرديف خالل الفترة 
املاضية، اما خط الوسط فيبدو أكثر اخلطوط أمانا واستقرارا بالنسبة 
للش����مري في ظل تواجد الواعد عبدالعزيز الس����ليمي وعمر بوحمد 
وع����ادل مطر وهو ما مينح ألن يكون هناك مجال للش����ك في ان خط 
الوسط سيكون ضارا ومميزا في الفترة املقبلة لكنهما يحتاجون إلى 
مزيد من االنس����جام. اما خط الدفاع بقيادة احمد إبراهيم واحلارس 
عبدالعزي����ز كميل فمطالب ببذل جهد مضاع����ف الن الهجوم األردني 
يتميز بالقوة والسرعة والتسديد من بعيد كما ظهروا في الكويت في 
املواجهة الودية بداية املوسم. اما منتخب األردن فيسعى إلى اإلعداد 
بصور مميزة وقد وض����ع برنامجا خلوض عدد من املباريات الودية 

لكي يصل بهذا اجليل إلى النهائيات.
 من جانب آخر، نقل االحتاد اللبناني لكرة القدم املباراة بني االوملبيني 
اللبنان����ي والكويتي، من ملعب مدينة كميل ش����معون الرياضية في 
بي����روت، الى ملعب صيدا االوملبي في 26 يناير املقبل، »لرفض ادارة 
امللعب استقبال املباراة«، كما جاء في بيان االحتاد. ورد رئيس مجلس 
ادارة مدينة كميل شمعون الرياضية رياض الشيخة، بالقول ان ادارة 

املدينة اعتذرت، الرتباط املنشأة باستضافة نشاط مقرر سابقا.

ميتسو: الفوز يزيد حماس الالعبين
أعرب الفرنسي برونو ميتس����و املدير الفني للمنتخب القطري عن 

سعادته بفوز فريقه على نظيره االستوني.
وقال ميتسو لوكالة األنباء القطرية: »املنتخب القطري استفاد كثيرا 
من املباراة حيث ظهر الالعبون بشكل جيد وزاد االنسجام بينهم كما أن 
أكثر شيء يسعدني هو نظافة الشباك وعدم اهتزازها مثلما كان يحدث 
في املباريات املاضية«. وأكد ان »الفوز على استونيا يزيد حماس الالعبني 
قبل خوض غمار كأس آس����يا«، مش����يرا إلى أنه يحاول وضع يده على 
التش����كيلة األساسية التي سيعتمد عليها خالل البطولة ويسعى خالل 
الفترة املقبلة للعمل بش����كل أفضل لتحقيق طموح اجلماهير القطرية 
خالل منافسات البطولة األسيوية«. وشدد ميتسو على انه من الطبيعي 
التفكير في حتقيق اللقب مثل أي منتخب مش����ارك في البطولة والبالغ 
عددها 16 منتخبا، لكن البد من اإلشارة إلى ان هناك منتخبا واحدا فقط 
س����يفوز باللقب. وأوضح أن الفوز الذي حقق����ه املنتخب القطري على 
نظيره املصري 2-1 األس����بوع املاضي، اشعل حماس الالعبني ومنحهم 
الثقة بالنفس ألنه منتخب قوي واحرز كأس افريقيا 3 مرات متتالية.

»الدوري والكأس« تطلق
جائزة الملحق الذهبي 

أعلن مدير قناة »الدوري والكأس« عيسى الهتمي رسميا عن إطالق 
جائزة امللحق الذهبي ألفضل تغطية صحافية في كأس آسيا »قطر 2011« 
والتي تبلغ قيمتها نصف مليون ريال قطري. وكشف الهتمي ان املسابقة 
ستكون محصورة فقط في صحف املنتخبات العربية املشاركة في البطولة 
على ان يتم االعالن عن جلن���ة التحكيم اخلاصة بامللحق الذهبي، وعن 
جميع االمور املتعلقة باملعايير اخلاصة باملسابقة في غضون االيام القليلة 
املقبلة. واوضح ان جائزة امللح���ق الذهبي تبلغ 250 ألف ريال قطري، 
مقابل 150 ألف ريال للملحق الفضي، و100 ألف ريال للملحق البرونزي. 
واكد الهتمي ان املسابقة تأتي استكماال ملا اطلقته القناة قبل 4 سنوات من 
جوائز تكرميية لإلعالميني في قطر والعالم العربي وكان آخرها جائزة 
امللحق الذهبي في خليجي 20 في اليمن. واش���ار الى ان مسابقة افضل 
تغطية صحافية في كأس آسيا 2011 ستكون متاحة امام جميع الصحف 
التي ستشارك منتخباتها في البطولة خاصة ان »الدوحة ستستقبل على 
مدى شهر تقريبا حش���ودا من االعالميني الذين سيجدون انفسهم امام 

بطولة على مستوى عال من التنظيم من جميع النواحي«.

 فاز املنتخ����ب القطري على نظيره األس����توني
2 � 0 في الدوحة في مباراة دولية ودية ضمن إطار 
استعدادات األول لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم التي 

يستضيفها من 7 الى 29 يناير املقبل.
وسجل سيباستيان سوريا )37( وفابيو سيزار 

)78( الهدفني.
وحرم����ت العارضة قطر من ه����دف ثالث بردها 
لتسديدة لورانس، واستونيا من هدف الشرف بعدما 

ردت كرة مارتن فونيك )30(.
وخاض املنتخب القطري املباراة بالتشكيلة التي 
كانت تغلبت على مصر 2 � 1 اخلميس املاضي باستثناء 
غياب وسام رزق حيث لعب طالل البلوشي مكانه.

وأجرى الفرنس����ي برونو ميتسو مدرب قطر 3 
تغييرات فقط في الشوط الثاني حيث دفع بخلفان 

ابراهيم وخالد املفتاح وعبدالعزيز السليطي.
وهذه هي املب����اراة الودية الثانية لقطر في إطار 

استعداداتها للنهائيات.
وتلتقي قطر مع ايران وكوريا الشمالية في 28 و31 

اجلاري في الدوحة في آخر جتاربها الودية.
وتلعب قطر في كأس آسيا ضمن املجموعة االولى 
الى جانب الصني والكويت وأوزبكستان التي تلتقيها 

في االفتتاح في 7 يناير.
في دمشق، رد املنتخب العراقي االعتبار خلسارته 
أمام سورية 0 � 1 السبت املاضي في مدينة السليمانية 
العراقية، وتغلب علي����ه بالنتيجة ذاتها في مباراة 

دولية ودية ضمن استعداداتهما لكأس آسيا.
وسجل سالم ش����اكر علي هدف املباراة الوحيد 

في الدقيقة 88.
وكانت سورية قد تغلبت على العراق بهدف متأخر 

سجله طه دياب في الدقيقة 85.
يذكر ان منتخب س����ورية سيلعب في معسكره 
التدريبي األخير في االم����ارات 3 مباريات مع الهند 

وكوريا اجلنوبية يومي 26 و30 اجلاري ومع االمارات 
في 2 يناير املقبل.

في ح����ني يلتقي العراق مع الس����عودية الثالثاء 
املقبل في الدمام.

وتلعب سورية في النهائيات في املجموعة الثانية 
على جانب السعودية واليابان واألردن. اما العراق 
حامل اللقب القاري فيلعب في املجموعة الرابعة الى 

جانب إيران واإلمارات وكوريا الشمالية.
فعلى ملعب العباس����يني وأمام أكثر من 40 ألف 
متفرج، قدم منتخبا س����ورية والعراق مباراة جيدة 
املستوى متيزت بالندية والسرعة من كال الطرفني.

وكانت محاوالت املنتخب العراقي في الش����وط 
األول أوضح عبر مهاجم����ه اخلطير يونس محمود 

الذي أربك دفاع املنتخب السوري.
في املقابل اعتمد السوريون على الهجمات املرتدة 
عبر محمد زينو وفراس اخلطيب الذي دخل بدال من 

يحيى الراشد.
وحتسن أداء املنتخب السوري في الشوط الثاني 
مع نزول جهاد احلسني وعبدالقادر دكة وطه دياب 
وس����نحت أكثر من كرة خطرة لكال الطرفني أبرزها 
جلهاد احلسني الذي س����دد كرة خطرة ردها القائم 

األمين.
ورد احلارس السوري مصعب بلحوس تسديدة 
قوية لهوار مال محمد ال����ذي عاد ولعب كرة ركنية 
وصلت الى املدافع سالم شاكر الذي سدد الكرة بقوة 

داخل املرمى.
 وفاز املنتخ����ب الصيني على نظي����ره املقدوني
1 � 0 في مباراة دولية ودية ضمن استعدادات األول 

للنهائيات.
وسجل دينغ زهو جيانغ هدف املباراة الوحيد في 
الدقيقة 90 من ركلة جزاء. وتخوض الصني مباراة 

ودية ثانية مع العراق في الدوحة في 2 يناير.

عبدالعزيز جاسم
الوطني في املنتخ����ب   يلتقي 
ال� 4:30 مس����اء الي����وم مع كوريا 
الش����مالية في مباراة ودية ضمن 
معس����كره الذي يقيمه مبدينة 6 
أكتوبر مبصر استعدادا لنهائيات 
كأس آس����يا الت����ي تس����تضيفها 
قطر خالل الفترة م����ن 7 الى 29 
يناير املقبل، حيث يلعب األزرق 
في املجموع����ة االولى التي تضم 
باالضاف����ة إليه منتخب����ات قطر 
والصني وأوزبكستان. فيما تضم 
مجموعة كوري����ا كال من العراق 

واإلمارات وإيران.
ويدخل العبو األزرق مواجهة 
اليوم رافعني شعار اجلدية بالرغم 
من ان املب����اراة ودية، ألن الالعب 
الذي سيؤدي جيدا ويحافظ على 
مستواه سيكون ضمن التشكيلة 
األساس����ية ومن تراجع مستواه 
فسيتسلم تذكرة العودة للكويت 
مبكرا. وس����يلتقي املنتخبان مرة 
أخرى 27 اجلاري، وسيحدد مدرب 
منتخبنا الصربي غوران توڤاريتش 
من خاللها مالمح التشكيلة النهائية 
لأزرق وكذلك س����يقف بصورة 
كبيرة على أس����ماء الالعبني ال� 3 
الذين سيستبعدون قبل مواجهة 
منتخب زامبيا األخيرة 31 الشهر 
اجلاري والتي سيخوضها منتخبنا 
بال شك بال� 11 العبا األساسيني قبل 
التوجه الى الدوحة خلوض غمار 

النهائيات.
ولذلك س����يقاتل الالعبون في 
مباراة اليوم وسيحاول كل العب 
إثبات أحقيته في التواجد ضمن 
قائمة ال����� 23 العبا والتش����كيلة 
األساسية، وسيحاول غوران منح 
الالعبني  الكاملة لبعض  الفرصة 
الذين قد استبعدهم من فكره مسبقا 
حتى يقف جيدا على مس����تواهم 

فرمبا يثبتون العكس.

عبدالعزيز جاسم
قال سكرتير عام احتاد الكرة 
سهو الس���هو ان االحتاد ارسل 
كتابا إلى االحتاد اآلسيوي يرد 
فيه باألدلة والبراهني على الطلب 
الذي تقدم به »اآلسيوي« بضرورة 
وج���ود بطاقة مدني���ة لالعبي 
املنتخب الوطن���ي فهد العنزي 
ومحمد راش���د وإال فلن يشاركا 
مع األزرق في نهائيات كأس آسيا 
بقطر الشهر املقبل. مؤكدا ان هذا 
الطلب غير واقعي وانه تدخل في 

الشؤون الداخلية للكويت.
وبني السهو ان االحتاد في رده 
أرفق مع الكتاب موافقة االحتاد 
اآلسيوي مس���بقا على مشاركة 
العنزي وراش���د في التصفيات 
اآلسيوية املؤهلة للنهائيات دون 
أي احتج���اج او حتى اعتراض، 
كما ارفقنا بالكتاب أيضا رقم كال 
الالعبني، حيث ان لكل العب في 
آسيا رقما خاصا به في االحتاد 

اآلسيوي.

فوز قطر على أستونيا والعراق ثأر من سورية
الصين تهزم مقدونيا استعدادًا لكأس آسيا

»األولمبي« يواجه األردن وديًا اليوم
نقل مباراته مع لبنان إلى ملعب صيدا


