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 محمد الشلهوب يأمل في مواصلة ادائه املتميز 

 مصادر تؤكد العمل على استخراج شهادة لمن يهمه األمر.. وغوران إلى النصر اإلماراتي

 اتحاد الكرة يسابق الزمن لحل قضية راشد والعنزي 
            عبدالعزيز جاسم

  لم يعلن احتاد الكرة حتى 
يوم امس عــــن حل للمأزق 
الذي وقع فيــــه بعد أن تلقى 
قبل أسبوع كتابا من اللجنة 
املنظمة لنهائيات كأس آسيا 
فــــي الدوحة ٧ يناير املقبل 
تطلب فيه البطاقتني املدنيتني 
لالعبني محمد راشد وفهد العنزي 
«البدون» من اجل الســــماح لهما 
باملشاركة في البطولة، وعلى هذا 
الكتاب رد احتاد الكــــرة كتابا إليه 
يوضح فيه ان هــــذه االمور داخلية 
الالعبني ميلــــكان جــــــوازات  وان 
سفر كويتية وبالتالي يحـــق لهما 
املشــــاركة حالها حال التصفيات 
املؤهلة للنهائيات، إال أن هذا الكتاب 
يبدو انه لم يلق القبول لدى االحتاد 
اآلسيوي الذي لم يرد عليه حتى اآلن، 
وبالتالي داهم الوقت احتاد الكرة بإيجاد 
حل بديل والذي كان موضوعا باألصل بإعطاء 
الالعبـــــني لبـــــطاقات مدنية مؤقتة، إال أن 
هــــذا االمر يحتاج إلى وقت كبير واالحتاد 
اآلسيوي يصر على تقدمي األسماء مبوعد 
نهـائي اليوم، لذلك علمت «األنباء» من 
مصادر مؤكدة ان احلل البديل هو إعطاء 
الالعبني لشهادة ملن يهمه األمر تفيد 
الالعبني كويتيــــان ويحق لهما  بان 
املشاركة في البطولة مرفق معها شهادة 
ميالدهما وتسلسلهما الدراسي أيضا 
من اجل إثبات حالة الالعبني واخلروج 
من هذا املــــأزق وفي حال عدم موافقة 
االحتاد اآلســــيوي على هذا احلل فإن 
احتاد الكرة سيرفع قضــــية مستعجلة 
للمحكمة الدولية الرياضـــــية «كاس» 
يطــــــلب فيها احلكم سريعا باألمر من 

اجل الســـماح للعنزي وراشد باملشاركة في 
النهائيات لكن هذا األمر يجد عائقا كبيرا وهو 
ان الوقت احلالي يصادف األعــــياد في أوروبا 
واحملكمة في اجازة وحني عودتهم في األول 
من يناير أو في الثاني منــه سيكون الوقت 
قد داهـــم احتاد الكرة فعال وتشير بعـــــض 
الدالئل الى أن اليوم سيكون هناك حل حاسم 
وفعال ملشاركة الالعبني وان احتاد الكرة لديه 
العديد من احللول التي يريد التدرج بها من 
األسهل إلى األصعب من أجل مشاركة العنزي 
وراشد لكنه يريـــد التريث بها من اجل حل 

املسألة بصورة مضمونة.
  لكن الغريب في األمر انه في مباراة امس 
امام كوريا الشمالية وكذلك في املباراة األولى 
مع نفس املنتخب لم يشترك العنزي وراشد 
كالعبني أساســــيني بعد ان كانا من الركائز 
األساسية في املنتخب في «خليجي ٢٠» ما 
يضع عالمات االستفهام حول هذا املوضوع 
ويدخل الشــــك في قلــــوب اجلماهير التي 
ستنتظر حل املســــألة اليوم بفارغ الصبر 
لتأثر الالعبني كثيرا في مستوى املنتخب.

  وفي نفس السياق، ذكر موقع الـ «ورلد 
كوتش» ان مــــدرب األزرق الصربي غوران 
توڤاريتش قــــد وعد نادي النصر اإلماراتي 
بتدريب الفريق االول لكرة القدم بعد نهائيات 
كأس آسيا وهو وقت غير مناسب لهذا املوضوع 
السيما ان املدرب تنتظره مهمة صعبة في 
النهائيات ويحتاج فيها إلى االستقرار وقد 

يؤثر سلبا على اداء الالعبني.
  من جهة أخرى، قــــد يضطر غوران إلى 
اســــتبعاد عبــــداهللا البريكي مــــن القائمة 
النهائيـــــة لـ ٢٣ العبا التي سيسلمها غوران 
الحتاد الكرة الــــيوم بسبب تفاقم إصابته 
في معسكر القاهرة ما قد يسهل على املدرب 
في اختيار الالعبني املتبقـــــيني اللذين يريد 

ان يستبعدهما من النهائيات. 

 الفهد يقدم حالً ألزمة العنزي في «سماء آسيا» 

 الهالل السعودي يطلب العنزي رسميًا

 تعادل إيجابي لألزرق أمام كوريا الشمالية

 تبدأ قناة ابوظبي الرياضية اولى حلقات أضخم برنامج عن كأس آسيا 
٢٠١١ في الـ ١٠ مساء اليوم بتوقيت الكويت، ويحمل اسم «سماء آسيا» من 
ــتمر حتى نهاية  ــعدي. البرنامج يبدأ اليوم ويس تقدمي الزميل يعقوب الس

البطولة في ٢٩ يناير املقبل.
  وفي اولى حلقات «سماء آسيا» يكشف رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل 

الفهد الكثير من املفاجآت والتفاصيل املثيرة حول ازمة الالعب فهد العنزي مع 
االحتاد اآلسيوي ويعلن عن القرار الذي سيكون مفاجأة للجميع. ويستضيف 
البرنامج عددا من جنوم االزرق الذين صنعوا اول اجناز عربي خلريطة كرة 
القدم اآلسيوية عام ١٩٨٠ في مقدمتهم البرازيلي كارلوس البرتو بيريرا في 

اول ظهور تلفزيوني له من البرازيل بعد اعتزال التدريب.

ــد عضو إدارة نادي كاظمة وأمني الصندوق   دبي ـ العربية.نت: أك
جهاد الغربللي، عن تلقي ناديه عرضا رسميا من نادي الهالل السعودي 
ــدا أن هذا هو العرض  ــم األزرق فهد العنزي لصفوفه، مؤك ــم جن لض

الرسمي الوحيد.
ــعودية في    وأكد الغربللي في تصريحات لصحيفة «اجلزيرة» الس
ــمية مع  عددها الصادر امس دخول الهالل من األبواب والقنوات الرس
إدارة كاظمة بعيدا عن اإلغراءات اجلانبية التي تتم بعيدا عن أنظار إدارة 
النادي، الفتا إلى أن أي قرار بالقبول أو الرفض لم يصدر حتى اآلن.

  وشدد الغربللي على أن مفاوضات النصر واالحتاد السعوديني التي 

متت األيام املاضية مع شخص اسمه محمد العنزي ينسب لنفسه أنه 
شقيق الالعب ووكيل أعماله، ما هي إال مفاوضات باطلة وغير معترف 
بها، وزاد على ذلك بأن محمدا ليس شقيقه وليس وكيل أعماله بل هو 
أحد أقاربه ويبحث عن السمسرة وعن أمور أخرى، ولو حاول محمد 
ــنقاضيه ألنه ال ميت لالعب بأي  ــجيل فهد في أي ناد فس العنزي تس

صلة رسمية كوكالة أعماله وغيرها.
ــف إدارة النادي من عرض الهالل قال الغربللي «ال مانع    وعن موق
لدينا البتة من التنازل عن أي العب شريطة أن تكون االتصاالت معنا 

عبر القنوات واألبواب الرسمية مثلما فعل الهالل،  

 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
  تعادل املنتخب الوطني االول لكرة القدم في ثاني مواجهاته التجريبية 
ضمن معسكر االعداد لكأس آسيا بالقاهرة مع منتخب كوريا الشمالية 
٢ - ٢، في املباراة التي جمعت بينهما على ملعب الهدف مبدينة ٦ اكتوبر 
ــاء امس، افتتح اهداف االزرق احمد عجب في الدقيقة ٣٢، وادرك  مس
ــادل (٥٠)، ليعود طالل العامر ليضع االزرق في  املنتخب الكوري التع
املقدمة بعد احرازه الهدف الثاني في (٥٥)، ثم يعود منتخب كوريا ليدرك 
التعادل مرة اخرى (٦٩)عن طريق ضربة جزاء تصدى لها احلارس نواف 
ــوري املتابع ليضعها مرة اخرى داخل  اخلالدي ثم عادت للمهاجم الك

املرمى. بدأ االزرق اللقاء بتشكيل مكون من: نواف اخلالدي في حراسة 
ــني فاضل وعامر املعتوق وطالل  ــاعد ندا وحس املرمى ومن امامه مس
العامر وفهد عوض وجراح العتيقي وعبدالعزيز املشعان وبدر املطوع 
ويوسف ناصر وأحمد عجب. وفي الشوط الثاني حتسن الشكل العام 
لالداء عند العبي الفريقني، وذلك بفضل التغيرات العديدة التي اجراها 
اجلهاز الفني باجلانبني، فقد قام الصربي غوران توڤاريتش بعدة تغيرات 
على مراحل خالل هذا الشوط، فدفع بالالعب وليد علي بدال من احمد 
ــمالي بدال من طالل العامر وصالح الشيخ  عجب، ثم دفع بعبداهللا الش

بدال من جراح العتيقي وخالد خلف بدال من يوسف ناصر. 

 العتيقي ووليد: هدفنا الفوز بكأس آسيا
 أشادا بنجاح معسكر اإلعداد بالقاهرة واالستفادة من تجربة كوريا الشمالية

 جراح العتيقي يؤكد االستفادة من جتربة كوريا الشمالية 

 أعـــرب جنما املنتخـــب الوطني لكـــرة القدم
  وليد علي وجراح العتيقي عن سعادتهما بالروح 
القوية التي يظهر بها العبو األزرق خالل معسكر 
االعداد بالقاهـــرة، واكدا خالل حوارهما في قناة 
«مودرن سبورت» املصرية ان «األزرق» قادر على 
املنافسة بقوة على كأس آسيا املقامة بقطر في ظل 
الطفرة الكبيرة التي يشـــهدها املنتخب والدفعة 
املعنوية الكبيرة التي حققها الالعبون بعد الفوز 

بكأس غرب آسيا وكأس «خليجي ٢٠».
  واستعرض مقدم برنامج «مساء األنوار» في 
قناة «مودرن ســـبورت» االعالمي مدحت شلبي 
اهداف األزرق في «خليجي ٢٠» وبعض مباريات 
منتخبنا الوطني في كأس آســـيا ١٩٨٠ بالكويت 
ومونديال اسبانيا ١٩٨٢، واشاد بالتاريخ املشرف 
للكرة الكويتية واجنازات اجليل الذهبي ومتنى 
عودة األزرق الى سابق عهده والفوز بكأس آسيا 

املقبلة للمرة الثانية في تاريخه.
  وعن معسكر االعداد في مدينة ٦ أكتوبر بالقاهرة 
اكد العتيقي ان اقامة املعسكرات في مصر متثل 
فأل خير لألزرق قبل انطالق اي بطولة، واضاف 
ان الالعبـــني يجدون في القاهـــرة توافر املالعب 
واالحتكاك اجليد مع الفرق املصرية واألفريقية.

  واشار وليد علي الى ان األزرق جنح في التغلب 

على كوريا الشمالية ٢-١ في املباراة األولى، ومن 
املقرر ان يواجه منتخب زامبيا اجلمعة املقبلة على 
ملعب «بتروسبورت» بحضور رئيس جمهورية 
زامبيا الذي يتصادف وجوده بالقاهرة في نفس 
الوقت. واكد العتيقي ان مواجهة كوريا الشمالية 
كانت مفيدة نظرا للتشابه بني طريقة لعب كوريا 
الشمالية والصني التي تتواجد مع األزرق في نفس 
املجموعة كما ان القـــوة البدنية التي يتمتع بها 
منتخب زامبيا تشبه ايضا قوة اوزبكستان البدنية 
حيث من املقرر ان يلتقي األزرق مع اوزبكستان 
والصني وقطر باملجموعة األولى في كأس آسيا.

  أبرز المنافسين

  وعن ابرز املنافســـني في كأس آسيا قال وليد 
علي ان اليابان وكوريا اجلنوبية والســـعودية 
ابرز املنافســـني لألزرق على الفوز بكأس آســـيا 
بينما اكد العتيقي ان اللقب سيكون حاضرا بني 
اســـتراليا وايران وكوريا اجلنوبية والسعودية 

بجانب األزرق.
  وحتدث وليد والعتيقي عن ضعف املنشـــآت 
الرياضية في الكويت وتواضع رواتب االحتراف 
اجلزئي وناشدا املسؤولني ضرورة تطبيق نظام 

االحتراف الكامل للنهوض باللعبة. 

 األخضر يواجه العراق في الدمام وديًا

 الرياض ـ خالد المصيبيح
  يدخل منتخبا العراق «حامل اللقب» والسعودية 
«الوصيف» اليـــوم أولى املراحل اجلدية بلقائهما في 
الدمام اليوم اســـتعدادا خلوض نهائيات كأس آسيا 
اخلامسة عشرة في قطر يناير املقبل وتعتبر التجربة 
جيدة للمنتخبني وللجهازين الفنيني بقيادة البرتغالي 
خوزيه بيسيرو للسعودية واالملاني سيدكا للعراق 
قبل تقدمي القائمة النهائية املشـــاركة في النهائيات 
واملقرر لها اليـــوم وان كانت امامهما الفرصة متاحة 
اكثر الستبعاد ٧ العبني من اصل ٣٠ العبا قبل انطالق 

البطولة.
  واذا كان بيسيرو قد رسم مالمح اختياراته لقائمة الـ 
٢٣ العبا عبر عدة عناصر شاركت معه في االستحقاقات 

األخيـــرة للمنتخب االول وهي تصفيات كأس العالم 
املاضية اال انه سيدفع بعدد من العناصر التي برزت 
في «خليجي ٢٠» ومنها اسامة املولد ومشعل السعيد 

وابراهيم غالب ومحمد الشلهوب ومهند عسيري.
  اما العراق فقد تواجد في الدمام منذ االسبوع املاضي 
وانخرط في معسكر اعدادي، وتختلف القائمة املوجودة 
القائمة التي شاركت في كأس اخلليج حيث استدعى 
ســـيدكا عددا من العناصر احملترفة خارجيا من اجل 
دعم املنتخب الذي سيواجه صعوبة في احلفاظ على 
لقبـــه اذا ما كان اداؤه هو مـــا كان عليه خالل دورة 

اخلليج.
  واكتملت اوراق املنتخـــب العراقي بانضمام آخر 
الالعبني وهما عماد محمد وباسم عباس، وكان رئيس 

االحتاد العراقي حسني سعيد وصل الى الدوحة ملتابعة 
اخر االستعدادات.

  وسيغادر املنتخب العراقي الدمام غدا متوجها الى 
قطر وسيلعب االثنني املقبل لقاءه االخير امام الصني 

في قطر.
  من جانبه ابدى مدرب املنتخب السعودي بيسيرو 
اســـتياءه من وجود عيون ســـورية واردنية متوقع 
وصولها الى الدمام اليوم ملتابعة اداء االخضر فيما تردد 
ان عدنان حمد مدرب االردن سيكون بني احلضور اليوم 
لتسجيل مالحظاته على اداء املنتخب السعودي وهذا 
األمر رمبا يضطر معه بيسيرو الى اخفاء منهجية ادائه 
والعناصر التي سيدفع بها وتأجيل ذلك الى اللقاءين 

اإلعداديني املقبلني امام البحرين وانغوال. 

 قطر ترفض مشاركة ياسر في «القمة»
 اعلن رئيس االحتاد القطري لكرة القدم الشـــيخ حمد 
ال ثاني ان احتاده يرفض فكرة عودة العب منتخب بالده 
حســـني ياســـر احملمدي الى القاهرة للمشاركة مع فريقه 
الزمالـــك في لقاء القمة مع االهلي بعد غد اخلميس ضمن 
الدوري املصري. وقال الشيخ حمد عقب مشاهدته تدريب 
املنتخب القطري استعدادا للقاء الدولي الودي امام ايران 
اليوم «ان االحتاد لم يتلق اي طلب سواء كان وديا او رسميا 
من نادي الزمالك بشان عودة ياسر الى القاهرة بعد مباراة 
العنابي مع ايران»، مشيرا الى صعوبة مشاركة الالعب مع 
منتخب بالده ثم سفره في اليوم التالي للعب امام االهلي. 
واوضح ان قرار رفض مشـــاركة ياسر في مباراة االهلي 
اداري لالحتاد قبل ان يكون قرارا فنيا من جانب الفرنسي 

برونو ميتسو مدرب املنتخب. وقال ان ياسر لديه قناعة 
ايضا بصعوبة الســـفر بعد اللعب مع ايران واللعب ضد 
االهلـــي ثم العودة الى الدوحة واللعـــب وديا امام كوريا 
الشمالية اخلميس القادم في اخر جتارب املنتخب القطري 
للنهائيات اآلســـيوية. وعاد ياسر الى الدوحة أمس األول 
وشارك في تدريبات منتخب بالده مؤكدا جاهزيته للعب 
اذا اراد ميتســـو ذلك في مباراة ايران. كما اكد شفاءه من 
االصابة التي كانت حلقت به في مباراة السعودية بكأس 
اخلليج. واشار الى ان طموح منتخب بالده اكبر من مجرد 
اجتياز الدور االول لكاس آســـيا و«الطموح احلقيقي هو 
املنافســـة على اللقب خاصة ان البطولة على ارضنا وبني 

جماهيرنا التي تعودنا منها املساندة واملؤازرة».

 تأشيرة كأس آسيا 
  عبر اإلنترنت

  
  اعلنت وزارة الداخليـــة - بقطر بالتعاون مع 
موقع حكومي بدء إصدار تأشيرة إلكترونية جديدة 
خاصة ببطولة كأس آسيا، حيث ميكن للجمهور من 
جميع دول آسيا واستراليا تقدمي طلب احلصول 
على التأشيرة عبر بوابة حكومة قطر اإللكترونية 

(حكومي).
  ويتم إصدار هذه التأشـــيرة فقـــط خالل مدة 
البطولة ومتنـــح عند الوصول إلى املنفذ. وميكن 
تقدمي الطلب إلكترونيا من خالل تعبئة النموذج 
اخلاص بالتأشـــيرة على موقـــع حكومي والذي 
يتضمن البيانات الشخصية وبيانات جواز السفر 

واملرافقني. 
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