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 استبعاد عجب والبريكي والقحطاني من قائمة األزرق النهائية 

 االتحاد اآلسيوي عن ثبوتيات العنزي وراشد: غير كافية! 
  عبدالعزيز جاسم 

  رفض االتحاد اآلسيوي لكرة القدم الثبوتيات 
التي أرســــلها اتحاد الكرة صباح أمس المتعلقة 
بالسماح بمشاركة فهد العنزي ومحمد راشد في 
نهائيات كأس آســــيا في الدوحــــة ٧ يناير المقبل  

بحجة عدم اكتمال االوراق الثبوتية.
  وكان االتحاد اآلســــيوي اشترط إرسال أوراق 
ثبوتية تؤكد جنسية العنزي وراشد حتى يسمح 
لهما بالمشــــاركة مع األزرق في النهائيات، حيث 
أرسل اتحاد الكرة جوازي سفر كويتيين وبطاقتين 
مدنيتين لالعبين إلى لجنة المســــابقات باالتحاد 

اآلسيوي. 
  كمـــا كان االتحاد اآلســـيوي قـــد رفض كل 
المحاوالت التـــي بذلها اتحاد الكرة بالســـماح 
لالعبين بالمشاركة رغم االثباتات الموجهة من 
الكويت خصوصا ان الالعبين قد سبق لهما ان 
شـــاركا في تصفيات كأس آسيا ولديهما رقم أو 
كود خاص وثابت موجود باالتحاد اآلسيوي، إال 
ان األخير قابل ذلك بالرفض، مؤكدا انه لن يتمكن 
بسبب عطلة أعياد رأس السنة من استقبال أي 
مراســـالت إال البطاقة المدنية لكل العب مسجل 
فيها انهما العبان كويتيان. وبالفعل أرسل اتحاد 
الكرة صباح امس كتابا مرفقا به صورة من جواز 
السفر وبطاقة مدنية للعنزي وراشد، ومدون بها 

في خانة الجنسية «كويتي».
  وكان أمـــس هـــو الموعد االخيـــر لحل هذه 
المشـــكلة، اال ان اتحاد الكرة حاول تفادي هذا 
الموقف الحرج.من جهة أخرى، اســـتبعد مدرب 
االزرق غوران ٣ العبين من قائمة االزرق النهائية 
المشـــارك في نهائيات آســـيا وهم: احمد عجب 
وعبداهللا البريكي وخالد القحطاني، وجاء ذلك 
بعد المباراتين الوديتين مع كوريا الشمالية، وكان 
عجب قد سجل هدف التقدم امام كوريا اول من 

امس والتي انتهت ٢ - ٢، اما استبعاد البريكي 
فجاء بســـبب االصابة، وبذلك يكون االزرق قد 

استقر على قائمة الـ ٢٣ العبا النهائية.

  العنزي والهالل

  وكانت «األنباء» قد نشرت امس نقال عن موقع 
«العربية.نت» تصريحـــا ألمين صندوق نادي 
كاظمة جهاد الغربللي بأن هناك عرضا رســـميا 
تلقاه كاظمة من نادي الهالل السعودي يطلب فيه 
التعاقد مع فهد العنزي، وذلك في حديث للغربللي 
مع صحيفة «الجزيرة» السعودية، ذكر فيه ان 

الموضوع لم يبت فيه حتى اآلن. 
  اال ان أمين سر كاظمة حسين بوسكندر في 
تصريـــح لـ «األنباء» نفى هـــذا الكالم وقال: لم 
يصلنا أي عرض وكل ما ذكر ليس صحيحا وال 
نعلم لماذا نســـب للغربللي هذا الكالم، وبحكم 
موقعي فإن جميع المراسالت الرسمية في النادي 
تتم عن طريقي وال يوجد أي عرض رسمي من 
الهالل نهائيا وليســـت هناك مفاوضات النتقال 

العنزي إلى صفوفه. 

  الغربللي: رغبة هاللية

  بدوره قال جهاد الغربللي لـ «األنباء» انه لم 
يقل ان هناك عرضا رســـميا من الهالل بل قلت 
وبالتحديد «ان عضو شرف نادي الهالل األمير 
نواف بن محمد قد ابدى رغبة منذ فترة في ضم 
فهد العنـــزي لصفوف الهالل، ولم يصلنا كتاب 
حتى اآلن بهذا الخصوص وان ما نســـب لي من 

كالم غير صحيح». 
  وكان مدرب األزرق الصربي غوران توڤاريتش 
حتى اول من امس غير متأكد من مشاركة العنزي 
وراشد من عدمها في نهائيات كأس آسيا ولذلك لم 
يشركهما في مباراة كوريا الشمالية الودية اول 

من امس التي انتهت بالتعادل ٢-٢ في معسكر 
القاهـــرة، إال ان بعض المصادر اشـــارت إلى ان 
عدم السماح لالعبين بالمشاركة في المباراة كان 
بسبب إصابة راشد وعدم تعافيه كليا حتى اآلن 
اما العنزي فكان يشعر بشد عضلي ولذا فضل 
غوران إراحته خوفا من تفاقم الشـــد وتعرضه 
لإلصابة.  ويواصل األزرق تدريباته اليوم على 
فترة واحدة، على الرغم من خوضه مباراة صعبة 
ومجهود كبيـــر اول من امس على ملعب الهدف 
بمدينة ٦ اكتوبـــر. وخالل المباراتين الوديتين 
اللتين خاضهما األزرق أمام كوريا الشمالية حاول 
غوران مشاركة النسبة األكبر من الالعبين، إلعطاء 
الفرصة اكثر لالعبين للوقوف على مســـتواهم 
وحتي يساعده ذلك في اختيار القائمة النهائية. 
ويبحـــث الجهاز الفني خالل التدريبات الحالية 
الوقوف على التشكيلة األنسب في اللقاء الودي 

الثالث «االخير» امام زامبيا ٣١ الجاري.
  من جانبه، قال مدير المنتخب أسامة حسين ان 
الجهاز الفني نجح من خالل المباراتين الوديتين 
ان يقــــف على قدرات معظم الالعبين الموجودين 
ووضعهم على المحك، حيث كشفتا عن العديد من 
األخطاء والسلبيات، وسيعمل الجهاز الفني بقيادة 
الصربي غوران على تصحيحها قبل خوض االزرق 

مباراته الودية الثالثة امام زامبيا.

  صرف النظر عن غوران 

  من جهة اخرى، صرف نادي النصر اإلماراتي 
النظر عن التعاقد مع مدرب منتخبنا غوران.حيث 
يحاول النصر حاليا من خالل المفاوضات التعاقد 
مع مدرب السد السابق الروماني كوزمين. وكان 
موقــــع الورلد كوتش ذكر أول من امس ان النصر 
اقترب مــــن التعاقد مع غوران بعد نهائيات كأس 

 جراح العتيقي يعترض تقدم مهاجم كوريا الشماليةآسيا. 

 البرتغالي جوزيه بيسيرو يأمل في قيادة السعودية للقب الرابع

 فيصل الدخيل يرفع كأس آسيا وإلى جانبه محبوب جمعة 

 السعودية وإيران واليابان األكثر فوزًا بـ ٣ ألقاب لكل منها أكد أنه ال يخشى اإلقالة في حال الفشل في قطر

 األزرق افتتح سجل إنجازات العرب بيسيرو: «األخضر» ال يحتاج إلى العبي الخبرة
 عطري يطالب الالعبين بالحفاظ 

على سمعة الكرة السورية

 مؤتمر صحافي للجنة المنظمة 
وبن همام اليوم

 طالب رئيس احلكومة السورية محمد ناجي عطري املنتخب 
السوري لكرة القدم خالل استعداداته خلوض النهائيات بأن يكون 
قائما على العمل اجلماعي وتكامل االدوار واخلطط بغية الفوز 

واثبات جدارتهم وتطور الكرة السورية امام الفرق االخرى.
  ودعا عطري خالل لقائه الالعبني قبيل سفرهم الى االمارات 
القامة معسكر تدريبي الى بذل اقصى اجلهود واملهارات للحفاظ 
على سمعة الكرة السورية وحتقيق الفوز لتقدميه هدية جلماهير 
الرياضة السورية.وشدد على أهمية حتقيق الفريق للمزيد من 
االجنازات الرياضية على الســـاحة الدولية حتقيقا لطموحات 
اجلماهير السورية واثبات وجود ومكانة الكرة السورية وحتقيق 

حلمها بالفوز في احملافل الرياضية.
  من جانبه، أكد العقيد نائب رئيس احتاد الكرة ورئيس البعثة 
تاج الدين فارس على اهتمام الدولة بالرياضة عموما وباملنتخب 
الوطني لكرة القدم خصوصا وتقدمي الدعم الالزم له االمر الذي 

انعكس ايجابا على احلالة التدريبية والنفسية لدى الالعبني.
  فيما أكد الالعبون أنهم سيكونون على قدر املسؤولية وبذل 
اكبر جهد إلدخال الفرحة الى قلوب اجلماهير السورية من خالل 

حتقيق االنتصارات في هذه النهائيات.

 تعقد اللجنة املنظمة لبطولة كأس آســـيا واالحتاد اآلسيوي 
لكـــرة القدم وحملة «أيـــادي اخلير نحو آســـيا» اليوم مؤمترا 
صحافيا بحضـــور رئيس االحتاد القاري للعبة محمد بن همام 
ورئيـــس االحتاد القطري لكرة القدم ورئيـــس اللجنة املنظمة 
الشيخ آل ثاني واملدير باإلنابة حلملة «أيادي اخلير نحو آسيا» 

عيسى املناعي.
  وأوضحـــت وكالة األنباء القطرية أن اللجنة احمللية املنظمة 
للبطولة افتتحت أمس األول املركز االعالمي الرئيســـي اخلاص 

ببطولة آسيا. 

 أوسييك يحافظ على عناصر الخبرة في «الكنغارو»
 أعلن األملاني هولغر اوسييك مدرب منتخب 
استراليا لكرة القدم تشكيلة من ٢٣ العبا للمشاركة 

في كأس آسيا.
  تتضمن التشكيلة ١٩ العبا يحترفون خارج 
استراليا، ١٢ منهم خاضوا غمار نهائيات مونديال 

جنوب أفريقيا الصيف املاضي.
  ومن أبرز األسماء التي يعول عليها اوسييك في 
النهائيات تيم كاهيل وهاري كيويل واحلارس مارك 
شفارتزر ولوكاس نيل وساشا اوغنينوفسكي 
أفضل العب آسيوي لعام ٢٠١٠ الذي انضم الى 
املنتخب للمرة األولى ضد مصر (٠-٣) الشهر 

املاضي.
  وهنـــا التشـــكيلة: مارك شـــفارتزر (فوالم 
اليت  اإلجنليزي)، نايثان كو (سوندرييســـك 
ســـبورت الدمناركي)، تيم كاهيـــل (ايڤرتون 
االجنليزي)، ديڤيد كارني (بالكبول االجنليزي)، 

جايسون كولينا (غولد كوست يونايتد)، بريت 
اميرتون (بالكبيرن روڤرز االجنليزي)، ريتشارد 
غارسيا (هال سيتي االجنليزي)، بريت هوملان 
(ألكمار الهولندي)، مايل جيديناك (جنكلبيرليجي 
التركـــي)، هاري كيويل ولـــوكاس نيل (غلطة 
سراي التركي)، ســـكوت ماكدونالد (ميدلزبره 
االجنليزي)، مات ماكاي (بريزباين رور)، جايد 
نورث (ولينغتون فينيكس النيوزيلندي)، ساشا 
أوغنينوفسكي (سيونغنام الكوري اجلنوبي)، 
كارل فاليري (ساســـوولو كالتشو االيطالي)، 
لوك ويلكشير (دينامو موسكو الروسي) وبراد 
جونز (ليڤربول االجنليـــزي) ونيل كيلكيني 
(ليـــدز يونايتد االجنليزي) وروبي كورســـي 
(ملبورن فيكتوري) وماثيو ســـبيرانوفيتش 
(اوراوا رد داميونـــدز الياباني) وجون ماكاين 

(النصر السعودي). 

 العربية.نـــت: أكد مدرب املنتخب الســـعودي 
البرتغالي جوزيه بيسيرو أنه تعمد استبعاد العبي 
اخلبرة من صفوف «األخضر» املشـــارك في كأس 

آسيا كونهم ال يتناسبون مع املرحلة احلالية.
  وأبدى بيســـيرو تفاؤله بقـــدرة األخضر على 
الوصـــول إلى نهائي البطولة اآلســـيوية، واصفا 
املنتخب بالقوي حتى وإن تراجعت نتائجه الفترة 

املاضية، مؤكدا أنه ما زال يتمتع بهيبته.
  وقال: «الســـعودية رفعت اللقب ثالث مرات، 
وأنا شخصيا أسعى ألحققه معها للمرة الرابعة، 

وهذا األمر ليس بالصعب كون املنتخب السعودي 
مرشحا قويا للوصول للمباراة النهائية».

  وأضاف: «يجب أن يعرف اجلميع أنه ال فائدة 
من املشـــاركة في البطولة ما لم ندخلها لتحقيق 
اللقب، الذي ستواجهنا عقبات كثيرة حتى نصل 
إليه، لكنني متأكـــد من أن الطموح أقوى من تلك 

العقبات».
  وختم املدرب البرتغالـــي حديثه مؤكدا أنه ال 
يخشـــى اإلقالة من منصبه في حال عدم حتقيقه 

لقب كأس آسيا.

 تتجه أنظار عشاق كرة القدم 
في القارة اآلسيوية من ٧ الى 
٢٩ يناير املقبل الى الدوحة التي 
تستضيف نهائيات كأس آسيا 
الـ ١٥ لتكون املرة الثانية التي 
حتتضن فيها العاصمة القطرية 

البطولة بعد عام ١٩٩٢.
  واستضافت ٣ دول عربية 
الكويت  البطولة هـــي  اخرى 
واإلمارات ولبنان أعوام ١٩٨٠ 

و١٩٩٦ و٢٠٠٠ على التوالي.
  وتأتي نهائيات كأس آسيا 
في الدوحة بعد مرور نحو شهر 
على فوز قطر بشرف استضافة 
نهائيات كأس العالم عام ٢٠٢٢ 
إثر تفوقها على الواليات املتحدة 
في اجلولة االخيرة من التصويت 
في الثاني من الشهر اجلاري في 

زيوريخ.
  وشهدت البطولة اآلسيوية 
دخول املنتخبات العربية الى 
منافساتها في السبعينيات فقط 
وحتديدا في البطولة اخلامسة 
في تايلند عام ١٩٧٢ وذلك بعد 
ان جنحت االحتادات الوطنية 
العربية في إبعاد إسرائيل عن 

عضوية االحتاد اآلسيوي.
الكويت أول    وكان منتخب 
منتخـــب عربي يحـــرز اللقب 
في البطولة التي اســـتضافها 
على أرضه عام ١٩٨٠، ثم خلفه 
املنتخب السعودي الذي تزعم 
الساحة اآلسيوية في بطوالت 

١٩٨٤ و١٩٨٨ و١٩٩٦.
  وتعتبر السعودية مع إيران 
واليابان األكثـــر فوزا باللقب 
القاري بـ ٣ ألقاب لكل منها، فيما 
كانت الصبغة االولى للبطولة 
عند انطالقتها كورية جنوبية 
إذ افتتحت الســـجل اآلسيوي 
باللقبني األولـــني عامي ١٩٥٦ 

و١٩٦٠.
  وكانـــت حقبـــة املنتخب 
اإليراني من أواخر الستينيات 
حتى منتصف السبعينيات حني 
انتـــزع اللقب ٣ مرات متتالية 
أعوام ١٩٦٨ و١٩٧٢ و١٩٧٦، في 
حني توجت اليابان أعوام ١٩٩٢ 

و٢٠٠٠ و٢٠٠٤.
  نهائي النسخة االخيرة التي 
احتضنتها ٤ دول هي ڤيتنام 
وتايلند وماليزيا واندونيسيا 
أقيم في جاكرتـــا والتقى فيه 
العراق  منتخبان عربيان هما 
الفوز من  والســـعودية فكان 
نصيـــب األول بهدف ملهاجمه 
اللقب  يونس محمـــود منحه 

األول في تاريخه.
  وكانـــت أولى مشـــاركات 
منتخبنا في النسخة اخلامسة 
التي استضافت تايلند نهائياتها 
عام ١٩٧٢ بعد أن كانت البطولة 
نقطة حتـــول مهمة في تاريخ 
البطولة اآلسيوية ألنها شهدت 
املشاركة العربية االولى فيها بعد 
العربية  ان جنحت االحتادات 

في إبعاد إسرائيل عن االحتاد 
اآلسيوي.

الدور    وخرج منتخبنا من 
األول بعد أن لعب في املجموعة 
التمهيدي  الـــدور  الثانية في 
الـــى جانب كوريـــا اجلنوبية 

وكمبوديا.
  وفي النسخة التي تليها في 
إيران عام ١٩٧٦ متكن منتخبنا 
من اختـــراق الصفوف وإبعاد 
املنتخـــب العراقي عن طريقه 
في نصـــف النهائي بنتيجة ٣ 
ـ ٢ قبل أن يخسر في النهائي 

أمام ايران ٠ ـ ١.
  وبعد ذلك بـ ٤ سنوات أصبح 
«األزرق» أول منتخـــب عربي 
يحرز لقب كأس آسيا بعد فوزه 
على كوريا اجلنوبية ٣ ـ ٠ في 
املباراة النهائية التي أقيمت في 
ســـتاد صباح السالم بالنادي 
العربي ليفتح منتخبنا الباب 
لبقية املنتخبات العربية التي 

أحرزت اللقب بعد ذلك.
النهائيات  الـــى    وبالعودة 
وزعت املنتخبـــات الـ ١٠ على 

مجموعتني، ضمت االولى إيران 
وكوريا الشـــمالية وســـورية 
والصـــني وبنغالديش وتأهل 
إيـــران وكوريا،  منها منتخبا 
الثانيـــة كوريا  فيما ضمـــت 
اجلنوبية والكويت وماليزيا 
وقطر واإلمـــارات وتأهل منها 

منتخبا كوريا والكويت.
النهائي، فازت    وفي نصف 
الكويت على إيران ٢ـ  ١، وكوريا 
اجلنوبية على كوريا الشمالية 
بالنتيجة ذاتها، وفاز األزرق بعد 

ذلك بلقب البطولة.
  وغاب منتخبنا عن النسخة 
الـ ٤ األخيرة والتي استضافتها 
تايلند وڤيتنام وماليزيا، والتي 
شهدت سحب منتخبات غرب 
القارة البســـاط من منتخبات 
الشرق بتأهل منتخبني عربيني 
الى املباراة النهائية هما العراق 

والسعودية.
  وتوج العـــراق بطال للمرة 
االولى في تاريخه بفوزه على 
األخضر بهدف ملهاجمه يونس 

محمود.

 المنتخبات الفائزة باللقب 
 الوصيف  البطل  الدولة المضيفة  السنة 

 إسرائيل  كوريا. ج  هونغ كونغ  ١٩٥٦ 

 إسرائيل  كوريا. ج  كوريا. ج  ١٩٦٠ 

 الهند  إسرائيل  إسرائيل  ١٩٦٤ 

 ميامنار  إيران  إيران  ١٩٦٨ 
  (بورما سابقا) 

 كوريا  إيران  تايلند  ١٩٧٢ 

 الكويت  إيران  إيران  ١٩٧٦ 

 كوريا. ج  الكويت  الكويت  ١٩٨٠ 

 الصني  السعودية  سنغافورة  ١٩٨٤ 

 كوريا. ج  السعودية  قطر  ١٩٨٨ 

 السعودية  اليابان  اليابان  ١٩٩٢ 

 اإلمارات  السعودية  اإلمارات  ١٩٩٦ 

 السعودية  اليابان  لبنان  ٢٠٠٠ 

 الصني  اليابان  الصني  ٢٠٠٤ 

 السعودية  العراق  اندونيسيا  ٢٠٠٧ 


