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 فهد العنزي تألق أمام زامبيا وسجل هدفني 

 فراس اخلطيب ورقة سورية الرابحة في البطولة 

 قائد «االخضر» السعودي ياسر القحطاني يسعى لتعويض االخفاق في نهائي كأس آسيا املاضية 

 ٢٠١٠ عام االنتصارات واإلخفاقات والمشاكل في أروقة المحاكم في الرياضة المصرية

 القحطاني: لدينا حافز كبير الستعادة الزعامة على الصعيد القاري 

 «األخضر» لتعويض إخفاقاته في الفوز باللقب الرابع
 يســــعى املنتخب السعودي 
لكرة القدم إلى احلفاظ على بريقه 
وتاريخــــه احلافل فــــي بطوالت 
كأس آسيا بالتألق مجددا واحراز 
لقبه الرابع عندما يخوض غمار 
النسخة اخلامسة عشرة في الدوحة 
املقبل يستهل «األخضر»  الشهر 
السعودي مشــــواره في البطولة 
ضمن املجموعة الثانية الى جانب 

سورية واالردن واليابان.
الســــعودي  املنتخب    ســــجل 
نتائج الفتة في مشاركاته السبع 
فــــي البطولة حتــــى االن، اذ فاز 
بالكأس ٣ مرات أعوام ١٩٨٤ و١٩٨٨ 
و١٩٩٦، وحــــل وصيفا في مثلثها 
أعوام ١٩٩٢ و٢٠٠٠ و٢٠٠٧. تسيد 
املنتخب السعودي حقبة كبيرة 
من البطولة إذ لم يغب عن املباراة 
النهائية منذ عام ١٩٨٤ باستثناء 
دورة الصني ٢٠٠٤ التي شــــهدت 
أسوأ مشاركة للكرة السعودية حني 
خرج من الدور األول. وسيسعى 
املنتخب السعودي الى تعويض 
اخفاقه في املباريات النهائية، حيث 
خسر في ثالث بطوالت، في نهائي 
كأس آسيا ٢٠٠٧ امام العراق، وامام 
عمان في «خليجي ١٩» في مسقط، 
وامــــام الكويت في «خليجي ٢٠» 

في اليمن.

  مرحلة عدم توازن

  منذ خســــارة نهائــــي ٢٠٠٧ 
واملنتخب السعودي يعيش مرحلة 
عدم توازن على مستوى النتائج، 
فأضاع حلم التأهل لكأس العالم 
للمرة اخلامسة على التوالي مرتني 
باألمتار األخيرة مرة أمام كوريا 
الشمالية واخرى أمام البحرين. 
وبرغم الضغــــوط الكبيرة التي 
البرتغالي  املــــدرب  يتعرض لها 
جوزيه بيسيرو منذ إخفاقه في 
تصفيــــات املونديال، فانه متكن 
من تنفيذ برنامج إعدادي طويل 
للبطولة اآلسيوية إذ جهز منتخبني 
خاض بهما املعسكرات واملباريات 
الودية املختلفة بغية إبقاء البديل 
جاهزا في أي وقت.واجه املنتخب 
السعودي في حتضيراته منتخبات 
كبيرة مثل أسبانيا وغانا وبلغاريا 
والغابون، وشارك مبنتخب جله 

مــــن الالعبــــني الشــــباب بدورة 
اليمن  كأس اخلليج األخيرة في 
وحل ثانيا.ويحســــب لبيسيرو 
أنه اكتشــــف عددا من العناصر 
الواعدة ومنحهم الفرصة وهم مهند 
عســــيري وابراهيم غامن ومحمد 
عيد واحمد عباس وراشد الرهيب 
وعبدالعزيز الدوسري واحلارس 
عســــاف القرني وخالد الغامدي 

ويحيى.
  وقال بيسيرو «الكرة السعودية 

انتقاليــــة تعتمد  متر مبرحلــــة 
على اإلحــــالل والتجديد لتكوين 
منتخب للمســــتقبل، وفي الوقت 
ذاته االستعداد للمشاركات املقبلة 
من خالل حتقيق االنســــجام بني 
الالعبني باالعتماد على طريقة لعب 
منظمة تعطي املنتخب السعودي 
هوية ميكنه من خاللها التنافس 
بقوة في املســــتقبل وكذلك منح 
الالعبني فرصة إلثبات املستويات 
التي قدموها مع فرقهم». واكد «انه 

اســــتفاد كثيرا من دورة اخلليج 
باكتشاف عناصرة صاعدة»، وشدد 
«علــــى ثقته في قــــدرة املنتخب 
السعودي على املنافسة على لقب 

كأس آسيا».
  وابــــدى تخوفه مــــن مداهمة 
االصابات لالعبني بقوله «االصابة 
تسببت في استبعاد محمد عيد وقد 
نفتقد خدمات الشاب ابراهيم غالب 
للسبب ذاته، كما اننا خسرنا العبني 
في وقت سابق امثال احمد عباس 

الغنام». وحلقت  وعبداللطيــــف 
اصابة باملهاجم محمد السهالوي 
الذي اظهرت صورة االشــــعة انه 
يعاني من كدمة قوية في الركبة 
ستجبره على الراحة ملدة اسبوع. 
ولم تكن اسماء السهالوي وعباس 
التشكيلة  والغنام وغالب ضمن 
النهائية الواردة على موقع االحتاد 

السعودي للعبة.
  وبــــدوره اكد قائــــد املنتخب 
القحطانــــي  الســــعودي ياســــر 
«منتخبنــــا لديــــه حافــــز كبير 
الســــتعادة بريقه على الصعيد 
القاري والتتويج باللقب اآلسيوي، 
فاملركز الثاني مثل األخير بالنسبة 
التي ال  الى اجلماهير السعودية 
ترضى إال باأللقاب». واشــــار الى 
انه «في الفترة ما بني ٢٠٠٧ و٢٠١٠ 
حل املنتخب السعودي وصيفا في 
بطولتني للخليج وفي بطولة آسيا 
وخــــرج ايضا من تصفيات كأس 
العالم، لذلك سنسعى نحن كالعبني 
إلى تعويض اجلمهور السعودي 

بتحقيق البطولة اآلسيوية».
  واعتبر القحطاني ان املنتخب 
السعودي «ميتلك عناصر شابة 
مؤهلة للمنافسة على البطولة رغم 
صعوبة املنافسة، فنحن متفائلون 
بتحقيق اللقب في الدوحة».خاض 
منتخب السعودية مباراة واحدة 
بعد كأس اخلليج وخسرها الثالثاء 
املاضي امام نظيره العراقي بهدف 
الذي كان سجل  ليونس محمود 
الهدف في نهائي نسخة ٢٠٠٧ في 
جاكرتا، وسيلتقي نظيره البحريني 
اليوم في املنامة، ثم مع انغوال قبل 
بدء مشواره في البطولة. وضمت 
التشكيلة:حلراســــة املرمى: وليد 
عبداهللا ومبروك زايد وحســــني 
شيعان، وللدفاع: عبداهللا شهيل 
واسامة هوساوي وكامل املوسى 
واســــامة املولد ومشعل السعيد 
ومحمد مســــعد، وللوسط: احمد 
عطيف ومناف ابو شقير ومحمد 
الشلهوب ومعتز املوسى وسعود 
كريري وعبده عطيف وعبدالعزيز 
الدوسري وتيسير اجلاسم ونواف 
العابد، وللهجوم: ناصر الشمراني 
ونايف هزازي وياسر القحطاني 

ومهند عسيري. 

 سورية تبحث عن «مفاجأة» في المشاركة الخامسة

 خسارة سورية أمام كوريا الجنوبية
ــوري امام نظيره الكوري اجلنوبي ٠-١  ــر املنتخب الس  خس
في مباراة دولية ودية في دبي.وسجل دونغ وون هدف املباراة 
الوحيد في الدقيقة ٨٣.وهي اخلسارة الثانية للمنتخب السوري 
ــيوية بعد  في مبارياته الثالث االخيرة االعدادية للنهائيات اآلس
االولى امام العراق صفر-١ في دمشق االربعاء املاضي، مقابل فوز 
على العراق ١-٠ ايضا في ١٨ ديسمبر احلالي في مدينة السليمانية 
ــورية في معسكرها التدريبي  العراقية. وهي املباراة االولى لس
ــرة قبل النهائيات غدا امام  ــتخوض الثانية واالخي في دبي، وس
ــورية في النهائيات في املجموعة الثانية الى  االمارات. وتلعب س
جانب السعودية واليابان واالردن. اما كوريا اجلنوبية فتلعب في 

املجموعة الثالثة الى جانب البحرين واستراليا والهند.

 يتطلع منتخب ســــورية 
امللقــــب بفريق النســــور في 
مشاركته اخلامسة في نهائيات 
كأس آسيا لكرة القدم الى صنع 
املفاجأة وخلط أوراق املجموعة 
الثانية التي تضمه الى جانب 
اليابان والسعودية واالردن 
النسخة اخلامسة عشرة  في 
الدوحة.ويأمل منتخب  فــــي 
ســــورية بعد غياب دام نحو 
١٤ عامــــا فــــي رســــم صورة 
مغايرة ملشاركاته السابقة في 
النهائيات التي خرج فيها من 
الدور االول في الكويت ١٩٨٠، 
وسنغافورة ١٩٨٤، والدوحة 
١٩٨٨، وأبوظبي ١٩٩٦، وان كان 
عانى خالل االسابيع االربعة 
املاضية من مشاكل تدريبية 
بعد هروب املــــدرب الصربي 
راتومير دوجوكوفيتش قبل 
ان يفاجئ احتاد الكرة السوري 
اجلميع قبل اســــبوعني فقط 
الروماني تيتا  مــــع  بتعاقده 
فاليريــــو الذي اســــتقال من 
تدريب فريق االحتاد السوري 
بعد ان قاده للفوز بلقب كأس 
االحتاد اآلســــيوي.وكان تيتا 
اختــــار ٢٣ العبا من بينهم ٦ 
محترفني وهم: مصعب بلحوس 
وبــــالل عبــــد الــــدامي وعادل 
عبــــداهللا ومحمد زينو وعبد 
الرزاق احلســــني (الكرامة)، 
وجهاد باعــــو واحمد صالح 
وبرهان صهيوني وندمي صباغ 
وفراس اســــماعيل (اجليش) 
وقصي حبيــــب وعلي دياب 
(الشــــرطة) ورضوان االزهر 
وسامر عوض (املجد) وعبد 
القادر دكة وطه دياب (االحتاد) 
وعدنان احلافــــظ (الوحدة)، 
وســــنحاريب ملكي (لوكرين 
البلجيكــــي) ولؤس شــــنكو 
(البــــورغ الدمناركي) وجهاد 
احليســــن وفراس اخلطيب 
(القادسية) وعبد الفتاح االغا 
(وادي دجلة املصري) ووائل 
عيان (الفيصلي السعودي).

  ميتاز املنتخب الســــوري 
بروح العبيه القتالية وبارتفاع 
قدراتهم البدنية وان كان على 
حساب نقص املهارات الفنية 
التي تتوافر حصرا في ثالثة 
الوســــط  العبني وهم ثنائي 

جهاد احلســــني وعبد الرزاق 
احلســــني واملهاجم املعروف 
فراس اخلطيــــب، وان كانت 
املشكلة التي ستواجه تيتا في 
النهائيات هي ايجاد التشكيلة 
املناســــبة واملنسجمة ما بني 
الالعبــــني احملليني واآلخرين 

احملترفني في اخلارج.
  وبرغم صعوبة مهمته في 
النهائيات، فان فريق النسور 
يأمل في كسر حاجز التفوق 
اليابانــــي والســــعودي الذي 
سيطر على معظم مواجهاته 

معهما الودية والرسمية. 

 تباين حصاد الرياضــــة املصرية في عام ٢٠١٠ 
بني افراح واجنازات في احملافل الدولية في االلعاب 
الفردية واجلماعية واخفاقات ومشــــاكل في أروقة 
احملاكم االدارية. لكن يبقى االجناز االبرز للرياضة 
املصرية في العام املنقضي هو تتويج منتخب بالدها 
بلقب كأس االمم االفريقية للمرة الثالثة على التوالي 
والسابعة في تاريخه وهما رقمان قياسيان يستحيل 
حتطيمهما في املدى املتوسط ان لم يكن على املدى 
الطويل.وحقق املنتخب املصري الفوز في كل مبارياته 
السبع في العرس القاري الذي اقيم في انغوال وذلك 
على حســــاب نيجيريا ٣-١ وموزمبيق ٢-٠ وبنني 
بالنتيجة ذاتها في الدور االول، والكاميرون ٣-١ بعد 
التمديد في الــــدور ربع النهائي، واجلزائر ٤-٠ في 
نصف النهائي، وغانا ١-صفر في املباراة النهائية. 
وحصد املنتخب املصري ألقاب أحسن مدرب (حسن 
شحاتة) وأحسن العب في البطولة (أحمد حسن) 
وأحسن حارس مرمى في أفريقيا للمرة الثالثة على 

التوالي (عصام احلضري) واحســــن مدافع (وائل 
جمعة) وهداف البطولة (محمد ناجي جدو) برصيد 
خمسة اهداف. وفاز القائد احمد حسن بلقب احسن 
العب في أفريقيا غير محترف خارج القارة السمراء 

لعام ٢٠١٠ في ديسمبر املاضي.
  وضمن املنتخب املصري للشباب بطاقة التأهل 
لبطولة أمم أفريقيا التي ستقام في ليبيا العام املقبل. 
لكن ممثلي الفراعنة في الكــــؤوس القارية االهلي 
واالسماعيلي وحرس احلدود وبتروجيت خرجوا 

خالي الوفاض.
  وتألقت املنتخبات املصرية في بطوالت رفع االثقال 
وحصدت معظم امليداليات في البطولة السادســــة 
عشرة للناشئني واحلادية عشرة للناشئات والثانية 
للشــــباب والشابات برصيد ٨٧ ميدالية (٦٤ ذهبية 
و٢٠ فضية و٣ برونزية)، وضمنت تأهلها الى دورة 

االلعاب االوملبية للشباب بسنغافورة.
  وتأهل منتخب الكرة الطائرة للسيدات الى الدورة 

االوملبية للشباب بعد الفوز بالدورة التأهيلية عن 
القارة االفريقية التي اســــتضافتها القاهرة، وحقق 
املنتخب املصري للجودو ثالث ميداليات في االوملبياد 
الشبابي (ذهبية السالم الشهابي في وزن ١٠٠ كلغ 
وبرونزيتان لرمضان درويش في الوزن ذاته وحسني 

حفيظ في وزن ٧٣ كلغ).
  وجنح أبطال مصر الشباب في تسطير ملحمة 
في ســــماء العاملية خالل االوملبياد الشبابي بإحراز 
سبع ميداليات تاريخية بينها ذهبيتان في القوس 
والنشــــاب (ابراهيم صبري) وكرة اليد وفضيتان 
في املصارعة (حمدي عبد الوهاب في وزن ٨٥ كلغ) 
واجلمباز االيقاعي وثالث برونزيات في رفع االثقال 
(حسن رضا الصراع في وزن ٨٥ كلغ) والفروسية 

(محمد اشرف عبداهللا) واملالكمة (هشام يحيى).
  واحرز املنتخب املصري لالسكواش لقب بطولة 
العالم للناشئني في االكوادور، واحتل املنتخب املصري 
لبناء االجسام املركز االول في بطولة العالم للمرة 

اخلامسة على التوالي اثر تتويجه بست ميداليات.

  المشاكل القضائية

  بدأت االزمات القضائية مبشكلة محمد ناجي جدو 
الــــذي اختار االنضمام الى االهلي بعدما تنصل من 
اتفاقه مع الزمالك رغم توقيعه لالخير قبل نهائيات 
كأس أمم أفريقيا. وانتهت املشكلة بالتراضي بعد ان 
اتخذت منحى التزوير والتقاضي. ومت تغرمي الالعب 
من قبل االحتاد املصري وانتقل بعدها رســــميا الى 
االهلي. وادت املشكلة القضائية الثانية الى بطالن 
انتخابات الزمالك وتعيني جلنة مؤقتة برئاسة جالل 
ابراهيم بسبب دعوى رفعها الرئيس السابق للنادي 
املستشــــار مرتضى منصور. واوقف ســــمير زاهر 
رئيس االحتاد املصري لكرة القدم عن مزاولة نشاطه 
بقرار من القضــــاء االداري فلجأ االخير بدوره الى 
القضاء ليرد اعتبــــاره وحصل على حكم بالعودة 

الى ممارسة مهامه. 

 الكشف عن القائمة النهائية 
للمنتخب الصيني 

 أعلن االتحاد الصيني لكرة القدم القائمة النهائية للمنتخب 
األول والتــــي ضمت ٢٣ العبا اســــتعدادا للبطولة، وتكونت 
التشكيلة بشــــكل كامل باستثناء هاو جونمين، من العبين 
يشاركون مع أندية محلية، في حين أن هاو محترف في نادي 
شالكه األلماني. وتشارك الصين ضمن المجموعة األولى التي 
تضم قطر المضيفة والكويت وأوزبكســــتان، وضمت قائمة 
الصين في حراسة المرمى يانغ زهي (بكين جوان) وزينغ 
تشينغ (ينان جياني)، جوان زهين (غيانغسو شونتيان) وفي 
الدفاع دو وي (زهيجيانغ لوتشينغ) ورونغ هاو (زهيجيانغ 
لوتشينغ) ولي زوبينغ (داليان شيد) وزهاو بينغ (هينان 
جياني) ووانغ كيانغ (تشانغشا جيند) وليو جياني (تشانغشا 
جيند) وزهانغ لينبينغ (شنغهاي شينهوا) ولي جيانبين 
(تشينغدو)، وفي خط الوسط، دينغ زهويجانغ (شاندونغ 
لونينغ) ووان سون (زهيجيانغ لوتشينغ) ويو تاو (شنغهاي 
شينهوا) وزهو هايبين (شاندوغ لونينغ) ويو هاي (شانزي 
زهونغغيان) ويانغ هاو (بكين جوان) وهوانغ بوين (بكين 
جوان)، هاو جونمين (شــــالكه األلماني)، وفي الهجوم جاو 

لين (جوانغزهو) ويانغ زو (لياونينغ هونغيون). 

 اختتم معسكره استعدادًا لنهائيات كأس آسيا

 «األزرق» ُيطمئن جماهيره بعرض رائع 
   مكتسحًا زامبيا برباعية 

  القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
  اختتم منتخبنا الوطني معســـكره في القاهرة 
استعدادا خلوض نهائيات كأس آسيا املقرر انطالقها 
في قطر من ٧ حتى ٢٩ اجلاري وذلك بفوز عريض 
على حســـاب منتخب زامبيـــا ٤-٠، تناوب على 
احرازها كل من يوسف ناصر (١٩)، وفهد العنزي 
(٢١ و٣٣)، وبدر املطوع (٢٥)، وهي املباراة الثالثة 
واألخيرة للمنتخب، حيث سبق ان التقى املنتخب 
الكوري الشمالي مرتني فاز األزرق في األولى ٢-١ 
وانتهت الثانية بالتعادل ٢-٢، وقدم منتخبنا عرضا 
مطمئنا جلماهيره تألق فيه بشكل الفت كل من فهد 
العنزي وبدر املطوع ولم يشارك محمد راشد لعدم 
تعافيه من االصابة، ولعب األزرق بتشكيل مكون 
من نواف اخلالدي حلراســـة املرمى وفهد عوض 
وحسني فاضل ومساعد ندا وعامر املعتوق خلط 
الدفاع ووليد علي وجراح العتيقي وطالل العامر 
وفهد العنزي خلط الوسط وبدر املطوع ويوسف 

ناصر خلط الهجوم.
  ومن املقرر ان تعود بعثة املنتخب الى البالد غدا 
على ان يتوجه الى الدوحة الثالثاء املقبل خلوض 
مواجهات املجموعة األولى الى جوار منتخبات قطر 

املضيف والصني وأوزبكستان.
  من جهة أخرى يؤدي االزرق في الـ ٥ بتوقيت 
الكويت تدريبه االخير مبعسكره املغلق الذي يقيمه 
مبدينة ٦ اكتوبر، وذلك بعد ان اصر املدرب الصربي 
غوران توڤاريتش على ان يخوض الالعبون مرانا 
قويا اليوم على فترة واحدة، على الرغم من خوض 
االزرق ملباراة صعبـــة ومجهدة امس على ملعب 

الهدف امام منتخب زامبيا.
  مـــن جانبه اكد رئيس بعثـــة االزرق بالقاهرة 
يوسف يتامى ان اجلهاز الفني للمنتخب الوطني 
جنح من خالل هذه التجارب في ان يقف على قدرات 
معظم الالعبني املوجودين بقائمة الفريق ووضعهم 
على احملك املطلوب، كما كشفت املباريات الودية 
الثالث عن العديد من االخطاء والسلبيات التي وقع 
فيها العبو الفريق وسيعمل اجلهاز الفني بقيادة 
الصربي غوران خالل مران اليوم على تصحيحها 
قبل عودة االزرق الـــى الكويت غدا، حيث يبحث 
اجلهاز الفني للمنتخب خالل هذا التدريب الوقوف 
على التشكيلة االنسب والنهائية التي سيخوض 
بها االزرق مبارياته الرســـمية بكأس آسيا بشكل 

اساسي. 


