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 الصين بوابة دخول المطوع ووليد للنادي المئوي
 مباراة زامبيا كانت الرقم ٩٩ في تاريخهما مع «األزرق»

بعد مشاركته الـ ١٠٠ في املباراة 
افتتاح  أمام الصني في  املقبلة 
مباريات األزرق بنهائيات كأس 

أمم آسيا املقبلة ٢٠١٠.
  وكان الزميل البلوشي قد أمت 
ملف وليد علي وقام بإرساله 
مباشرة إلى االحتاد الدولي من 
اجل اإلعداد العتماده بعد مباراة 

األزرق مع الصني.
  وأحرز الالعـــب وليد علي 
في مشـــواره الدولي ٦ أهداف 
وكانت أغلى تلك األهداف في 
مرمى منتخب السعودية يوم 
٥ ديســـمبر املاضي الذي توج 
خاللهـــا األزرق بطـــال لكأس 

اخلليج العربي.
  ولعب وليد مع األزرق أمام 
٤٠ منتخبا دوليا حيث لعب مرة 
أمام منتخبات زامبيا،  واحدة 
سلوڤاكيا، السودان، طاجكستان، 
تركمنستان، ڤيتنام، أوزبكستان، 
قيرغيزستان، املغرب، ماليزيا، 
النرويج،  البرتغال،  ليتوانيا، 
أرمينيا،  كوريـــا اجلنوبيـــة، 
فنلندا، ســـاحل العاج، أملانيا، 
الهند، العـــراق، التفيا، ليبيا، 
فيما لعب مرتني أمام أذربيجان، 

الصني، مصر واندونيسيا.
  ولعب وليد علي ٣ مباريات 
أمام كل من اســـتراليا، كوريا 
الشمالية، فلســـطني واليمن، 
ولعب ٤ مباريات أمام البحرين، 
األردن، لبنان وســـنغافورة، 
وخمس مباريـــات أمام إيران، 
وستة مباريات أمام قطر، و٧ 
أمام عمان واألمارات  مباريات 
وأخيرا ٨ مباريات أمام السعودية 

وسورية. 

  وجنح املطوع في تسجيل 
٣٥ هدفـــا دوليا فـــي تاريخه 
التهديفي  حيث استهل سجله 
في مباراته الدولية األولى أمام 
سنغافورة في ٢٧ سبتمبر ٢٠٠٣، 
وجنح املطوع في تسجيل أول 
هدفني متتاليني في مرمي منتخب 
فلســـطني في تصفيات كأس 
أمم آسيا يوم ٨ أكتوبر ٢٠٠٣، 
واستطاع املهاجم الدولي املطوع 
ان يسجل «سوبر هاتريك» في 
مرمى املنتخب الهندي مبباراته 

يوم ١٣ نوفمبر ٢٠١٠.

  بطاقة حمراء وحيدة

  وفـــي الوقت الـــذي يعاني 
منه املهاجمون من اخلشـــونة 
وااللتحامات القوية من جانب 
املدافعني فقد أبلى الالعب بالء 
حســـنا في التهديـــف وقابله 
حذر وخوف من مدافعي الفرق 
األخرى حيث نال خاللها الالعب 
٩ بطاقات صفراء في تاريخه 
وبطاقة طرد واحدة كانت في 
مباراة األزرق مع مصر الودية 

يوم ٢٧ مايو ٢٠٠٥.
  ومن املؤكد أن يعتمد االحتاد 
الدولي لكرة القدم «فيفا» ملف 
القادســـية واملنتخب  العـــب 
الوطني بدر املطوع «اجلنرال» 
العبا رسميا في النادي املئوي 
املقبل حيث  في مطلع فبراير 
البلوشي  الزميل حســـني  قام 
بإرســـال ملف الالعب املذكور 
الدولي  إلى االحتاد  مباشـــرة 
وحتديدا إلى اللجنة املختصة 
في هذا الشأن واملسماة بلجنة 
إحصاء وتأريخ لعبة كرة القدم 

ويتضاعف الرقم إلى ١٨ مباراة 
في عام ٢٠٠٩ وأخيرا ١٤ مباراة 
في عام ٢٠١٠ لتكـــون مباراة 
زامبيا الودية األخيرة في عام 
٢٠١٠ املباراة رقم ٩٩ في تاريخ 

الالعب املطوع.
  ولعب املطـــوع مع األزرق 
في الكثير من البطوالت، حيث 
شارك في ٥ كؤوس خليج في 
أعـــوام ٢٠٠٣ و٢٠٠٤ و٢٠٠٧ 
و٢٠٠٩ وأخيرا ٢٠١٠، وشارك 
معهـــم في كأس آســـيا ٢٠٠٤ 

وحاليا في ٢٠١١.

  ٣٦ منتخبا و٣٥ هدفا

  وخاض بدر املطوع مبارياته 
الدولية أمام ٣٦ منتخبا حيث 
لعب مباراة واحدة أمام منتخبات 
أرمينيا، الصني، ساحل العاج، 
فنلندا، هونغ كونـــغ، كينيا، 
قيرغيزســـتان، التفيا، ليبيا، 
البرتغال، سلوڤاكيا، تايوان، 

زامبيا وطاجكستان.
  ولعب املطـــوع ٩ مباريات 
أمام اإلمارات، و٧ مباريات أمام 
منتخبي قطر والبحرين، فيما 
لعب ٦ مباريات أمام منتخبات 
الســـعودية وسورية،  عمان، 
وشارك في أربع مباريات أمام 
منتخبات اســـتراليا، العراق، 

سنغافورة واليمن.
  فيما خاض املطوع ٣ مباريات 
مع األزرق ضد منتخبات إيران 
واألردن وكوريـــا اجلنوبيـــة 
الشـــمالية، وأخيرا  وكوريـــا 
مباراتني أمام أذربيجان، مصر، 
الهند، اندونيسيا، لبنان، ماليزيا، 

فلسطني وأوزبكستان.

الغرافة في   سيكون ملعب 
العاصمـــة القطرية مســـرحا 
لالحتفـــال بخـــوض مهاجم 
منتخبنا الوطني والقادســـية 
القدم بدر املطوع وجنم  لكرة 
نادي الكويت وليد علي مباراتهما  
التي ستسمح  الـ ١٠٠  الدولية 
لهما بدخول النادي املئوي في 
االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا» 
وضمن ابرز الالعبني العامليني 

الدوليني.
  ومتكـــن الزميـــل اإلعالمي 
حســـني البلوشـــي من حصر 
مباريات املطوع جميعها منذ 
أن زج بـــه مـــدرب منتخبنـــا 
الوطني السابق البرازيلي باولو 
كاربجياني بارتداء فانيلة األزرق 
واللعب املباراة الدولية األولى 
له في ٢٧ ســـبتمبر ٢٠٠٣ أمام 
منتخب سنغافورة في تصفيات 
كاس أمم آسيا التي انتهت بفوز 

الكويت بنتيجة ٤ ـ ٠.
  ولعب املطوع املولود في ١٠ 
يناير ١٩٨٥ في صفوف األزرق 
١٢ مباراة دولية في عام ٢٠٠٣ 
وتضاعف العدد إلى ٢٢ مباراة 
دولية في عام ٢٠٠٤، وقل العدد 
إلى ١٣ مبـــاراة دولية في عام 
٢٠٠٥ وبعدها ٨ مباريات فقط 
في عام ٢٠٠٦، فيما كانت خيبة 
أمل الالعب في عام ٢٠٠٧ حينما 
لعب ٤ مباريات فقط بعد إخفاق 
األزرق في التأهل إلى نهائيات 

آسيا.
  وعـــاد املطوع إلـــى التألق 
وقيادة األزرق مرة أخرى حيث 
شـــارك مع املنتخـــب الوطني 
في ٩ مباريـــات في عام ٢٠٠٨ 

 تدريب أول وأخير لألزرق قبل المغادرة إلى الدوحة

 عبدالعزيز جاسم
  يخوض منتخبنا الوطني في الـ ٤ عصرا على ملعب احتاد الكرة 
بالعديلية أول وآخر تدريب له بعد عودته من معســـكر القاهرة 
امس متهيدا للمغادرة غدا إلى الدوحة للمشاركة في نهائيات كأس 
آســـيا التي ستنطلق يوم اجلمعة املقبل، وتضم مجموعة األزرق 
باإلضافة إلى قطر املســـتضيف كال من أوزبكستان والصني الذي 

سيفتتح معه األزرق أولى مبارياته في البطولة السبت املقبل.
  وســـيغادر األزرق غدا فـــي الثالثة عصرا ويقيـــم في فندق 
انتركونتيننتـــال مع باقي منتخبـــات املجموعة على أن يخوض 
تدريباته على امللعب الفرعي ألكادميية اسباير ويخوض تدريبا 
وحيدا على الســـتاد الذي ســـتقام عليه كل مباراة من مبارياته 
حيث ســـيتدرب على ســـتاد ثاني بن جاسم في الغرافة تدريبني 
قبل مبـــاراة الصني مرة، ومرة أخرى قبل مواجهة اوزبكســـتان 
وتدريبا واحدا على ستاد خليفة الدولي قبل مواجهة قطر االخيرة 

في املجموعة.
  وسيخفف املدرب الصربي غوران توڤاريتش في تدريبات اليوم 
األعباء البدنية على الالعبني بعد ان تأكد في معسكر القاهرة أن 
الالعبني قد تشبعوا منها وظهر ذلك جليا في مباراة زامبيا الودية 
األخيرة التي أنهاها الالعبون في شـــوط واحد بـ ٤ أهداف كانت 

النتيجة النهائية للمباراة.
  ومن املتوقع ان تتركز تدريبات األزرق اليوم على شرح األخطاء 
التي حدثت في جميع املباريات الودية بالقاهرة ومحاولة تالفيها 
من خالل تقســـيمة تقام بني الالعبني الـ ٢٣ وسيختار من خاللها 
املدرب تشكيلته األساسية التي باتت معاملها واضحة للجميع مع 
أغلب تبديالته والتي تنحصر دائما في ٤ العبني وبالتالي سيكون 
التركيـــز كبيرا على ١٦ العبا كحـــد أقصى إال إذا حدث امر طارئ 

بإصابة أحد الالعبني من خالل التدريبات اليومية.

   ورمبا تكون اكبر املشاكل لدى غوران هي اختيار الظهير األمين 
الذي ينحصر بني ٣ أسماء أقربهم عامر املعتوق، مع صاحب اخلبرة 
يعقوب الطاهر وكذلك املتألق في الفترة الســـابقة في هذه اجلهة 
محمد راشد، إال أن عدم شفاء هذا األخير من إصابته جعل حظوظه 

في املشاركة كالعب أساسي اقل من املعتوق والطاهر.
  وباستثناء هذه احلالة فإن جميع املراكز ال يوجد فيها تغيير 
فاحلراسة للخالدي والدفاع متواجد فيه مساعد ندا وحسني فاضل 
وفهد عوض والوسط لطالل العامر وجراح العتيقي ووليد علي 

وفهد العنزي والهجوم لبدر املطوع ويوسف ناصر.
  من جهته قال مشرف املنتخب علي محمود ان الالعبني الـ ٢٣ 
سيحضرون جميعا تدريب اليوم حيث ال توجد إصابات أو اعتذار 
ألي ظرف مشـــيرا إلى أن معسكر القاهرة حقق أهدافه من خالل 
رفـــع معدل لياقة جميع الالعبني وكذلـــك خوض مباريات ودية 
قويـــة واالهم من ذلك جتمع الالعبني في مكان واحد يتيح زيادة 
التفاهم بينهم وكذلك مع املدرب وهو احد أهم األمور التي تساعد 

أي منتخب على التألق في أي بطولة.
  وأضاف محمود ان مواجهة زامبيا الودية األخيرة في املعسكر 
التي فاز بهـــا األزرق برباعية نظيفة لم تكن ضعيفة كما تصور 
البعض بل بالعكس كانت قوية وخير دليل أن املنتخب الزامبي يحتل 
حاليا املركز ٧٦ عامليا أي انه متفوق على الكويت بـ ٢٦ مركزا فكيف 
يكون ضعيفا، مضيفا ان العبي األزرق تألقوا واستغلوا الفرص 

ولعبوا كما يريد املدرب خصوصا في تناقل الكرة السريع.
  وبني محمود ان العبي األزرق مصرون على تقدمي نتيجة مرضية 
للجماهير في النهائيات وســـيقاتلون اوال من اجل خطف إحدى 
بطاقتي التأهل في املجموعة، ثم يكون لكل مباراة في الدور الثاني 
حديث آخر، متمنيا أال يتوقف دعم وسائل اإلعالم واجلماهير لألزرق 

حتى نهاية البطولة ألنهم عنصر مهم في جناح املنتخب. 

 منتخبنا يتدرب على الملعب الفرعي ألكاديمية إسباير ويقيم في إنتركونتيننتال

 فهد عوض دخل على التشكيلة األساسية لـ «األزرق» بقوة 

 بارك جي سونغ يقود «محاربي التايغوك» في رحلة البحث عن اللقب القاري 

 األردن تسعى للذهاب 
أبعد من إنجاز ٢٠٠٤

 أور بديًال لغارسيا 
  في تشكيلة «الكنغارو»

 تعيد مشاركة املنتخب األردني 
في النهائيات االســــيوية ذكريات 
ظهــــوره االول فــــي البطولة عام 
٢٠٠٤ في الصــــني حني بلغ الدور 
ربع النهائي قبل ان يخسر بصعوبة 
اليابان. وتكتســــب  امــــام  بالغة 
نهائيات الدوحة مساحة أوسع من 
اهتمام كافة فئات املجتمع األردني 
األمر الذي يشــــكل بنظر املراقبني 
ضغطا اضافيا على التشكيلة التي 
اختارها املدرب العراقي عدنان حمد 
ملواجهة منتخبات اليابان السعودية 
وسورية ضمن املجموعة الثانية. 
وكانت املشــــاركة االولى ملنتخب 
االردن مثيــــرة حيث اجتاز الدور 
االول بتعادلني سلبيني مع كوريا 
اجلنوبية واإلمــــارات وفوز على 
الكويت بهدفي خالد سعد وانس 
الزبون. وبعد مضي ٦ ســــنوات، 
اليزال األردنيون يتذكرون باعتزاز 
مشــــاركة منتخب بالدهم في تلك 
البطولة وحضور ملكهم عبداهللا 
العاشق لكرة  الثاني بن احلسني 
القدم ملبــــاراة االردن واليابان في 
دور الثمانية، كما انه اليزال احلديث 
عن أجواء الوداع األردني املشرف 
والدرامي باخلسارة امامها بركالت 
الترجيــــح التــــي مت اللجوء اليها 
حلســــم التعادل ١-١ في الوقتني 

األصلي واإلضافي.
   واليزال األردنيون يتذكرون 
ايضا تلك اللحظات التي شــــهدت 
تشــــجيع قرابة ٧٠ ألف في بكني 
لالعبــــي االردن وهــــم يقتربون 
من إقصــــاء اليابان قبل قرار غير 
مسبوق حلكم املباراة بنقل مكان 
تنفيذ ركالت الترجيح في حلظات 
عصيبة انعكســــت على الالعبني 
الذين أهــــدروا آخر ٤ ركالت بعد 
تنفيذ أول ركلتني بنجاح وإهدار 

اليابان أول ركلتني. 

 أعلن االحتاد االسترالي لكرة 
القدم ان ريتشارد غارسيا العب 
وسط استراليا استبعد من تشكيلة 
املنتخــــب الذي يســــتعد خلوض 
النهائيات اآلسيوية بسبب اصابة 
في الركبة وسيحل اجلناح تومي 
أور مكانه. واستدعى املسؤولون 
عن املنتخب االسترالي الصاعد أور 
املنتخب ليحل بدال من  لتشكيلة 
غارسيا، ويلعب أور في اوتريخت 
الهولندي. ويصل منتخب استراليا 
اليوم الى دبي القامة معسكر يسبق 
بطولة كأس آسيا وسيواجه االمارات 
وديا في آخر مباراة جتريبية يوم 
االربعاء قبل املغادرة الى قطر يوم 

اخلميس. 

 «محاربي التايغوك» يتسلحون
   بنجومهم لخطف اللقب القاري

  على الرغـــم من بلوغ كوريـــا اجلنوبية 
نهائيات كأس العالم لكرة القدم في النســـخ 
السبع األخيرة واحتاللها املركز الرابع عامليا 
بشـــكل مفاجئ في البطولة التي احتضنتها 
مع اليابان عام ٢٠٠٢، ال يتناســـب سجلها في 
نهائيات كأس آسيا مع سمعتها كونها احدى 

ابرز الدول الكروية في القارة.
   ويتضمن سجل كوريا فوزها باللقب في 
النســـختني األوليني عامي ١٩٥٦ و١٩٦٠، لكن 
محاربي التايغوك مصممون على تغيير األمور 
في النهائيات املقبلة في الدوحة متسلحني بخبرة 
بعض جنومهم في أوروبا وعلى رأسهم مهاجم 
مان يونايتد بارك جي ســـونغ قائد الكتيبة 

الكورية.
   ويعتبر بارك جي ســـونغ الالعب الوحيد 
من الطراز العاملي في صفوف منتخب كوريا 
اجلنوبية وهـــو رمز في بالده والوحيد الذي 
يلعب بانتظام في صفوف أحد أفضل األندية في 
أوروبا حيث تألق في اآلونة األخيرة بتسجيله 
٦ أهداف في ١٠ مباريات أبرزها هدف املباراة 

الوحيد في مرمى ارسنال الشهر املاضي.
   والى جانب بارك جي سونغ، بإمكان كوريا 
اجلنوبية ان تعول على بارك تشو يونغ (موناكو 
الفرنسي) وتشا دو ري (فرايبورغ االملاني) 
جنل األسطورة السابق تشا بوم كون الذي كان 
من أوائـــل الكوريني الذين انتقلوا الى أوروبا 
وحتديدا الـــى صفوف اينتراخت فرانكفورت 
وباير ليڤركوزن االملانيني حيث توج مع األخير 

بطال لكأس االحتاد االوروبي عام ١٩٨٨.
   وستكون البطولة األخيرة لسونغ بعد ان 
أعلن رغبته في االعتزال دوليا مفضال تركيز 

جهوده على ناديه االجنليزي العريق.
   وشارك بارك جي سونغ في جميع مباريات 
بالده في املونديالني السابقني، وكان نقطة الثقل 
في تشكيلة املدرب الهولندي غوس هيدينك 
خالل مونديال ٢٠٠٢ حيث سجل هدف التأهل 

الى الدور الثاني أمام البرتغال، كما لعب دورا 
رئيســـيا في املانيا ٢٠٠٦ حتت اشراف مدرب 
هولندي آخر هو ديك ادفوكات بتسجيله هدف 
التعادل في مباراة فرنسا واختير فيها افضل 

العب.
   وكما هي احلال بالنسبة الى اليابان، استغنى 
االحتـــاد الكوري اجلنوبي عن خدمات املدرب 
هو جونغ مون واستعان مبدرب وطني آخر 
هو تشو كوانغ راي الذي كان العبا دوليا في 
السبعينيات والثمانينيات من القرن املاضي قبل 
ان يحقق جناحات الفتة على صعيد التدريب 
في صفوف سيئول حيث قاده الى اللقب احمللي 

٣ مرات.
   وقال تشـــو «انه شرف لي أن أكون مدربا 
للمنتخب الوطني، لست خائفا من تسلم هذه 
املهمة، لقد عملت كثيرا ألكـــون قائدا جيدا.. 
سأصنع فريقا يجلب الفرحة للشعب الكوري 
اجلنوبي، وآمل ان نتوج باللقب القاري الذي 

طال انتظاره».
   وتابع: «املهمة لن تكون سهلة في البطولة 
القارية الن املستويات متقاربة وميكن خلمسة 
أو ستة منتخبات ان تطمح إلحراز اللقب، لكني 
واثـــق من قدرات فريقي علـــى الذهاب بعيدا 

فيها».
   وتأهـــل املنتخب الكـــوري اجلنوبي الى 
النهائيات مباشرة بعد احتالله املركز الثالث 
في النســـخة األخيرة عام ٢٠٠٧، وبالتالي لم 

يخض التصفيات.
   وكانت كوريا اجلنوبية القوة العظمى على 
الساحة اآلسيوية عند انطالق املسابقة التي 
أقيمت نسختها األولى في هونغ كونغ عام ١٩٥٦، 
وشاركت فيها منتشية من خوضها نهائيات 
مونديال ١٩٥٤، وكانـــت أول من يحرز اللقب 

ويدون اسمه في السجالت اآلسيوية.
   وتلعب كوريا اجلنوبية في املجموعة الثالثة 

الى جانب استراليا والبحرين والهند. 

 مؤتمر صحافي
   للمطوع في «االتحاد»

 يقدم احتاد الكرة من ٢:٣٠ ظهر 
اليوم عرضا موجزا ملدة ١٠ دقائق 
عن التنظيم اإلعالمي لبطولة كأس 

آسيا التي تستضيفها قطر.
  ويعقبه مؤمتر صحافي لنجم 
االزرق بدر املطوع يتحدث خالله 
عن استعدادات منتخبنا للبطولة 

القارية وحظوظه فيها. 


