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 المطوع : عام ٢٠١٠ لن يمحى من ذاكرة الجيل الحالي لـ «األزرق» 
 الوفد يغادر اليوم برئاسة الفهد بعد تدريب وحيد أمس في العديلية 

(هاني الشمري)  (هاني الشمري)  بدر املطوع يدشن موقع احتاد الكرة مع الزميل مرزوق العجمي    فهد العنزي ويوسف ناصر مع مجموعة من الالعبني خالل تدريبات األزرق أمس 

ما سيعطيها قوة إضافية على باقي 
فرق املجموعة التي تضم األزرق 
والصني واوزبكستان، باالضافة 

الى قطر.
  وأشــــار حمادة الى أن األزرق 
ســــيواجه ضغطا كبيرا لتحقيق 
نتيجــــة إيجابيــــة ترضي طموح 
جماهيره وتطلعاتها باســــتعادة 
األمجاد. مــــن جهته، قــــال مدير 
املنتخب أســــامة حســــني انه من 
املتوقــــع خــــوض االزرق تدريبا 
اليوم في قطر على ملعب اكادميية 
«اســــباير»، لكن كل ذلك يتوقف 
الالعبني واملنتخب  وفقا لظروف 
حلظة الوصول إلى الدوحة ووقت 
الوصول في حال التأخير، مشيرا 
إلى أن معسكر القاهرة كان ناجحا 
في كل شيء لكن هذا النجاح يتوقف 
على نتائج املنتخب في البطولة.

  وطالب الشــــيخ طــــالل الفهد 
الالعبني ببذل أقصى جهودهم في 
البطولة القاريــــة خالل اجتماعه 

معهم أمس في ديوانية االحتاد. 

الفنــــي واإلداري وجميع  اجلهاز 
الالعبني الـ ٢٣.

  وكان األزرق قد خاض تدريبه 
األول واألخيــــر في الكويت عصر 
أمس بحضور الفهد والشيخ احمد 
اليوسف وعدد من رجال اإلعالم 
والصحافــــة ومراســــلي القنوات 
الفضائيــــة، على ملعــــب احتاد 
الكرة حتت قيادة الصربي غوران 
توفاريتش ومساعده عبدالعزيز 
حمادة مبشاركة ٢١ العبا بعد اعتذار 
طالل العامر لوفاة ابن شــــقيقته 
ووليد علي لشعوره بارتفاع درجة 

احلرارة.
  وقال مســــاعد مــــدرب األزرق 
عبدالعزيز حمــــادة ان منتخبنا 
سيدخل البطولة متسلحا بتاريخه 
بحصوله على اللقــــب عام ١٩٨٠ 
وكذلك فوزه للمرة العاشرة بكأس 
«خليجي ٢٠»، وحتقيقه للقب غرب 
اسيا، مشيرا إلى أن حظوظ جميع 
املنتخبــــات متســــاوية لكن قطر 
تلعب بعاملي األرض واجلمهور 

بعثة االزرق املشــــاركة في كأس 
آسيا الى جانب استعراضي تاريخ 
البطوالت،  الكويت في  مشاركات 

والتعرف على بعض النجوم.
  الى ذلك، يغادر وفد منتخبنا 
الوطني فــــي الـ ٣ عصــــر اليوم 
الدوحة للمشــــاركة  إلى  متوجها 

في نهائيات كأس آسيا.
  ويترأس الوفد الشــــيخ طالل 
الفهــــد رئيس احتاد الكرة ويضم 

صحافي أمس لشرح بعض األمور 
املتعلقة بالتغطية اإلعالمية اثناء 
كأس آســــيا على ممثلي وســــائل 
اإلعالم املختلفة، مشــــيرا الى ان 
نهائيات الدوحة ستشــــهد طفرة 
كبيرة في مجاالت التغطية اإلعالمية 
بكل أنواعها. ودشن العجمي املوقع 
اجلديد الحتاد كرة القدم مع النجم 
بدر املطوع والذي يتضمن دليال 
اعالميا واسعا لكل ما يخص افراد 

فيها املنتخب بتشكيلتني مختلفتني 
من دون تأثيرات واضحة، مشيرا 
إلى أنه ال يحســــد املدرب غوران 
بسبب صعوبة االختيار لالعبني 
سواء كانوا أساسيني أو احتياطيني 
أو حتى على املدرج بسبب تقارب 

املستوى بني جميع الالعبني.
  من جهة أخرى، حرص الزميل 
مرزوق العجمي املنسق اإلعالمي 
الحتاد كرة القدم على عقد مؤمتر 

يتعرضون لضغوطات داخلية في 
السنوات املاضية لغياب البطولة 
وكثرة الهزائم وغياب ثقة الشارع 
واجلماهير فيهم، مؤكدا ان عزمية 
الالعبني لعبت دورا كبيرا في تخطي 

تلك املرحلة الصعبة.
  وبني املطــــوع ان األزرق ميلك 
حاليا ٢٣ العبا قادرين على خوض 
املباريات وهو األمر الذي ملسه خالل 
املباريات الودية املاضية التي شارك 

اجلماهير في العام احلالي بتحقيق 
النتائج االيجابية في كأس آسيا 

والسعي إلحراز اللقب.
  وأشــــار املطوع الى أن العبي 
األزرق ردوا عمليا على االنتقادات 
التي كانــــت توجه لهم لتحميلهم 
مسؤولية ابتعاد األزرق عن منصات 
التتويج وذلك بعد احلصول على 
لقبي غرب آسيا و«خليجي ٢٠»، 
الفتا، الى ان اجليل احلالي ميلك 
املقدرة على حتقيق املزيد في الفترة 
املقبلة في ظل االســــتقرار الفني 

واإلداري.
  وأثنى املطوع على اجلهد الكبير 
من اجلهازين الفني واالداري لتجهيز 
الالعبني فنيا ومعنويا، وحتديدا 
عقب حصول املنتخب على كأس 
اخلليج، معترفا بتعرض الالعبني 
لضغوطات إعالمية وجماهيرية، 
متمنيا ان تكون تلك الضغوطات 
ايجابية وحافزا لالعبني لتحقيق 

املزيد من األلقاب.
  وكشف املطوع ان الالعبني كانوا 

 عبدالعزيز جاسم 
  أكد جنــــم األزرق بدر املطوع 
أن الطريــــق للوصول الى املباراة 
النهائية في كأس آســــيا يبدأ من 
مواجهــــة الصني فــــي اول مباراة 
ملنتخبنــــا الوطنــــي لينطلق الى 
انتصارات اخرى لضمان جتميع 
النقاط التي تؤهله الى الدور الثاني 

بسهولة.
  وأفاد املطوع بأن عام ٢٠١٠ كان 
األفضل في مسيرته الكروية بعد 
حصولــــه على العديد من األلقاب 
الفرديــــة واجلماعية مع املنتخب 

والقادسية. 
  وقــــال املطــــوع فــــي مؤمتره 
الصحافــــي الــــذي عقد فــــي مقر 
احتاد الكرة عصر أمس ان العام 
املاضي لن ميحى من ذاكرة اجليل 
احلالــــي لألزرق الذي توج بلقبي 
«خليجي ٢٠» وكأس غرب آســــيا 
إلى جانب التأهل لنهائيات كأس 

آسيا بالدوحة.
  ومتنــــى أن تســــتمر أفــــراح 

 الرياض ـ خالد المصيبيح
  تردد في الرياض من خالل موقع نادي الهالل السعودي 
أن ادارتـــه وعبر امني عام النـــادي احمد اخلميس قد انهت 
اتفاقـــا مع وكيل العب األزرق فهد العنزي شـــقيقه محمد، 
يقضي بانتقالـــه الى الهالل مقابل ٢ مليـــون دوالر وذلك 

لثالث سنوات.

  وذكرت مصادر اعالمية أن العنزي (٢٢ سنة) سيباشر 
مهامه مع الهالل بعد نهائيات كأس آسيا.

  وبحسب مصادر اعالمية فإن وكيل اعمال الالعب وشقيقيه 
تواجـــدوا في الرياض خالل اليومـــني املاضيني واجتمعوا 
برئيس نادي الهالل األمير عبدالرحمن بن مساعد للتفاوض 

حول صيغة عقد مناسبة ترضي الطرفني. 

 العنزي إلى الهالل بـ ٢ مليون دوالر 

 «األخضر» يواجه أنغوال 
 الرياض ـ خالد المصيبيح

  يضـــع املـــدرب البرتغالي 
جوزيه بيسيرو اليوم اللمسات 
األخيرة للمنتخب الســـعودي 
قبل دخوله نهائيات كأس آسيا 
عبر اســـتقراره على التشكيل 
الذي سيخوض به أول اللقاءات 
أمام املنتخب السوري، وكشف 
أمام  الســـابقان  لقاءااإلعـــداد 
منتخبـــي العـــراق والبحرين 
دون النظر الـــى نتيجتهما أن 
املنتخب السعودي ماازال يعاني 
من أزمـــة تهديفية على الرغم 
من وجود ثالثة عناصر بارعة 
في هذا املجال من خالل لقاءات 
الدوري السعودي وهم ناصر 
الشمراني ونايف هزازي وياسر 
القحطاني لذلك سيضع اليوم 
جتربتـــه األخيرة ملعاجلة هذا 
اخللل، حيث يتوقع ان تكون 
لقاءات النهائيات اآلسيوية وسط 
حتفظات دفاعية يجب التعامل 
معها جيدا فيما لن يشكل اجلانب 
الدفاعي قلقا لدى بيسيرو بعد 
ان فّضل االبقاء على عناصره 
ثابتة خالل اللقاءين السابقني 
عبر تواجد أســـامة هوساوي 
وأسامة املولد ومشعل السعيد 
وكامل املوسى وان كان مازال 
ينتظر عودة عبداهللا شهيل أحد 
أهم األوراق الدفاعية، فيما اطمأن 
كثيرا بعد شفاء وعودة الثالثي 
سعود كريري وإبراهيم غالب 

ومهند عسيري.
  مـــن جانبـــه، شـــدد العب 
املنتخـــب الســـعودي منـــاف 
أبوشـــقير في حديـــث قصير
لـ «األنباء» على قوة املجموعة 
التي تضم منتخبـــات اليابان 
وسورية واألردن مع املنتخب 

السعودي.
  وقال ان املنتخب الياباني غني 
التعريف وأحد منتخبات  عن 
القارة املرشـــحة بقوة الحراز 
اللقب، بينما منتخبا ســـورية 
واألردن من املنتخبات املتطورة 
جدا وقطعا سنواجه صعوبة 
أمامهمـــا اال ان خبـــرة العبي 
املنتخـــب الســـعودي في مثل 
أكثر ما  املنافسات تعتبر  هذه 
يزيد من طموحاتنا، حيث هناك 
العبون شاركوا في النسختني 
السابقتني من البطولة، ووصف 
أبوشـــقير ما يقدمه البرتغالي 
بيسيرو حاليا مع األخضر بأنه 
األكثر دراية بالقائمة احلالية 
وسواء شاركت كأساسي أو لم 
أشارك فالكلمة األولى واألخيرة 

لدى بيسيرو. 

 «الكاس» وصل الدوحة 

 وصلت صبـــاح أمس للعاصمـــة القطرية 
الدوحة الكأس القارية التي ســـيتنافس عليها 
١٦ منتخبا بضراوة خلطفها بعدما قام رئيس 
االحتاد اآلسيوي لكرة القدم القطري محمد بن 
همام بجلبها معه على منت الطائرة التي حطت 

في مطار الدوحة الدولي.
  وقدم بن همام الـــكأس «مؤقتا» الى رئيس 
االحتاد القطري الشيخ حمد ال ثاني الذي كان 
في اســـتقباله في املطـــار بانتظار من يحملها 

يوم ٢٩ اجلاري.
  ومباشرة بعد وصوله افتتح بن همام الدورة 

املكثفة للحكام الذين سيديرون مباريات كأس 
آسيا.

  وتستمر الدورة ملدة ٣ أيام سيقوم احملاضرون 
خاللها بتجهيـــز احلكام واملســـاعدين إلدارة 

املباريات.
  يذكر أن االحتاد اآلسيوي قد اختار مجموعة 
منتقاة من احلكام اآلسيويني، باإلضافة إلى طاقم 
جزائري إلدارة املباريات، وتشمل القائمة الكاملة 
للحكام حكمنا حامل الراية ياســـر أحمد الذي 
اختير في طاقم مختلط يضم االماراتي علي حمد 

حكم ساحة ومواطنه صالح املرزوقي. 

(رويترز)   محمد بن همام يسلم رئيس االحتاد القطري كأس آسيا  

 األملاني وولفغانغ سيدكا مدرب العراق يأمل في االستفادة من خبرة احملترفني في اخلارج 

 آخر تجربة للبحرين بمواجهة كوريا الشمالية 
 ينهي املنتخب البحريني استعداداته التجريبية 
باستضافة املنتخب الكوري الشمالي اليوم في مباراة 

ودية دولية على ستاد البحرين الوطني بالرفاع.
  وكان املنتخب البحريني خسر امام نظيره السعودية 
٠ ـ ١ اجلمعـــة املاضي، وقبلها فـــاز على األردن ٢ ـ ١ 
وتعادل مع أوزبكستان ١ـ  ١ في معسكر دبي األسبوع 
املاضي. يدخل املنتخب البحريني مباراته أمام كوريا 
الشمالية في جتربة أخيرة يضع خاللها املدرب سلمان 
شريدة تشـــكيلته األخيرة قبل التوجه الى الدوحة، 
وسيفتقد في هذه املباراة جهود كل من محمد ساملني 
الذي تأكد غيابه عن النهائيات بعد تعرضه لكســـر 
في مشـــط القدم في لقاء االردن، في حني ســـيغيب 
سلمان عيسى الذي أصيب في لقاء السعودية بتمزق 
خفيف ١٠ أيام، مع توقعات بغيابه عن مباراة البحرين 
االفتتاحية أمام كوريا اجلنوبية في الدوحة، ويغيب 
أيضا عبداهللا املرزوقي الذي فضل اجلهاز الفني إراحته 
لتعرضه إلصابة خفيفة في جتربة السعودية. وفي 

مجموعة من املباريات الودية االستعدادية للبطولة 
القارية، فاز منتخب االمارات على نظيره السوري ٢ 
ـ ٠ في ستاد خليفة بن زايد في العني. وسجل سعيد 
الكثيري (٦٣) وذياب عوانة (٩٠) هدفي املباراة. وكان 
منتخب االمارات استعد للبطولة مبعسكر خارجي في 
مســـقط من ٢٤ الى ٣٠ ديسمبر، وهو سيخوض في 
٥ اجلاري مباراة ودية اخرى أمام أستراليا في العني 
قبل التوجه الـــى الدوحة. واختتم املنتخب العراقي 
استعداداته بخسارته أمام نظيره الصيني ٢ ـ ٣ في 
الدوحة. وســـجل يونس محمـــود (٤٤ و٥٠) هدفي 
املنتخب العراقي بطل النسخة املاضية من كأس آسيا، 
وهاو جومنن (٤) وبن هان بينغ (٦٨ من ركلة جزاء) 
ولي زويبينغ (٧٦) أهداف الصني. وتعادل املنتخب 
األردني مع نظيره األوزبكســـتاني ٢ـ  ٢ في الشارقة 
اإلماراتية. وســـجل عامر ذيب (٣٢) وعدي الصيفي 
(٧٥) هدفي االردن، وجاسور حسنوف (٧٠) واوليم 

تافكاروف (٧٧) هدفي اوزبكستان. 

 فوز اإلمارات على سورية وخسارة العراق من الصين 

 العراق في معركة الحفاظ على اللقب 

 إيران تحمل تاريخها الذهبي الستعادة أمجادها 
 تعول ايران على تاريخها للعودة الى منصات 
التتويج في بطوالت كأس آسيا بعد أن عاشت 
الكرة االيرانية فترة ذهبية في الســــتينيات 
والســــبعينيات توجت فيها على عرش كأس 
آســــيا بإحرازها ٣ ألقاب متتالية اعوام ١٩٦٨ 

و١٩٧٢ و١٩٧٦.
  وقد تراجع مستوى منتخب ايران كثيرا عقب 
ذلك وعبثا حاول فرض ذاته كأحد املنتخبات 
الرئيسية في القارة اآلسيوية لكنه فشل في 
احراز اللقب اآلسيوي مجددا او الوصول الى 

املباراة النهائية.
  وعلى صعيد كأس العالم، خاض املنتخب 
االيراني النهائيات ٣ مرات اعوام ١٩٧٨ و١٩٩٨ 
و٢٠٠٦، لكنه فشــــل في األعــــوام املاضية في 

مجاراة منتخبات كوريــــا اجلنوبية واليابان 
والسعودية واخيرا استراليا.

  وانحسر انتشــــار الالعبني االيرانيني في 
املالعب االوروبية واخلليجيــــة أيضا، فبعد 
ان انطلــــق العديد منهم الــــى أملانيا وايطاليا 
واسبانيا وقطر واإلمارات، تقوقع معظم الالعبني 
االيرانيــــني البارزين مجــــددا في فرقهم ما قد 
يترك انعكاســــا سلبيا على مستوى املنتخب 
في مشاركاته اخلارجية، ويقتصر االحتراف 
االيراني حاليا على العبني في اسبانيا وثالث 

في اجنلترا.
  مشاركة ايران في كأس آسيا عام ١٩٩٦ في 
االمارات شكلت منعطفا مهما لها النها تركت 
فيها بصمة واضحة حيث ملع في صفوفها اكثر 

من جنم انطلقوا بعد ذلك الى عالم االحتراف 
اخلارجي ومنهم العمــــالق علي دائي ومهدي 
مهداوي وخودادا عزيزي وكرمي باقري، الذين 
قطفوا ثمرة تفاهمهم وجناحهم وقادوا منتخبهم 
الى نهائيات كأس العالم مرتني عامي ١٩٩٨ في 

فرنسا و٢٠٠٦ في املانيا.
  يقود منتخب ايران حاليا املدرب افشــــني 
قطبي الذي وعد اكثر من مرة باملنافسة على 
اللقب في كأس اســــيا، لكــــن نتائج املباريات 
الودية االستعدادية واخرها مع قطر (٠-٠)، 
واخلســــارة امام الكويت ١-٢ في نهائي دورة 
غرب اســــيا في االردن قبل نحو شهرين قد ال 
تشــــجع كثيرا رغم وجود عــــدد من الالعبني 

البارزين. 

 يأمــــل املنتخــــب العراقي في 
التاريخي  احملافظة على اجنازه 
الذي حتقق عام ٢٠٠٧ بحصوله 
على لقب بطل آسيا للمرة االولى 
في تاريخه وذلك عندما يشــــارك 
في النسخة اخلامسة عشرة في 

الدوحة.
  شــــارك املنتخب العراقي في 
النهائيات اآلســــيوية ست مرات 
بدأها عام ١٩٧٢ في بانكوك ثم في 
طهران ١٩٧٦ وأبوظبي ١٩٩٦ ولبنان 
٢٠٠٠ والصــــني ٢٠٠٤ وجاكرتــــا 
٢٠٠٧ حني توج بطال بفوزه على 

السعودية في النهائي ١-٠.
العراق في مشــــاركته    يعول 
السابعة على محترفيه وصناع 
اجنازه في ٢٠٠٧ بعدما وجد اجلهاز 
الفني للمنتخــــب بقيادة االملاني 
وولفغانــــغ ســــيدكا ان املنتخب 
لم يشهد ظهورا واضحا للعديد 
من الالعبني في السنوات االربع 

املاضية.
  يقول ســــيدكا عشية انطالق 
اللقب  معركــــة احلفــــاظ علــــى 
«احملترفون اآلن هم اكثر من غيرهم 
يستطيعون حتمل مسؤولية الدفاع 

عن اللقب، فهم يلعبون في اندية 
خارجيــــة ويتمتعــــون باخلبرة 
والتجربة ونأمــــل ان يعيدوا ما 

حققوه عام ٢٠٠٧».
  واضاف «صحيــــح ان هناك 
العدد وجدت  اسماء شابة قليلة 
طريقها الى املنتخب لكن متأخرة 
كثيرا ما دفعنــــا لكي نعول على 
الى جانب ضخ  اصحاب اخلبرة 

الدماء اجلديدة».
  وحــــول جهوزيــــة املنتخب 
الفترة  للبطولة قال سيدكا «في 
املاضية كنا قلقني بعض الشيء 

لعدم اكتمال فاعلية االداء اجلماعي 
للمنتخب لكنه اآلن بات على طريق 
املنافســــة من اجل احملافظة على 

لقبه».
  ويخشــــى املهتمون بشــــأن 
املنتخب العراقــــي وانصاره بان 
ال يتكرر ســــيناريو عــــام ٢٠٠٧ 
بعدما وجد املنتخب نفسه يسير 
املتتالية،  على سكة االنتصارات 
معتبرين انه هذه املرة سيخوض 
مواجهات الدور االول الى جانب 
منتخبات قويــــة كايران وكوريا 

الشمالية واالمارات املتحفز. 


