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 جاسم والدخيل والعنبري نجوم لن ُتمحى من ذاكرة البطولة القارية

النهائيات اآلسيوية   شهدت 
على مدار تاريخها بزوغ جنومية 
عدد مــــن الالعبني العرب كانت 
لهم بصمات كبيرة في تسجيل 
العربية  حضور مشرف للكرة 

في هذا احملفل القاري.
الكويتيــــون    الالعبــــون 
والســــعوديون هــــم أصحاب 
احلضور األقــــوى في البطولة، 
كما أفرزت قطر واإلمارات عددا 

من الالعبني املوهوبني.
  وأخرجت الكرة الكويتية عددا 
من الالعبني الذين تركوا بصمات 
البطولة اآلســــيوية  كبيرة في 
أبرزهم جاسم يعقوب واملعروف 
بألقاب «املرعب ومعجزة اخلليج 

واجلوهرة ورائد الكرة» والذي 
حقق للكرة الكويتية قفزة كبيرة 
وقادها لتحقيق الثالثية الشهيرة 
وهي الفوز ببطولة أمم آسيا عام 
١٩٨٠ والوصول ألوملبياد موسكو 
وكذلك التأهل الى مونديال ١٩٨٢، 
وشكل ثنائيا خطيرا مع فيصل 
الدخيــــل، ومعهمــــا عبدالعزيز 
العنبري وحمد بوحمد وفتحي 

كميل.
  وبدأت الكرة السعودية مرحلة 
النضوج والتوهج في نســــخة 
١٩٨٤ مــــع والدة اجليل الذهبي 
املمثل مباجــــد عبداهللا وصالح 
خليفة ومحيسن اجلمعان وشايع 
النفيسة وعبداهللا الدعيع وصالح 

النعيمــــة ومحمــــد عبداجلواد 
النمشــــان ويوسف  وســــلمان 
عنبر ويوسف خميس إذ قادوا 

«األخضر» الى اول لقب قاري.
النصر ماجد    ويبرز مهاجم 
عبداهللا الشهير بألقاب «السهم 
امللتهــــب» و«جــــالد احلراس» 
و«بيليه الصحراء» و«ماجدونا» 
نظرا ملوهبته الفذة، فقد ولد في 
جدة عام ١٩٥٨، وبدأ مشواره مع 
النصر وعمره ١٦ عاما واستمر 
مع الفريق ذاتــــه ملدة ٢٢ عاما، 
واختاره االحتاد اآلسيوي عام 
٢٠٠٠ ثالث أفضل العب في تاريخ 
الكرة اآلسيوية، كما حصل على 
جائزة أفضل العب آســــيوي ٣ 

مرات.
املنتخب  مــــع    كمــــا حقــــق 
السعودي كأس آسيا مرتني عامي 
١٩٨٤ و١٩٨٨ وكان هداف البطولة 
األولى في التصفيات والنهائيات 

برصيد ١١ هدفا.
  ومتيز مدافــــع الهالل صالح 
النعيمة باللعب الرجولي وتولى 
املنتخب السعودي وهو  قيادة 
صغير السن، وشارك في ٤ دورات 
خليجية، وأبرز إجنازاته قيادة 
األخضر للفوز بكأس آسيا ١٩٨٤ 
واملشــــاركة في أوملبياد لوس 

اجنيليس في العام ذاته.
  وهناك ايضا قائد األهلي في 
الثمانينيــــات محمد عبداجلواد 

الذي ســــاهم ايضا بلقبي آسيا 
١٩٨٤ و١٩٨٨، وهو صاحب الهدف 
الشهير في مرمى الكاميرون عام 
١٩٨٥ في البطولة األفروـ  آسيوية 
عندما سدد هدفا صاروخيا من 
مسافة بعيدة جدا، ويعتبر أفضل 
ظهير أيســــر فــــي تاريخ الكرة 

السعودية.
  وفي بطولة ١٩٨٨، اســــتمر 
معظم قوام املنتخب السعودي 
وانضــــم إليهم صالــــح املطلق 
الهريفي  ومحمد ســــويد وفهد 
وخالد مسعد وحافظوا بجدارة 
واستحقوا اللقب للمرة الثانية 

على التوالي.
  برز الهريفي املعروف بلقب 

«املوسيقار» والذي كان الركيزة 
األساســــية للنصر بعد اعتزال 
ماجد عبداهللا ومحيسن اجلمعان، 
وقد ساهم باللقب اآلسيوي عام 
١٩٨٨، ونال لقب هداف كأس آسيا 

عام ١٩٩٢.
  ويعــــد الثنيــــان املعــــروف

بـ «النمر» او «الفيلسوف» من 
أفضل ٣ العبني في تاريخ الهالل 
ومتيز باملهارة الفائقة وكان يلعب 
في مركز اجلناح األمين، وكان من 
جنوم «االخضر» الذين احتفلوا 
بكأس آسيا في الدوحة عام ١٩٨٨ 

وعام ١٩٩٦ في االمارات.
  وترك مهاجم الهالل ســــامي 
اجلابر بصمة كبيرة مع املنتخب 

السعودي إذ سجل اجنازا غير 
الكرة السعودية  مســــبوق في 
والعربية واآلسيوية حني سجل 
٣ أهداف فــــي ٣ بطوالت لكأس 
العالم، وشــــارك في ٤ نهائيات 
عاملية متتالية بني ١٩٩٤ و٢٠٠٦، 

وكان قائدا في آخر ٣ نسخ.
  أما احلارس محمد الدعيع فهو 
اكثر العب حقق ألقابا مع املنتخب 
السعودي فمثله في نهائيات كأس 
العالم ٤ مرات وحقق ٣ بطوالت 

خليج وكأس آسيا مرتني.

  نجوم قطر واإلمارات

  منصور مفتاح «ثعلب الكرة 
القطريــــة» او القناص اخلطير 

وصائد األهداف يعتبر أحد ابرز 
الالعبني في منطقة اجلزاء، شهرته 
بــــالده ومنطقة  تخطت حدود 
أبرز هدافي  اخلليج فصار أحد 

العرب.
  هو أحد أشهر العبي العنابي 
وأشــــهر هداف في تاريخ قطر 
وشــــارك فــــي ٦ دورات لكأس 
اخلليج و٣ نهائيات لكأس اسيا 
اعوام (٨٠ و٨٤ و٨٨) وأوملبياد 

لوس اجنيليس (١٩٨٤).
  وسيبقى اسم عدنان الطلياني 
عالمة فارقة وبــــارزة ليس في 
سجل الكرة االماراتية فقط وامنا 
في سجل الكرة العربية. خاض 

حوالي ١٨٠ مباراة دولية.

 شرفوا الكرة العربية إلى جانب ماجد ومفتاح والطلياني

 منصور مفتاح ماجد عبداهللا عدنان الطلياني 

 األمير علي بن احلسني تشونغ مونغ جوون 

 جنم كوريا الشمالية جونغ تاي سي انتقل الى بوخوم األملاني بعد أدائه الرائع أمام البرازيل في مونديال جنوب أفريقيا 

 جاسم يعقوب

 علي بن الحسين يصارع «العجوز» تشونغ 
على منصب نائب رئيس «فيفا»

 الئحة المرشحين للمكتب التنفيذي في االتحاد اآلسيوي
 ـ رئيـــس االحتاد اآلســـيوي لكرة القدم: 

محمد بن همام (قطر) فاز بالتزكية
  ـ نائب رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم 

(فيفا).
  غـــرب آســـيا: األمير علي بن احلســـني 

(األردن).
  شرق آسيا: تشونغ مونغ جوون (كوريا 

اجلنوبية).
  ـ عضويـــة اللجنة التنفيذية في االحتاد 

الدولي لكرة القدم.
  جنوب شرق آسيا: فيرنون مانيال فيرناندو 

(سريالنكا).
  اآلسيان: ووراوي ماكودي (تايلند).

  شرق آسيا: كوزو تاشيما (اليابان)، زهانغ 
جيلونغ (الصني).

  ـ نائـــب رئيس االحتاد اآلســـيوي لكرة 
القدم.

السركال (اإلمارات)    غرب آسيا: يوسف 
فاز بالتزكية، جنوب ووسط آسيا: غانيش 
ثابـــا (نيبال)، فيرنون مانيـــالل فيرناندو 
(ســـريالنكا)،  علي سعيدلو (إيران)، أيبك 

عليباييف (قرغيزستان).
  اآلسيان: األمير عبداهللا سلطان أحمد شاه 

(ماليزيا).
  شرق آسيا: كوهزو تاشـــيما (اليابان)، 

ريتشـــارد الي (غـــوام)، زهانـــغ جيلونغ 
(الصني).

االتـحــــاد  فـــي  التنفـيـــذي    املكتـــب 
اآلسيـوي:

  غرب آســـيا: الشـــيخ علي بـــن خليفة 
(البحرين)، حسني سعيد (العراق)، رهيف 
عالمة (لبنان)، حافظ املدلج (السعودية)، 

خالد البوسعيدي (عمان).
  جنـــوب ووســـط آســـيا: غانيـــش ثابا 
(نيبال)، برافول باتيل (الهند)، مخدوم سيد 
فيصل (باكستان)، علي خفشيان (إيران)، 
سردور رحمتولالييف (أوزبكستان)، علي 
عظيـــم (املالديف)، ســـهروب قاســـيموف 

(طاجيكستان).
  اآلســـيان: لـــي بـــوو اون وينســـتون 
(سنغافورة)، فرنشيسكو كالبوادي (تيمور 
الشرقية)، تران كووك توان (ڤيتنام)، نور 
الدين خالد (إندونيسيا)، زاو زاو (ميامنار)، 

ووراوي ماكودي (تايلند).
  شرق آسيا: غانبولد بويانيميك (منغوليا)، 
كوهزو تاشـــيما (اليابان)، ريتشـــارد الي 

(غوام)،، زهانغ جيلونغ (الصني).
  وتســـتمر دورة عمـــل الفائزين في هذه 
االنتخابات خالل الفترة من عام ٢٠١١ ولغاية 
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 يتصدى رئيس االحتاد االردني لكرة القدم األمير 
علي بن احلسني ملهمة صعبة عندما ينافس الكوري 
اجلنوبي تشــــونغ مونغ جوون على منصب نائب 
رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خالل اجلمعية 
العمومية لالحتاد اآلسيوي املقررة اليوم في الدوحة 
على هامش كأس آســــيا. وعن الهدف من ترشــــحه 
لهذا املنصب قال األميــــر علي «أمنياتي الكبيرة هي 
نقل هموم القارة اآلســــيوية ومعاناتها والبحث عن 
حل للصعوبات التي تواجهها في املســــتقبل وإيجاد 
التوازن الالزم لدفع الكرة اآلسيوية إلى األمام، وهذه 
هي األســــباب التي دفعتني للتفكير بترشيح نفسي 
ممثال عن القارة اآلســــيوية، األكبر واألكثر منوا في 

العالم». واضاف «ترشحت لدعم قطاع الشباب ويجب 
علينا بناء قاعدة رياضية في اسيا تنافس مستقبال 
على البطوالت العاملية. لم أفكر في أي حتالفات في 
املنطقة والهدف الوحيد هو خدمة الكرة العربية على 
اخلصوص واآلســــيوية ككل، وان الدول اآلسيوية 
تبحث عن دماء جديدة متثلها في االحتاد الدولي ولهذه 
األسباب سأخوض هذه االنتخابات». وتابع «سنرى إن 
كانت احتادات اسيا تريد التجديد او تريد البقاء على 
حالها». في املقابل، فإن تشونغ الذي يشغل منصب 
نائب رئيس االحتاد الدولــــي منذ ١٦ عاما، وهو من 
األسماء املرشحة ملنافسة بالتر على رئاسة االحتاد 

الدولي ومن هنا اهمية االحتفاظ مبنصبه.

 بن همام: األضواء 
مسلطة على الحكام

  
  أكد رئيس االحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم محمد بن همام على 
أهمية محافظة احلكام واحلكام 
املساعدين، املشاركني في إدارة 
مباريات كأس آسيا، على أعلى 
املعايير خالل البطولة. جاء ذلك 
خالل افتتاح دورة إعداد احلكام 
املشــــاركني في إدارة النهائيات 
بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث 
أكد على أهميــــة تقدمي صورة 
إيجابية عن كرة القدم اآلسيوية 
وحكامها. وقــــال بن همام، في 
الرسمي  تصريح نشره املوقع 
لالحتاد اآلسيوي على االنترنت 
«أمتنى أن يتقبل جميع الالعبني 
القرارات الصادرة عن  والفرق 
احلكام بكل بســــاطة.. هذه هي 
امللعب».  فــــي  مهمتكم كقضاة 
وأضاف «العالم بأسره سيتابع 
نهائيات كأس آســــيا، وأثق أنه 
نتيجة للجهد الكبير الذي بذله 
االحتاد اآلسيوي لكرة القدم على 
مدار السنوات املاضية وكذلك 
بفضل التزامكم وتصميمكم فإنكم 
لن تخذلوا االحتاد اآلســــيوي 
ولن تخذلوا أيضــــا اجلماهير 

اآلسيوية».

 كاتانيتش: سنخوض 
البطولة خطوة بخطوة

  
  يضـــع مـــدرب منتخـــب 
االمارات السلوفيني ستريشكو 
كاتانيتش هدفا رئيســـيا من 
املشاركة في كأس اسيا وهو 
اثبات مدى تطور مستوى الكرة 
االماراتية في اآلونة االخيرة 
النجاحات على مستوى  بعد 
الشـــباب واملنتخب االوملبي 
وايضا وصول املنتخب االول 
الى نصف نهائـــي «خليجي 
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  وقال كاتانيتش في حديث 
الـــى موقع فيفا على شـــبكة 
االنترنت «البطولة اآلسيوية 
صعبة اذ وقعنا في مجموعة 
قويـــة الن املنتخبات االخرى 
هي االفضل على الورق، حاولنا 
حتضير املنتخب بشكل جيد 
ونفكر بكل مباراة على حدة، من 
الطبيعي ان نسعى الى تخطي 
الدور االول واذا ما حققنا ذلك 
فلن تكون هناك اي ضغوطات 
علينا، اننا نقدم كرة قدم جيدة 
وامتنى ان نواصـــل ذلك في 

البطولة اآلسيوية».
  وتابع «من املهم ان نحقق 
نتيجة جيدة في املباراة االولى، 
لكن يجـــب ان نواصل بعدها 
على نفس الوتيرة في املباراتني 
التاليتني، ولذلك ســـنخوض 

البطولة خطوة بخطوة».

 كوريا الشمالية تحلم بمشاركة إيجابية

 عودة الهند بعد غياب ٢٧ عامًا
 تعود الهند للمشاركة في البطولة اآلسيوية بعد غياب دام ٢٧ عاما 
وحتديدا منذ نسخة عام ١٩٨٤، وقد انتزعت بطاقتها في العرس القاري 
بإحرازهــــا كأس التحدي عام ٢٠٠٨، واملشــــاركة هي الثانية للهند في 

البطولة القارية بعد عام ١٩٦٤ عندما حلت وصيفة. 
   وتعتبر كأس التحدي بطولة للمنتخبات التي ال يسمح لها تصنيفها 
القاري باملشــــاركة في التصفيات، لكنها تشــــكل فرصة لها لكي تبلغ 
النهائيات واملشاركة الى جانب صفوة املنتخبات اآلسيوية وتكتسب 
املزيد من اخلبرة واالحتكاك. وتكمن أمال الهند، املغمورة على الصعيد 
القاري، في قدرة مدربها االجنليزي بوب هاوتون على استخراج أفضل 
ما لدى العبيه لكن ذلك قد ال يكون كافيا أيضا نظرا للفارق الشاســــع 
في املســــتوى الفني بني فريقه واملنتخبات االخرى ناهيك عن اخلبرة 
التي تتمتع بها املنتخبات األخرى في مجموعته وهي استراليا وكوريا 

اجلنوبية والبحرين.
   ولم تكن النتائج التي سجلت في املباريات الودية مشجعة ايضا 

على الرغم من التطور النسبي الذي طرأ على صفوف املنتخب الهندي، 
فقد خســــر املنتخب الهندي اما العراق ٠-٢، وامام الكويت ١-٩، وامام 
االمارات ٠-٥ في نوفمبر املاضي، واملباراة ضد االمارات كانت االخيرة 
للمنتخب الهندي اي انه سيدخل البطولة القارية من دون خوض اي 

مباراة في الشهرين االخيرين.
   لكن عزاء الكرة الهندية ان بلوغ النهائيات سيساهم في استعمال 
املبالغ التي حصل عليها االحتاد احمللي في حتســــني مستوى املنتخب 
واالندية، علما بان قسما من هذه االموال استعملت فعال من خالل متويل 
املعسكر التدريبي للمنتخب الهندي على مدى االشهر الستة االخيرة في 
البرتغال ودبي. واعترف هاوتون الذي لعب ســــابقا في صفوف فوالم 
بصعوبة مهمة فريقه بقوله «ال ادري ما ميكن ان نحققه صراحة، فنحن 
نحتل املركز الـ ١٤٤ في التصنيف العاملي، في حني شــــاركت استراليا 
وكوريا اجلنوبية في املونديال االخير في جنوب افريقيا. ال شك باننا 

جند انفسنا في مجموعة صعبة للغاية». 

 تشــــارك كوريا الشــــمالية في النهائيات 
اآلسيوية للمرة الثالثة بعد أن سبق ملنتخب 
«تشوليما» ان بلغ ربع النهائي في الكويت عام 
١٩٨٠ قبــــل ان يحل رابعا، ثم خرج من الدور 

االول في اليابان عام ١٩٩٢.
  و«تشــــوليما» هو لقب املنتخب الكوري 
الشمالي نسبة الى حصان خرافي مجنح يرمز 

الى القوة والسرعة في كوريا الشمالية.
  تضم التشكيلة احلالية مزيجا من العبني 
ولدوا في كوريا الشمالية وآخرين ممن ولدوا 
في اليابان كآن يونغ هاك العب اوميا أردييا 

الياباني.
  لفت منتخب كوريا الشمالية االنظار في 
العامني املاضيني فحجز بطاقته الى نهائيات 
كأس العالم في جنوب افريقيا العام املاضي بعد 
ان حل ثانيا خلف جارته اجلنوبية، وبفارق 

األهداف امام السعودية مانعا االخيرة من التأهل 
للمرة اخلامسة على التوالي الى املونديال.

  تأهل كوريا الشمالية الى كأس العالم جاء 
بعد مشــــاركة اولى في العرس العاملي تعود 
الى عام ١٩٦٦ حني فاجأت ايطاليا بهدف لباك 
دو ايك، وفي دور الثمانية التقت مع البرتغال 
فتقدمــــت عليها ٣-٠ قبــــل ان يقدم اوزيبيو 
ورفاقه افضل ما عندهــــم ويحولوا النتيجة 

الى ٥-٣.
  وفي مونديال ٢٠١٠، كادت كوريا الشمالية ان 
حتقق مفاجأة من العيار الثقيل امام البرازيل 
بطلة العالم ٥ مرات (رقم قياسي) حني خرجت 
متعادلة في الشوط االول قبل ان تهتز شباكها 
مرتني في الدقيقتني ٥٢ و٧٢ وتســــجل هدفا 

متأخرا في الدقيقة قبل االخيرة.
  التنظيم الدفاعي للكوريني الشماليني امام 

البرازيليني انهار متاما امام منتخب البرتغال 
الذي دك شباكهم بـ ٧ اهداف نظيفة، قبل ان 
تكشف ساحل العاج مستواهم احلقيقي بثالثية 

في املباراة االخيرة.
  واجه منتخب كوريا الشــــمالية عقوبات 
مبنعه من الســــفر بعد اخلسارة امام اليابان 
وكوريا اجلنوبية في تصفيات مونديال ١٩٩٤، 
قبل ان يعود الى الســــاحة القارية والدولية 

في عام ١٩٩٩. 
  يبرز في التشــــكيلة الكورية الشــــمالية 
عدد من احملترفني هــــم آن يونغ هاك (أوميا 
أردييا الياباني)، وريانغ يونغ جي (فيغاليتا 
سانداي الياباني) وقائد املنتخب هونغ يونغ 
جو (روستوف الروسي)، في حني انتقل جونغ 
تاي سي من كاوازاكي فرونتال الياباني الى 

بوخوم األملاني عقب مونديال ٢٠١٠.


