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 األزرق يدخل في دوامة القلق بإصابة المطوع وراشد 

 الفهد من الدوحة: الثقة كبيرة في قدرة القطريين على إظهار البطولة بأفضل صورة 

 عبدالعزيز جاسم
  أكد رئيس املجلس االوملبي اآلسيوي الشيخ 
أحمد الفهد فور وصوله الى العاصمة القطرية 
الدوحة حلضور حفل افتتاح كأس آسيا أن 
استضافة قطر للبطولة يضمن جناحا شامال 
لهذا احلدث القاري، معربا عن ثقته في قدرة 
القطريني على إظهار البطولة بأفضل صورة 
كما فعلت ذلك في مناسبات سابقة عديدة.

  ومن املقرر ان يحضر الفهد مباراة االفتتاح 
بني قطر واوزبكســـتان يوم غـــد، ومباراة 
االزرق مـــع الصني بعد غد الســـبت ضمن 
منافسات اجلولة االولى للمجموعة االولى 

من البطولة.
  الى ذلك تلقى االزرق ضربة موجعة ثانية 
في ثاني حصة تدريبية له على ملعب أكادميية 
اسباير بتجدد اصابة مدافعه محمد راشد بعد 
ان كان النجم بدر املطوع قد تعرض الصابة 
في التدريب يوم امس االول، وفضل اجلهاز 
الطبي للمنتخب إراحة راشد الذي تعرض لشد 
في العضلة الضامة خالل مباراة األزرق مع 
العراق في الدور نصف النهائي لـ «خليجي 

٢٠» يوم ٢ ديسمبر املاضي.
  من جهته متنى النجم بدر املطوع اللحاق 
مببـــاراة األزرق مع نظيره الصيني املقررة 
اقامتها عصر السبت املقبل على ملعب نادي 

الغرافة، وقال املطوع للصحافيني الصينيني 
الذين أحاطوا بالالعب خالل احلصة التدريبية 
الثانية لألزرق أمس األربعاء ان أمر مشاركته 
في اللقاء ســـيتحدد خالل اليومني املقبلني، 
موضحـــا أنه يتلقى عالجـــا مكثفا من أجل 

املشاركة في املباراة.
  وحول أبرز العبي الصني بني املطوع أن 
منتخب الصني فريق قوي ويضم العديد من 
العناصر اجليـــدة، مضيفا: «حظوظ الفوز 
تبدو متساوية بني املنتخبني واألفضلية ملن 

يستغل الفرص».
  من ناحيته صرح طبيب االزرق د.عبداملجيد 
البناي بان إصابة املطوع عبارة عن التواء في 
الكاحل، ولن نتمكن من حتديد مدى خطورتها 
اال بعد مرور ٢٤ ساعة ملعرفة ما اذا كان التورم 
مصحوبا بتجمع دموي. واضاف البناي ان 
االصابة مبدئيا ليست من النوع املقلق جدا 
والتي قد تؤدي الى استبعاد املطوع نهائيا 
عن البطولة، ولكن في الوقت ذاته لن نسمح 
مبشاركته في التدريبات او املباريات اال اذا 

كان جاهزا بنسبة ١٠٠٪. 
  وكان االزرق قـــد ادى تدريبه الثاني في 
الدوحة مســـاء امس علـــى مالعب اكادمية 
«اسباير» وسط اجواء حماسية وروح معنوية 
عالية من الالعبني، قبل خوض مباراته االولى 

في البطولة امام املنتخب الصيني يوم السبت 
املقبل على ملعـــب الغرافة ضمن املجموعة 

االولى. 
  وغاب عن التدريب املطوع لالصابة، فيما 
شـــارك جميع الالعبني واشتمل على بعض 
اجلمل التكتيكية التي طبقها مدرب االزرق 
الصربي غوران توفاريش استعدادا ملباراة 
الصني. ومن املقرر ان يؤدي االزرق تدريبه 
الرئيسي غدا اجلمعة على ملعب الغرافة في 
الساعة الرابعة مساء حيث سيكون التدريب 
مفتوحا في اجلزء االول فقط امام وســـائل 
االعالم، ثم سيكون مغلقا الن غوران سيركز 
على التشكيلة االساسية التي سيخوض بها 

االزرق املباراة االولى. 
  من جهته، اكد غوران انه ال يفضل العبا 
على آخر في تشكيلة االزرق، وانه لن يعتمد 
اال علـــى الالعب اجلاهز للمشـــاركة بغض 
النظر عن االســـماء، وقال انـــه يركز حاليا 
على املباراة االولى مع املنتخب الصيني بعد 
ان درس منافســـه جيدا من خالل مشاهدة 
بعض املباريات املسجلة له، مشيرا الى ان 
االزرق سيركز االن على جتاوز عقبة الدور 
االول ومن ثم سيفكر فيمن سيقابل في الدور 
الثاني، فاملجموعة صعبة جدا ومن املستحيل 

توقع هوية املنتخبني املتأهلني. 

(أ.ف.پ)   البحريني فوزي عايش يحاول انتزاع الكرة من الكوري الشمالي ريانغ يونغ جي  

(االزرق.كوم)  بدر املطوع املصاب يتحدث لإلعالم الصيني خالل تدريب االزرق أمس 

 طالل العامر وفهد األنصاري ووليد علي وحسني فاضل مع التعويذة «متبكي»  

 في ختام مبارياته الودية

  خسارة البحرين أمام كوريا الشمالية

 المنامة ـ ناصر محمد
  خسر منتخب البحرين مباراته التجريبية 
األخيرة امام كوريا الشـــمالية بهدف مقابل ال 
شـــيء في املباراة الدولية الودية التي اقيمت 

على ستاد البحرين الوطني.
  وجاء هـــدف املباراة الوحيـــد في الدقيقة 
٥٩ واحـــرزه شـــول هيــــوك. وقدم املنتخب 
البحريني عرضـــا جيـــدا في الشـــوط االول 
وانخفـــض االداء في الشوط الثاني ورغـــم ذلك 
لم يشهـــد الشـــوط االول ســـوى فرصتـــني 
رغم االســـتحـــواذ اجليــــــد، وحرص مدرب 

البحرين سليمان شريدة على اعطـــاء الفرصـــة 
لعدد كبير من العبيه لالطمئنان عليهـــم رغـــم 

عـــدم التجانــس الواضــح. 
  وسيغادر الوفد البحريني في الرابعة من 
بعد ظهر اليوم متوجهـــا الى الدوحة بعد ان 
لعب ٤ مباريات ودية اســـتعدادا لكأس آسيا 
فتعادل اوزبكســـتان وخسر امام االردن ١-٠ 
وكوريا الشمالية بنفس النتيجة وتعادل مع 

السعودية ١-١. 
  وقد اختار شـــريدة قائمـــة تضم ٢٣ العبا 

واستبعد محمد احلربان. 

 طاقم أسترالي لمباراة األزرق مع الصين
  

  أعلن االحتاد اآلسيوي لكرة القدم أسماء حكام أول أربع مباريات 
في كأس آســـيا بعدما عهد الى طاقم استرالي مكون من بنجامني 
وليامز للساحة وبنجامني ويلســـون وهاكان اناز واحلكم الرابع 
علـــي رضا فغاني من إيران الدارة مباراة منتخبنا مع الصني بعد 
غد الســـبت. وأسند االحتاد القاري للياباني يويتيشي نيشيمورا 
قيـــادة املباراة االفتتاحية املقررة غدا اجلمعة على ســـتاد خليفة 
الدولي بني قطر واوزبكســـتان ضمن منافسات املجموعة االولى 
وسيساعد نيشـــيمورا مواطناه تورو ساغارا وتوشيوكي ناغي، 

وااليراني محسن تركي رابعا.
  وفي يوم األحد سيقود مباراة اليابان واألردن طاقم سنغافوري 
مكون من عبد املالك للساحة وجيفري غوه وهاجا مايدين، واألوزبكي 
فالنتني كوفالينكو رابعا. وفي مباراة السعودية وسورية يقودها حكام 
من كوريا اجلنوبية وهم كيم دونغ جني للساحة ويعاونه جيونغ 

هاي سانغ وجانغ جون مو والقطري عبداهللا بليده رابعا. 

 خلعتبري يرشح
  إيران للفوز باللقب

  أعــــرب العب منتخــــب إيران 
محمد رضــــا خلعتبري عن ثقته 
في قدرة منتخب بالده على الفوز 
بلقب كأس آســــيا. ويشار إلى أن 
خلعتبري كان جنح في التأهل مع 
فريقه زوب اهان إلى نهائي دوري 
أبطال آسيا في نسخته األخيرة قبل 
أن يخسر أمام سيونغنام ايلهوا 
الكوري اجلنوبي. وقال  تشومنا 
الالعب في تصريحات صحافية 
نشــــرت في إيران: «إيران متتلك 
القدرة على الفوز باللقب، منتلك 
العديــــد مــــن الالعبــــني أصحاب 
إلى جانب العبني شباب  اخلبرة 
ميتلكون مواهب مميــــزة، وهذا 
الفوز بالدوحة». يكفي لتحقيق 
وأضاف: املنتخب اإليراني منظم 
وهو قادر على حتقيق الفوز أمام 
أي فريق، أعتقــــد أننا من ضمن 

املرشحني للتويج. 

 دجيباروف األفضل
  في أوزبكستان

  توج سيرفر دجيباروف جنم 
منتخب أوزبكستان وأفضل العب 
في آســـيا عـــام ٢٠٠٨، بجائزة 
أفضل العب في بالده لعام ٢٠١٠. 
ويستعد دجيباروف (٢٨ عاما) 
حاليا لقيادة املنتخب األوزبكي 
في نهائيات كأس آســـيا والتي 
سيســـتهلها بلقاء قطر غدا في 
املباراة االفتتاحيـــة للبطولة. 
وجـــرى التصويت على اختيار 
أفضل العب في أوزبكستان عبر 
اســـتطالع بني الصحافيني على 
مدار الفترة من ٩ إلى ٣١ الشهر 
املاضي. وكان دجيباروف لعب 
في بداية املوسم املنصرم ضمن 
صفوف نادي بونيودكور، قبل أن 
يتوجه للعب في كوريا اجلنوبية 
ضمن صفوف نادي سيئول، حيث 
توج كال الفريقني بلقبي الدوري 

احمللي في بلديهما. 

 أستراليا تستضيف كأس آسيا ٢٠١٥
  

  أعلن االحتاد اآلسيوي لكرة القدم امس في الدوحة موافقة جلنته 
التنفيذية على منح استراليا رسميا استضافة نهائيات كأس آسيا 
عام ٢٠١٥. وكانت استراليا املرشحة الوحيدة الستضافة النسخة 
الـ ١٦ من البطولة التي يحمـــل لقبها املنتخب العراقي عام ٢٠٠٧ 

وتنطلق نسختها الـ ١٥ غدا اجلمعة في الدوحة.
   وكانت أستراليا قد استضافت في السابق العديد من النشاطات 
اآلسيوية لكرة القدم، من ضمنها بطولة كأس آسيا للسيدات عام 
٢٠٠٦، وحفل توزيع اجلوائز السنوي عام ٢٠٠٧. يذكر ان استراليا 

انضمت إلى أسرة االحتاد اآلسيوي عام ٢٠٠٦.
  وجاء اختيار استراليا الستضافة العرس القاري بعد شهر واحد 
من فشلها في استضافة نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ والتي ظفرت 
قطر بشـــرف تنظيمها. وحصلت استراليا على صوت واحد فقط 
وخرجت من الدور األول. وقال رئيس االحتاد اآلســـيوي القطري 
محمد بن همام في مؤمتر صحافي «اجتمع االحتاد اآلسيوي وقرر 
منح اســـتراليا شرف اســـتضافة نهائيات كأس آسيا عام ٢٠١٥»، 
مضيفا «اعتبرنا ان جميع االجنازات التي حتققت في اســـتراليا 
تهدف الى تطوير كرة القدم، ونحن سعداء بإعالن االحتاد اآلسيوي 

الستراليا مضيفة لكأس آسيا ٢٠١٥».
  من جهته، أعرب رئيس االحتاد االسترالي لكرة القدم فرانك لووي 
عن سعادته باختيار بالده الستضافة كأس اسيا ٢٠١٥، مشيرا الى 
ان استراليا متلك خبرة كبيرة في استضافة البطوالت الكبرى وان 

احلكومة االسترالية ساندت ملف الترشيح بقوة.
  وتابع «نحن سعداء بان اللجنة التنفيذية قررت منحنا شرف 
استضافة كأس آســـيا ٢٠١٥. ســـنبذل كل ما في وسعنا من أجل 
االحتاد اآلسيوي واستراليا التي ستثبت قدراتها ليس فقط على 

ارضية امللعب بل خارجه».
  ومن املقرر ان تقام البطولة في يناير ٢٠١٥ وعلى ٤ او ٥ مالعب 

سيتم اختيارها بني ٨ مالعب مرشحة من امللف االسترالي. 

 المطيري يدعو اليوسف
  لحضور المباريات 

 تعادل سلبي لـ «األخضر» مع أنغوال
  

  انهى املنتخب السعودي حتضيراته للمشاركة في نهائيات كأس 
آسيا بتعادل سلبي مع نظيره األنغولي على ستاد األمير محمد بن 
فهد بالدمام. وبدأ املنتخب السعودي الشوط األول بأسلوب هجومي 
وكاد يفتتح باب التسجيل في وقت مبكر ولكن رأسية املدافع أسامه 
املولد (٧) علت العارضة بقليل  قبل أن يفوت ناصر الشـــمراني 
فرصة مواتيه للتسجيل حيث مرت كرته من أمام املرمى (١٣). وسدد 
نايف هزازي كرة قوية من حافة املنطقة لكنها علت العارضة (٢٩). 
واجرى البرتغالي جوزيه بيســـيرو مدرب السعودية ٧ تبديالت 
مطلع الشـــوط الثاني بدخول احمد عطيف وعبده عطيف وحمد 
املنتشري وحسن معاذ ومهند عسيري وتيسير اجلاسم وإبراهيم 
غالب. واضاع ناصر الشمراني هدفا محققا عندما صوب كرة سهلة 
في أحضان احلارس األنغولي رغم إنفراده باملرمى (٥٧). والحت 
فرصة مواتية للتسجيل ولكن البديل مهند عسيري لعبها بجوار 
القائم األمين (٧٠) أتبعها نايف هزازي بكرة رأسية مرت مبحاذاة 
القائم (٧٢). وتلعب الســـعودية فـــي النهائيات ضمن املجموعة 

الثانية الى جانب منتخبات اليابان وسورية واألردن. 

 وجه نائب رئيس احتاد كرة القدم هايف املطيري دعوة رسمية 
الى الرئيس السابق لنادي الساملية الشيخ خالد اليوسف حلضور 

مباريات كأس آسيا. 
  جاء ذلك أثناء زيارة املطيري الى اليوســـف مبناسبة عودته 
من رحلة العالج في الواليات املتحدة االميركية، ووعد اليوســـف 
بتلبية الدعوة في حال ســـمحت ظروفه الصحية، شاكرا املطيري 

واحتاد الكرة على هذه اللفتة الكرمية. 

 الشيخ خالد اليوسف يتسلم الدعوة من هايف املطيري


