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 كاتانيتش يستبعد ٣ العبين من «األبيض»

 قائمة حكام البطولة 

 استبعد السلوڤيني ستريشكو كاتانيتش مدرب منتخب االمارات 
أمس ثالثة العبني من التشكيلة الرسمية املشاركة في النهائيات 
القارية التي تنطلق اليوم. والالعبون املستبعدون هم محمد احمد 

وعبدالعزيز هيكل (الشباب) واحمد جمعة (اجلزيرة).
  وهنا القائمة النهائية: ماجد ناصر وســـعيد الكاس (الوصل) 
وعلي الوهيبي وعمر عبدالرحمن وفارس جمعة (العني) ومحمد 
الشحي واسماعيل مطر ومحمود خميس وسعيد الكثيري وحمدان 
الكمالي (الوحدة) ويوسف جابر وذياب عوانة وعامر عبدالرحمن 
ومحمد فـــوزي (بني ياس) واحمد خليل واســـماعيل احلمادي 
وعبيد الطويلة (االهلي) وليد عباس (الشـــباب) وعلي خصيف 
وخالد سبيل وسبيت خاطر وعبداهللا (اجلزيرة) وعامر مبارك 

(النصر).

 للساحة: االسترالي بنجامني وليامس والياباني يويشي 
نيشيمورا والكوري اجلنوبي كيم دونغ جني واملاليزي محمد 
صالح صبحي الدين والعماني عبداهللا الهاللي والقطري محمد 
عبدالرحمن والسعودي خليل الغامدي والسنغافوري مالك 
عبدول والبحريني نواف شكراهللا واالماراتي علي البدواوي 

واالوزبكي رفشان ارماتوف واجلزائري محمد بنوزة.
  للراية: حكمنا ياســــر مراد واليابانيان تورو ســــاغارا 
وتوشيوكي ناغي والكوريان اجلنوبيان جيونغ هاي سانغ 
وجانغ جون مو والصيني مو يوكسني واملاليزي محمد صبري 
والعماني حمد املياحي والقرغيزستاني باخاديرر كوتشاروف 
والقطريان محمد درمان وحسن الذوادي وااليرانيان حسن 
كامرانيفار ورضا سوخاندان والسنغافوريان جيفري غوه 
وهاجا مايدين والبحريني خالد االلن والسوري محمد جودت 
واالماراتي صالــــح املرزوقي واالوزبكيان عبدو خاميدولو 
راسولوف ورافايل الياسوف واجلزائريان محمد مكنوس 
وعبداحلق اتشيالي. احلكام االحتياطيون: االيرانيان علي 
رضا فاغاني ومحسن تركي واالوزبكي فاالنتني كوفالنكو 

والقطري عبداهللا بليده. 

 البحريني سلمان شريدة املدرب العربي الوحيد في البطولة 

(األزرق.كوم)  سيباستيان سوريا جاهز لقيادة «العنابي» في مواجهة افتتاح البطولة أمام أوزبكستان 

 حتبس القارة اآلسيوية أنفاسها 
بدءا من اليوم حتى ٢٩ اجلاري عندما 
يقص منتخبا قطر وأوزبكستان 
شريط منافسات النهائيات القارية 
اليوم على ســـتاد خليفة الدولي 
ضمن املجموعة االولى التي تضم 

ايضا الكويت والصني.
  ويسعى املنتخب القطري الذي 
يلعب على أرضه وبني جمهوره الى 
حتقيق أفضـــل نتيجة ممكنة في 
البطولة بقيادة مدربه الفرنســـي 
برونو ميتسو الذي واجه انتقادات 
حادة فـــي اآلونـــة االخيرة عقب 
اخلروج من الدور االول لـ «خليجي 

٢٠» في اليمن.
  تشارك قطر في نهائيات كأس 

آسيا للمرة الثامنة بعد أعوام ٨٠ 
و٨٤ و٨٨ و٩٢ و٢٠٠٠ و٢٠٠٤ و٢٠٠٧، 
وتبقى أفضل نتائجها بلوغ الدور 
ربع النهائي في بيروت عام ٢٠٠٠ 
قبل ان تخسر أمام الصني ١-٣، في 
حني خرجت في املرات االخرى من 

الدور االول.
  لم يخض منتخب قطر التصفيات 
كونه صاحب األرض، لكنه خاض 
عددا كبيرا من املباريات الودية منذ 
فترة طويلة، ثم شارك في «خليجي 
٢٠» فخسر امام الكويت ٠-١ وتعادل 
مع السعودية ١-١ وفاز على اليمن 

٢-١ وخرج من الدور االول.
  واحتوى االحتاد القطري موجة 
الغضب التي تفجرت بوجه ميتسو 

الثقة  عقب دورة اخلليـــج فجدد 
به في كأس آســـيا، خصوصا ان 
الفترة الزمنية بني الدورتني كانت 
ضيقة (نحو شهر)، فحاول املدرب 
الفرنســـي الذي يعمل في املنطقة 
اخلليجية منـــذ أعوام معاجلة ما 
ميكن معاجلته قبل االســـتحقاق 

اآلسيوي.
املنتخب    وحتســـنت أحـــوال 
الشهر االخير،  القطري كثيرا في 
الالعبني  خصوصـــا بعد عـــودة 
املصابني فابيو ســـيزار وخلفان 
ابراهيم وابراهيـــم ماجد، ما أدى 
الى اعادة التوازن للتشكيلة دفاعا 

وهجوما.
  وخـــاض املنتخب القطري في 

املرحلة االخيرة من االعداد مباريات 
وديـــة ففاز علـــى منتخبي مصر 
واســـتونيا ٢-١ و٢-٠، ثم تعادل 
سلبا مع نظيره االيراني، قبل ان 
يخسر أمام كوريا الشمالية ٠-١.

  واستقر ميتسو على التشكيلة 
النهائية وتتألف من: قاسم برهان 
في حراسة املرمى، وحامد اسماعيل 
وبـــالل محمـــد وابراهيـــم الغامن 
وابراهيم ماجد في الدفاع، ووسام 
رزق وفابيـــو ولورانس ومحمد 
جدو وحســـني ياسر في الوسط، 
وسيباستيان سوريا في الهجوم.

  ومن املمكن ايضا الزج بخلفان 
ابراهيم وطالل البلوشي ومجدي 
صديق وجار اهللا املري في الوسط 

والهجوم.
  من جهتـــه، يســـعى منتخب 
اوزبكستان الى اجتياز حاجز ربع 
النهائي في مشاركته اخلامسة على 
التوالي في البطولة التي وصل فيها 
مرتني الى دور الثمانية في الصني 

٢٠٠٤ واندونيسيا ٢٠٠٧.
  وتأهلت اوزبكستان الى نهائيات 
الدوحة كصاحبة املركز الثاني في 
املجموعـــة الثالثة من التصفيات 
خلف االمارات، وضمت مجموعتهما 
أيضا ماليزيا، بعد ان ضمنت الهند 
تأهلها مباشرة عقب فوزها بكأس 
التحدي اآلســـيوي، وذلك حسب 

أنظمة االحتاد القاري.
  ولـــم تكـــن نتائـــج منتخب 

اوزبكستان في املباريات االعدادية 
االخيرة مســـتقرة، فلقي خسارة 
ثقيلة امام نظيره السعودي بأربعة 
اهداف نظيفة، وفاز على املنتخب 
البحريني ٤-٢، وأخيرا تعادل مع 

االردن ٢-٢ في دبي.
  يضم املنتخب االوزبكي عددا 
من الالعبـــني اجليدين وأصحاب 
ايغناتي  أمثال احلـــارس  اخلبرة 
نيتســـروف واملهاجمني الكسندر 
غينريخ وماكســـيم شاتســـكيخ 
وجنوم خط الوسط ستانيسالف 
اندريف وتيمور كابادزة وفيكتور 
كاربنكـــو وســـيرفر جبـــاروف 
وعزيزبك حيدروف واملدافع انزور 

اسماعيلوف. 

 السجل الذهبي 
 كوريا اجلنوبية  ١٩٥٦ 
 كوريا اجلنوبية  ١٩٦٠ 
 اسرائيل  ١٩٦٤ 
 ايران  ١٩٦٨ 
 ايران  ١٩٧٢ 
 ايران  ١٩٧٦ 
 الكويت  ١٩٨٠ 
 السعودية  ١٩٨٤ 
 السعودية  ١٩٨٨ 
 اليابان  ١٩٩٢ 
 السعودية  ١٩٩٦ 
 اليابان  ٢٠٠٠ 
 اليابان  ٢٠٠٤ 
 العراق  ٢٠٠٧ 
 ؟  ٢٠١١ 

 جدول المباريات 
 المجموعة  التوقيت  المنتخبان  التاريخ 
 A  ٧:١٥  قطر ـ أوزبكستان  ٧-١ 
 A  ٤:١٥  الكويت ـ الصني  ٨-١ 

 اليابان ـ األردن ٩-١ 
  السعودية ـ سورية 

 
 ٧:١٥  

B 
 B  

 الهند ـ استراليا ١٠-١ 
  كوريا اجلنوبية ـ البحرين 

٤:١٥ 
 ٧:١٥  

C 
 C  

 كوريا الشمالية ـ اإلمارات ١١-١ 
  العراق ـ إيران 

٤:١٥ 
 ٧:١٥  

D 
 D  

 الكويت ـ أوزبكستان ١٢-١ 
  قطر ـ الصني 

٤:١٥ 
 ٧:١٥  

A 
 A  

 األردن ـ السعودية ١٣-١ 
  سورية ـ اليابان 

٤:١٥ 
 ٧:١٥  

B 
 B  

 استراليا ـ كوريا اجلنوبية ١٤-١ 
  البحرين ـ الهند 

٤:١٥ 
 ٧:١٥  

C 
 C  

 إيران ـ كوريا الشمالية ١٥-١ 
  اإلمارات ـ العراق 

٤:١٥ 
 ٧:١٥  

D 
 D  

 قطر ـ الكويت ١٦-١ 
  الصني ـ أوزبكستان 

٧:١٥ 
 ٧:١٥  

A 
 A  

 األردن ـ سورية  ١٧-١ 
  السعودية ـ اليابان 

٤:١٥ 
 ٤:١٥  

B 
 B  

 استراليا ـ البحرين ١٨-١ 
  كوريا اجلنوبية ـ الهند 

٤:١٥ 
 ٤:١٥  

C 
 C  

 اإلمارات ـ إيران ١٩-١ 
  العراق ـ كوريا الشمالية 

٧:١٥ 
 ٧:١٥  

D 
 D  

 ربع النهائي 

 ٢١-١ 

 املباراة رقم ١:
 (B) ـ ثاني (A) أول  

 
٧:٢٥  

 املباراة رقم ٢:
 (A) ـ ثاني (B) أول  

 
 ٤:٢٥  

 ٢٢-١ 

 املباراة رقم ٣:
 (D) ـ ثاني (C) أول  

 
 ٤:٢٥  

 املباراة رقم ٤:
 (C) ـ ثاني (D) أول  

 
 ٧:٢٥  

 نصف النهائي 

 ٢٥-١ 
 ٤:٢٥  الفائز من ٢ ـ الفائز من ٤ 
 ٧:٢٥  الفائز من ١ ـ الفائز من ٣ 

 مباراة املركز الثالث بني  ٢٨-١ 
 ٦ اخلاسرين في نصف النهائي 

 املباراة النهائية بني الفائزين  ٢٩-١ 
 ٦ في نصف النهائي 

 رحلة «العنابي» تبدأ أمام أوزبكستان

 أعرب رئيس االحتاد القطري الشـــيخ حمـــد آل ثاني «عن ثقته 
بقدرة الالعبني واجلهاز الفني بقيادة ميتســـو على بذل اقصى جهد 
لتحقيق نتائج جيدة»، مضيفا «املنتخب القطري يبحث عن الفوز 

في مبارياته ليصل إلى أبعد مكان في البطولة».
  واعتبـــر ان املجموعة االولى «قوية نظرا لتقارب املســـتوى بني 
املنتخبات االربعة»، لكنه أشـــار الى «حتسن مستوى العنابي بعد 

ان توصل ميتسو الى التشكيلة االساسية». 

 يواجه منتخب قطر ضغطا كبيرا قبيل بدء مشاركته في النهائيات 
اآلسيوية ضد نظيره االوزبكستاني. 

  وعبر الفرنسي برونو ميتسو مدرب املنتخب القطري في مؤمتر 
صحافي أمس «عن ارتياحه الكبير جلهوزية فريقه للمواجهة املرتقبة 
مع منتخب أوزبكستان». لكنه بدا قلقا من حجم الضغوط التي تواجه 
فريقـــه بقوله «بكل تأكيد توجد ضغوط وال نســـتطيع أن ننكرها 
واجلهازان اإلداري والفني عمال معا من أجل تقليص هذه الضغوط، 
فنحن مرتاحون متاما جلهوزية العنابي لvلبداية وهدفنا الوصول 
لنقطة النهايـــة واملنتخب القطري مثل جميع املنتخبات يطمح الى 

اللقب القاري وأمتنى أن يوفق في ذلك».
  وأضاف «الضغوط كبيرة على املنتخب القطري ألنه ال يسعى الى 
تقدمي صورة جيدة ومرضية عنه للجمهور القطري فحسب ولكنه 
يريـــد أن يقدم صورة رائعة للعالم عن الكرة القطرية بعد أن نالت 

قطر شرف تنظيم مونديال ٢٠٢٢». 

 بدا مدرب منتخب أوزبكســـتان فادمي ابراموف واثقا من حتقيق 
الفوز على قطر اليوم.

  وقال ابراموف في مؤمتر صحافـــي أمس «أمر طبيعي ان تكون 
هناك ضغوط كبيرة في مباراة االفتتاح ألنها صعبة كما اننا نخوضها 

ضد املنتخب القطري املضيف وهو منتخب قوي».
  وتابع «اســـتعداداتنا جيدة وطموحنا باللقب مشروع وهو حق 
لكل الفرق، فنحن ندرك جيدا صعوبة املهمة امام منتخب قطر لكننا 
مصممـــون على الفوز عليه وواثقون من قدرتنا على حصد النقاط 
الثالث». وتابع «أقمنا معسكرين في تونس ودبي ووصل الالعبون 
الى حالة فنية وبدنية ومعنوية جيدة»، متوقعا «ان تفوز أوزبكستان 

على قطر ٣-٠». 

 على الرغم من انتشار العبي 
السامبا البرازيلية ومدربيها في 
الكثير من أنحاء القارة األسيوية 
منذ سنوات طويلة ومساهمتهم 
وجناحهم الكبير في رفع مستوى 
كرة القدم االسيوية حتى ظهر 
بريقها على الســــاحة العاملية، 
تشــــهد بطولة كأس آسيا ٢٠١١ 
بقطر غياب السامبا البرازيلية 
متاما عن قائمة املدربني الذين 
يشرفون على املنتخبات املشاركة 

في البطولة.
  ومن بني ١٦ منتخبا مشاركا 
فــــي البطولة، اعتمدت ســــتة 
منتخبــــات فقط علــــى املدرب 
الوطني بينما تخوض عشرة 
منتخبات البطولة بقيادة مدربني 
أجانب. وفرض املدربون األجانب 
ســــطوتهم على بطوالت كأس 
آســــيا حيث أحرزوا اللقب في 
٨ بطوالت من البطوالت الـ ١٤ 
املاضية بل إن سبعة من ألقاب 
آخر ثماني بطوالت لكأس آسيا 

حتققت بقيادة أجنبية.
  وكان املدربون البرازيليون 
هم أصحاب نصيب األسد من هذه 
البطوالت حيث أحرزوا اللقب 

االسيوي أربع مرات.
البرازيلي  املــــدرب    وأصبح 
الشهير كارلوس ألبرتو باريرا 
هو الوحيد الذي توج بلقب كأس 
آسيا مرتني حيث كانت األولى 
مع املنتخب الكويتي عام ١٩٨٠ 
والثانية مع املنتخب السعودي 
عام ١٩٨٨ بينما فاز مواطنه زيكو 
باللقب مع اليابان في عام ٢٠٠٤ 
وتبعه البرازيلي اآلخر جورفان 
فييرا بإحراز اللقب مع املنتخب 

العراقي في البطولة املاضية.
  ولكن بطولة كأس آسيا ٢٠١١ 
التي تستضيفها قطر تخلو متاما 
من املديرين الفنيني البرازيليني 

في كوريــــا اجلنوبية واليابان 
للمرة األولى في تاريخ أســــود 
داكار كما حقق جناحا كبيرا مع 
املنتخب اإلماراتي حيث فاز معه 
بلقــــب كأس اخلليج عام ٢٠٠٧ 

باإلمارات.
  ويشارك في قيادة منتخبات 
٢٠١١ تشكيلة من  كأس آســــيا 
جنسيات متنوعة حيث تفرض 
اجلنسيات األوروبية هيمنتها 
علــــى مقاعد املدربــــني في هذه 
البطولة من خالل األملانيني هولغر 
أوسايك (في منتخب أستراليا) 
وفولفغانغ ســــيدكه (العراق) 
والفرنســــي ميتســــو (قطر) 
والصربي غوران توفيدزيتش 
(الكويت) والبرتغالي جوزيه 
بيسيرو (السعودية) واإليطالي 
زاكيروني (اليابان) والروماني 
فاليريــــو (ســــورية)  تيتــــا 
بــــوب هاوتون  واإلجنليــــزي 
(الهند) والسلوفيني ستريشكو 

كاتانيتش (اإلمارات).
  بينما سيكون العراقي عدنان 
حمد هو األجنبي الوحيد الذي 
ينتمي للقارة االسيوية حيث 
يتولى قيادة املنتخب األردني.

  وفي املقابل يتولى اإليراني 
أفشــــني قطبــــي الــــذي يحمل 
اجلنســــية األميركيــــة تدريب 
املنتخب اإليراني بينما يشرف 
على باقــــي املنتخبات مدربون 
وطنيون وهــــم جاو هوجنبو 
فــــي الصني وفاديــــن أبراموف 
(أوزبكســــتان) وتشو كوانغ 
راي (كوريا اجلنوبية) وسلمان 
شريدة (البحرين) وكيم غونغ 

هون (كوريا الشمالية).
البطولة متاما    بينما تخلو 
أميــــركا اجلنوبية  من مدربي 
البرازيل  وفي مقدمتهم مدربو 

واألرجنتني.

والفرنسي برونو ميتسو املدير 
الفني للمنتخب القطري.

  وميتلك كل منهما فرصة جيدة 
للمنافسة بقوة بل وإحراز لقب 
البطولة حيث يشرف زاكيروني 
الفرق املرشحة  أبرز  على أحد 
للفوز باللقب بينما يحظى فريق 
ميتسو مبساندة عاملي األرض 

واجلماهير.
  وسبق لزاكيروني أن أشرف 
الفرق وكان  مــــن  العديد  على 
أبرزها ميــــالن اإليطالي بينما 
سبق مليتســــو أن حقق إجناز 
الصعود باملنتخب الســــنغالي 
إلى نهائيات كأس العالم ٢٠٠٢ 

بينما تشهد مدربني أجانب من 
جنسيات مختلفة.

املدربــــون األجانب    وميلك 
املشاركون في البطولة احلالية 
فرصة ذهبية للحفاظ على هيمنة 
التدريب األجنبي في بطوالت 
كأس آسيا حيث يشرفون على 
تدريب جميع الفرق املرشــــحة 
بقوة إلحراز اللقب وال يستثنى 
من ذلك ســــوى منتخبي إيران 

وكوريا اجلنوبية.
البطولة احلالية    وتشــــهد 
مدربني يحظيان بشهرة عاملية 
وهما اإليطالي ألبرتو زاكيروني 
املدير الفني للمنتخب الياباني 
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