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 بن همام: لسنا ضد الكويت زاكيروني: منتخبات غرب آسيا قوية للغاية األزرق تقدم ٣ مراكز في تصنيف «فيفا»

 وليامز «المشبوه» 
  حكم رابع للسعودية واألردن 

 انقطاع الكهرباء في المركز اإلعالمي

 الحسين: سأشتري بمكافأة
«BMW» الفوز على األخضر   

 محمد: ال أعرف لماذا استبدلت 

 من البطولة

 تقـــدم االزرق ٣ مراكز ليحتل املركـــز ٩٩ برصيد ٣٢٨ نقطة في 
الئحة التصنيف الشـــهري للمنتخبات الصادر عن االحتاد الدولي 

لكرة القدم «فيفا» امس. 
  وتراجت كل من مصر واجلزائر مرتبة واحدة وحلتا في املركزين 
الـ ١٠ والـ ٣٧ على التوالي، في حني ارتقى املنتخب املغربي مرتبتني 
ليحتل املركز ٧٧ امام املنتخب السعودي الذي تقدم ٣ مراكز. وعامليا، 
لم يطرأ اي تعديل على مراكز الصدارة، واحتفظت اسبانيا باملركز 
االول برصيـــد ١٨٨٧ نقطة امام هولندا الثانية (١٧٢٣ نقطة) واملانيا 

الثالثة (١٤٨٥ نقطة).
  ترتيب املنتخبات الـ ١٠ االوائل: اسبانيا ١٨٨٧ نقطة، هولندا ١٧٢٣، 
املانيا ١٤٨٥، البرازيل ١٤٤٦، االرجنتني ١٣٣٨، اجنلترا ١١٩٥، اوروغواي 

١١٥٢، البرتغال ١٠٩٠، كرواتيا ١٠٧٥، مصر ١٠٣٦. 

  أشاد اإليطالي ألبرتو زاكيروني مدرب املنتخب الياباني مبستوى 
املنتخب الســــوري، معتبرا انه خصم قــــوي قبل لقاء املنتخبني اليوم 
ضمــــن املجموعة الثانية. وأكد املدرب اإليطالي أن «هذا املنتخب منظم 
للغاية وميتلك الرغبة واحلماس في حتقيق الفوز.. ولعل امتالكه للنقاط 
الثالث بعد فوزه على املنتخب السعودي القوي يؤكد قيمته، وأنا أعتبره 

األكثر جاهزية من ناحية التركيز الذهني في البطولة حتى اآلن». وعن 
تقييمه لكرة القدم اآلســــيوية من خــــالل البطولة، قال زاكيروني: «إن 
القارة اآلسيوية كبيرة للغاية، ونحن نحتل موقعا مهما في هذه القارة. 
وقد الحظت أن منتخبات غرب آســــيا قوية للغاية وجميع املنتخبات 

املشاركة في البطولة جيدة ومتتلك القدرة على املنافسة».

 نفى رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم القطري محمد بن همام 
االنباء التي ترددت مؤخرا حول وجود تكتالت داخل االحتاد اآلسيوي 
ضد أي دولة مشاركة في البطولة سواء عربية او غيرها، مؤكدا انه 
ليس هناك شبهات تواطؤ سواء من احلكم االسترالي بنيامني وليامز 

او من غيره من احلكام ضد أي من املنتخبات املشاركة.
  ويأتـــي كالم بن همام ردا على االتهامـــات التي جاءت في البيان 
الرســـمي لرئيس احتاد كرة القدم الشـــيخ طالل الفهد ضد سياسة 
االحتاد اآلســـيوي املوجهة ضد مصالح الكرة الكويتية على خلفية 

االخطاء الكارثية لوليامز في مباراة االزرق والصني. 

 أصرت جلنة احلكام في االحتاد اآلسيوي لكرة القدم على تعيني 
احلكم االســـترالي «املشبوه» بنيامني وليامز حكما رابعا في مباراة 

السعودية واالردن اليوم الى جانب حكمنا املساعد ياسر أحمد. 
  وظن اجلميع انه ســـيتم اســـتبعاد وليامز بعد املباراة مباشرة 
الجمـــاع الكل على اخطائه الفادحة في مبـــاراة االزرق امام الصني، 
بعدم احتســـابه لالزرق ركلة جزاء صحيحة وهدف بعد ان تخطت 

الكرة خط املرمى. 

 تسبب انقطاع الكهرباء عن جزء في املركز االعالمي لدقائق في استياء 
بعض االعالميني، ما ادى الى مسح جميع املواد التي قاموا بكتابتها 
على اجهزة الكمبيوتر، ورد املســـؤولون في املركز على االستفسار 

بانه كان بسبب انقطاع االنترنت فاضطروا لقطع الكهرباء. 

 أوضح مهاجم املنتخب الســـوري عبدالرزاق احلســـني، ان عقده 
مع الكرامة ســـينتهي نهاية املوسم احلالي، وانه يأمل في االحتراف 
بالدوري السعودي بعد ان رفض االنضمام الى احد االندية الصينية. 
وقال احلسني في تصريحات لصحيفة االقتصادية السعودية «أرغب 
في االحتراف بالدوري السعودي الذي يعد في نظري االقوى آسيويا 
وعربيا، وذلك بعدما رفضت عروضا صينية حتى احقق رغبتي». 
  واشـــار إلى انه في حال تسلمه مكافأة الفوز على االخضر التي 
تعد االكبر له مع املنتخب سيوظفها لشراء سيارة BMW، الستبدال 
سيارته احلالية ماركة كيا، إلى جانب شراء مسكن او االنتقال للڤيال 

التي وعده بها املسؤولون. 

 قال مهاجم املنتخب العراقي عماد محمد انه لم يطلب استبداله في 
املباراة مع ايران، وال يعرف ملاذا أستبدله املدرب االملاني فولفغانغ 
ســـيدكا النه لم يشعر باالرهاق او تعب يؤثر على مستواه، مشيرا 
الى أن اخلسارة االولى صعبة وستقلل من حظوظ املنتخب العراقي 
في االحتفاظ باللقب، الفتا الى أن الســـبب الرئيسي وراء اخلسارة 

هو اضاعة الفرص الكثيرة. 

  قال الالعب الكوري الشمالي ياونغ هانك أن سر تألقه 
وتركيزه في امللعب يعود النه ميارس رياضة «اليوغا» 

كل يوم منذ صغره وفي اماكن مختلفة. 
   يبحث العراقي عدنان حمد مدرب املنتخب االردني عن 
ــم تتضح الصورة من  ــب املصاب حامت عقل، ول بديل لالع

سيكون الالعب البديل الذي سيحل مكانه. 
   قال العب املنتخب السوري أحمد صالح أن احلارس 
مصعب بلحوس انقذه من الشلل بعد أن تصدى لرأسية 

نايف هزازي قبل نهاية املباراة بدقيقتني. 

 يا خرااابي
 ناصر العنزي

   غضب كابنت منتخب العراق يونس محمود بعد تلقيه انتقادا 
شديدا من البرنامج املثير «املجلس» في قناة «الدوري والكاس» 
ــي رحيمي «اللي مو عراقي ال  ــال موجها حديثه للدكتور مدن وق
يحچي» اي ال يتكلم، واختلف احلارس البحريني السابق حمود 

سلطان مع العماني احمد الرواس، وقال له «اذا 
تكلمت على البحرين أقص راسك» 

وقال السوري السابق جورج 
خوري انه كان يلعب بقدم 

واحدة عندما احترف 
ــة  ــان بداي ــي عم ف
التسعينيات بعد ان 
احتد في النقاش 
الرواس فرد  مع 
ــر»  ــه االخي علي
ــت كنت تلعب  ان
درجة ثانية عندنا 

ــمي نفسك  وتس
محترفا».

العراقي  ــرج     وخ
باسم عباس عن املألوف 

ــا وانتقد مدربه االملاني  متام
ــه  ــيدكا بعد جلوس فولفافونغ س

ــر بقيادة  ــال انه غير جدي ــا وق احتياطي
ــمع هذا الكالم،  ــب العراقي ورد املدرب لم اس املنتخ

ــب االحتياط جام غضبه على املدرب، ولكن  وعادة ما يصب الع
عندما يشركه يصبح في نظره «القيصر» فرانتس بكنباور، ويقول 

ــد الالعبني احملليني في ناد ال ينافس على البطوالت ان مدربا  اح
ــيوعية سابقا اتى لتدريب منتخبنا في اواخر  اجنبيا من دولة ش
ــبعينيات ولدينا العب مستواه ضعيف للغاية، ولكن املدرب  الس
يصر على اشراكه وال يستبدله اطالقا، وتبني فيما بعد ان الالعب 

منح املدرب سيارة باالقساط كي يلعب أساسيا.
   عادة ما تبحث اجلماهير عن االثارة والصراع 
ــد الصراخ، وتبحث عن ذلك في  الى ح
ــوات الفضائية،  ــف والقن الصح
ــد املتابعني: عندما  ويقول اح
اتصفح اجلريدة فان اول ما 
يلفت نظري «املانشيت» 
واذا كان عنوان املباراة 
عاديا ال توجد به اثارة 
أذهب مباشرة الى حل 
ــات املتقاطعة،  الكلم
القاهرة كتبت  وفي 
صحيفة بعد خسارة 
ــن قطر في  ــر م مص
مباراة ودية قبل انطالقة 
كأس أمم آسيا «يا خرابي 

خسرنا من العنابي».
ــاراة منتخبنا االزرق     في مب
ــي ٢٠ «وانتهت  ــراق في «خليج والع
ملصلحتنا بركالت الترجيح بكت امراة عراقية 
مسنة في املدرجات، وقالت «مالنا حظ ٤٠ سنة مالنا حظ»، 
ــت صحيفة عراقية  ــارة من ايران امس االول خرج وبعد اخلس

الكترونية بعنوان «سودتوها». 

 «العنابي» أوقف «التنين الصيني» وجدد آماله في التأهل 

(أ.پ)   القطري يوسف أحمد يسدد الكرة وسط الالعبني مسجال الهدف األول في املرمى الصيني  

 اســــتعاد املنتخب القطري توازنه وأوقف انطالقة التنني الصيني 
بالتغلب عليه ٢ ـ ٠ امس في اجلولة الثانية من املجموعة األولى.

  وجدد «العنابي» أمله في التأهل الى الدور ربع النهائي بعدما أحرز 
أول ٣ نقاط، بعد الهزمية أمام أوزبكستان ٠ ـ ٢ في مباراة االفتتاح.

  واقتســــم العنابي بهذا الفوز املركز الثاني في املجموعة مع نظيره 
الصيني الذي تغلب على األزرق ٢ ـ ٠.

  ويدين املنتخب القطري بالفضــــل الكبير في هذا الفوز الثمني إلى 
مهاجمه يوسف أحمد الذي حســــم اللقاء في الشوط األول بهدفني في 

الدقيقتني ٢٧ واألولى من الوقت بدل الضائع.
  وبات امل األزرق في التأهل الى الدور ربع النهائي بالفوز على قطر 
٣ ـ ٠ في اجلولة الثالثة األخيرة، على أن يخسر املنتخب الصيني أمام 

نظيره األوزبكي في اجلولة نفسها.
  كما تشهد املجموعة احتماالت أخرى حيث مازالت الفرصة قائمة أمام 
جميع الفرق للعبور إلى ربع النهائي حسب لوائح البطولة التي تعتمد 
في حسم التأهل على نتائج املواجهات املباشرة بني املنتخبات في حالة 

تساويها في رصيد النقاط مع انتهاء اجلولة الثالثة في املجموعة.
  وبدأت املباراة بهجوم قطري مكثف بغية تسجيل هدف مبكر فيسيطر 

االرتباك على الدفاع الصيني.
  وشهدت الدقيقة الثانية ضربة حرة قابلها سيباستيان سوريا بضربة 
رأس ولكنها لم تســــفر عن شيء ثم أتبعها سوريا بتسديدة من حدود 

منطقة اجلزاء اصطدمت بالدفاع وخرجت إلى ركنية.
  ورد املنتخب الصيني بهجمة ســــريعة رائعة في الدقيقة السادسة 
انتهــــت بتمريرة عرضية من ناحية اليســــار لعبها هاو رونغ وقابلها 
تشــــاو شــــيانغ دينغ بضربة رأس ولكن حارس املرمى القطري قاسم 

برهان أمسك الكرة بثبات.
  وباغت املهاجم القطري يوســــف أحمد احلارس الصيني بتسديدة 

رائعة في الدقيقة التاسعة ولكن الكرة ذهبت في يد احلارس.
  وســــنحت الفرصة الثمينة للمنتخب القطري في الدقيقة ١١ عندما 
سدد وسام رزق الكرة قوية فاصطدمت بقدم أحد املدافعني داخل منطقة 

اجلزاء وتهيأت أمام سوريا الذي سددها بقوة ولكن بجوار املرمى.
  وأهدر يوســــف أحمد فرصة خطيرة للمنتخب القطري في الدقيقة 
٢٦ قبل أن تصــــل إليه الكرة مجددا في الدقيقــــة التالية خارج حدود 
منطقة اجلزاء ليهيئها لنفســــه ويســــددها في زاويــــة صعبة باملقص 
على ميني احلارس الصيني محرزا هدف التقدم للمنتخب القطري في 

الدقيقة ٢٧.
  وأهدر سوريا فرصة أخرى للمنتخب القطري في الدقيقة ٣١ حيث 

سدد خارج املرمى وهو على بعد خطوات قليلة منه.
  وفي الدقيقــــة األولى من الوقت بدل الضائع، تلقى يوســــف أحمد 
الكرة على حدود منطقة اجلزاء اثر متريرة طولية عالية فهيأها لنفسه 
واستدار في حراسة املدافع الصيني وسددها زاحفة في الزاوية البعيدة 
لتتهادى داخل املرمى على ميــــني احلارس الصيني الذي لم يتوقع أن 

تكون الهدف الثاني ألصحاب األرض.
  وعلى عكس الشوط األول، جاء الشوط الثاني خاليا من اإلثارة في 
معظم فتراته حيث انحصر اللعب في وســــط امللعب وندرت الفرص 

أمام املرميني خالل النصف األول من هذا الشوط.
  وواصل املنتخب الصيني اعتماده على الهجمات املرتدة الســــريعة 
واســــتغل ياجن شو إحداها وســــدد الكرة قوية ولكنها خرجت بجوار 

القائم في الدقيقة ٦١.
  ورد عليها سوريا بهجمة سريعة وتسديدة قوية مرت خارج املرمى 

ليواصل إهدار الفرص للمنتخب القطري.
  وكثف املنتخب الصيني هجومه في منتصف هذا الشــــوط من أجل 
تعديل النتيجة وســــط تراخ واضح مــــن العبي العنابي ولكن حارس 
املرمى قاســــم برهان جنح في منع أي خطــــورة عن مرماه من الكرات 

العالية والتمريرات العرضية.
  وسنحت الفرصة أمام حامد إسماعيل لتسجيل هدف ثالث للعنابي 
في الدقيقة ٧٢ اثر هجمة ســــريعة للفريق ولكنه تباطأ في التسجيل 
وفضل التمرير قبل أن يتدخل الدفاع الصيني إلبعاد الكرة إلى ضربة 

ركنية لم تستغل.
  وتقدم حارس املرمى الصيني إلى حدود منطقة جزائه في الدقيقة 
٨٠ ليمنــــع جار اهللا املــــري مهاجم العنابي من االنفــــراد وينقذ التنني 

الصيني من هدف ثالث. 

 أعلن ناظم شـــاكر في تصريح لوكالة الصحافة 
الفرنســـية انه اعتذر عن عدم اكمـــال مهمته ضمن 
اجلهاز الفني للمنتخـــب العراقي، االملاني فولفغانغ 

سيدكا السباب وصفها بالشخصية.
  وقال شاكر الذي عني مساعدا للمدرب األملاني لدى 
تعيني األخير الصيف املاضي «هناك اسباب شخصية 
وراء هذا االعتذار وقد تفهم االحتاد العراقي واملسؤولون 
األسباب التي دفعتني الى اتخاذ هذا القرار وال ميكن 

ان استمر في ظلها».
  يذكر ان العالقة بني شاكر واملدرب االملاني توترت 
في الفترة األخيرة قبل انطالق البطولة بسبب اختالف 

وجهات النظر بينهما. 

 أكد مدير البطولة الياباني توكواكي سوزوكي أن منتخبات 
قطر وكوريا الشــــمالية والعراق ســــيمثلون أمام اللجنة 
التأديبية في االحتاد اآلســــيوي بســــبب عدم مشاركة أي 
من العبيها في املؤمتــــرات الصحافية عقب مبارياتها في 

اجلولة األولى.
  وقال سوزوكي إن أيا من املنتخبات الثالثة لم يرسل أي 
العب للمشاركة في املؤمتر الصحافي الذي يحظى بأهمية 

بالغة في مثل هذه البطوالت الكبيرة.
  وأوضح: «اإلجراء الطبيعي لالحتاد اآلسيوي هو طلب 
توضيح من هذه املنتخبات ألنه قد يكون لديها سبب بشأن 
عدم إرسال العب للمؤمتر.. ثم يتعني علينا التحري عن هذا 

السبب وتوضيح جميع األمور أمام اللجنة التأديبية». 

 ٣ منتخبات أمام لجنة تأديبية  شاكر يستقيل من منصبه  
 ترتيب المجموعة األولى 

 نقاطه  عليه  له  خسر  تعادل  فاز  لعب  المنتخب 

 ٦  ١  ٤  -  -  ٢  ٢  اوزبكستان 

 ٣  ٢  ٢  ١  -  ١  ٢  الصني 

 ٣  ٢  ٢  ١  -  ١  ٢  قطر 

 -  ٤  ١  ٢  -  -  ٢  الكويت 


