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العواصم/اف ب
حتـظــى الـنــسخــة الــرابعــة مـن دوري
ابطـال اسيا لكـرة القدم الـتي تنطلق
الـيـــوم مبــشـــاركــــة ملحـــوظــــة للفـــرق
العـربيـة ستــدعم حظـوظهـا يف ابقـاء
سـيطـرتهـا علــى اللقـب منـذ انـطالق

املسابقة.
وتوج العـني االماراتـي بطال للنـسخة
االولـــى علــى حــســاب تـيــرو ســاســانــا
التــايالنــدي، قبل ان يـخلفه االحتـاد
الـسعــودي يف النـسخـتني الـسـابقـتني
بفـوزه علـى حسـاب سيـونغـام الكـوري

اجلنوبي والعني على التوالي.
ويحـصل الفــائــز بــاللقـب علــى مـبلغ
600 الف دوالر، فضال عن انه يضمن
املشاركة يف بطـولة العالم لالندية يف
الـيـــابـــان يف كـــانـــون االول والـتـي حل
فـيهــا احتــاد جــدة رابعــا يف نــسخـتهــا
ـــــو ـــــاول ـــــوج ســـــاو ب ـــــرة الــتــي ت االخــي

البرازيلي بطال لها.
وكـان من املتـوقع ان يشـارك يف الـدور
االول 28 فـريقـا حـيث وزعت مبـوجب
القـــرعـــة الـتـي اجـــريـت يف االول مـن
كــانــون االول/ديـسـمبــر املــاضـي علــى
سـبـع مجـمــــوعــــات يـتـــــأهل بــطـل كل
واحدة مـنها الى ربع النهـائي لينضم
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مهمة صعبة ملمثيل العراق يف دوري ابطال آسيا
بـداوي وسيـد محمـد عالوي وحـسني

الكعبي.
واستعـاد الـشبـاب الـسعـودي خـدمـات
الغــــانـي غــــودويـن اتــــرام )25 عــــامــــا(
ــــــذي سـجـل لـه ثـالثــــــة اهــــــداف يف ال
النسخة املاضية من املسابقة، كما ان
مــواطـنه االحتــاد تعــاقــد مــؤخــرا مع
الغــاني االخـر بــرينـس تـاغـوي الـذي
سجل 18 هدفـا يف املوسـم املاضي مع
فـــريقه الـســابق هــارتـس اوف اوك يف

الدوري احمللي.
ويـلعــب يف صفــــوف العـني االمـــاراتـي
العــب الـــــوســـط العـــــاجــي ابـــــراهــيــم
دياكـيه )23 عامـا( الذي سيـدافع عن
الــــوان مـنــتخــب بالده يف املــــونــــديــــال
ايـضـــا، كمــا يـضـم الفــريق االمـــاراتي
ايـضـــا الـصـــربـي يــسـتـــروفـيـتــش )29

عاما(.
ويقــــود معــظــم الفــــرق املـــشــــاركــــة يف
املـــســــابقــــة مــــدربــــون لهـم تــــاريـخهـم
كــــالـبــــرازيلـي كــــانــــديـنـيــــو يف الـهالل
الـــسعـــودي واالوروغـــويـــانـي جـــورجـي
فوساتي يف السد القطري والفرنسي
بـرونـو مـيتـسـو مع الغـرافـة الـقطـري
والذي قـاد العني الى اللقب االول يف

البطولة.
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جنوم املونديال
الالفـت ان هنـاك عــددا من مـحتـريف
الفــرق املـشــاركــة سـيخــوضــون غـمــار
اكبــر بـطــولــة كــرويــة وحتــديــدا كــأس
ــــــا مــن 9 ــــــانــي الـعــــــالــم املـقــــــررة يف امل

حزيران حتى 9 متوز املقبلني.
فــالــوحــدة االمــاراتـي يـضـم املهــاجـم
االنغـولي مـاوريتيـو )24 عـامـا( الـذي
ســــاهـم بـتـــــأهل مـنــتخــب بالده الــــى
املــونــديــال لـلمــرة االولــى يف تـــاريخه
علـى حسـاب نيجـيريـا، كمـا انه يلعب
دورا بـــارزا يف تـــدعـيـم اداء فـــريـقه يف

املسابقات االماراتية.
وكــان مـن املقــرر ان يــدافع مــاوريـتيــو
عـن الـــــوان الغــــرافـــــة القــطــــري لـكـن
الصفقـة لم تكـتمل فعـاد ادراجه الـى

الوحدة.
وكان الـوحدة ضم جواد نيكونام جنم
ــــــى ــــــرانــي املــتـــــــأهل ال املــنـــتخــب االي
املونديـال ايضا لكنه اعاره الى االرقة

الحقا.
لـكـن احلــضـــــور االيـــــرانـي سـيـتـمــثل
ـــــاملهـــــاجـــم العــمـالق علــي دائـــي مع ب
فــريقه ســابــا وبعــدد آخـــر من العـبي
فـوالذ كـاحلـارس ابــراهيـم ميـرزا بـور
واميـن مـبـعلــي وجالل كــــاملــي وعلـي
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اجملمـوعـة االولـى، والعـني مع الهالل
الـسعـودي واملـينـاء العــراقي ومـاشـال
االوزبكــستـانـي يف الثــانيــة، والغـرافـة
القـطــري وســابــا االيــرانـي والكــرامــة
ـــــوحـــــدة االمـــــاراتــي يف الــــســـــوري وال
الـثــالـثـــة، والعــربـي الكــويـتـي والقــوة
اجلـويـة العـراقي والـشبـاب الـسعـودي

والسد القطري يف الرابعة.
وتعتبـر فـرق الهالل والعني والـوحـدة
والــشبـاب مــرشحـة لـلعب دور بـارز يف
املـســابقـة هــذا العــام قيـاســا علـى مـا
تقـــدمه يف الـبـطـــوالت احمللـيـــة ومبـــا
ــــــضـــــمـه مـــــن العـــــبـــــني مـحـلـــــيـــــني ت
ومحــتـــــرفــني علـــــى مـــســتـــــوى جــيـــــد
ميلكــون اخلبــرة والقــدرة علــى قيـادة

فرقهم الى ادوار متقدمة.
ويــبقــــى احتــــاد جــــدة املــــرشح االبــــرز
لالحتفـاظ باللـقب قياسـا على ادائه
يف الـنــــسخــــة االخـيــــرة ويف بــطــــولــــة
العــالم لالنـديــة، كمـا انه بــدأ يتقـدم
تــدريجـيــا يف تــرتـيـب الــدوري احمللـي
وبـــامكـــانه انـتـــزاع الـصـــدارة يف حـــال
حقـق الفــــوز يف مـبــــاريـــــاته املـــــؤجلــــة
جـراء مشاركـاته اخلارجيـة العديـدية

يف الفترة املاضية.
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الـــــى االحتـــــاد حـــــامل الـلقــب الـــــذي
تـأهل الـى هـذا الـدور مبـاشـرة حـسب

قوانني البطولة.
ولـكـن الــــدور االول سـيـتـكــــون مـن 24
فريقا فقـط بعد انسحـاب اربعة فرق
لعـــدم الـتـــزامهـــا بـــارســـال بـيـــانـــاتهـــا
الــرسـميــة الــى االحتـــاد االسيــوي يف
الـوقت احملـدد وجـميعهـا من مـنطقـة
شـرق آسيـا وهي تـوبـاغـو التـايالنـدي
ـــــدونــيــــســي مــن وارميـــــا مــــــاالنغ االن
اجملمـوعـة الـسـادسـة، والـكتـريــسيـتي
الـتـــايالنـــدي وبـــرسـيـبـــورا جـــايـــابـــورا
االندونيسي من اجملموعة السابعة.

وبـــالـتـــالــي انحــصـــرت املـنـــافـــســـة يف
اجملـمـــوعـــة الــســـادســـة بـني طـــوكـيـــو
فيــردي اليـابــاني واولـســان هيـونـداي
الكـوري اجلنــوبي اللـذيـن سيلـتقيـان
ذهابـا وايابا، وشينهوا الصيني ولونغ

آم الفيتنامي يف السابعة.
يف املقـــابل، ســتكـــون املـنـــافــســـة علـــى
اشدهـا يف منطقـة غرب اسـيا بـوجود
ـــــة كــــــالعــني ــــــة الفــــــرق العـــــربــي نخــب

االماراتي والهالل السعودي.
وكــــانــت القــــرعــــة اوقعــت القــــادسـيــــة
الكـويتي واالحتـاد السـوري مع فوالذ
االيراني وبـاختاكور االوزبـكستاني يف
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