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 العمومية غير العادية تحدد استمرار إيغور وداباك مع األخضر جاسم يشدُّ من أزر العبي البحرين

  موسى «هّم وانزاح» عن الكاظمي
 عبداهللا العنزي

  علمـــت «األنبـــاء» ان العـــب 
العــــربـــي احمد موســـى ينوي 
تقـــدمي كــــتـــاب باعتزاله اللعب 
نهائيا وذلــــك امــــام القادســــية 
الــــدوري  ضــــمـــن منافســـات 
املمــــتاز، بعد ان وصـــلت االمور 
الى طريق مســـدود مع مـــــدرب 
الفريق الكرواتي دراغان سكوسيتش 
بسبب االحداث التي جرت مؤخرا 
بينهما في مباراة الكرامة السوري 
في كأس االحتاد اآلســـيوي وكان 
موســـى قد غاب عـــن التدريبات 
منذ انتهـــاء مباراة الكرامة، ولعل 
اغلبية اعضاء مجلس ادارة النادي 
وخصوصا الرئيس جمال الكاظمي 
كانوا بانتظار تلك الواقعة ليصوبوا 
ســـهامهم نحو موسى، السيما ان 
االدارة كانت رافضة لفكرة عودته 
الى النادي لوال اصرار املدرب على 

وجوده ضمن التشكيلة.
  وذكرت مصادر، انه من املفترض 
على رئيس النادي احليادية وعدم 
االســـتعجال في توجيه االتهامات 
وعدم التربص بالعبي الفريق االول 
واصدار االحـــكام عليهم فالنادي 
يشـــمل ١١ عضـــوا وادارة للفريق 
وجهازا فنيا يجب األخذ بآرائهم، 
وبتصرفه هذا باحلكم على انتهاء 
ألغى  العربي  مستقبل موسى مع 
الكاظمي دور ادارة الفريق وحتديدا 

مدير الكرة وعضو مجلس االدارة 
الذي اظهر عقالنية  الناصر  احمد 
كبيرة في التعامل مع املوقف عندما 
قال سنجلس مع الالعب لنفهم ما 

بدر منه.
  زمن موسى «الذي كان يسبب 
الصداع للبعـــض برؤيته يرتدي 
الفانيلة اخلضراء» مع العربي انتهى 
ولكن اذا مـــا كان قرار اإلدارة هذا 
من اجـــل مصلحة الفريق فعليهم 
العلـــم بتصرفات بعـــض العبي 
الفريق وما يصنعونه مع زمالئهم 

من مشاكل.
  من جانـــب آخر ينتظر مجلس 
ادارة األخضـــر ما سيســـفر عنه 
اجتمـــاع اجلمعية غيـــر العادية 
املقـــرر عقده فـــي ١٤ اجلاري لكي 
حتدد مصير احملترفني الكرواتيني 
داريو داباك وايغور نوفاكوفيتش 
ومســـتقبلهما مع النادي لكون ان 
عقديهمـــا ينتهيان بنهاية نوفمبر 
املقبل، فإذا ما استمر مجلس اإلدارة 
في عمله سيتم التعاقد مع محترفني 
جـــدد، وإذا ما طرحـــت اجلمعية 
العمومية الثقة به فســـيتم بحث 
أمرهم مع املجلس القادم، اجلدير 
العربي داباك  ذكره ان محترفـــي 
وايغـــور مت التعاقد معهما براتب 
شهري فقط دون مقدم عقد وملدة 
٣ اشهر فقط اما السلوڤيتي روكي 

فعقده ملدة سنة.

 يعقوب نائبًا للشباب وفليطح للرياضة

 أزرق الناشئين إلى ماليزيا األربعاء
  

  مبارك الخالدي
  تغادر بعثة املنتخب الوطني للناشئني لكرة القدم الى ماليزيا 
االربعاء املقبل، القامة معسكر تدريبي يستمر حتى ١٨ اجلاري، 
استعدادا لتصفيات املجموعة االولى املؤهلة الى نهائيات كأس 

آسيا ٢٠١٠.
  وجتري التصفيـــات في بانكوك خالل الفترة من ١٩ الى ٢٩ 
اجلاري، مبشاركة منتخبات السعودية وأوزبكستان وباكستان 

وأفغانستان وسريالنكا اضافة الى الكويت.
  ويرأس بعثة االزرق مدير منتخب الناشئني علي الديحاني 
وتضم نايف القحطاني ادرايا، واجلهاز الفني املؤلف من عبدالعزيز 
الهاجري مدربا ومســـاعده احمد محمد، و٢١ العبا هم: عبداهللا 
الســـبيعي وعبداهللا الشمري ومحمد الســـرهيد ومحمد الفهد 
وعايد العنزي واحمد عبداهللا وسعود العنزي وسعود اجلناعي 
ومحمـــد القبندي ومرزوق العجمي وفيصل الســـبيعي ونادر 
العنزي ومتعب الشمري وعبداهللا املسبحي وفهد مشعل ومحمد 
مفرح ومحمد يوسف وسلمان احلسيني وخالد الوليد واحمد 

مساعد وثامر العاقول.
  ومن املقرر ان يلعب االزرق مباراتني وديتني مع فرق ماليزيا 
قبل املشاركة في التصفيات. وقد قام اجلهاز االداري مبخاطبة 

املتعهد املختص الجراء االتفاقات الالزمة حول املباراتني.
  ومن جهة اخرى، وافقت الهيئة العامة للشباب والرياضة، 
على منح الالعبني اجازات التفرغ الرياضي، بالتعاون مع وزارة 
التربيـــة باعتبار ان الالعبني هم طالب في املراحل الدراســـية 

املختلفة.
  وكان اجلهاز الفني للمنتخب قد سمح لالعبني باملشاركة مع 
انديتهم في اجلولتني االولى والثانية لدوري الشباب حتت ١٧ 
ســـنة، معتبرا املباريات مبنزلة اعداد بدني وفني لالعبني، مع 

متابعة الهاجري الدائهم. 

 بالتشي مستاء من أداء
  الفضلي و مستوى المحترفين

  
  مبارك الخالدي

  ابدى مدرب فريق كاظمة لكرة القدم الروماني ايلي بالتشي 
استياءه من اداء حارس املرمى احمد الفضلي بعد تعادل فريقه 
مع اجلهـــراء ٣-٣ في اجلولة االولى من منافســـات املجموعة 

االولى لبطولة كأس االحتاد.
  وقال بالتشـــي في تصريح لـ «األنبـــاء»: ان الهدفني االول 
والثاني كانا من املمكن تفاديهما، خاصة الهدف االول، اذ افلتت 
الكرة من يـــدي احمد الفضلي دون مبـــرر، ولم يتعرض ألي 
مضايقه من املهاجمني، لكنه تهاون في التعامل مع الكرة، وهذا 
ما ينطبق على الهـــدف الثاني، فلم تكن الكرة صعبه لكنه لم 

يتمركز بشكل جيد.
  واضاف: رمبا عدم اختيار الفضلي ضمن تشكيلة املنتخب 
الوطني، قد اثر على نفســـيته وتســـبب بظهوره بهذا الشكل، 
عموما عليه مراجعة حساباته مستقبال، الن دور حارس املرمى 

مهم ورئيسي في امللعب.
  وعن املباراة، اوضح بالتشـــي: ان كاظمة لعب جيــــدا في 
الشــوط االول، لكن اجلهراء استفاد من أخطائنا وعاد الى املباراة 
بقوة، بتسجيله ٣ اهداف مستحقة ولوال تسجيلنا الهدف الثالث 
في الوقت بدل الضائع، خلرجنا بهزمية ال تعكس سير املباراة. 
وختم مدرب كاظمة قائال: لست راضيا عن اداء بعض الالعبني 
خصوصا احملترفـــني، وان كان التوفيق قد صاحب البرازيلي 
ساالس في احراز االهداف الثالثة، لكنه يحتاج مزيدا من الوقت 

الثبات وجوده واحملافظة على مركزه. 

 «يد» الكويت يلتقي كوريا الجنوبية 
   

  اعلن امني الســـر العام الحتاد كرة اليد بـــدر الذياب عن اقامة 
مباراة ودية «تاريخية» جتمع املنتخب الوطني ونظيره الكوري 
اجلنوبي في الكويت قريبا بحضور رئيس االحتاد اآلسيوي للعبة 

الشيخ احمد الفهد.
  وقال الذياب في تصريح لـ «كونا» ان هذه املباراة ستكون بداية 
صفحة جديدة بني االحتادين الكويتي والكوري اجلنوبي، وعودة 

للعالقات احلميمة بني منتخبي البلدين الصديقني.
  واوضح ان اجتماعا تنسيقيا عقد مبقر احتاد كرة اليد بالدعية، 
ضـــم مديرة االحتاد الكوري اجلنوبي لينالي ونائب رئيس احتاد 
كرة اليد عبد الواحد خليل وامني السر بدر ذياب وامني الصندوق 
فيصل باقر وعضو مجلس االدارة حامد العمران مت خالله مناقشة 

سبل تطوير العالقات وازالة الرواسب السابقة بني اجلانبني.
  واكد ان االجتماع اســـفر عن نتائج مثمرة للغاية، مشيرا الى 
انه مت االتفاق على عقد اجتماع تنسيقي اخر يجمع رئيس االحتاد 
ناصر صالـــح ونظيره الكوري اجلنوبي خالل الشـــهر اجلاري، 
لفتح صفحة جديدة بني الطرفني بعد ان شـــابها بعض التوتر في 

السنوات االخيرة. 

 المنامة ـ ناصر محمد
  القت زيارة جنم الكرة الكويتية 
املفاجئة  السابق جاســـم يعقوب 
للمنتخب البحرينـــي لكرة القدم 
صدى طيبا من خالل اجتماعه مع 
اجلهازين الفني واالداري والالعبني 
قبل مباراتي امللحق املؤهل الى كأس 
العالم في جنـــوب افريقيا ٢٠١٠، 
حيث ســـتقام مباراة الذهاب بني 
البحرين ونيوزيلندا يوم السبت 
١٠ اجلاري، وحرص يعقوب على 
التحدث مع الالعبني مطالبا اياهم 
ببـــذل اجلهد والعطاء اســـتعدادا 
املقبلتني وتشـــريف  للمباراتـــني 
البحرينية واخلليجية  القدم  كرة 
والعربية وذلـــك من اجل حتقيق 
حلم الصعود لكأس العالم، ان شاء 
اهللا، مشيرا الى ان الفرصة متاحة 
من اجل التأهل وتتطلب بذل اجلهد 
واســـتغالل الظروف اجليدة التي 
متر بها الكرة البحرينية وترجمتها 

لواقع ملموس وحتقيق اجناز لكرة 
القدم البحرينية.

  وحرص يعقـــوب على االلتقاء 
التشـــــــيكي ميـــالن  باملـــدرب 
الفني  ماتشاال وافراد اجلـــهازين 

واالداري.
  هذا وكان املنتخب البحريني قد 
بدأ استعداداته بحضور ١٣ العبا من 
الالعبني احملليني وانضم اليهم امس 
محمد بن ساملني احملترف في صفوف 
الظفـــرة االماراتي، فيما يتوقع ان 
يبدأ انضمـــام احملترفني في قطر 
اعتبارا من اليوم واولهم ســـلمان 
عيسى بعد ان لعب امس مع فريقه 
العربي، فيما ســـيصل احملترفون 
الثالثة في اوروبا وهم جيسي جون 

، فتايوعبداهللا عمر اليوم.
  هذا وقد اختتمت امس االول دورة 
التي نظمها االحتاد  الفورتورو ٣ 
القدم واســـتضافها  الدولي لكرة 
االحتاد البحريني وشارك فيها ٢٥ 

مدربا من مختلف الدول اآلسيوية 
وشـــارك من الكويت عبداللطيف 
الرشـــدان واحمـــد ابراهيم والقى 
احملاضرات في الـــدورة الدوليان 
االملانـــي داتـــوف والقطري احمد 

عمر.
  من جهة اخرى تلقى احتاد كرة 
القدم اعتذار االحتاد الكويتي لكرة 
القدم عن عدم اســـتطاعة منتخب 
الصاالت مالقاة املنتخب البحريني 
في مباراتني خالل االسبوع اجلاري 
في اطار االستعداد لتصفيات آسيا 
التي ستقام في الدوحة من ١١ الى ١٨ 
اجلاري، واجلدير بالذكر ان املنتخب 
البحريني يدخل معســـكرا محليا 
استعدادا للمشـــاركة في البطولة 
حيـــث تضم املجموعـــة منتخبي 
قطر ولبنان فيما سيلعب الكويت 
مع االردن والعراق وتتأهل ٣ فرق 
الى النهائيات في اوزبكستان العام 

املقبل. 

 أصدر رئيس مجلـــس اإلدارة املدير العام للهيئة 
العامة للشـــباب والرياضة فيصل اجلزاف عددا من 
القرارات تقضي بتعيني جاســـم يعقوب نائبا للمدير 
العام لشـــؤون الشباب، وحمود فليطح نائبا للمدير 
العام لشؤون الرياضة، متمنيا اجلزاف من نواب املدير 
العام جلميع القطاعات الشبابية والرياضية والفنية 
والعامة واإلنشاءات والصيانة ومديري االدارات باجلد 
واالجتهـــاد واملثابرة خدمة لوطننـــا العــزيز والذي 

ما بخـــــل عليـــنا يومـــا وفـــــتح أبواب االبـــــداع 
واالبتكار والتطوير والتشجيع والعلم واملعرفة للجميع 
من العاملني بالهيئة ومنتســـبي االندية واالحتادات 

الرياضية.
  واكد اجلزاف حرص الهيئة على صحة ابنائها بجميع 
الهيئات الشبابية والرياضية فيما يخص وباء انفلونزا 
اخلنازير من خالل ما ستتخذه الهيئة من اإلجراءات 

الوقائية والتوعوية واالحترازية.   «أيقونة» العربي أحمد موسى يضع حداً ملشواره مع األخضر 


