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محمد إبراهيم مستاء من مواعيد املباريات

العنابي »تفنن« في شباك األبيض برباعية في ختام الجولة األولى للدوري الممتاز

النصر »برازيلي« على الكويت وتعادل العربي مع السالمية

ناصر العنزي - عبدالعزيز جاسم
كرر النصر فوزه على الكويت في انطالقة 
املوسم املاضي للدرجة املمتازة وفاز عليه هذه 
امل���رة 4-1 بدال من 4-2 وفتح بذلك جروحا 
في الفريق االبيض في وقت مبكر بعد مباراة 
تألق فيه���ا العنابي بكل العبيه مع افضلية 
لنجومه البرازيليني الذين تكفلوا بتسجيل 
االربعة باتريك فابيانو )28 و80( ورودريغو 
سيلفا )61( وجونس الندريتيو )85( وسجل 
لالبيض اسماعيل العجمي من ركلة جزاء )39( 
وبذلك شارك العنابي القادسية الصدارة في 

ختام اجلولة األولى.
وتعادل العربي والساملية سلبا في مباراة 
ميكن تلخيصها مبباراة الفرص الضائعة من 

كل االشكال واالنواع.
اضاع العربي كل فرصه في الشوط االول 
وكأنه يعاقب جمهوره الذي كان يتحس���ر 

على كل كرة ضائعة، وكان بإمكان االخضر 
ان يخرج بهدف على االقل لو تعامل العبوه 
جيدا مع الفرص، فاملهاجمان علي اشكناني 
والكرواتي ايغور حصال على كرتني سهلتني 
للتسجيل ضاعتا بسبب التعجل، فاالول انفرد 
متاما باحلارس حميد القالف وس���دد الكرة 
بني يديه، والثاني اه���داه محمد جراغ كرة 
مثالية للتس���جيل لكنه سدد الكرة ضعيفة 
جدا خارج امللعب، اضافة الى بعض الكرات 

التي لم يتعامل معها الالعبون جيدا.
ولعب م���درب االخضر الكرواتي دراغان 
سكوس���يتش بتش���كيلة مكونة من شهاب 
كنكوني وعبدالعزيز فاضل والس���لوڤيني 
روك واحمد الرشيدي والكرواتي داريو داباك 
الشمالي ومحمد  ونواف الشويع وعبداهلل 
جراغ والكرواتي ايغور وفهد باش���ا وعلي 
اش���كناني، وفرض االخضر وجوده بفضل 

حسن انتشار العبيه في الوسط بقيادة جراغ 
والشمالي اللذين أحسنا في متويل املهاجمني 
بالكرات االمامية، لكن لم تكن نهاية الكرات 

ذات فاعلية.
اما مدرب الساملية البلجيكي وليام توماس 
فقد لعب بتشكيلة مكونة من حميد القالف 
وناصر العثمان ويوسف اليوحة ويوسف 
الدندن وناصر الهاج���ري ونواف املطيري 
وبدر اجلاسر وعبداهلل البريكي والفرنسي 
عبدالفتاح س���افي والسنغالي احلاج دميبا 
وفرج لهيب، وكانت اثمن الفرص للساملية 
انفرادا لنواف املطيري لم يس���تثمر جيدا، 
وواجه دفاع الساملية ضغطا من خصمه ارهقه 
بشكل واضح، كما لعب احلارس القالف دورا 

في احلفاظ على نظافة مرماه.
ماذا يريد الالعبون أكثر من ذلك في الشوط 
الثاني؟ فرص باجلملة وكيف ما تش���تهي 

ضاعت بكل سهولة او قل بكل رعونة فمثل 
هذه الفرص ال تضيع من العب ناشئ فكيف 

بالعبني وصلوا الى مرحلة االعتزال.
وال ميكننا حصر الفرص الضائعة النها 
كثيرة وبالتناصف بني الفريقني فهذا يسدد 
برأسه خارج املرمى وهو قريب جدا من املرمى 
وذاك يس���دد بقدمه الضعيفة فتذهب الكرة 
بعيدة عن اخلطورة، وبالفعل كان الالعبون 

في حالة بعيدة عن التسجيل.
ادار املباراة احلكم الدولي وليد الش���طي 
وأحس���ن قيادته���ا وانذر يوس���ف اليوحة 
وعبدالفت���اح س���افي وف���رج لهي���ب م���ن 

الساملية.

الكويت والنصر

وفي املباراة االخرى بني الكويت والنصر 
بدأ االبيض واثقا من نفس���ه وسيطر على 

مجري���ات اول 20 دقيقة من زم���ن املباراة 
لكن دون خطورة تذكر على مرمى العنابي 
ولكن بعدها يصحو النصر ويشن العديد من 
البرازيلي  الهجمات كانت اخطرها تسديدة 
رودريغو داخل منطقة اجلزاء مرت بجانب 
القائم االيس���ر للح���ارس مصعب الكندري 
)22( ولم متض سوى 6 دقائق حتى متكن 
مواطنه باتريك فابيانو من اقتناص الهدف 
االول بطريقة رائعة »دبل كيك« ذهبت قوية 
بالزاوية اليمنى للكندري بعد متريرة رأسية 
م���ن العماني عصام فايل، واس���تمر ضغط 
العنابي حتى الدقيقة )38( بعد ان تسببت 
يد باتريك في احتس���اب ركلة جزاء لصالح 
الكويت س���ددها العماني اسماعيل العجمي 
قوية باملقص االيسر للحارس محمد الصالل 
لتنقلب السيطرة لالبيض في وسط امللعب 

حتى صافرة نهاية الشوط.

وفي الشوط الثاني انفجر النصر هجوميا 
وهز شباك الكويت 3 مرات وجميعها اهداف 
ملعوبة، وبعد هجوم مكثف للعنابي سجل 
البرازيلي رودريغو هدفا جميال بعد ان سدد 
كرة قوية من اجلهة اليمنى فشل الكندري في 
التصدي لها )62(، وبينما كان يفكر الكويت 
في التعادل جاء هدف االمان من قبل باتريك 
بعد ان س���دد كرة ارضية زاحفة اصطدمت 
بالقائم االمين ودخلت املرمى )80(، ورفض 
البرازيلي الثالث جوني اال ان يضع بصمة 
مثل زمالئه وسجل الهدف الرابع بعد انفراده 
باملرمى ووضعها سهلة على ميني الكندري 

)86( لكنه خرج بعدها مصابا.
ادار املباراة احلكم ثامر العنزي وانذر من 
الكويت احمد العيدان وجراح العتيقي، ومن 
النصر محمد عبداهلل وباتريك وطالل نايف 

ومشاري فيحان.

عيون غوران تراقب العبي الدوري

أبدى إعجابه بمستوى طارق الشمري

غوران: محترفو أستراليا قد يشاركون أمام األزرق
عبداهلل العنزي

رفعت اللجنة الفنية والتطوير 
الك���رة برنام���ج إعداد  باحتاد 
الى  املنتخبني االول والناشئني 
اللجنة االنتقالية املكلفة بإدارة 
شؤون االحتاد، وذلك العتماده، 
ويشمل برنامج املنتخب االول 
املعسكر اخلارجي في مدينة العني 
االماراتية 25 اجلاري استعدادا 
ملباراة استراليا في اجلولة الرابعة 
من املجموعة الثانية لتصفيات 
كأس آسيا 2011 بقطر، أما برنامج 
الذي يشارك  الناشئني  منتخب 
في كأس آسيا 2010 فعبارة عن 
معس���كرين خارجيني االول في 
فبراير مع اج���ازة نصف العام 
الدراسي من املتوقع ان يكون في 
قطر ملدة 11 يوما، والثاني معسكر 
النهائيات  انط���الق  طويل قبل 
مع ترتيب إلقامة عدة مباريات 
ودية على فترات متواصلة حتى 
يحافظ الالعبون على االنسجام 
فيما بينهم، وسيكون املعسكر 
في احدى الدول اآلسيوية قرب 

الصني.
من جانبه، قال رئيس جلنة 
التطوير مبارك النزال ل� »األنباء« 
انه س���يطلب من »االنتقالية« 
جتديد عقد مدرب االزرق الصربي 

االندية االوروبية للسماح لالعبني 
بخوض هذه املباراة، مضيفا ان 
االزرق سيستعد للمباراة بشكل 
جيد سواء شارك احملترفون أو لم 
يشاركوا ألن املنتخب االسترالي 
ميلك فريق���ا رديفا ذا امكانيات 
جيدة ولن نس���تهني بهم حتى 
لو كنا ق���د هزمناهم في مباراة 

الذهاب.
واشار غوران الى ان االزرق 
س���يخوض مباراة ودية في 29 
اجلاري مبعس���كره بالعني مع 
منتخب اوروبي لم يحدد اسمه 
الى اآلن، قبل العودة الى الكويت 
في 2 يناي���ر املقبل، مضيفا انه 
سيضم العبني جددا في التشكيلة 
املختارة الستراليا بعد ان يطلع 

على عدد من مباريات الدوري.
ونفى غوران ان تكون اللجنة 
االنتقالية قد فاحتته في موضوع 
جتديد عقده الى اآلن والذي ينتهي 
في فبراير املقب���ل، اال انه أبدى 

استعدادا للتجديد مع االزرق.
وكان غوران قد حضر مباراة 
كاظمة مع التضامن امس االول، 
وقد أبدى اعجابه بالعب البرتقالي 
طارق الشمري، ومن املتوقع ان 
يراقبه عن كث���ب في اجلوالت 

املقبلة قبل ضمه الى االزرق.

غوران ملا بعد نهائيات أمم آسيا 
2011 اذا م���ا وصل االزرق اليها، 
مش���يرا الى ان املفاوضات معه 
س���تكون بعد ان يضمن االزرق 
الوصول ألمم آسيا حتى ال يؤثر 
ذل���ك على تركي���ز املنتخب في 

مباريات التصفيات.
وبني النزال ان اللجنة عمدت في 
تقريرها الى توفير كل االمكانيات 
للمنتخبني االول والناشئني لتقدمي 

املس���توى اجليد، هذا باالضافة 
الى االهتمام باملنتخب االوملبي 
الذي يقوده الوطني ماهر الشمري 
وجتهي���زه م���ن اآلن لتصفيات 

أوملبياد لندن 2012.
ومن املتوقع ان تعقد اللجنة 
االنتقالية اجتماعا اليوم ملناقشة 
تقرير اللجن���ة الفنية واعتماد 
معس���كر االزرق في العني، هذا 
باالضاف���ة ال���ى تقارير جلنتي 

املسابقات واحلكام عن مباريات 
اجلولة االول���ى للدوري املمتاز 
ودوري الدرجة االولى. من جهته، 
قال مدرب االزرق غوران ان عدم 
اقامة مباراة االزرق مع استراليا 
في ي���وم )فيفا( ليس معناه ان 
الالعبني االستراليني احملترفني في 
أوروبا لن يشاركوا مع منتخب 
استراليا، حيث ان هناك معلومات 
عن محاولة االحتاد االسترالي مع 

الحجرف: من الشجاعة أن نقول إننا لن نتمكن من تحقيق انجاز

استقالة مجلس إدارة الجهراء المعين

األكاديمية األولى تنظم معسكرًا شتويًا

مبارك الخالدي
قدم مجلس ادارة نادي اجلهراء املعني استقالة 
جماعية الى مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة 
فيصل اجلزاف ظهر امس ومن املتوقع ان يبت في 
امرها بشكل رسمي االحد املقبل بعد عودة اجلزاف 
من اجازته اخلاصة. وقال رئيس مجلس ادارة النادي 
املع���ني ناصر احلجرف اننا منتلك من الش���جاعة 
والش���فافية ما يجعلنا نعتذر من مسؤولي الهيئة 
على ثقتهم الغالية في صدور قرار تعييننا وكذلك 
اعضاء اجلمعية العمومية للن���ادي عن مواصلة 
العم���ل في مهمتنا التي اوكلت الينا العتبارات في 

مقدمتها احترامنا ألنفسنا ومبادئنا.
واض���اف ان من اهم االس���باب التي دعتنا الى 
االقدام على هذه اخلطوة عدم استطاعتنا حتقيق 
طموحات ابناء النادي واملنطقة خالل فترة وجيزة 
اذ ان التركة ثقيلة والكل يطالب باالجنازات والتي 
ال شك حتتاج الى تغيرات كبيرة ونوعية في جميع 

النواحي املرتبطة بكل األلعاب.

ولفت احلجرف الى ان اعضاء املجلس ومن منطلق 
الشفافية والوضوح امام اجلميع ال يضيرهم االعتراف 
بصعوبة املهم���ة بالقياس الى قصر فترة التعيني 
خصوصا ان النادي يخدم قطاعا كبيرا من املجتمع 
في ظل التط���ور املتقدم في النظرة نحو الرياضة 
بشكل عام في العصر احلالي. وشكر مجلس ادارة 
الهيئة على الثقة الغالية التي اولوها الى مجلس 
االدارة وقال الشك ان ثقة مجلس الهيئة محل تقدير 
واعتزاز ونظل دوما ابناء الوطن نخدمه من كل املواقع 
مت���ى كان لتواجدنا اثر وبصمة تعكس هذه الثقة 
وتبعاتها وسنبقى ننظر ألوضاعنا الرياضية بعني 
التفاؤل متمنني لرياضتنا التفوق واالزدهار. وكانت 
الهيئة العامة للشباب والرياضة قد اصدرت في 14 
من الشهر املاضي قرارا بحل مجلس ادارة النادي 
وتعيني املجلس املستقيل برئاسة ناصر احلجرف 
وعضوية كل من خالد العرفان نائبا للرئيس ومحمد 
فراج الشمري امينا للسر ومنصور دميثير العنزي 

امينا للصندوق ونايف العجمي عضوا.

تنظم األكادميية األولى لكرة القدم بالتعاون 
مع نادي ايڤرتون االجنليزي لكرة القدم، معسكرا 
شتويا ملدة 5 أيام من 20 الى 24 اجلاري من الساعة 
ال���� 10 الى ال� 2 بعد الظهر، في مركز حس���ن أبل 
الرياضي مبنطقة الدسمة.  وذكر مدير الكرة في 
األكادميية مايك فني أن املعس���كر سيشتمل على 

دروس تدريبية عملية ومباريات حتت إش���راف 
مدربني محترفني مجازين من االحتاد اإلجنليزي 
لكرة القدم، باإلضافة إلى ألعاب متنوعة ونشاطات 
مسلية ملختلف فئات األعمار من سن الرابعة حتى 
ال� 16، حيث سيتم توزيعهم إلى مجموعات حسب 

العمر والقدرات الفردية لكل مشارك.

إبراهيم: على »المسابقـات« تغيير توقيـت 
المباريات فالعبونا ليسـوا محترفين

»األولمبي« إلى بيروت
دون تجمع بسبب المسابقات

مبارك الخالدي
عقد اجلهازان االداري والفني للمنتخب االوملبي اجتماعا مساء 
امس ناقشا فيه استعدادات املنتخب للمغادرة الى لبنان 12 اجلاري 
خلوض مباراة ودية مع املنتخب االوملبي اللبناني 14 اجلاري وكذلك 
االطالع على املراس���الت اخلاصة مبخاطبة االحتادات اخلليجية 

بشأن اللعب مع االزرق في يناير املقبل.
ومن املتوقع ان يغادر االوملبي الى بيروت مباشرة دون جتمع 
الالعبني بسبب ضغط جداول مس���ابقات الدوري املمتاز ودوري 
الدرجة االولى ومس���ابقة دوري حتت 19 سنة وارتباط الالعبني 

مع انديتهم.
من جانبه، اوضح مدير املنتخب امين احلسيني ان قائمة الالعبني 
املغادرين الى بيروت س���تضم 20 العبا فقط من بينهم اسماء لم 
تشارك في معسكر سنغافورة بعد ان تلقى اجلهاز الفني اعتذارات 
من بعض الالعبني، الى جانب ارتباط البعض مع انديتهم خلوض 
اجلولة الثانية من الدوري املمتاز 10 و11 اجلاري، واجلولتني الثانية 
والثالثة لدوري الدرجة االولى 6 و12 اجلاري، واجلولتني السابعة 
والثامنة من دوري 19 س���نة 7 و13 اجلاري. واضاف احلسيني ان 
كل هذه الظروف تستلزم اختيار العبني غير مرتبطني مع انديتهم، 
وهي فرصة مواتية التاحة الفرصة لعناصر اخرى قبل االختيار 
النهائي للقائمة التي ستخوض االستحقاقات الرسمية وفي مقدمتها 

البطولة الثانية للمنتخبات اخلليجية يونيو املقبل.
وامتدح احلسيني البرنامج احلالي للمنتخب االوملبي، الفتا الى 
ان االحتكاك مع منتخبات اخرى امر مفيد لالعبني العتياد االجواء 
الرسمية للقاءات، وهي سياسة متبعة في اغلب برامج املنتخبات 
االخرى، فتجربة س���نغافورة كانت جيدة م���ن الناحيتني الفنية 
والنفس���ية لالعبني، وهو االمر ذاته الذي نأمل حتقيقه في مباراة 

لبنان وكذلك مباراة االردن 28 فبراير املقبل.

الغربللي: األندية ال يعجبها العجب
وتبي تطلع »عذاريب«

عبدالعزيز جاسم 
قال رئيس جلنة املس���ابقات باحتاد الك���رة عماد الغربللي ان 
توقيت املباريات بالدوري املمتاز لن يتغير النه االنسب في فصل 
الش���تاء، فمن غير املعقول ان نلعب 8 مساء في هذا اجلو البارد، 
مش���يرا الى االندية ال يعجبها اي شي وتبي بس تطلع »عذاريب« 
وحتتج ب���ان الالعبني يجدون صعوبة ف���ي االلتحاق بفرقهم في 
الوق���ت احملدد وهذا غير صحيح الن الن���ادي بامكانه عمل تفرغ 

لالعب قبل املباراة.
واضاف ان جلنة املس���ابقات اليوم ستدرس تعديل ايام بعض 
املباريات منها مباراة الكويت وكاظمة باجلولة الثالثة لتزامنها مع 
استضافة كاظمة نادي برشلونة في هذا اليوم، الفتا الى انه سيتم 
حتديد مواعيد اخرى ملباريات الكويت والقادسية وكاظمة ان وجد 

تعارض مع مبارياتهم بكأس االحتاد االسيوي.
وبني الغربللي ان مشكلة العوائد املالية التي تعود على االندية 
م���ن النقل التلفزيوني لم جتد له���ا االنتقالية حال لعدم رغبة اي 
مس���تثمر في رعايتها، خصوصا ان الدوري في الكويت ال يشجع 
لتراجع املس���توى، مبينا ان االندية لها احلق في املطالبة بالنقل 
التلفزيوني وبيعها الى القنوات ما يعود عليها مبردود مادي جيد، 
ولك���ن تلفزيون الكويت ال يقبل باعط���اء القنوات اخلاصة بنقل 
االش���ارة منه ما يسبب مش���كلة حقيقية لالندية بتوفير مدخول 

مادي كبير.
واشار الى ان العب الكويت وليد علي سيوقف في اول مباراتني 
بالدوري املمتاز النه لن يس���تفيد م���ن القوانني اجلديدة باختيار 
املباراة التي يريد االيقاف بها النه طرد في كأس الس���وبر وليس 
في الدوري املمتاز، الفتا الى ان هذه الطريقة ستجرب على الدوري 
هذا املوس���م وعلى من يقودون االحتاد في املوسم املقبل تعديلها 

او االبقاء عليها.

عبدالعزيز جاسم
قال مدرب القادس����ية محمد 
ابراهي����م ان توقي����ت مباريات 
ال����دوري ال����ذي حددته جلنة 
املسابقات يجب ان يعدل الن اغلب 
العبي االندية ليسوا محترفني، 
ومرتبطون اما بالعمل او انهم 
طلبة وهو ما سيؤثر كثيرا على 
اراحة  مستواهم ومن الصعب 
الالعب او حضوره الى النادي 

في وقت مبكر.
كم����ا حدث اول من امس مع 
الالعب مجيد طالل الذي التحق 
باالصفر قبل نصف ساعة من 
بداية املب����اراة مع الصليبخات 
التي ف����از فيه����ا االصفر 1-4، 
مش����يرا الى ان بعض الالعبني 
بني الشوطني يريدون أداء صالة 
املغرب وبالتالي فان حق املدرب 
بتوجيه العبيه ضائع بسبب 

هذا التوقيت. 
ولفت ابراهي����م الى انه من 
خالل مشاهدته للجولة االولى 
من الدوري فانه يعتقد انه لن 

يج����د أي جديد فاملنافس����ة لن 
تتغير وستنحصر بني 3 او 4 
فرق، الن احلافز والدافع ليسا 
موجودين م����ن االحتاد بزيادة 
العوائد املادية للفرق او توفير 
جائزة الفض����ل حكم او افضل 
العب او اله����داف وبالتالي لن 
يتط���ور مست���وى ال���دوري. 
وعن غياب احمد عجب وبدر 
املطوع وطالل العامر ومساعد 
ندا وحس����ني فاضل عن مباراة 
الصليبخات قال ان عجب لديه 
اصابة في الرقبة وشد وال ميكنه 
حتريكه����ا، واملطوع يعالج مع 
د.عبداملجيد البناي والذي اعطاه 
حقنة بالفخذ ونصحه بالراحة 

مدة ال تقل عن اسبوع.
العامر ون����دا وفاضل  ام����ا 
فهم في اجازات خاصة للراحة 
خالل فترة العيد ولم يحضروا 
التدريب���ات وبالتالي كان عدم 
اشراكه���م هو الق����رار املناس���ب 
الن املتواجدين قادرون على سد 

النق���ص وه��ذا ما ح��دث.

) هاني الشمري(البرازيلي باتريك فابيانو يحتفل بهدفه في الكويت ) عادل يعقوب(لقطة تبني قوة االلتحام في كرة مشتركة بني جراغ والدندن


