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النجم املعتزل علي عبدالرضا يودع اجلماهير )محمد ماهر(يوسف ناصر يواجه احلارس اإلماراتي ماجد ناصر

)محمد ماهر(

مهاجم اجليش امللكي جواد وادوش ـ إلى اليمني ـ في إحدى مباريات الدوري املغربي 

د.حمود فليطح يتحدث لوسائل اإلعالم خالل تفقده ستاد جابر

األزرق واألبيض تعادال في اعتزال عبدالرضا

ولم متض 3 دقائق حتى تدخل القدر 
وابعد الكرة الرأس���ية ايضا حملمود 
خميس الذي لعبها باملرمى وارتطمت 
بجسم يعقوب الطاهر، ولم تكن هناك 
فرص تهديفية ملنتخبنا سوى الكرة 
العالية املرسلة من بدر املطوع الذي 
تفرغ لصناعة اللعب أكثر من اللعب 
باملقدم���ة التي تطاول لها يوس���ف 
ناصر ولكن لم تشكل خطورة على 
املرمى اإلماراتي. نشط أداء األزرق في 
الشوط الثاني وكان األقرب للتسجيل 
نتيجة عودة املطوع ملكانه الطبيعي 
بخط املقدمة ومتكن يوسف ناصر 

»االنتقالية« تدعو لعمومية 
غير عادية 29 الجاري

مؤتمر صحافي لياسر أبل اليوم

الجيش الملكي يطلب 600 ألف دوالر 
 النتقال وادوش إلى صفوف العربي

أكد وجود اتصاالت مع االتحاد اإلنجليزي إلعادة تنفيذ أرضيته

فليطح: افتتاح ستاد جابر بداية الموسم المقبل

»قـولـوا   تـم«
فهد الدوسري

ــر قادة وملوك وأمراء  ــف اثنان على أن القمة الـ 30 ملؤمت ال يختل
ــن امس على أنها  ــي اختتمت اعمالها أول م ــس التعاون الت دول مجل

ــق عليها »قمة اإلجنازات«  ــاءت في وقتها وميكن أن يطل ج
بعد تدشني مشروع الربط الكهربائي واملوافقة 

ــروع السكة احلديد بني دول  على مش
ــس واطالق االحتاد النقدي  املجل

وانشاء قوة خليجية للتدخل 
السريع فضال عن اجلو 

األسري والعائلي الذي 
القمة  تضفيه أجواء 
مرة كل عام في أحد 

بساتينها الستة.
وقد لفت الطفل 
ــة« حمد  »املوهب
الذي  ــي،  بوناش
أدى وصلة رائعة 
من األوبريت الذي 

أقيم ضمن انشطة 
تدشني مشروع الربط 

الكهربائي، األنظار حيث 
ــي بذكاء  ــتطاع بوناش اس

الكويتي خطف  وجرأة الطفل 
وعد من السادة القادة بأن يكون هناك 

مشروع كل سنة في أحد الدول اخلليجية 
يستفيد منه أبناء اخلليج كافة وجاءت املوافقة من 

ــن عبدالعزيز عندما  ــريفني امللك عبداهلل ب أكبرهم خادم احلرمني الش
ــل حمد« بقوله »قولوا مت« فقال امللك: مت ممزوجة  رد على طلب »الطف
ــة ال يفعلها إال الكبار ليكون  ــامته املعهودة في لفتة أبوية كرمي بابتس

اجلواب السريع والشافي جلميع ابناء املنطقة.
ــاحة الرياضية احمللية  ــهد الس وفي وقت متزامن مع انعقاد القمة تش
صراعا غير مسبوق ومعركة اليزال غبارها عالقا في سمائنا منذ فبراير 
ــقط به الغبار ويغسل  2007 أمال في ان يرزقنا اهلل مطرا يس
به القلوب، فاخلالفات كثيرة ومتشعبة في ظل 
ــة وهي مصلحة  ــاب املصلحة العام غي

الكويت بأسرها.
ــة االوملبية  وها هي اللجن
ــدت بإيقاف  ــة تعه الدولي
الرياضي ككل  النشاط 
ــن األول من  ــدءا م ب
ــم يتم  ــر إذا ل يناي
ــني  ــل القوان تعدي
احمللية مبا يتوافق 
مع قوانني االحتاد 
الدولي »فيفا«، ال 
شيء جديد سوى 
مزيد من اخلالفات 
الهوة بني  ــاع  واتس
ــي الصراع الذي  طرف
ــل  ــا مبل ــا جميع اصابن
ــة من هو على  لضياع هوي
باطل ومن هو على حق في ظل 
كثرة الكتب املرسلة والواردة املتناقضة 
منها واملتضامنة ويبدو أننا أصبحنا في حاجة 
للطفل بوناشي لكي »يطلب باسم شباب الكويت من 
طرفي النزاع أن يتركوا اخلالفات جانبا وأن يقدموا مصلحة الكويت على ما 
دون ذلك ولكن السؤال هل نسمع كلمة »مت« من مسؤولي الرياضة الكويتية 

كما سمعها اجلميع من فم خادم احلرمني الشريفني وشاهدها املاليني؟

مبارك: الخطيب يتدرب غدًا

عودة لهيب والجاسر وغياب العثمان

قررت اللجنة االنتقالية املؤقتة املكلفة بإدارة شؤون احتاد الكرة 
في اجتماعها أول م���ن امس وبناء على الكتب الواردة من االندية 
االعضاء واملتضمنة طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لالحتاد، 
وإعماال بنصوص املواد 2/28 و3/28 و4/28، دعوة اجلمعية العمومية 
غير العادية لتعديل املادة 32 من النظام االساسي في ال� 5:30 مساء 
الثالثاء 29 اجلاري. وطالب���ت االنتقالية االندية اعضاء اجلمعية 

العمومية بتسمية مندوبني ميثلونها في االجتماع املذكور.

ذكرت صحيفة مغربية أمس أن العربي يسعى للتعاقد مع مهاجم 
فريق اجليش امللكي املغربي جواد وادوش خالل املرحلة املقبلة.

وأكدت صحيفة »املغربية« ان مدرب النادي العربي الكرواتي دراغان 
سكوس����يتش منح الضوء االخضر إلدارة الفريق من أجل التعاقد مع 

مهاجم الفريق املغربي خالل فترة االنتقاالت الشتوية.
وأضافت الصحيفة ان دراغان شاهد عددا من أشرطة ڤيديو ملباريات 
وادوش م����ع فريقه، ما جعله يقتنع مبؤهالت����ه الفنية، ويثني على 

خطوات التعاقد معه لتعزيز خط هجوم العربي.
وكشفت ان ادارة اجليش امللكي طلبت نحو 600 ألف دوالر من اجل 
انتقال وادوش الى العربي، موضحة ان ادارة العربي ستعقد اجتماعا 
لتشكيل جلنة تقييم واختيار احملترفني االفضل للفريق خالل املرحلة 
املقبلة. وكانت »األنباء« قد اش����ارت الى ان العربي يجري مفاوضات 
لضم وادوش. من جانب آخر، يعقد عضو مجلس إدارة العربي املستقيل 
ياس����ر أبل مؤمترا صحافيا 8:30 مساء اليوم في فندق الراية يشرح 

خالله األسباب التي دفعته لتقدمي استقالته.

مبارك الخالدي
قال نائب املدير العام للهيئة العامة لشباب والرياضة للشؤون 
الرياضية ورئيس فريق عمل مدينة جابر الرياضية د.حمود فليطح، 
ان هناك اتصاالت جادة تقوم بها الهيئة مع االحتاد االجنليزي لكرة 
القدم لالستعانة باملستشارين االجنليز، إلعادة زراعة أرضية ستاد 
جابر الذي سيفتتح بداية املوسم املقبل. جاء ذلك خالل الزيارة التي 
نظمها فريق العمل لوسائل اإلعالم داخل الستاد إلطالعهم على آخر 
ما وصلت إليه مراح����ل العمل. وقال د. فليطح: لقد حرصنا على 
اس����تضافة اإلعالميني إلطالعهم على ما مت إجنازه منذ ان تسلمنا 
الستاد رسميا من وزارة األشغال قبل 4 أشهر، وقد مت بناؤه على 
احدث طراز ويضم جمي����ع اإلمكانات املتوافرة في احدث املالعب 
العاملية. واضاف: إننا نواجه مشكلة في أرضية امللعب، وهي ليست 
باملستوى الذي نطمح إليه خصوصا في ظل اإلمكانات املوجودة في 
الستاد، ومن املفترض ان تكون األرضية بذات املستوى.وكشف عن 

وجود اتصاالت مع مستشارين في االحتاد االجنليزي لكرة القدم 
ونادي أرسنال، لالس����تعانة بخدماتهم، ومن املقرر ان تبدأ إعادة 
تأهيل األرضية وزراعته����ا من جديد في فبراير ومارس املقبلني. 
وأفاد فليطح بأن الهيئة تتجه لإلعالن عن مناقصة إلدارة الستاد، 
ومن ش����روطها ان تكون الش����ركة لها عالقة مع شركات أجنبية 
تتميز باخلبرة في إدارة املالعب، مش����يرا الى ان منش����آت مدينة 
جابر ال ميكن إدارتها إال من خالل إدارة خبيرة في هذا املجال. وقد 
جال فليطح ووسائل اإلعالم على املنصة األميرية، وغرف تبديل 
الالعبني، وكبائن املعلقني، وقاع����ة املؤمترات الصحافية، وحمام 
السباحة، واملالعب اجلانبية امللحقة بالستاد الذي يتسع الى 60 
الف متفرج، ومقام على مساحة 400 ألف متر مربع. وحتظى مدينة 
جابر بنظام امني متكام����ل، إذ ان هناك غرفا خاصة مزودة ب� 60 
شاشة تستطيع مراقبة كل جزء داخل او خارج امللعب، حرصا من 

القائمني على الستاد في توفير احلماية الالزمة للحضور.

عبدالعزيز جاسم
 أكد مدير الفريق االول بنادي القادسية جمال مبارك ان مشاركة 
احملترف السوري فراس اخلطيب مع االصفر لم تتحدد حتى اآلن 
بس���بب اصابته التي غاب على اثرها عن القادس���ية وسيلتحق 
بالتدريبات غدا وسيحدد طبيب الفريق د.عبداهلل الفريح واملدرب 
محمد ابراهيم مش���اركته امام النصر االح���د املقبل، الفتا الى ان 
صفوف االصفر مكتملة وال يوجد اي غيابات، اال اذا حدث عارض 
من خالل مباراة االزرق مع االمارات بحدوث اصابة مفاجئة السيما 

تواجد 10 العبني من القادسية في صفوف املنتخب.
وأش���ار مبارك الى ان االصفر اضطر خلوض مباراة ودية اول 
من امس مع خيطان لتوقف مباريات الدوري ملدة 10 ايام، وكذلك 
لتجربة عدد من الالعبني الذين لم يشاركوا بالدوري املمتاز للوقوف 
على مستواهم، مضيفا انه رغم ان املباراة ودية اال انها كانت مثالية 
بالنسبة لالصفر وظهر الالعبون مبستوى جيد ومتكنوا من الفوز 
على خيطان 3-2 سجلها السوري جهاد احلسني وعبدالعزيز املشعان 

وسعود املجمد، كما شهدت املباراة عودة املدافع علي الشمالي.

عبدالعزيز جاسم
أكد مساعد مدرب الفريق االول بنادي الساملية علي فالح ان السماوي 
سيستعيد خدمات العبيه فرج لهيب وبدر اجلاسر امام الصليبخات في 
الدوري املمتاز االثنني املقبل بعد ايقافهما في اجلولة املاضية ولكن في 
نفس الوقت سيغيب ناصر العثمان للسبب نفسه بعد ان حصل على 
البطاقة الصفراء الثالثة، مؤكدا ان الفريق يضم العديد من الالعبني 
القادرين على سد فراغ العثمان. وأضاف ان السماوي سيلتقي اليوم 
مع خيطان في مباراة ودية لالس����تعداد ملواجهة الصليبخات وكذلك 
لتجرب����ة العديد من الالعبني الذين لم يأخذوا فرصتهم في املباريات 
السابقة والوقوف على حالة املصابني والتأكد من سالمتهم، الفتا الى 

ان الظروف التي مير بها الساملية تعتبر جيدة.

في الوصول لتحقيق الهدف املنشود 
من مثل هذه املباريات.

ولم نشاهد منتخبنا الوطني يقدم 
اي خطة ميك���ن تصنيفها في عالم 
كرة القدم حيث كان اللعب ارجتاليا 
بعيدا عن اي فوائد ميكن اكتسابها من 
املباراة، وباستثناء اجتهادات الالعب 
الشاب يوسف ناصر والتي ساهمت 
في خلق نوع من عدم التوازن للدفاع 
االماراتي فلم يقدم ازرقنا ما هو جديد 
يجعلنا نطمئ���ن عليه قبل مواجهة 

املنتخب االسترالي.
كما حاول صالح الشيخ اختبار 
احل���ارس االماراتي ماجد ناصر من 
خالل تسديدة قوية ولكنها جانبت 
القائم األمين، فيما ش���هدت الدقائق 
العش���ر األخيرة من الشوط األول 
نش���اطا اماراتيا ملحوظ���ا في ظل 
تراجع رباعي خط الدفاع، اكثر من 
الالزم مما زاد من االخطاء التي جاءت 
نتيجة اعتماد املدافعني على بعضهم، 
وانقذ نواف اخلالدي مرمانا من هدف 
محقق بعد ان تصدى لرأسية حمدان 
الكمال���ي من على خط املرمى )35(، 

من اختراق دفاع الضيوف من اجلهة 
اليمنى ولكن عرقلته داخل منطقة 
اجلزاء لم يتفاعل معها احلكم علي 
محمود )50( ومن اجلهة نفسها أعاد 
املطوع الكرة من جديد حيث اخترق 
هو اآلخر دفاع���ات اإلمارات وراوغ 
كل م���ن واجهه، إال أنه س���ددها بيد 
احلارس ماجد ناصر )53(، وأجرى 
مدرب منتخبنا الوطني الصربي غوران 
عددا من التبديالت حيث اخرج كال 
من يوسف ناصر وعبداهلل البريكي 
وحمد امان وطالل العامر ليحل مكانهم 
كل من حم���د العنزي ومحمد جراغ 
وفهد العنزي وجراح العتيقي، وعاد 
املطوع لتهديد مرمى ماجد ناصر بعد 
أن انفرد باملرمى اثر متريرة الشيخ 
الثنائية معه ليس���ددها األول قوية 
أبعدها احلارس ببراعة )67(، والغى 
احلكم علي محمود هدفا لالزرق بقدم 
الشيخ بداعي التسلل )70(، ويحسب 
لالعبي منتخبنا تقاربهم من بعضهم 
البعض واغالقهم للمساحات ونشاط 
العبي الوسط بدخول محمد جراغ 

عكس ما جاء بالشوط األول.

فهد الدوسري
بالتعادل السلبي انهى املنتخبان 
االماراتي والكويتي مباراتهما الودية 
التي اقيمت على ستاد نادي الكويت 
مس���اء امس مبناسبة اعتزال العب 
الساملية الدولي علي عبدالرضا والتي 
تأتي ضمن اس���تعداداتهما للجولة 
املقبلة لتصفيات كأس آسيا، حيث 
يستضيف املنتخب االماراتي نظيره 
املاليزي بينما يس���تضيف ازرقنا 
املنتخب االس���ترالي في الس���ادس 
من يناير املقبل. جاء الشوط األول 
بطيئا وممال، ولم تظهر الرغبة في 
حتقيق أقصى درجات االستفادة من 
املباراة الودية، واس���تمر احلال بني 
املنتخبني طوال ال� 20 دقيقة األولى 
من املباراة، حيث سادت العشوائية 
أداءهما وكانا بعيدين عن مستواهما 
الفني واملنتظر منهما وكثرت االخطاء 
في منتصف امللعب وشهدت املباراة 
عددا من البطاقات الصفراء مما يضعنا 
امام ضرورة تثقيف الالعبني بأهمية 
املباريات الودي���ة وأال نتراخى عن 
القيام بواجبنا على أكمل وجه أمال 

الطاهر: اجتماع »االنتقالية« حال دون حضور 
استقبال وفد اإلمارات في المطار

رحب س����كرتير اللجنة املؤقتة الحتاد كرة 
القدم ناصر الطاهر باسم رئيس واعضاء اللجنة 
واالسرة الكروية برئيس واعضاء والعبي منتخب 
االمارات لكرة القدم والذين يحلون اخوة اعزاء 
وضيوفا كراما بني اهلهم واخوانهم ابناء الكويت، 
واكد ان حضور اهلنا ابناء االمارات الى الكويت 
ال يحتاج الى مراسيم خاصة ألنهم يأتون الى 
بلدهم وبني اخوانهم. واضاف: ان قدوم اخواننا 
وفد االمارات تزامن مع اجتماع اللجنة املؤقتة 
لالحتاد، وقد تعذر تواجد اي عضو من اللجنة 
في استقبال الوفد بسبب وجود عضوين من 
اللجن����ة في اخلارج وبقي 3 اعضاء مجتمعني، 
وهو النصاب القانوني لالجتماع، واوضح ان 
االجتماع ضروري ومهم وال ميكن تأجيله ألنه 

خاص بالدعوة الى اجلمعية العمومية غير العادية 
لالحتاد وجدول اعمال اجتماعها واالجراءات ذات 
الصلة، واشار الى ان رئيس العالقات العامة في 
االحتاد كان في استقبال الوفد باملطار. وشدد 
الطاهر على املكانة الكبيرة لالخوة االماراتيني، 
معربا عن مدى اعتزاز وتقدير اجلميع لتواجدهم 
في الكويت بني اهلهم واخوانهم ابناء الكويت. 
على صعيد آخر، يغادر الطاهر البالد مس����اء 
الثالثاء 22 اجلاري متوجها الى اليمن حلضور 
اجتماع االمناء العامني، كما مت تفويضه من قبل 
اللجنة املؤقتة لينوب عن الشيخ احمد اليوسف 
رئيس اللجنة املؤقتة في االجتماع غير العادي 
لرؤساء االحتادات اخلليجية الذي سيعقد في 

صنعاء خالل الفترة من 23 الى 25 اجلاري.

اإلمارات الكويت

0 ـ 0

5 دقائق العتزال 
عبدالرضا

ــارك الالعب املعتزل  ش
ــي عبدالرضا في مباراة  عل
استعراضية مدتها 5 دقائق 
ــط وانتهت بالتعادل 1-1،  فق
ــجل لألزرق مساعد ندا  س
ــة من الالعب  بتمريرة ذكي
ــا ادرك  ــه، فيم ــى ب احملتف
محمد الشحي هدف التعادل 
لالمارات، وحرص الفريقان 
على اتاحة الفرصة لعبدالرضا 
ــتغالل آخر 5 دقائق له  الس
باملالعب قبل توديع معشوقته 
وفور انتهاء مشاركة احملتفى 
به سلَّم شارة الكابنت للحارس 
ــادة  ــدي لقي ــواف اخلال ن

األزرق.


