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)محمد ماهر(صالح الشيخ لم يظهر باملستوى املنتظر أمام اإلمارات

هل يلعب املنتخب اليمني على أرضه في خليجي 20؟

غوران: نبحث عن حلول لغياب وليد

حمادة: عجب ليس خارج الحسابات

تزكية المطيري مديرًا للنصر

كاتانيتش: راٍض عن أداء الالعبين

مطر: األزرق كان األفضل

رغم األحداث األمنية التي تشهدها بعض المدن منذ فترة

شيباني: اليمن جاهز الستضافة »خليجي 20« 

قـرار »عـادل«
عبدالعزيز جاسم

اراد اح��د اخللف��اء العباس��يني ان يأمت��ن احد 
االش��خاص على أموال ال��زكاة التي جتمع من 

الناس، لكنه اراد ان يعرف من سيكون االمني 
الصادق معه، وقبل ذلك طلب ان ينشر اعالن 

على املأل ويتقدم من يرى نفسه مناسبا 
لهذا املنصب، وتقدم الكثير فطلب قبل 
الوصول اليه املرور بنفق مظلم لكي 
يصلوا اليه وعندما وقفوا امامه طلب 
منهم الرقص، فرفض البعض، فيما 
حترك البعض بثقل، اال واحدا كان 
يتحرك بخفة، فقال امللك هذا الرجل 
املناسب في املكان املناسب، فقالوا 
له ملاذا؟ فرد ألن النفق كان به مال 
كثير، ومن رفض الرقص خشي ان 
يخرج صوت النقود، ومن رقص 

بثقل كانت جيوبه ممتلئة.
ولم يخيب مدير الكرة في الكويت 

عادل عقل��ة ظن رئيس جهاز الكرة 
النائب مرزوق الغامن، وال رئيس النادي 

عبدالعزيز املرزوق ونائبه خالد الغامن، 
فكان امينا على اس��رار النادي وعشقه، 

حتى انه لم ينبس ببنت شفه لوسائل االعالم، 
ويق��ول ان النادي ظلمه او لم يعطه حقه، بل 

كان يردد دائما ان مجل��س االدارة اتخذ القرار 
املناس��ب دون تعليق، ولم يتخل يوما عن الكف عن 

مؤازرة الالعبني، والوقوف الى جانبهم بعيدا عن االعالم، 
حتى ال يقال انه يبحث عن الشهرة او يريد مكاسب، 
فأثبت خ��الل فترة إيقافه ان��ه يعمل من اجل 

النادي فقط.
وقب��ل قرار االيقاف كان عقلة »حائط 
الس��د املنيع« امام ضرب��ات اخلصوم 
والنقاد، ولم يلق بتبعات اي خس��ارة 
عل��ى الالعبني، وكان ش��جاعا دائما 
ويتحمل اخلسارة بنفسه، ويقدم 
املب��ررات واالع��ذار لالعبني، كي 
يفجروا طاقاتهم في املباراة املقبلة 
من اجل التعويض.ويتعامل عقلة 
برقي مع الالعبني وحتى املدربني 
الذين كان يعلم بان ايامهم معدودة، 
فكان يكيل لهم املديح حتى ال يتأثر 
الالعبون في اي مباراة، وال يفقدون 

الثقة بأنفسهم.
وهل��ت بش��ائر اخلي��ر اخيرا 
على العبي »العميد« بعد ان علموا 
بعودة عقلة ال��ى داره، وعادت معه 
االنتصارات، وبدايتها امام الساملية في 
الدوري املمتاز، بعد سلسلة من النكسات، 
وكي��ف ال وهو كان صديق الالعبني. لذلك 
نق��ول ملجلس ادارة ن��ادي الكويت ان قرار 
عودة عقل��ة هو »قرار عادل« لرجل قدم الكثير 

لالبيض العبا واداريا.

دوري أبطال العرب مستمر

خالص العزاء لحسين بوسكندر
يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء الى امني سر نادي كاظمة 
حسني بوسكندر، والى نائب مدير عام اللجنة األوملبية الكويتية 
يوسف بوسكندر، لوفاة والدتهما، تغمد اهلل الفقيدة بواسع رحمته، 

وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
)إنا هلل وإنا إليه راجعون(.

قال م���درب االزرق غوران توفاريتش ان���ه راض عن أداء الالعبني،
خصوصا في الشوط الثاني، ولكن ذلك ال يعني انه ال توجد اخطاء 
والتي متثلت في فقدان التركيز وعدم متاسك اخلطوط في بعض االحيان، 
مشيرا الى انه سيحاول معاجلتها خالل معسكر القاهرة الذي يبدأ 26 
اجلاري وحتى 2 يناير املقبل من خالل التدريبات واملباريات الودية، الفتا 
الى انه حاول في مباراة االمارات ان يجد البديل املناسب لوليد علي الذي 

سيغيب امام استراليا بالتصفيات املؤهلة الى نهائيات آسيا 2011.

أكد مس���اعد مدرب االزرق عبدالعزيز حمادة ان عدم مش���اركة
احمد عجب ال تعني انه خارج احلسابات، ولكن أراد املدرب جتربة 
الالعبني يوسف ناصر وحمد العنزي واعطاءهما الفرصة، الفتا الى 
ان عجب في الوقت احلالي يعاني من ضغط اعالمي كبير، واجلهاز 
الفني يحاول ان يرفع هذا الضغط عنه، مؤكدا ان عجب سيعود الى 
مستواه. وبني حمادة انه سعد بأداء املدافعني وتركيزهم العالي، مادحا 
في نفس الوقت البديل فهد العنزي الذي ش���كل خطورة على مرمى 
االماراتيني، موضحا ان���ه حتى اآلن لم تأت موافقة منتخب ارمينيا 

على خوض مباراة أمام االزرق في القاهرة 29 اجلاري.

قرر مجلس إدارة نادي النصر في اجتماعه الذي عقد أول من أمس 
برئاس����ة مس����اعد املطيري تزكية العضو حسني املطيري مديرا عاما 
للنادي ولأللعاب الفردية ومحمد العدواني مديرا لكرة القدم، كما قرر 

التعاقد مع محترف برازيلي للفريق االول لكرة القدم.
وأوضح أمني سر النادي خالد ش����ريدة ان املجلس شكر الرئيس 
السابق محمد العدواني على قبوله االستمرار إدارة كرة القدم ملا يتمتع 
به من خبرة إدارية كبيرة تساهم وتساعد في تطوير الفريق كما انه 
يعتبر مستشارا في شؤون الرياضية الكويتية لتاريخه املشرف مع 
النادي خالل الس����نوات املاضية. وأشار شريدة إلى ان اجلهاز الفني 
للفريق طلب التعاقد مع محترف برازيلي بعد تعرض احملترف احلالي 
جوني لإلصابة وقد مت االنتهاء من اصدار تأشيرة دخول له حيث من 

املقرر ان يصل نهاية األسبوع اجلاري.

أبدى مدرب املنتخب االماراتي الس����لوفيني ستريشكو كاتانيتش 
رضاه عن اداء العبيه في املباراة باستثناء الربع ساعة االخير الذي 
دانت فيه السيطرة كليا ملصلحة االزرق، خصوصا ان االبيض يعاني 
العديد من الغيابات بسبب االصابات، مشيرا الى انه اطمأن على مستوى 
املهاجم فهد مسعود من خالل املواجهة والذي غاب لفترة طويلة عن 
صفوف املنتخب، واضاف ان املنتخب االماراتي سيدخل معسكرا اول 

يناير استعدادا ملواجهة ماليزيا في التصفيات اآلسيوية.

أكد مهاجم املنتخب االمارتي اس���ماعيل مط���ر ان االزرق كان االفضل
 في  املباراة واألكثر استحواذا على الكرة بسبب عدم التمركز اجليد من 
العبي االمارات الذين لم ينفذوا املطلوب ما تسبب في تباعد اخلطوط، مؤكدا 
ان املباراة لم ترتق الى املستوى املطلوب من املنتخبني فنيا، ولكن الفائدة 

الكبرى تكمن في معرفة االخطاء وإصالحها قبل املواجهات الرسمية.

أكد االحتاد اليمني لكرة القدم جهوزيته الستضافة دورة كأس اخلليج 
ال�20 اواخر العام املقبل، رغم االحداث االمنية التي تشهدها بعض املدن 
اليمنية منذ فترة. وقال امني عام االحتاد اليمني حميد شيباني في اتصال 
هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية امس »سنكون جاهزين من جميع 

النواحي الستضافة منافسات دورة اخلليج في املوعد احملدد لها«.
وكانت االحت����ادات اخلليجية لكرة القدم، ق����د منحت اليمن فرصة 
اس����تضافة »خليج����ي 20« عام 2010 وحتديدا م����ن 22 نوفمبر حتى 6 

ديسمبر، حيث ستقام املنافسات في مدينتي عدن وابني.
ويشهد اليمن منذ فترة مواجهات عسكرية بني اجليش اليمن واحلوثيني 
في منطقة صعدة )ش����مال(، في ح����ني ان اجلنوب )حيث تقع محافظة 
ابني( يشهد مواجهات من حني الى آخر في ما يسمى باحلراك اجلنوبي 
حيث يطالب سكانه باالنفصال. وتابع شيباني »اننا نعلن رسميا اننا 
م����ا زلنا مصممني على االس����تضافة واالخبار التي تتردد خالفا لذلك ال 
تعدو كونها تقارير غير دقيقة ليس اكثر«. وحتدثت تقارير في االونة 
االخيرة عن ان العمل توقف في ملعب مدينة ابني )نحو 55 كلم جنوب 
عدن(، بسبب احلراك اجلنوبي. ولكن شيباني اعترف بصعوبة العمل 
بعد االحداث االخيرة بقوله »لقد حالت دون قيامنا مبهامتنا على اصعدة 
كثيرة ومنها التسويق مثال«. وكشف ان »رؤساء االحتادات اخلليجية 
لكرة القدم سيزورون اليمن في 23 و24 و25 اجلاري ملناقشة التفاصيل 
املتعلقة باالستضافة على ان يعود القرار النهائي لهم في ابقاء البطولة 
في اليمن او نقلها الى دولة اخ����رى«. وفي حال تعذر اقامة الدورة في 
اليمن، فانها ستنتقل الى البحرين حسب قرار االحتادات اخلليجية على 

هامش »خليجي 19« في مسقط مطلع العام احلالي.

زيارة المنشآت

واضاف االمني العام لالحتاد اليمني »سيكون مبقدور الوفود 
اخلليجية زيارة املنش���آت الرياضية التي س���تحتضن البطولة، 

كما سنطلعهم على اجلدول الزمني النهاء االعمال فيها، فضال عن 
تطور االعمال في الفنادق التي ستستضيف الرسميني والالعبني 
من فئة 5 جنوم، وفنادق اخرى ايضا للجماهير، كما س���يقيمون 
عوامل االمن واالستقرار وحينها يعود القرار لهم«. واكد شيباني 
»ان اليمن س���يكون جاهزا اذ ان تس���ليم املنشآت حسب االتفاق 
مع الش���ركات التي تنفذ العمل سيكون اواخر سبتمبر، فامللعب 
الرئيسي في عدن الذي سيشهد حفلي االفتتاح واخلتام سيتسع 
الى 30 الف متفرج، وامللعب الثاني في مدينة ابني سيتس���ع الى 
20 الف���ا«، مضيفا »كما ان اندية عدن لديها مالعب ترابية يجري 
العم���ل على حتويلها الى عش���بية«. واعرب عن أمله »في انتهاء 
احلرب قبل الوصول الى موع���د كأس اخلليج وان تكون االمور 
قد حسمت في حينها«، مشيرا ايضا الى ان »محافظة ابني كبيرة 
وامللعب الذي س���تقام عليه املباريات يقع على البحر بعيدا عن 

ساحة االحداث«.
و اعتبر ان »االجتاه يس���ير نحو االبقاء على اقامة الدورة في 
اليمن معوال على دعم االحتادات اخلليجية في ذلك ومستش���هدا 

ببعض الرسائل منها رسالة دعم من الكويت«.
حتى انه اكد ان »االحتاد اليمني سيطلب في االجتماع تثبيت 
املوعد احملدد للبطولة الننا قد ال نكون قادرين على االس���تضافة 

في حال مت تقدميه«.
يذك���ر ان منتخب اليمن كان بدأ مش���اركته ف���ي دورات كأس 
اخللي���ج في »خليجي 16« في الكويت عام 2003، واعقب ذلك في 

»خليجي 17 و18 و19«.
وتوج منتخب عمان بطال للنسخة األخيرة التي استضافها على 
ارض���ه مطلع العام احلالي وذلك للمرة االولى في تاريخه بفوزه 
على نظيره السعودي 6-5 بركالت الترجيح اثر انتهاء الوقتني 

االصلي واالضافي 0-0.

قرر االحتاد العربي لكرة القدم في االجتماع الرابع عش���ر غير 
العادي للجمعية العمومية املنعقد في الرياض االستمرار في تنظيم 
مس���ابقة دوري ابطال بعد ان حسمت مس���ألة رعايتها مع شبكة 
رادي���و وتلفزيون العرب )ايه آر تي( صاحبة احلق احلصري في 

حقوق النقل التلفزيوني.
ومتت دراسة الصيغة احلالية للبطولة لدعم اإليجابيات وتفادي 
السلبيات ما أمكن ضمان املشاركة الكاملة لالحتادات األعضاء بأفضل 
األندية لديها على أن يكون هناك استعداد للجوء الى صيغ بديلة إذا 

ما واجهت جلنة املسابقات صعوبة من حيث الزمان والبرنامج.
ومت على هذا االس���اس تقدمي اقتراحني اولهما إقامة تصفيات 
أولية حس���ب التصنيف على أساس جغرافي على أن يقام الدور 
نصف النهائي وما يليه بنظام الذهاب واإلياب. اما االقتراح الثاني 

فهو اقامة بطولة مجمعة.
وطرح املجتمعون اقتراحني احدهما يقضي باعتماد مس���ابقة 
كرة القدم في الدورات الرياضية العربية التي تقام كل 4 سنوات 
مبنزل���ة كأس للعرب على غرار ما مت تطبيقه في الدورة العربية 

السابعة التي اقيمت في دمشق عام 1992.
ام���ا االقتراح الثاني فهو اعتماد اقامة البطولة كل 4 س���نوات 

اعتبارا من عام 2013.

احلماس اكثر، وكان من االجدر 
بهما ان يقدم���ا افضل ما لديهما 
ألن املباري���ات الودية هي احملك 
االساسي للوقوف على مستوى 
اي منتخب قبل التجارب الرسمية 
خاصة أن األزرق تنتظره مواجهة 
مهمة مع أستراليا ضمن التصفيات 

املؤهلة لكأس آسيا 2011.
ولم يكن االزرق في مستوى 
جيد بالشوط االول بسبب الغياب 

وكأنهم جاءوا لتكرمي عبدالرضا 
فقط وليس للمباراة.

لكن في الشوط الثاني جاءت 
تغيي����رات غوران ف����ي مكانها 
الصحيح بعد ان اش����رك محمد 
جراغ وحمد العنزي وفهد العنزي 
الذين مثلوا مثلثا خطيرا على 
االمارتيني الذين لم يعرفوا من 
اين تأتي الك����رات او الهجمات 
بسبب الذكاء الكبير جلراغ الذي 

الكبير لالعبي الوس����ط صالح 
امان وعبداهلل  الش����يخ وحمد 
البريك����ي وعدم امداد املهاجمني 
ب����در املطوع ويوس����ف ناصر 
بالك����رات، واالغرب من ذلك هو 
الذي ظهر عليه  الكبير  اخلجل 
الظهيران وعدم تقدمهما اال فيما 
ندر ودون فاعلية وهما فهد عوض 
ويعقوب الطاهر، في املقابل لم 
يك����ن االماراتي����ون افضل حاال 

تارة كان ميرر طولية الى العنزي 
واخ����رى قصيرة الى فهد ومرة 
اخ����رى بينية ماكرة الى عوض 
ما تسبب في ارتباك كبير لدفاع 
االمارات، ولو كان بدر املطوع في 
يومه لسجل اكثر من هدف، ورمبا 
يعود الفضل في ظهور االزرق 
مبستوى يعتبر جيدا في الشوط 
الثاني الى جراغ كما ان فهد عوض 
عاد الى طبيعته املعهودة وشن 

الهجم����ات والكرات  العديد من 
العرضية.

وكان االب����رز في املباراة هو 
التمركز الدفاعي اجليد الذي نال 
النصيب االكبر من االستحسان 
افس����د جميع محاوالت  والذي 
االماراتي����ني لتألق مس����اعد ندا 
واحمد العيدان اللذين متكنا من 
ايقاف خطورة اسماعيل مطر في 

الشوط الثاني.

عبدالعزيز جاسم
رغم أن مباراة االزرق واالمارات 
كانت ودية مبناسبة اعتزال العب 
الساملية علي عبدالرضا، اال انها 
تركت كثيرا من عالمات االستفهام 
الكثيرة واحمليرة خاصة للجماهير 
التي تابعت املباراة، واولى هذه 
ان  العالمات والتساؤالت يجب 
يوجه للجماهير انفسهم الذين لم 
يؤازروا االزرق بالشكل املطلوب 
لبث احلماس في نفوس الالعبني 
واعطائهم دفعة معنوية، السيما 
املباراة تشهد مناسبة طيبة  ان 
باعت���زال عبدالرضا وكان يجب 
املدرجات على  ان متتلئ نصف 

اقل تقدير.
كما ان هن���اك لوما يجب ان 
نوجهه للمدرب الصربي غوران 
توڤاريتش الذي كان يجب عليه 
ان يجعل الالعب���ني اكثر حركة 
وقتالية داخل امللعب، لكن رمبا 
ما منع الالعبني من ذلك انهم ال 
يجدون من ينافسهم ويقاتلهم على 
مراكزهم، فكيف لهم ان يخشوا 
او يس���تبعدوا هبوط مستواهم 
حتى في مباراة ودية؟ لذلك كان 
األفضل ان يضم غوران العبني 

اثنني على اقل تقدير.
ومن املش���اكل الت���ي ظهرت 
خالل املباراة ان اجلهة اليسرى 
في ظل ايقاف وليد علي ال يوجد 
من يستطيع ان يظهر فيها بنفس 
الرغم  اداء ومستوى وليد على 
من ظهور فهد العنزي في الشوط 
الثاني بصورة جيدة، لكنه مازال 
يحتاج الى الكثير ليصل الى قدرات 
علي، ورمب���ا البديل جاهز لكنه 
التشكيلة، وعلى اجلهاز  خارج 
الفني واالداري ان يفتح عينيه 
جيدا كي ال يقع في اخطاء املاضي 

فالتجديد والتغيير مطلوب.
وف���ي النهاي���ة، فالتجرب���ة 
االماراتية لم تكن مفيدة باختصار 
بس���بب عدم اجلدية التي ظهر 
به���ا املنتخب���ان ورمب���ا لعدم 

األزرق لم يستفد من التجربة اإلماراتية قبل مواجهة أستراليا
غياب الحماس والجماهير والروح القتالية من أسباب التعادل السلبي

فوز كاظمة وتعادل العربي بـ »اليد«
حامد العمران

حقق كاظمة فوزا صعبا على الس���احل 24-22 في اللقاء الذي 
جرى امس على صالة الشهيد فهد األحمد في الدعية ضمن مباريات 
األس���بوع الثامن لدوري الدمج لكرة الي���د. وبذلك رفع البرتقالي 
رصيده الى 5 نقاط فيما بقي الساحل في املركز االخير دون رصيد 
من النقاط. وفي اللقاء الذي جرى أمس األول تغلب خيطان على 
اجلهراء 34-28 ليرفع الفائز رصيده الى 6 نقاط فيما بقي اجلهراء 

على رصيده السابق 5 نقاط.
واستمرت اإلثارة بلقاء الكويت والعربي الذي لم تعرف نتيجته 
إال مع صافرة النهاية والذي انتهى بتعادل األبيض مع األخضر 25 � 
25 ليتقاسم الفريقان نقطتي املباراة ويرفع العربي رصيده الى 15 
نقطة ليحتل املركز الثاني فيما رفع األبيض رصيده الى 7 نقاط.


