
االثنين   8   فبراير   2010   55رياضة
ازدحام جداول المسابقات المحلية واآلسيوية السبب الرئيسي 

 تأجيل »خليجي 20« في اليمن .. وارد

عبداهلل العنزي
أكد مصدر رياضي خليجي رفيع املستوى لـ »األنباء« 
ان بطولة »خليجـــي 20« املقرر اقامتها خالل الفترة 
من 22 نوفمبر الى 4 ديسمبر املقبلني في مدينة عدن 
اليمنية ســـيتم تأجيلها بعد اتفـــاق اكثر من رئيس 
احتاد خليجي، مشيرا الى ان هذا االمر سيتم االعالن 
عنه رسميا في الوقت املناسب اي قبل بدء منافسات 

املوسم املقبل.
وبـــني املصدر الذي رفض االفصاح عن اســـمه ان 
مسؤولي احتادات الســـعودية والبحرين واالمارات 
وعمان وقطر باالضافة الى اليمن الدولة املستضيفة 
اتفقوا مبدئيا على تأجيل البطولة على ان يتم ابالغ 
بقية االحتادات رسميا بهذا االمر في الوقت املنـــاسب، 
خصــوصا ان االمر يـــراد االبقاء عليه بشكل ســـري 
مؤقتـــا جتنبا لالحــراج في حــال صدرت اوامر عليا 

من االمانـــة الــعامة لــــــدول مجلــــــس التعـــاون 
اخلليجي.

واشـــار املصدر الى ان مدة التأجيل ستكون عاما 
واحدا فقط، الن رزنامة موسم 2012/2011 ليس فيها اي 
ضغوطات واقامة البطولة في هذا املوسم سيعطيها 
زخما اعالميا واهتماما اكبر من اقامتها في العام احلالي، 
نافيا ان يكون التأجيل اولى بوادر اندحار البطولة، 
فهذه ليســـت املرة االولى التي يتم فيها التأجيل فقد 
حدث هذا االمر في خليجي 15 بالســـعودية الذي كان 
مقررا ان يقام في عـــام 2000 ومت تأجيله الى 2002، 
لذلك فإن هــذا االمــر لن يؤثــر عــلى اســـتــمرارية 

البطولة.
وعما اذا كانت االحداث في املنطقة وخصوصا في 
البلد املستضيف اليمن من جراء احلرب التي تقام على 
حدوده هي التـــي ادت الى بروز الرغبة في التأجيل، 

قال املصدر ان مكان اقامة البطولة لم يكن العائق في 
هذا االمر بل من املمكن ان تقام في البحرين التي سبق 
ان اعلنت الرغبة في ذلك، مشيرا الى ان من االسباب 
الرئيســـية وراء رغبة التأجيـــل ازدحام اجلدول في 
املوسم املقبل حيث ستقام نهائيات كأس آسيا في يناير 
املقبل اي بعد خليجي 20 بشهر واحد فقط، مما سيولد 
ارتباكا في جدول املباريات في البطوالت احمللية فضال 
عن ان 5 منتخبات خليجية ضمنت التأهل الى كأس 
آسيا هذا باالضافة الى منتخب سادس اما الكويت او 

عمان او هما معا.
واستبعد املصدر ان يكون رئيس االحتاد اآلسيوي 
القطري محمد بن همام هـــو من روج فكرة التأجيل 
بعد ان طالب في مناسبات سابقة بإقامة البطولة كل 
4 اعوام، فهذا االمر يتطلب موافقة االمانة العامة لدول 

مجلس التعاون اخلليجي.

اعالم دول مجلس التعاون اخلليجي في حفل افتتاح »خليجي 19« في مسقط

 يحاول إعدادهم للمشاركة في معسكر األزرق بأبوظبي

الجهراء واليرموك في ضيافة الفحيحيل والشباب في »األولى«

 البناي: فاضل وعوض والعنزي 
بحاجة إلى راحة ال تقل عن أسبوع

خيطان إلى الساحل وعينه على الصدارة 

»الناشئون« و»األشبال« يواجهان الداخلية واألهلي

عبدالعزيز جاسم 
قال طبيب املنتخب الوطني د.عبداملجيد البناي 
انه يحاول ان يعد العبي القادسية حسني فاضل 
وحمد العنزي والكويت فهد عوض من االصابة التي 
أملت بهم مؤخرا، ومحاولة املشاركة في التدريب 
االول لالزرق في املعسكر التدريبي في ابوظبي، 
مشيرا الى ان الفحوصات التي أجريت لهم صباح 
امس أكـــدت انهم بحاجة الـــى راحة ال تقل عن 
أسبوع على اقل تقدير حتى يتمكن من تشخيص 
احلالة مرة اخـــرى، الفتا الى ان عوض وفاضل 
يعانيان من متزق في العضلة اخللفية، والعنزي 
في العضلة االمامية، ويحتاجون الى رعاية كي 

يتمكنوا من العودة في املوعد احملدد.
وأضـــاف: ان املباريات املكثفـــة والتدريبات 
من ابرز االسباب في إصابات الالعبني بالتمزق 
املفاجئ، ألن العضلة حتتاج الى الراحة بني مباراة 

واخرى، واجلدول احلالي ال يخدم الالعب، مضيفا 
ان هناك أسبابا كثيرة لالصابة، ولكن علينا ان 
نبعدهـــم عن اإلصابة التـــي يتعرضون لها في 
التدريبات، وهـــي اخطر من تلك التي يصابون 

بها في املباريات.
وبني البناي: ان جدول املسابقات يجب ان يحدد 
اللعب مرة واحدة في االسبوع مع مراعاة مشاركة 
الفرق في البطوالت اآلســـيوية، مبينا ان العب 
املنتخب يدرك التدريبات الالزم اتباعها في مثل 
هذه االجواء، ألنه تعود عليها من خالل املعسكرات، 
وبالتالي أصبح لديه وعي وإدراك بأنه بحاجة الى 
تدريبات خاصة في حالة تغيير االجواء املناخية، 
متمنيا أال حتدث اصابات أخرى لالعبي االزرق 
تؤثر فـــي اعدادهم للمباراة املهمة امام املنتخب 
العماني 3 مارس املقبل ضمن التصفيات املؤهلة 

الى نهائيات كأس آسيا في الدوحة 2011.

مبارك الخالدي
ينتاب الساحل املتصدر )21 
نقطة( وخيطان الثاني )18 نقطة( 
شعور الفوز عندما يتواجهان في 
اجلولة الـ 12 من دوري الدرجة 
االولى لكـــرة القدم على ملعب 
الساحل في الـ 6 مساء، ويحاول 
اجلهـــراء الرابع ( 15 نقطة( ان 
يحسن وضعه عندما يشد الرحال 
الذي  املتهالك  الفحيحيـــل  الى 

يقبع باملركز االخير )6 نقاط(، 
اما اليرمـــوك الثالث )15نقطة( 
فيسعى الى استغالل صحوته في 
اجلولة املاضية ويكمل املشوار 
على حساب الشباب )10نقاط( 
قبل االخيـــر الذي فّجر مفاجأة 
في اجلولة السابقة بفوزه على 
الســـاحل املتصـــدر خصوصا 
انه سيلعب على ارضه، وتقام 

املباراتان في الـ 3:30 عصرا.

وســـيكون على الساحل ان 
يظهر بكامل قوته التي منحته 
الصـــدارة بفـــارق مريح، لكن 
خسارته من الشباب ادخلته في 
حسابات معقدة، فان خسر اليوم 
سيفقد الصدارة ملصلحة خيطان 
الذي يفكر في خطفها، النها تؤمن 
له التاهل الـــى دوري االضواء 
دون عناء اللعب مباراة فاصلة 

التي سيخوضها الثاني.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
الوطني للناشـــئني آخر  يخوض منتخبنا 
جتاربه الودية اليوم امام فريق الداخلية أحد 
فـــرق الدرجة الثانية بالـــدوري املصري على 
ملعب فندق موڤنبيك في 6 أكتوبر، وهو نفس 
الفندق الذي يقيم به االزرق، في اطار استعداد 
منتخبنا لكأس آسيا املقررة خالل شـــهر اكتوبر 

املقبل.

وكان االزرق قد اختتم اســـتعداداته للقاء 
اليوم حتــت اشـــراف اجلهـــاز الفــني بقيادة 
املدير الفني البرتغـــالي ادغار مبعسكره املغــلق 
فـــــي مدينة 6 اكتـــوبر علـــى ملعـــب فنــدق 

موڤــنبيك.
ويخـــوض منتخبنا لالشـــبال اليوم آخر 
مواجهاته الودية أمام االهلي على ملعب االخير 

مبدينة نصر.


