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سباق بين التضامن والجهراء على النهوض للمشاركة في دوري االضواء

العيسى: اتجاه لتأجيل »خليجي 20« 
 اكد رئيس االحتاد اليمني لكرة القدم احمد العيس���ي ان فكرة 
تأجيل دورة كأس اخلليج العش���رين في كرة القدم ستناقش في 
االجتماع املقبل لرؤساء االحتادات اخلليجية في قطر بعد غد على 
هامش نهائي كأس امير قطر، وان اليمن ال ميانع التأجيل »اذا كان 

يصب في مصلحة البطولة ومبوافقة جميع االحتادات«.
 وقال في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية امس: سيناقش 
رؤس���اء االحتادات اخلليجية لكرة القدم في اجتماع تشاوري في 

قطر املستجدات حول بطولة اخلليج العشرين«. 
 وتابع العيسى »انا من دعا الى هذا االجتماع الن بطولة »خليجي 
20« من مسؤولية اليمن، حيث ستتم مناقشة الرسالة املقدمة من 
االحتاد االماراتي لكرة القدم التي طلب فيها تأجيل البطولة نتيجة 
االستحقاقات املقبلة حيث يعتبر االماراتيون ان البطولة اذا اقيمت 

في التوقيت احملدد لها فلن تأخذ حقها الكافي«.
 واضاف: »بصراحة، فان االجتماع قبل االخير لرؤساء االحتادات 
اخلليجي���ة ثبت موعد البطولة من 22 نوفمبر حتى 4 ديس���مبر 
املقبلني ومكانها في اليمن، ونحن مستعدون الستضافتها في هذا 
املوعد«، لكنه اكد في الوقت ذاته »اذا كان االخوة اخلليجيون يرون 
انه م���ن مصلحة البطولة ان يتم تأجيلها وان هناك عوامل تدعو 

الى ذلك فانه ال مانع لدينا«.
 واعتب���ر العيس���ى ان »عوامل عدة تضع���ف البطولة املقبلة 
خصوصا اعالن الس���عودية مش���اركتها باملنتخب االوملبي، ومن 
هنا نقول انه اذا كانت مصلحة البطولة تقضي بتأجيلها لضمان 
مشاركة قوية للمنتخبات بالصف االول فان اليمن لن يكون لديه 

مانع شرط موافقة جميع االحتادات على ذلك«.
 وعن املوعد املمكن اقتراح���ه في حال اعتمد التأجيل قال »اذا 
كان التأجيل باالجماع، فانه س���يكون محدودا لش���هرين او ثالثة 
اش���هر ولن يكون مفتوحا«، مؤكدا ان »اليمن يتمس���ك بحقه في 
االس���تضافة ويعتبر انه قادر على احتض���ان البطولة في املوعد 

احملدد حاليا«.
 وكانت االحت���ادات اخلليجية لكرة القدم منحت اليمن فرصة 
استضافة »خليجي 20« عام 2010 وحتديدا من 22 نوفمبر حتى 4 
ديسمبر منه، حيث ستقام املنافسات في مدينتي عدن وابني، مع اختيار 

البحرين دولة بديلة في حال تعذر اليمن عن االستضافة.
 وش���هد اليمن منذ فترة مواجهات عسكرية في منطقة صعدة 
)ش���مال(، في حني ان اجلنوب )حيث تقع محافظة ابني( يش���هد 
مواجهات من حني الى آخر فيما يس���مى باحلراك اجلنوبي حيث 

يطالب سكانه باالنفصال.
 يذكر ان منتخب اليمن كان بدأ مشاركته في دورات كأس اخلليج 
في »خليجي 16« في الكويت عام 2003، واعقب ذلك في »خليجي 

17« في قطر و18 في ابوظبي و19 في عمان«.
 وتوج منتخب عمان بطال للنس���خة االخيرة التي استضافها 
عل���ى ارضه مطلع العام املاضي وذلك للم���رة االولى في تاريخه 
بفوزه على الس���عودية 6-5 بركالت الترجيح اثر انتهاء الوقتني 

االصلي واالضافي 0-0.

القرار بعد غد في اجتماع رؤساء االتحادات بالدوحة

الشمري: دوري السلة بحُلّة جديدة في الموسم المقبل
أكد أن التحكيم في معاناة وقد ال يكون لدينا حكام دوليون بعد 4 سنوات

دوري السلة ظهر مبستوى متواضع

عواد الشمري.. الدوري سيقام بنظام الدرجتني

)أنور الكندري( الشمري يتحدث للزميل يحيى حميدان  

سنوات.
ما أب��رز العوائ��ق التي تقف 
امام جلنة املس��ابقات وش��ؤون 

الالعبني؟
اكبر مشكلة هي عدم وجود 
صاالت، وهذا ما يعيقنا عند تنفيذ 
برامجنا بالش���كل الذي يرضينا 
ويرضي جميع األندية، واحتاد 
السلة يحتاج الى منشأة خاصة 
لكي يقيم عليها بطوالته، وهذا 
األمر يجعلنا نعاني بصورة كبيرة 
عند وضع جداول بطوالت جميع 

فرق املراحل السنية.
م��ا س��بب غي��اب أعض��اء 
االحتاد، خاصة جلنة املس��ابقات 
وشؤون الالعبني عن العديد من 

املباريات؟
االعض���اء موج���ودون ف���ي 
املباري���ات بص���ورة مس���تمرة 
وحضورهم ال يقتصر على الدرجة 
االولى، بل انهم يحضرون كذلك 
السنية، وفي  املراحل  منافسات 
حال ع���دم حضورنا في بعض 
املباريات فإن السبب يعود الى 
ارتباطاتن���ا اخلاصة والعائلية 
ونحن في النهاي���ة نؤدي عمال 

تطوعيا ولسنا متفرغني.
الحظنا في املوس��م املنصرم 
اتخ��اذ  الكبي��ر ف��ي  التف��اوت 
العقوبات على العبي األندية رغم 

ارتكابهم اخطاء متشابهة؟ 
جلنة املس���ابقات وش���ؤون 
الالعبني تطبق الالئحة بحذافيرها، 
وصدقني ال يوجد لدينا فرق بني 
األندية سواء كانت في املقدمة أو 
في املؤخرة، وعند وضع العقوبات 
نح���ن ملزمون بتقري���ر احلكم 
املباراة لتحديد نوعية  ومراقب 
اخلطأ الذي ارتكبه الالعب ومن هذا 

املنطلق يتم حتديد العقوبة.
هل هناك نية لتغليظ العقوبات 
أكث��ر على من يتعدى على حكام 

املباريات حلمايتهم؟ 
الالئحة من  سنقوم بتنقيح 
جديد ودراسة العقوبات بروية 
ونعي���د النظر في بعض البنود 
حلماية احلكام، ونحن في احلقيقة 
نتألم عندم���ا نتخذ عقوبات في 
حق العبينا، فهي بالنس���بة لنا 
آخر العالج ونتمنى من الالعبني 
واالداريني واملدربني أن يكونوا 
بعيدين عن هذه االمور لالرتقاء 

باللعبة وتطويرها.
كلمة اخيرة؟

# أمتنى من جميع األندية أن 
تعمل على تطوير فرقها خاصة 
في املراحل السنية لتكون امدادا 
للمنتخب الوطني في املستقبل، 
وكذلك آمل من اداريي األندية أن 
يوصوا العبيه���م باالبتعاد عن 
الدخول في مهاترات س���واء مع 
احلكام أو مع زمالئهم في األندية 
االخرى ليخرج موسم كرة السلة 
املقبل بأبهى صورة ويكون خاليا 

من املشاكل واملشاحنات.

يحيى حميدان
أكد عضو احتاد السلة ورئيس 
جلنة املسابقات وشؤون الالعبني 
الش���مري في ح���وار مع  عواد 
»األنباء« ان مس���ابقات االحتاد 
في املوسم املقبل سيطرأ عليها 
بعض التغيير، حيث س���تظهر 
بحل���ة جديدة، خاص���ة بطولة 
التنافس  الدوري، وذلك لزيادة 
بني األندي���ة لتعود الفائدة على 
اجلميع من خالل االحتكاك املستمر 
م���ع بعضها البع���ض. وأوضح 
أن املوس���م املاضي لم يكن على 
مستوى طموحات مجلس ادارة 
العديد من  احتاد السلة لوجود 
العراقيل وبعض األمور التي أثرت 
بشكل كبير على مستوى الدوري، 
كما تطرق الشمري الى مستوى 
التحكيم خالل املوس���م املاضي 

وبعض القضايا االخرى.
العام  كيف تقّي��م املس��توى 
للموس��م املاض��ي ال��ذي انتهى 

مؤخرا؟
في احلقيقة لم يكن املستوى 
العام مناسبا لطموحاتنا، خاصة 
من ناحية الالعب احملترف االجنبي 
ما اثر على املستوى العام بشكل 
مباشر. ويجب على األندية أن تعيد 
النظر في مسألة اختيار احملترفني 
واألجهزة الفنية واالدارية، خاصة 
انه في املوسمني األخيرين بدأنا 
نالحظ وجود عدد من احملترفني 
املتواضعني ومس���توى العبينا 

يفوقهم بكثير.
في املوس��م املنقض��ي كانت 

البداية متأخرة ما االسباب؟
االس���باب تعود الى انتشار 
م���رض انفلون���زا اخلنازير ما 
جعلنا نؤخر انطالقة الدوري، وفي 
املوسم املقبل ستنطلق بطوالتنا 
في أواخر شهر سبتمبر أي بعد 

انقضاء شهر رمضان الكرمي.
ه��ل س��يكون هن��اك تغيير 
على شكل املسابقات في املوسم 

املقبل؟
نعم سيكون هناك تعديل وفي 
املوسم املقبل س���تلعب األندية 
في ال���دوري بطريقة الدمج في 
البداية، ثم يتم تقس���يم الفرق 
الى درجتني بحيث تكون الفرق 
الس���تة االوائل في املمتاز ومن 
املركز الس���ابع وحتى ال� 12 في 
الدرجة االول���ى، وتلعب الفرق 
بنظام الذه���اب واالياب على أن 
يهبط الفريق الذي يحتل املركز 
الس���ادس االخير في املمتاز الى 
الدرجة االولى، وسيصعد بطل 
املمتاز في  ال���ى  الدرجة االولى 
املوس���م الذي يليه، وسيستمر 
شكل الدوري بنفس هذه الطريقة 

في املواسم املقبلة.
وهناك ايضا احتمال أن يلعب 
الفريق صاحب املركز اخلامس 
في املمتاز مع الثاني في االولى 
مباراتني ذهابا وايابا لتحديد هوية 

مق�ترحات كثي�رة لتطوير بطوالت الموس�م المقبل

سنقوم بتنقيح الئحة لجنة المسابقات لحماية الحكام

على األندي�ة أن تعيد النظر في اختيار المحترفين

هبوط مس�توى الكوي�ت أبرز مفاجآت الموس�م 

املتأهل اآلخ���ر الى املمتاز، وهي 
فكرة حاليا قيد الدراسة من قبل 

مجلس ادارة احتاد السلة.
وبالنسبة لبطولة كأس االحتاد 
املجموعتني  بنظام  هل س��تبقى 

مثل املوسم املنقضي؟ 
الفكرة موجودة لدى مجلس 
االدارة وكثرة املباريات أمر جيد 
ويع���ود بالفائدة عل���ى األندية 

والالعبني بصورة كبيرة.
هل هن��اك نية إلضافة بطولة 
ثالثة الى جانب بطولتي الدوري 

وكأس االحتاد؟

نحن ملزمون بتعميم الهيئة 
العامة للشباب والرياضة بتحديد 
عدد البطوالت وهي 10 بطوالت 
جلميع املراحل السنية )براعم � 
اشبال � ناشئني � شباب � درجة 
اولى( بحيث تكون لكل مرحلة 
بطولت���ان دوري وكأس فق���ط، 
ونحن ال توج���د لدينا امليزانية 

الكافية إلقامة بطولة ثالثة.
ما أب��رز املفاجآت التي حدثت 

في رأيك املوسم املاضي؟ 
هبوط مستوى نادي الكويت 
وكان بودي أن يكون منافس���ا 

التضامن والجهراء في مواجهة الفرصة األخيرة

شرسا على البطوالت كما اعتدناه، 
وأحب أن أشيد باملستوى الكبير 
الذي ظه���ر به كاظمة وحصوله 
على املركز الثان���ي في الدوري 
والثالث في ال���كأس وهو دليل 
على الطفرة الكبيرة لدى »سلة 

البرتقالي«.
كيف ترى مستوى التحكيم؟

التحكيم في كرة السلة على 
املستوى العاملي يعاني من نقص 
شديد في عدد احلكام وهذه املشكلة 
موجودة لدينا.. وقد ال يكون لدينا 
ح���كام دوليون كويتيون بعد 4 

»السحابة البركانية« عطلت عودة ال� »ميني باسكت«
يحيى حميدان

تسبب اغالق 8 مطارات باملغرب في تأجيل عودة 
وفد منتخبنا الوطني ل� »امليني باسكت« )حتت 12 
سنة( إثر وصول سحابة الرماد املنبعثة من بركان 

ايسلندا إلى جزء من املجال اجلوي املغربي.
وقال رئيس الوفد وعضو احتاد الس���لة سعد 
العجمي في اتصال هاتفي مع »األنباء« اننا فوجئنا 
باغالق مطار الرباط األمر الذي جعلنا نتصل مباشرة 
بسفارتنا لدى املغرب التي قامت بالواجب وتكفلت 
باحلجز للوفد بأحد الفنادق ريثما تعبر »السحابة 

البركانية«، مضيفا أن الوفد حظي مبتابعة مستمرة 
من قبل سفيرنا محمد الدويخ وسكرتير أول صالح 
احلداد الذين كانوا على تواصل معنا بعد أن علموا 

باغالق مطارات املغرب.
وأشار العجمي الى أن عودة الوفد ستكون في 
الس���اعات األولى من صباح اليوم أو ظهرا حاملا 
تقوم الس���لطات املغربية بفت���ح مطاراتها. وكان 
منتخب ال� »ميني باس���كت« قد شارك في بطولة 
موالي احلسن لكرة الس���لة التي شاركت فيها 8 

فرق وحل ثالثا.

زياديتش: أهم مباراة في الموسم

المرشاد: ستُحسم في الوقت األصلي
يحيى حميدان

أعرب إداري فريق التضامن بدر املرشاد عن تفاؤله بظهور فريقه 
بالصورة املأمولة وذلك ملا ملسه من جدية وانضباط من الالعبني في 
الفترة االخيرة، حيث أدى الالعب����ون التدريبات في الفترة االخيرة 
بروح معنوية عالية. واضاف املرشاد ان هذه املباراة ستكون صعبة 
وس����نحاول ان نفوز بها مهما كلف األم����ر ونريد أن يبقى الفريق في 

الدوري املمتاز وهو املكان الذي يجب أن يكون فيه التضامن.
وتوقع املرشاد ان تنتهي املباراة في وقتها األصلي واال يتم اللجوء 
الى وقت إضافي وضربات الترجيح وذلك المتالك الفريقني األسلحة 
الالزمة إلنهاء املباراة. مبينا أن أبرز غيابات التضامن اليوم هو افتقاد 

املدافعني ماجد مصطفى ويعقوب األنصاري بسبب عقوبة اإليقاف.

يحيى حميدان
شدد مدرب اجلهراء البوسني 
س���الفني زياديتش على صعوبة 
مباراة اليوم أمام التضامن خاصة 
ان الفريقني س���يقاتالن بكل قوة 
خلط���ف بطاق���ة الوص���ول الى 
الدوري املمتاز للموس���م املقبل. 
وأضاف: نأمل تقدمي مستوى جيد 
في هذه املباراة التي تعتبر أهم 
مباريات املوسم بالنسبة للجهراء 

ونطمح الى ان يكون العبونا في 
قمة تركيزهم الذهني وحضورهم 
البدني. وأوض���ح زياديتش أنه 
سيفتقد 3 العبني في املباراة وهم 
سعد نزال وبدر ناصر وعبدالرحمن 
السربل لكن بقية الالعبني جاهزون 
متاما ولديهم طموح وحافز كبير 
إليصال اجلهراء الى مصاف الفرق 
الكبيرة وتفادي الرجوع من جديد 

الى دوري املظاليم.

مبارك الخالدي
تقام في السابعة مساء اليوم على 
ستاد علي صباح السالم بنادي النصر 
املباراة الفاصلة بني التضامن واجلهراء 
لتحديد الفريق املتأهل الى الدوري املمتاز، 
ويخوض التضامن املباراة بوصفه سابع 
الترتيب العام لفرق الدوري املمتاز، بينما 
احتل اجلهراء املركز الثاني لفرق دوري 
الدرجة االولى، وذلك حسب ما نصت 
عليه الئحة املسابقات. وتعتبر املباراه 
مصيرية وحاسمة لكال الفريقني خلطف 
البطاقة الثانية املؤهلة للدوري املمتاز 

بعد ان ذهبت البطاقة االولى الى الساحل، 
فالتضامن قدم مستويات متفاوتة خالل 
املوس����م وكان مهددا بالهبوط املباشر 
لسوء نتائجه ما اضطر اجلهاز االداري 
للفريق الى اتخاذ ق����رار باقالة مدرب 
الفريق الروماني مالدوفان واسناد املهمة 
الى الوطني سعد شبيب والذي بالتأكيد 
ال ميتلك عصا سحرية النتشال الفريق 
فيما تبقى من مباريات باستثناء محاولة 
رفع احلال����ة املعنوية لالعبني. ويضم 
التضامن بني صفوفه مجموعة جيدة من 
الالعبني القادرين على حتقيق املبتغى من 

املباراة مثل صالح وليد وعبداهلل مشيلح 
ومحمد سالم وحمد امان وفهد دابس. 
وفي املقابل يحاول اجلهراء اس����تثمار 
الفرصة السانحة واالبقاء على حظوظه 
في التأهل بعد ان فرط كثيرا في املباريات 
التي كانت ف����ي متناول يديه. وميتلك 
مجموعة من العناصر اجليدة استحقت 
املركز الثالث لبطولة كأس سمو ولي 
العهد كعادل حمود ومحمد دهش واحمد 
حواس والبرازيليني ويلسون وانطونيو 

توبانغو واحلارس سطام احلسيني.

الفهد هداف
الدوري بالقرعة

أعلنت اللجنة االنتقالية 
فوز العب كاظمة فهد الفهد 
هدافا للدوري املمتاز حيث 
س����يحصل عل����ى جائزة 
املرح����وم جاس����م محمد 
احلميضي وكأسا تذكارية 
مقدمتني من الشيخ خالد 
اليوس����ف. وجاء االعالن 
عن فوز الفهد بعد اجراء 
القرع����ة بينه وبني العب 
القادسية بدر املطوع بعد 
ان تساويا في عدد االهداف 
)سبعة اهداف لكل منهما(. 
واوضحت جلنة املسابقات 
ان اجراءات سحب القرعة 
بني الالعبني جرت بحضور 
عبداهلل احلقان من القادسية 
وعبداهلل الدوس����ري من 
كاظمة ومحم����د رمضان 
وقيس الفندي سكرتيري 

جلنة املسابقات.

سعيد وأبل 
يحتفيان بجابر 

وشهاب
يقي����م نائ����ب رئيس 
العرب����ي  ادارة  مجل����س 
الس����ابق س����مير سعيد 
وعضو مجل����س اإلدارة 
السابق ياس����ر أبل، حفل 
عشاء مبناسبة عودة حسني 
جابر من رحلة العالج في 
العملية  اخلارج، وجناح 
اجلراحية لرئيس النادي 
الس����ابق إبراهيم شهاب، 
الي����وم في الس����اعة ال� 9 
مساء باخليمة العرباوية 
في منطقة مش����رف ق 3 

ش2 م 31.


