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العبو االزرق يتجمعون خارج ستاد جابر بعد الغاء التدريب

)أ.ف.پ(صراع طائر على الكرة بني ناصر الشمراني وهونغ تشول 

مبارك البلوشي يعود للمشاركة مع العربي

األزرق يلغي تدريبه على ستاد جابر ويبدأ معسكره اليوم
اجتماع بين الجهاز الفني ولجنة التطوير لتسمية منتخبي اآلسياد و»خليجي 20«

عبداهلل العنزي 
ألغي أم���س تدريب املنتخب 
الوطني الذي كان مقررا على ستاد 
جابر استعدادا للمباراتني الوديتني 
مع منتخبي البحرين وڤيتنام 8 
و12 اجلاري بسبب رفض إدارة 
الستاد التدريب على امللعب الذي 
كان يتدرب عليه في الوقت نفسه 
منتخب البحرين، ما دعا مدرب 
األزرق الصربي غوران توفاريتش 
الى إلغاء التدريب على أن يدخل 
األزرق بدءا من اليوم معس���كرا 

داخليا في فندق كراون بالزا. 
وكان اجلهاز الفني لالزرق قد 
اس���تدعى 22 العبا فقط ملباراة 
البحري���ن عل���ى ان يعل���ن عن 
قائمت���ه الثانية الس���بت املقبل 
ملباراة ڤيتنام، والالعبون ال� 22 
املس���تدعون هم حسني فاضل، 
الش���يخ  بدر املط���وع وصالح 
وط���الل العامر ونواف اخلالدي 
وعبدالعزيز املشعان واحمد عجب 
وعامر املعت���وق وحمد العنزي 
وفهد عوض ويعق���وب الطاهر 
ووليد علي وجراح العتيقي وخالد 
خلف وعبداهلل الش���مالي وعلي 
مقصيد واحمد الرشيدي وشهاب 
كنكوني وفهد العنزي وعبداهلل 
العيدان وخالد  البريكي واحمد 

القحطاني.
ويسعى اجلهاز الفني لالزرق 
بقيادة الصربي غوران توفاريتش 
الالعبني  اغل���ب  ال���ى جترب���ة 
املستدعني في املباراتني قبل السفر 
الى املعسكر اخلارجي في العاصمة 
االماراتية ابوظبي اس���تعدادا ل� 
»خليجي 20«، ويفضل توفاريتش 
ان يحتفظ باغلب العناصر املميزة 
في منتخ���ب الرديف الذي حقق 
مؤخرا بطولة غرب اسيا السادسة 
بعد فوزه على املنتخب االيراني 
النهائية، ولكن  املباراة  2-1 في 
هذا االمر قد يتسبب في اضعاف 

التي ستشارك  الرديف  تشكيلة 
في البطولة اآلسيوية في مدينة 
غوانزو الصينية، خصوصا ان 
اقامة »خليجي 20« يأتي  موعد 
ف���ي التوقيت ذاته مع االس���ياد 
االمر الذي قد يؤدي الى مشاركة 
البطولة  ف���ي  املنتخب االوملبي 

الفنية والتطوير بحضور رئيس 
احتاد الكرة الش���يخ طالل الفهد 
لتسمية املنتخبني املشاركني في 

االسياد و»خليجي 20«.
من جهته قال حارس االزرق 
خالد الرشيدي ان االزرق بعناصره 
احلالية وجهازيه الفني واالداري 

االس���يوية الس���يما ان مشاركة 
الرديف س���تضعف م���ن قوته 
الفتقاده اغلب العناصر االساسية 
هذا باالضافة الى تغيير اجلهازين 

الفني واالداري.
الفني بعقد  وسيقوم اجلهاز 
اجتماع السبت املقبل مع اللجنة 

سيكون قادرا على حتقيق افضل 
النتائج في االستحقاقات املقبلة، 
مشيرا الى ان فوز الرديف ببطولة 
غرب اسيا هو بداية عودة الكرة 

الكويتية الى حتقيق االلقاب. 
واشار الرش���يدي الى ان ما 
مييز املنتخ���ب في هذه املرحلة 

هو وجود عناص���ر جاهزة في 
جميع املراكز حيث اصبحت قوة 
الالعبني االساسيني تعادل الالعبني 
االحتياط وسيجد اجلهاز الفني 
نفسه حينها في حيرة عند اختيار 
التشكيلة االساسية وهذا كله في 

مصلحة االزرق.

البلوشي: خالفي مع كابو انتهى
 فوز صعب للشباب وخسارة الهالل

 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا

الـ »كارت« يشارك في بطولة إيطاليا الدولية

 عاد الشباب السعودي من بعيد ليخطف فوزا 
صعبا من سيونغنام ايلهوا الكوري اجلنوبي 3-4 
على ستاد امللك فهد الدولي في الرياض في ذهاب 

نصف نهائي دوري ابطال آسيا لكرة القدم.
سجل االوروغوياني خوان مانويل اوليفيرا )15 
و86( وناصر الشمراني )57( وفيصل السلطان )89( 
اهداف الشباب، والكولومبي ماوريسيو مولينا )4 
و68( وجو جاي تشول )26( اهداف سيونغنام، 

وتقام مباراة االياب في 20 اجلاري.
وباغت سيونغنام مرمى مضيفه بهدف مبكر في 
الدقيقة الرابعة حني خطف مولينا كرة عالية بلمسة 
واحدة وببراعة تامة رغم مضايقة املدافعني وأرسلها 

قوية جدا الى الزاوية اليمنى ملرمى الشباب.
وواص���ل صاحب االرض بحث���ه احلثيث عن 
هدف التعادل إلعادة االمور الى نصابها، وكان له 
ما اراد بعد ربع س���اعة على انطالق املباراة حني 
تلقى اوليفيرا كرة من عمر الغامدي من منتصف 
امللعب فتابعها »لوب« من فوق احلارس اخلارج 

للتصدي له فاستقرت في الشباك.
وتقدم الضيف بهدف ثان اثر كرة وصلت الى 
جوي جاي تش���ول خلف املدافعني فوضعها في 

الشباك )26(.
وجاء هدف التعادل للش���باب في الدقيقة 57 
حني تلقى ناصر الشمراني كرة في اجلهة اليمنى 

فراوغ مدافعا وسددها بيسراه.
لكن الهدف الكوري الثال���ث لم يتأخر كثيرا 
وجاء اثر هجمة مرتدة س���ريعة ايضا حيث هيأ 
تشول كرة برأسه امام مولينا املندفع من اخللف 

فتابعها قوية بيسراه )68(.
وادرك الشباب التعادل قبل النهاية بدقائق عبر 
اوليفيرا، وفي حني كانت املباراة تتجه الى التعادل، 
كان للبديل فيصل السلطان رأي آخر حيث خطف 

هدف الفوز في الدقيقة قبل االخيرة. 
ذوب آهان

وفي مباراة ثانية. حس���م ذوب آهان اصفهان 

اإليراني مواجهته مع الهالل السعودي بفوز صعب 
1-0 امس في اصفهان. وسجل قاسم حدادي هدف 
املب����اراة الوحيد في الدقيق����ة 59. خاض الهالل 
املباراة بغياب عدد من العبيه بس����بب االصابة 
ابرزهم البرازيلي تياغو نيفيز وحس����ن خيرات 
وعبداللطيف الغنام وخالد عزيز. كما غاب الروماني 
ميريل رادوي اللتحاقه مبنتخب بالده الذي يستعد 

ملقابلة نظيره الفرنسي.
كانت البداية حماسية للطرفني لكن من دون 
فرص خطرة على املرمى مع محاولة اصحاب األرض 

للسيطرة على الكرة والتحكم باملجريات.
ف����رض الهالل أفضليته عب����ر حتركات احمد 
الفريدي والسويدي كريس����تيانو فيلهلمسون 
وعب����داهلل الزوري لدقائق معدودة فقط ما اقلق 
الدفاع االيراني فيها لكن من دون خطورة فعلية 

على املرمى.
وضغط ذوب آهان بحثا عن التسجيل فكانت له 
فرص عدة خصوصا بعد ان اعتمد على االطراف، 
فكانت انطالقة كاس����ترو م����ن اجلهة اليمنى في 
الدقيقة 19 خطيرة جدا حيث عكس كرة مرت امام 
املرمى مباشرة من دون ان جتد من يتابعها. وأنقذ 
احلارس السعودي حسن العتيبي اخطر كرة منذ 
انطالق املباراة بتصديه لكرة من كاسترو )21(.

وتعرض ياسر القحطاني الى عرقلة من املدافع 
علي احمدي احتس����بها احلك����م املاليزي محمد 
صبحي الدين ركلة جزاء انبرى لها فيلهملسون 
لكن احلارس ش����هاب كردان تألق وأبعدها منقذا 

فريقه.
وش����هد الش����وط الثاني هجوما إيرانيا بحثا 
عن تس����جيل هدف السبق الذي لم يتأخر كثيرا 
وجاء عبر قاس����م حدادي الذي ارسل كرة قوية 
بيس����راه من ركلة حرة عل����ى بعد نحو 30 مترا 
استقرت في الزاوية اليسرى ملرمى حسن العتيبي 
)59(، وس����تقام مباراتا االياب في 20 من الشهر 

اجلاري.

توجه منتخب سباقات ال� »كارت« الى ايطاليا 
امس للمش���اركة في بطول���ة ايطاليا الدولية 
للكارت التي تنطلق اليوم وتس���تمر حتى 10 
اجل���اري. ويرأس الوفد رئي���س مجلس ادارة 
نادي السيارات والدراجات الشيخ أحمد الداود 
ويضم في عضويته ثالثة العبني ومساعدين 

فنيني واداريا للوفد.
وسيجري الالعبون تدريباتهم ليومني قبل 
انطالق البطولة للتعرف على حلبة الس���باق 
ووضع استراتيجية املنافسة مع أبطال أوروبا 

احملترفني في عالم سباقات الكارت.
من جهة ثانية يغ���ادر البالد صباح اليوم 
منتخب املوتو.كروس املش���ارك في بطولة أم 
القيوين للدراج���ات النارية التي تعد اجلولة 
الثالثة من البطولة العربية للدراجات املقررة 

غدا وبعد غد.
ويشارك في البطولة 10 دول عربية أعضاء 
في االحتاد العربي للدراجات النارية وسيرأس 
الوفد عضو مجلس ادارة نادي السيارات سالم 
الس���وارج ويضم في عضويت���ه 8 العبني و4 
مساعدين فنيني واداريا للوفد. ويتوقع ان تكون 
املنافسة »شديدة« بني املنتخبات املشاركة نظرا 

لتقارب املستوى الفني بينها خصوصا منتخبات 
املغرب والسعودية واالمارات التي جمعت نقاطا 
من جوالت البطولة الس���ابقة التي نظمت في 

تونس والكويت مارس وأبريل املاضيني.
من جانب���ه قال الش���يخ أحمد ال���داود ان 
أنش���طة النادي »تش���هد تطورا نوعيا سواء 
عبر البطوالت احمللية التي ينظمها النادي أو 
املش���اركات اخلارجية في البطوالت االقليمية 
والدولية مبختلف أنشطة رياضات السيارات 
والدراجات التي تشرف عليها االحتادات الدولية 

املعنية«.
وأضاف ان ذلك لم يكن ليتحقق لوال تضافر 
اجلهود بني النادي وأعضائه ورياضييه حيث مت 
صقل مواهب العديد من الشباب عبر مشاركتهم 
في البطوالت احمللية وخصوصا ابطال املوتو.

كروس والكارت الذين ميثلون حاليا الكويت في 
بطولتني مهمتني في ايطاليا واالمارات.

وتقدم الداود بالش���كر لنائ���ب املدير العام 
بالهيئة العامة للشباب والرياضة عصام جعفر 
على جهوده في تس���هيل مش���اركة النادي في 
البطوالت الدولية واالقليمية متمنيا التوفيق 

ألعضاء املنتخبني في مشاركتهما.

اكد العب العربي مبارك البلوش���ي أنه إكراما 
جلمهور االخضر سيقدم التنازالت طوال مسيرته 

الرياضية لرد اجلميل لهذا اجلمهور الوفي.
وقال انه اجتمع مع املدرب البرازيلي مارسيلو 
كابو بوجود قائد الفريق أحمد موسى وقد انتهى 
اخلالف مع كابو بعد هذا االجتماع، مش���يرا إلى 
أن كابو كان متفهما إلى أبعد احلدود، وأضاف أن 
فوز األزرق في بطولة غرب آسيا سيدفع بالكرة 
الكويتية للمقدمة، مؤكدا أن األخضر يضع نصب 

عينيه لقب الدوري املمتاز ليهديه إلى محبيه بعد 
غياب دام 9 سنوات، متمنيا أن يظهر احملترفون 
البرازيليون بصورة أفضل في املرحلة املقبلة من 

أجل التربع على قمة الدوري.
وكشف البلوشي أنه تلقى اتصاال من أحد إداريي 
املنتخب الرديف أكد من خالله وجود اسمه ضمن 
قائمة األزرق الرديف للمشاركة في دورة االلعاب 
اآلسيوية في غوانزو الش���هر املقبل، والتي من 

املنتظر أن يشارك فيها املنتخب الرديف.

فتح باب الترشح النتخابات
 اتحاد الكرة اآلسيوي

األردن يسلم قناة »الجزيرة« 
رده على ادعاءات التشويش 

فتح االحتاد اآلس���يوي لكرة 
القدم باب الترش���ح النتخاباته 
املق���ررة خالل اجلمعية  املقبلة 
ال���� 24 في العاصمة  العمومية 
القطري���ة الدوحة ف���ي 6 يناير 
املقبل، قبل يوم واحد من انطالق 
منافسات كأس آسيا 2011 في قطر، 
حسبما جاء على موقعه الرسمي 
امس. وسيشهد االجتماع إجراء 
انتخابات لعدد من املناصب، ومن 
ضمنها منص���ب رئيس االحتاد 
اآلس���يوي الذي يش���غله حاليا 

القطري محمد بن همام.
وكان ب���ن همام قد اعتبر في 
أغسطس املاضي ردا عن امكانية 
ترشيح نفس���ه لرئاسة االحتاد 
الدولي )فيفا( انه »ليس في نيتي 
التقدم لرئاس���ة االحتاد الدولي 
ولكنني اطمح لوالية رئاس���ية 
جديدة لالحتاد اآلسيوي في دورته 
اجلديدة عام 2011«. ومت حتديد 

6 نوفمبر املقب���ل موعدا نهائيا 
أمام االحتادات الوطنية من أجل 
تقدمي مناذج الترشيح لالنتخابات، 
وكذلك لتق���دمي اقتراحاتها على 
جدول األعم���ال، في حني حتدد 
املوعد النهائي لتس���مية ممثلي 
الوفود املشاركة في االجتماع يوم 

22 ديسمبر املقبل.
املناصب كذلك  وتشمل بقية 
نائب رئيس االحتاد الدولي لكرة 
القدم »فيف���ا« )منصب واحد(، 
التنفيذية في  اللجنة  وعضوية 
االحتاد الدولي )منصبان(، ونواب 
رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم 
)4(، والعضوة من السيدات في 
املكتب التنفيذي لالحتاد اآلسيوي 
)منصب ع���ن منطق���ة جنوب 
ووسط آسيا(، وعضوية املكتب 
التنفيذي في االحتاد اآلس���يوي 
)12(، وذلك للفترة من عام 2011 

ولغاية 2015.

سلم االردن أمس قناة اجلزيرة 
الفضائية رده على تقارير تدعي 
اجلزيرة انها بحوزتها وتتعلق 
باالدعاءات حول التشويش على 
بث القن���اة خالل مباريات كأس 
العالم األخيرة بجنوب افريقيا.

اردني  وقال مصدر حكومي 
ف���ي بي���ان ام���س ان احلكومة 
االردنية سلمت مدير مكتب القناة 
الفضائية في عمان رسالة الرد 
على االتهامات املوجهة الى االردن 
بوقوع التشويش على بثها من 

االراضي االردنية.
الرسالة  ان  وأضاف املصدر 
جاء فيه���ا »ان االردن وانطالقا 
من حرصه على التعامل مع هذه 

املسألة بكل تعاون وشفافية فإنه 
يطالب قن���اة اجلزيرة بتزويده 
التي تدعي  بالتقارير واالدل���ة 
حيازتها وبأسرع وقت ممكن من 
اجل دراستها وفحصها ومراجعتها 
وفق االصول وحتديد االجراءات 

الالحقة«.
وأكد املصدر ان بالده حتتفظ 
باحلقوق املقررة لها في القانون 
الدولي وف���ي القوانني الوطنية 
وتؤكد على االحتفاظ بحقها الكامل 
في اتخاذ أي إجراءات تراها الزمة 
حلماية مصالح اململكة وضمان 
حقوقها وباملالحقة القضائية لكل 
الذين  املؤسسات واالش���خاص 

يسيئون لسمعتها وصورتها.

الرئيس اليمني يشرف شخصيًا  
على الخطة األمنية لـ »خليجي 20«

 أكد نائب وزير الداخلية اليمني رئيس اللجنة األمنية 
العليا لبطولة كأس اخللي�����ج العشرين التي ستقام 
خالل الفترة من 22 نوفمبر الى 5 ديس���مبر املقبلني 
اللواء الركن صالح الزوع���ري أن الرئيس اليمن����ي 
علي عبداهلل صالح يشرف شخصيا عل����ى مجريات 

تنفيذ اخلطة األمنية املعتمدة حلماية البطولة.
وقال الزوعري في تصريح ملوقع وزارة الداخلية 
على شبكة االنترنت »إن األمن سيكون إحدى العالمات 
املميزة في جناح خليج���ي 20، ورئيس اجلمهورية 
يشرف ش���خصيا على مجريات حماية هذه الفعالية 

الرياضية املقررة في عدن وأبني«.
 وتابع الزوعري »ان الوحدات األمنية املشاركة في 
تأمني وحماية البطولة في حالة جاهزية عالية وقادرة 
على تنفيذ املهام والواجب���ات املوكلة إليها مبوجب 
اخلطة األمنية ومبا يتناس���ب وهذا احلدث الرياضي 

املهم الذي ستحتضنه اليمن«.
واوضح ان »الزيارات امليدانية التي قام بها رئيس 
اجلمهورية للمنش���آت التي س���تقام عليها منافسات 
البطول���ة مبحافظتي عدن وأب���ني أضاف���ت للخطة 
األمني���ة عناصر قوة من االنضب����اط واملس���ؤولية 
وحالة االستعداد لدى الوحدات األمنية املشاركة في 
تنفيذ اخلطة األمنية اخلاصة بذلك احلدث الرياضي 

الكبير«.
وأشار الزوع���ري إلى توجيهات رئاسية »بتوفير 
جميع اإلمكانيات البشرية والتي من ضمنها توف�ير 
30 أل���ف جندي للحماية إلى جانب التقني���ة األمنية 

إلجناح اخلطة األمنية اخلاصة بالبطولة«.
ولفت إلى أن أعض������اء اللجن���ة األمني���ة العليا 
قاموا خ���الل األي���ام القليل���ة املاضي������ة »بالنزول 
امليداني إل���ى أماك����ن متوض������ع الوحدات األمنية 
املشارك���ة في تأم����ني وحماية البطولة لتفقد مستوى 
جاهزيته���ا وإعدادها وقدرتها على مواجه��ة مختلف 

االحتماالت«

النونو مستاء لتجاهل
 القيادات اليمنية

عبر قائد املنتخب اليمني املهاجم الدولي علي النونو 
عن س���عادته الغامرة بنيله لقب هداف بطولة احتاد 
غرب آسيا لكرة القدم في نسختها السادسة التي جرت 
منافس���اتها مؤخرا في العاصمة األردنية عمان.وقال 
الهداف النونو »اش���عر بالفخر واالعتزاز ملا سمعته 
من عبارات اإلشادة واملباركة أثناء مراسم التكرمي من 
قبل كل من رئيس احتاد غرب آس���يا األمير علي بن 
احلس���ني رئيس االحتاد األردني والشيخ طالل الفهد 

رئيس االحتاد الكويتي«. 
غير انه أبدى استغرابه واستياءه من تعامل وزارة 
الشباب والرياضة واحتاد اللعبة احمللي الذي لم يكن 
بالشكل املتوقع إزاء اجناز وصول األحمر اليمني الى 
قبل النهائي والتوديع بركالت الترجيح أمام منتخب 

الكويت الذي حقق اللقب وأحرز الكأس.
ولفت الى انتصارات مينية س���ابقة في منافسات 
تصفي���ات كأس العالم أو تصفي���ات قارية وكيفية 
استقبالها بحفاوة بالغة من قبل القيادات الرياضية 
اليمنية ورصد الكثير من احلوافز واملكافأة املغرية.

لكن اجناز الوصول للمربع الذهبي للمشاركة األولى 
للمنتخب اليمني في بطولة غرب آسيا األخيرة - بحسب 
املهاجم علي النونو � لم يجد االهتمام املتوقع وكأننا 
مطالبون بالعودة ب���كاس البطولة من اجل املبادرة 

لالحتفاء بنا وتكرمينا معنويا وماديا.


