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 األزرق الرديف يخطو اخلطوة األولى في أسياد غوانزو أمام الهند 

 حسني املوسوي مرشح لالنتقال إلى القادسية السعودي 

 مدرب األزرق غوران توڤاريتش في حديث الى الالعبني قبل تدريب سابق 

 ابتزاز وليس احترافًا
 ال ميكـــن أن نطلق على ما يقـــوم به بعض الالعبني 
بالســـفر الى اخلارج أليام معدودة ثم العودة للعب مع 
االنديـــة احمللية أنه احتراف، فاالحتـــراف الذي نعرفه 
وحتكمه قوانني «فيفا» ال يكون بهذه الطريقة التي يتدرب 
فيها الالعب مع فريقه اجلديد ملدة يومني او ثالثة ايام ثم 
يصبح حرا طليقا، فأين هي العقود الرسمية وتواريخها 
ومدتها ومبالغها؟ ولم نســـمع يومـــا ان ناديا اوروبيا 
ابـــرم عقدا حتى لو مع مارادونا عندما كان في عزه ملدة 
اسبوع، ونعلم جيدا ان فترة االنتقاالت والتعاقدات تكون 
في فترتني صيفية وشـــتوية. ولكن ما يحدث حاليا من 
تســـيب في هجرة العبينا احملليني ما هو إال «التفاف» 
على الوضع السائد حاليا وال يخلو من عملية تنفيع بني 
االطراف املستفيدة، يكون ضحيتها الالعب نفسه والذي 
يدفـــع من جيبه للنادي الذي يرغب في االلتحاق به من 
اجل استخراج بطاقة دولية كما علمنا، فهل يوجد اكثر 

من هذا االبتزاز؟
  نحن مع تأمني الالعبني ملســـتقبلهم لكن ليس بهذه 
الطريقة فهم بدأوا ومازالوا هواة، وألنديتهم حق عليهم 
في التفاوض، واالنتقال، وحق آخر باحلصول على حصة 
من العقد املالي إذا كان هناك اصال عقد بني الالعب وناديه 
اجلديد. واستذكر هنا حادثة انتقال العب كاظمة السابق 
نهار السعيدي إلى النصر السعودي في عام ١٩٩٨ والتي 
عشت تفاصيلها من بدايتها حتى نهايتها، وأوصت حينذاك 
جلنة شؤون الالعبني في االحتاد الدولي (فيفا) بحصول 
كاظمة على حصة وصلت إلى ٤٠٠ الف دوالر من قيمة 
العقد حتت بند «رعاية واهتمام»، رغم ان السعيدي لم 

يكن مرتبطا بعقد احتراف مع كاظمة.
   نتمنـــى ان تتوقـــف مثل هذه الهجـــرات وان تكون 
لالندية احمللية حتركات ملموسة حتد من هذه الظاهرة 
غير املشروعة، وتبصم على ميثاق شرف مينع انتقال 
الالعبني املعنيني الى ناد غير ناديهم، وان تكون عملية 
االنتقال وفق اللوائح والنظـــم الداخلية حفظا حلقوق 

الالعب والنادي بالتساوي والتراضي. وسالمتكم.
   ناصر العنزي 

 «األزرق» يلغي تدريبه اليوم استعدادًا لـ «خليجي ٢٠» ويكتفي بمحاضرة

 غوران لـ «األنباء»: ال يمكن أن أقيد أي العب يريد االحتراف
 عبداهللا العنزي

الفني لألزرق    قرر اجلهـــاز 
الـ ٢٥  االكتفاء بتجمع لالعبيه 
اليوم من  املســـتدعني لالزرق 
دون اجراء اي تدريب استعدادا 
خلوض غمار «خليجي ٢٠» في 
اليمن خالل الفترة من ٢٢ اجلاري 

الى ٥ ديسمبر املقبل.
  وســـيكون االجتماع فرصة 
للجهازين الفني واالدري اللقاء 
محاضرة يتم من خاللها شرح 
املقبلة  العمـــل للمرحلة  خطة 
ومطالبة الالعبني بااللتزام بها. 
ويأتي قرار الغاء التدريب بسبب 
القادسية نهائي  خوض العبي 
كأس االحتـــاد اآلســـيوي امام 

االحتاد السوري امس.
  وقـــال مدير االزرق اســـامة 
حسني ان املنتخب سيغادر الى 
معسكر أبوظبي في الـ ١٠ صباحا 
غدا االثنني على ان يقيم الوفد 
في فندق نـــادي الضباط الذي 
سيشهد ايضا اجراء التدريبات 
الصباحية واملسائية، مضيفا ان 
املرحلة املقبلة تتطلب االلتزام 
واجلدية من جميـــع الالعبني، 
خصوصا انها ســـتحدد مالمح 
التشكيلة او التكتيك لالزرق في 

«خليجي ٢٠».
  واشار حسني الى انه يتوقع 
حضور جميع الالعبني املستدعني 
للمنتخب، وانه لم يبلغ من اي 
العب باالعتذار عن عدم احلضور، 
اضافة الى عدم استبعاد اي العب 
اليقافه مـــن ناديه مبا في ذلك 
العب كاظمة فهد العنزي الذي 
نأمل حضوره اليوم ومغادرته 

غدا مع املنتخب.
  الى ذلك، قـــال مدرب االزرق 
الصربـــي غـــوران توڤاريتش 
 في الجولة السادسة من كأس االتحادلـ«األنباء» انه يعرف الالعبني جيدا 

   العربي لتجاوز خيطان
  والنصر يحذر السالمية

  
  مبارك الخالدي

  يختتم اليوم القسم االول من بطولة كأس االحتاد بإقامة مباراتني 
في الساعة ٥:٤٠ مساء ضمن اجلولة السادسة ملنافسات املجموعة 
االولى، فيستضيف النصر (١٣ نقطة) متصدر املجموعة الساملية 
(٩ نقاط)، ويلتقـــي العربي (٩ نقاط) مع خيطان (٣ نقاط) على 

ستاد نادي الكويت.
  ويسعى النصر لكسب نقاط املباراة للمحافظة على الصدارة، 
مستفيدا من حتسن ادائه منذ تولي املدرب الوطني علي الشمري 
قيادة اجلهاز الفني، وعـــرف كيف يوظف الالعبني في امللعب، ما 

ساهم في حتسن نتائج الفريق واعتالء صدارة املجموعة.
  ويضم العنابـــي مجموعة متميزة من الالعبـــني في مقدمتهم 
مشاري فيحان وعبدالعزيز الداوود وعمر قمبر والعماني عصام 
فايل والبرازيليون جايرو وجوني وليوناردو، ويفتقد جهود العبي 

االزرق الرديف غازي القهيدي واحمد الرشيدي.
  في املقابل، يأمل «السماوي» في العودة الى سكة االنتصارات، 
بعد سلسلة من الهزائم املتالحقة، خاصة ان الفريق ال يجد صعوبة 
فـــي الوصول الى املرمى المتالكه مفاتيح اللعب املناســـبة، اال ان 
مشـــكلته هي في انهاء الهجمة. ويفتقد الســـاملية جهود حارس 
املرمى حميد القالف الذي اجرى عملية جراحية، ومشاري العازمي 
املنضم لـــالزرق الرديف، اال ان الفريق ميتلـــك العناصر املؤثرة 
بقيادة املخضرم صالح البريكي وناصر العثمان وعبدالرزاق البطي 

ويوسف النشيط ومشعل حميد.
  وفي املباراة الثانية، يسعى العربي لتجاوز خيطان واضافة ٣ 
نقـــاط الى رصيده واحملافظة على مركزه املتقدم، انتظارا لنتائج 
الفرق االخرى، ومـــن املتوقع ان يدفع مـــدرب الفريق البرازيلي 
مارسيلو كابو بتشكيلة ممزوجة بعناصر اخلبرة والناشئني مثل 
محمد جراغ ونواف شـــويع ومســـاعد عبداهللا وعلي عمر واحمد 
عبدالغفور والبرازيلي لويس فابيو، لتعويض غياب عدد كبير من 
الالعبني الرتباطهم مع املنتخب، كما يفتقد جهود مبارك البلوشي 

الذي تعرض الصابة مفاجئة. 

 تفوق على رونالدو وميسي ودل بييرو 

  المطوع رابع أكثر الالعبين شعبية
  

  أحمد حسين
   أعلن االحتاد الدولي للتاريخ واإلحصاء (IFFHS) عبر موقعه 
اإللكتروني على اإلنترنت عن النتيجة األولية الختيار أكثر العبي 
العالم شـــعبية في كرة القدم لعام ٢٠١٠. وتضم القائمة ١٤٠ العبا 
من ٧٢ دولة في جميع أنحاء العالم ويستمر االستفتاء على اختيار 
الالعبني حتى يوم ٣١ ديسمبر املقبل، وستعلن نتيجة االستفتاء 
النهائية رسميا في ٤ يناير ٢٠١١. واحتل مهاجم منتخبنا الوطني 
ونادي القادسية بدر املطوع املركز الرابع في الشهر األول لالستفتاء 
برصيد (١٦٫٤٨٧ صوتا) ليتفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو 
الـــذي جاء في املركز الثامن (٤٫٤٤٢ صوتا) واالرجنتيني ليونيل 

ميسي العاشر (٣٩٠٠ صوت).
  وتصدر الالعب اإليراني كرمي باجيري (نادي بيرســـوبوليس 
اإليراني) القائمة برصيد ٣٠٫٤١٦ صوتا قبل مواطنه فرهاد مجيدي 
(نادي استقالل طهران) برصيد ٢٦٫١٧٨ صوتا، واحتل جنم األهلي 
املصري محمد أبوتريكة املركز الثالـــث في الترتيب العام بعدما 
جمـــع ٢١٫٨٣٧ صوتا، بينما تراجع محمد زيدان جنم هجوم نادي 
بوروســـيا دورمتوند األملاني إلى املركز الـ ١٥ بعدما حصد ٢٫٠٩٠ 
صوتا. وكان أبوتريكة قد نال لقب هذه املســـابقة عام ٢٠٠٧، فيما 
احتل السعودي ياســـر القحطاني املركز الثاني والعراقي يونس 

محمود املركز الثالث.
  وتفوق الســـعودي محمد نور الذي جاء سابعا برصيد ٨٫٣١٢ 
صوتـــا على مواطنه ياســـر القحطاني الذي حل تاســـعا برصيد 
٤٫٣٣١ صوتا، بينما جاء األوكراني اندري شفتشنكو في املركز ١٤ 
برصيد ٢٫٥٢٣ صوتا واإلماراتي أحمد خليل في املركز ١٦ برصيد 
١٫٨٣٥ صوتا واملغربي مروان الشماخ في املركز ١٧ برصيد ١٫٦٠٥ 
اصوات واإليطالي أليساندرو دل بييرو في املركز ١٨برصيد ١٫٥٥٣ 

صوتا.
  وتضم القائمة ١٢ العبا عربيا إلى جانب املطوع هم: املصريان 
محمد ابوتريكة ومحمد زيدان واجلزائريان عبداملؤمن جابو وسعد 
جتار، والبحريني إسماعيل عبداللطيف، واملغربي مروان الشماخ، 
والسعوديان ياسر القحطاني ومحمد نور، والسوداني هيثم كرار، 
والتونسيان ياسني الشيخاوي وأسامة الدراجي، واإلماراتي أحمد 

خليل، واليمني علي محمد النونو. 

وليس بحاجة الى اجراء تدريب 
حتى يكتشف قدراتهم، باالضافة 
الى ان الالعبني ومن خالل الفترة 
املاضية التي اشرف فيها عليهم 
يعلمون جيدا ماذا يريد اجلهاز 
الفني، وسنعمل على تطبيقه خالل 

املعسكر في ابوظبي.
   وبني غوران انه ملتزم بالقائمة 
التي اختارها لـ «خليجي ٢٠»، 
وفي الوقت نفسه ال يستطيع ان 
يقيد اي العب يريد الهروب الى 
اخلارج من اجل االحتراف فهذا 

االمر حق من حقوقهم، مضيفا 
انه لن يقوم بأي استدعاء جديد 

حتت اي ظرف كان.
  والالعبون املختارون هم: 
نواف اخلالدي وخالد الرشيدي 
ومحمد الصالل ومســــاعد ندا 

وحسني فاضل وعامر املعتوق 
واحمــــد الرشــــيدي ويعقوب 
القحطاني  الطاهــــر وخالــــد 
وصالح الشــــيخ وبدر املطوع 
وخالــــد خلف وفهــــد العنزي 
ويوسف ناصر واحمد عجب 

العامر  العنزي وطالل  وحمد 
وجراح العتيقي وفهد االنصاري 
وعبداهللا الشــــمالي وعبداهللا 
البريكي وفهــــد عوض ووليد 
علي ومحمد راشد وعبدالعزيز 

املشعان. 

 في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة لدورة األلعاب اآلسيوية

 األزرق الرديف بـ «ستايل جديد» أمام الهند اليوم

 المطوع والعنزي والموسوي مطلوبون للقادسية السعودي 
 مبارك الخالدي

  تسعى ادارة فريق القادسية السعودي 
للتفاوض مع مهاجمي القادسية بدر املطوع 
العنزي واملهاجم حسني املوسوي،  وحمد 
لتدعيم خـــط هجوم الفريـــق خالل فترة 
االنتقاالت الشـــتوية التي تبدأ في ٦ يناير 

املقبل.
  وبحثت ادارة النادي السعودي في االيام 
القليلة املاضية مجموعة من السير الذاتية 
ملهاجمـــني، اال ان االختيار وقع على هؤالء 
الثالثي الذيـــن ميتازون باحلس التهديفي 

العالي.
  ومن املقـــرر ان يصل البالد خالل االيام 
القليلة املقبلة، وفد من النادي الســـعودي 
للتباحث مع اداراتي القادسية والعربي، بشأن 
ضم الالعبني بعيدا عن تدخالت الوسطاء، 
سيما وان ادارة القادسية السعودي تتمتع 

بعالقات جيدة مع العربي والقادسية.
  ومن املتوقع اال تواجه املفاوضات عقبات 
كبيرة السباب في مقدمتها حرص الناديني 
على دعـــم الالعبني، وعـــدم الوقوف امام 
التجارب التي تزيد من خبراتهم ومستوياتهم 
الفنية، وحتقيق الفائدة املادية لالعبني في 

ظل تزايد عمليات هجرة الالعبني احملليني 
الى اخلارج في الفترة االخيرة.

  ويتصدر املطوع هدافي الدوري بعد مضي 
٦ جوالت برصيد ٦ اهداف، وسجل ٧ اهداف 
في بطولة كأس االحتاد اآلسيوي، كما انه 
ميتلك ســـجال حافال مـــع ناديه واملنتخب 
الوطني، اضافة الى ترشيحه ضمن قائمة 
افضل العب في آسيا لعام ٢٠١٠، وهي ليست 
املرة االولى التي ينافس فيها املطوع على 
اللقب، اذ ســـبق ان احتل املركز الثاني في 
اجلائزة لعالم ٢٠٠٦ خلف القطري ابراهيم 

خلفان.
  ويحتل املوسوي املركز الثاني في ترتيب 
هدافي الدوري برصيد ٥ اهداف، وتألق في 
بطولة غرب آسيا مع االزرق الذي توج بلقبها، 
ما ساهم في ارتفاع اسهم الالعب الذي ميتاز 

بالسرعة والتسديد من بعيد.
  وبرز اسم مهاجم االصفر العنزي الذي 
اثبت مهارة عالية في احراز االهداف، على 
الرغم من انه يشـــارك كبديـــل في بعض 
االحيـــان، اال ان العنزي مراوغ من الدرجة 
االولى، وميتلك ٤ اهداف في الدوري حتى 

اآلن.

 مبارك الخالدي
  يخوض املنتخب الوطني الرديف 
اولى مبارياته في دوري املجموعات 
لدورة االلعاب اآلسيوية في غوانزو 
عندما يلتقي املنتخب الهندي في 
الســـاعة الـ ١١ ظهر اليوم بتوقيت 
الكويت على ســـتاد «هوادو» في 

املجموعة الرابعة.
  وفي املجموعة نفسها، تلتقي 
الســـاعة  ســـنغافورة وقطر في 
الثانية بعد ظهر اليوم على ستاد 
«بينغدونغ»، وســـيتأهل صاحبا 
املركزين االول والثاني الى دور الـ 
١٦، فيما تبقى حظوظ صاحب املركز 
الثالث مرهونة بنتائج املنتخبات 
االخرى، ليتأهل مع افضل منتخب 

يحتل املركز الثالث.
  ويدخل االزرق االلعاب بشكل 
جديد حيـــث يضـــم عناصر من 
املنتخـــب االوملبي واخـــرى من 
املنتخب االول وجميعهم من مواليد 
١٩٨٧ وفـــق لوائح البطولة، اال ان 
التي رافقت استعدادات  الظروف 
املنتخب ألقت بظاللها على التشكيلة 
املثالية التي يخوض بها املدرب ماهر 
الشـــمري املباريات بعد املباراتني 
الوديتني اللتني لعبهما االزرق امام 
منتخب قيرغيزستان وفاز ٢ - ٠ 

و٢ - ١.
  وخسر االزرق جهود ابرز العبيه 
القحطاني واحلارس  وهم: ناصر 
حميد القالف وعبدالعزيز السليمي 
لالصابة، اضافة الى احملترفني خارج 

الكويت حمد امان وجابر جازع.

  كما انه سيفتقد جهود العبي 
القادســـية الذين خاضوا نهائي 
كأس االحتـــاد اآلســـيوي امس 
وهم: سعود املجمد وعمر بوحمد 
وضاري سعيد الذين سيلتحقون 

بالوفد الحقا.
  ومن املتوقع اال تخرج تشكيلة 
االزرق عن عبدالعزيز كميل حلراسة 
املرمى، ومهدي املوســـوي واحمد 
الرشيدي وعبداهللا الطاهر واحمد 
ابراهيم خلط الدفاع، وعادل مطر 
العازمي وعلي مقصيد  ومشاري 
وعبدالرحمن السربل خلط الوسط، 
وحسني املوسوي وخالد عجب في 
الهجوم، كما ميتلك اجلهاز الفني 
عناصر مميزة من املمكن اشراكها 
حســـب احلاجة وهم عبدالهادي 
خميس وعلي اشـــكناني وغازي 

القهيدي ومحمد الفريح.

  مباريات اليوم

  وفـــي اطار مواجهـــات اليوم، 
يلتقـــي ضمن املجموعـــة االولى 
قيرغيزستان مع ماليزيا، والصني 
مع اليابان. وفي املجموعة الثانية، 
ايران مع تركمانستان، والبحرين 
وڤيتنام.وفـــي املجموعة الثالثة، 
تلعب كوريا الشـــمالية مع كوريا 
اجلنوبية، واالردن مع فلسطني. وفي 
املجموعة اخلامسة، تلعب هونغ 
كونغ مع االمارات، واوزباكستان مع 
بنغالدش. وفي املجموعة السادسة، 
تلتقي تايلند مع باكستان، وعمان 

مع جزر املالديف. 

 القالف خرج
  من المستشفى

  
  مبارك الخالدي

  خرج حارس مرمى نادي الساملية 
واملنتخب الوطني حميد القالف من 
أحد املستشفيات اخلاصة صباح 
اول من امس، بعد ان اجرى عملية 
جراحية ناجحة لتفتيت حصوات 
الطبيب  في احلالب، وقد اوصى 
املعالج القالف بالتزام الراحة ملدة 
اسبوع مع االلتزام بالعالج املقرر، 
ريثما يتماثل الى الشــــفاء التام. 
وكانت احلالة الصحية للقالف قد 
حرمته من املشاركة مع االزرق في 
دورة االلعاب اآلسيوية في غوانزو، 
وكان من املقرر ان يحرس القالف 
مرمى املنتخب خالل الدورة، االمر 
الفني لالزرق  الذي دفع باجلهاز 
الختيار احلارس سطام احلسيني 

بديال عنه. 

 الكندري أجرى
  عملية جراحية

  
  مبارك الخالدي

  عاد الى البالد مساء اول من 
امس حارس مرمى نادي الكويت 
مصعب الكندري بعد ان اجرى 
عملية جراحية ناجحة في الركبة 
على يد د.عبداملجيد الزهراني في 
السعودية. ومن املقرر ان يخضع 
الكندري الى برنامج تأهيلي ملدة 
اسبوعني قبل دخوله تدريبات 
الكندري قد  «االبيـــض». وكان 
غاب عن تشكيلة الفريق معظم 
مباريات املوسم بسبب االصابة، 
قبل ان يســـافر الى السعودية 

الجراء العملية اجلراحية.
 

 (هاني الشمري) 


