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أكد أن المباريات السبع المؤجلة ستلعب كل يوم جمعة

الشمري: استئناف مباريات الدوري 28 الجاري

حسين: طائرة خاصة تقل الوفد السبت إلى عدن

األزرق يتعادل مع العراق .. ويستدعي مقصيد
عبداهلل العنزي 

تعادل األزرق مع العراق 1-1، في اللقاء الودي 
الذي جمعهما مس���اء أمس على ستاد بني ياس 
في العاصمة اإلماراتية ابوظبي ضمن استعدادات 
املنتخبني للمشاركة في »خليجي« وكان األزرق 
قد حقق فوزا كاس���حا على نظيره الهندي ب� 9 

أهداف مقابل هدف يوم األحد املاضي.
وسجل لألرق مساعد ندا )67( وللعراق يونس 

محمود )45(.
من جهة أخرى، قرر اجله���از الفني لألزرق 
اس���تدعاء العب العربي ومنتخب الرديف علي 
مقصيد لالنضمام الى صفوف األزرق املغادر الى 
مدينة عدن اليمنية، وعلل مدير األزرق أس���امة 
حسني استدعاء مقصيد لبروز مستواه في الفترة 
االخيرة مع منتخب الرديف خالل املشاركة في 
االسياد، مضيفا ان قائمة األزرق تسمح بضم 26 
العبا واألزرق لديه 25 العبا في املعس���كر لذلك 
ارتأى اجلهاز الفني ض���م مقصيد الى صفوف 
األزرق، مشيرا الى ان مقصيد سيصل أبوظبي 

اليوم لالنضمام الى املعسكر.
واكد حسني ان األزرق سيغادر الى عدن بطائرة 
خاصة بعد ان ابلغه نائب رئيس االحتاد هايف 
املطيري بتجهيز طائرة خاصة تقل األزرق الى 
عدن للمشاركة في البطولة، مشيرا إلى ان األزرق 
سيغادر بعد غد السبت الى عدن وسيؤدي في 
نفس اليوم تدريبه األول بعد تس���لمه جلدول 

ومواعيد وأماكن التدريب من اللجنة املنظمة
ومن املقرر ان يرأس الوفد رئيس احتاد الكرة 
الش���يخ طالل الفهد الذي م���ن املتوقع وصوله 
الى ابوظبي غدا للمغادرة مع املنتخب الى عدن 
بنفس الطائرة، وستضم اللجنة الفنية للبطولة 

سكرتير احتاد الكرة سهو السهو.
الى ذلك، يستأنف األزرق تدريباته اليوم حيث 
سيقسم اجلهاز الفني الالعبني إلى مجموعتني 
األولى تضم الالعبني املشاركني في مباراة أمس أمام 
العراق وسيؤدون تدريبا خفيفا لفك العضالت، 
فيما ستؤدي املجموعة الثانية تدريبات اللياقة 

البدنية.

 يحيى حميدان
السلة  أكد عضو احتاد كرة 
ورئيس جلنة املسابقات وشؤون 
الالعبني عواد الشمري أنه سيتم 
استئناف مباريات الدور التمهيدي 
للدوري في 28 اجلاري بعد أن 
أوقفت اللجنة مباريات الدوري 
بسبب مشاركة منتخبنا الوطني 
في دورة األلعاب اآلسيوية ال� 16 
واملقامة حاليا في مدينة غوانزو 

الصينية.
ال���ى أن  ولف���ت الش���مري 
الدوري س���يتم اس���تئنافه من 
اجلولة الثامنة والتي يلعب فيها 
الساحل مع القادسية، والعربي 
مع اجلهراء، وكاظمة مع اليرموك، 
والصليبخات مع الشباب، على 
أن تلعب املباريات املؤجلة والتي 
يبلغ عددها 7 مباريات كل يوم 
جمعة أس���بوعيا ابت���داء من 3 

ديسمبر املقبل.
وأشار الشمري الى أن »أزرق 
السلة« تعرض لظلم كبير من 
قبل منظمي اآلسياد وذلك لنقله 
من مجموعته التي تضم كوريا 
الش���مالية وهون���غ كونغ الى 
مواجهة املنتخب الفلبيني القوي 
والذي واجهه منتخبنا في اليوم 

الذي يلي وصوله للصني مباشرة 
وهو ما يعد ظلما كبيرا بسبب 
صعوبة تأقلم الالعبني على فارق 
الساعات بيننا وبني الصني بعد 

رحلة سفر طويلة.
وأضاف الشمري قائال: وبعد 

هذا الظلم فوجئن���ا بظلم آخر 
هو خوض مباراة واحدة فقط 
عل���ى الرغم من االعداد الطويل 
للمشاركة في اآلسياد حيث كان 
من األجدى خاللها حتديد مراكز 
معينة للمش���اركة لكل منطقة 

آسيوية كي ال يظلم منتخب يقطع 
رحلة طويل���ة من أجل خوض 

مباراة واحدة
وبني الشمري أن رحلة اعداد 
منتخبن���ا مرت مبراحل صعبة 
وكان اجلميع ف���ي حالة ترقب 

للقرار احلاسم من مجلس الوزراء 
حول املشاركة من عدمها األمر 
الذي ارب���ك كثيرا خطة االعداد 
التي وضعها اجلهاز الفني بقيادة 
املدرب البحريني سلمان رمضان، 
اضافة الى اعتذار قائد املنتخب 
فهاد الس���بيعي ف���ي اللحظات 
األخيرة قبل السفر الى الصني.

وأبدى الشمري تفاؤله بتحسن 
نتائج املنتخب في املرحلة القادمة 
في بطولة اخلليج التي س����تقام 
في أبريل املقبل السيما بعد األداء 
الطيب الذي قدمه أزرق السلة أمام 
املنتخب الفلبيني الذي يضم في 
صفوف����ه العب����ني محترفني و3 
أميركان مجنسني، مشيرا الى أن 
التوقعات في بطولة اخلليج ترشح 
منتخبنا الحراز لقب البطولة في 
حال حصل على االعداد املناسب 

واألجواء املثالية.
وعن الدوري، أوضح الشمري 
أن الدوري سيتم استئنافه دون 
املقبلة بعد  الفت���رة  توقف في 
انتهاء مش���اركاتنا اخلارجية، 
داعي���ا األندي���ة ال���ى مزيد من 
املقبلة  الفت���رة  التعاون خالل 
من أجل اخل���روج بدوري خال 

من املشاكل.

مباريات الدوري ستنطلق مبواجهة قوية جتمع القادسية والساحل.. وفي اإلطار عواد الشمري

استبعاد شيكاباال أمام أستراليا
 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

استبعد اجلهاز الفني ملنتخب مصر محمود عبد 
الرازق »شيكاباال« جنم الزمالك دون إجراء فحوصات 

طبية عليه بسبب عدم حضوره للمعسكر.
وقال أحمد ماجد طبيب املنتخب: »شيكاباال لم 
يحضر أساسا للمعسكر، ولم جنر فحوصات على 
الالعب للتأكد م���ن إصابته ولكننا اكتفينا بتقرير 
اجلهاز الطب���ي للزمالك وقررنا تركه ملنحه فرصة 

للعالج بنفسه خارج املنتخب«.
وكان حسام حسن املدير الفني للزمالك قد طالب 
نظيره في املنتخب حسن شحاتة بعدم الدفع بشيكاباال 
في املباراة الودية أمام أستراليا، مبررا ذلك بأن الالعب 

مصاب وأن املباراة غير مهمة.الى ذلك، استأنف األهلي 
مرانه اليومي استعدادا للقاء االسماعيلي في مدينة 
االسماعيلية في اطار منافسات بطولة الدوري العام.
م���ن جانب آخر، رفضت اجلمعية العمومية لنادي 
الشمس امليزانية املقدمة من مجلس اإلدارة ورفضت 
اجلمعي���ة العمومية خالل انعقادها امليزانية بعدد 
1640، فيما أيد امليزانية 604 أصوات فقط. وعقدت 
اجلمعية العمومية على أن يتم التصويت من خالل 
االقتراع الس���ري وليس من خالل العد اليدوي. ما 
يعني انعقاد اجلمعية العمومية مرة أخرى في موعد 
أقصاه خالل ش���هرين للتصويت على بقاء مجلس 

اإلدارة من عدمه.

األزرق متفائل بتحقيق نتائج إيجابية
 لوجود عناصر بارزة ومؤثرة 

تسيطر حالة من التفاؤل على الشارع الرياضي 
الكويتي عامة والكروي خاصة في إمكان حتقيق 
منتخبها نتائج ايجابية والذهاب بعيدا خالل مشاركته 

في الدورة.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان عوامل هذا 
التفاؤل عدي��دة وفي طليعتها ان املنتخب احلالي 
يضم بعض العناصر البارزة التي توجت بلقب بطولة 
غرب آسيا التي أقيمت في العاصمة االردنية عمان 
في اول مشاركة للكويت في البطولة، وهو اللقب 
االول للمنتخب الكويتي منذ عام 1998 عندما توج 
بطال للخليج في البحرين بقيادة املدرب التشيكي 
ميالن ماتش��اال، باالضافة الى استقرار اجلهازين 
االداري والفني بإشراف املدرب الصربي غوران 
توفاريت��ش الذي قاد املنتخ��ب الكويتي الى لقب 

غرب آسيا بعد سنوات عجاف.
اس��تدعى توفاريش 25 العبا للمش��اركة في 
االس��تعدادات لكأس اخلليج وهم نواف اخلالدي 
وخالد الرش��يدي ومحمد الصالل ومس��اعد ندا 
وحس��ن فاضل وعامر املعتوق واحمد الرشيدي 
ويعقوب الطاهر وخالد القحطاني وصالح الشيخ 
وبدر املطوع وخالد خلف وفهد العنزي ويوسف 
ناصر واحمد عجب وحمد العنزي وطالل العامر 
وجراح العتيقي وفهد االنصاري وعبداهلل الشمالي 
وعبداهلل البريكي وفهد عوض ووليد علي ومحمد 
راش��د وعبدالعزي��ز املش��عان.ويلعب »االزرق« 
ف��ي املجموعة االولى التي تض��م اليمن املضيف 
والس��عودية وقطر، ويبدأ مشواره أمام قطر في 
22 احلالي في مباراة تعد مبثابة »بروڤة« للمواجهة 
بينهما في نهائيات كأس آسيا في يناير املقبل في 
قطر، على ان يلتقي السعودية في مواجهة مرتقبة 

في 25 احلالي، واليمن في 28 منه.
يرتبط منتخ��ب الكويت بعالق��ة مميزة جدا 
مع بط��والت اخلليج، فهو حامل الرقم القياس��ي 
بعدد املرات الت��ي فاز فيها باللقب 9 مرات أعوام 
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و1998.
ال يتميز التاريخ الكويتي في بطوالت اخلليج 
بإحراز األلقاب فقط، بل بتقدمي الالعبن املميزين 
أبرزهم النجم جاسم يعقوب الذي اختير في عام 
2007 أفض��ل العب في تاريخ الدورات اخلليجية 

على اإلطالق، اضاف��ة الى العبن من أمثال احمد 
الطرابلسي وفتحي كميل وفيصل الدخيل وناصر 
الغامن وعبدالعزيز العنبري وسعد احلوطي وصالح 
احلس��اوي، وفي حقبة التس��عينيات برز جاسم 
الهوي��دي وعبداهلل وبران وبش��ار عبداهلل وبدر 
حجي وحمد الصالح وفواز بخيت ويوسف الدوخي 

وأسامة حسن.

إعداد مبكر

األزرق بدأ االعداد مبكرا لبطولة اخلليج وخاض 
عددا من املباريات الودية بدأها في أغسطس املاضي 
فتعادل مع اذربيجان 1-1، وفاز على سورية 3–0، 
وسقط أمام االمارات بالنتيجة ذاتها، وخسر أيضا 
ام��ام البحرين 1-3، وفاز عل��ى ڤيتنام 3-1. وفي 
معسكره االعدادي االخير في ابوظبي، اكتسح الهند 
9-1.تأمل اجلماهير ف��ي ان تلعب األقدار مع هذا 
املنتخب في »خليجي 20« ليحقق اللقب بقيادة املدرب 
املغمور توفاريتش كما حدث في »خليجي 13 و14« 
عندما قاد في حينها ماتشاال غير املعروف املنتخب 
لتحقيق اللقب، وما مييز غوران عن ماتشاال انه حقق 
منذ قيادته لالزرق قبل عامن بعض االجنازات مثل 
قيادته املنتخب للعودة الى نهائيات كأس آسيا بعد 
غياب عن النسخة السابقة عام 2007، وحتقيقه مع 
املنتخب الرديف بطولة غرب آسيا، ويعتبر غوران 
من املدربن اجليدين على الصعيد التكتيكي حيث 
جنح في ايجاد تكتيك ثابت لالزرق وهو االعتماد 

على الهجمات املرتدة السريعة.
مدير املنتخب الدولي السابق أسامة حسن قال 
في تصريح عن املش��اركة في اليمن »ان مشاركة 
االزرق ستكون من اجل عدة أهداف أهمها املنافسة 
على إحراز اللقب واالعداد اجليد لنهائيات كأس آسيا، 
حيث س��تكون البطولة اخلليجية فرصة للوقوف 
على جهوزي��ة املنتخب قبل اقل من ش��هر على 

انطالق احملفل اآلسيوي«.
وأضاف »ان التش��كيلة احلالية لالزرق تعتبر 
االفضل ألن الالعبن متفاهمن ويقودهم جهاز فني 
واداري منذ فترة طويلة ما يوفر االستقرار الذي 
فقده املنتخب منذ فترة طويلة بعد ان تناوب عدد 
كبير من املدربن على تدريبه في االعوام املاضية، 

لذلك نأمل ان نستفيد من عنصر االستقرار«.

تتصاعد وتيرة التهديدات األمنية إلفشال بطولة 
»خليجي 20« التي تستضيفها اليمن من 22 اجلاري 
الى 5 ديسمبر املقبل، بعد ان توعدت قوى احلراك 
اجلنوبي في اليمن بتنفيذ برنامج احتجاجي ملدة 
ثالثة أسابيع يتزامن مع انطالق الدورة في مدينتي 

عدن وأبني.
وجاء في بي���ان للحراك اجلنوبي ان »البرنامج 
التصعيدي املتوعد من قبل احلراك اجلنوبي يقضي 
بقطع الطرق املؤدية إلى املدن اجلنوبية أو »املنافذ 
احلدودية«، إضافة إلى اخلروج مبسيرات في مناطق 
مختلفة، إحداها »مسيرة املليون« التي تنطلق إلى 
مدينة عدن يوم انطالق بطولة خليجي 20، وتنفيذ 

إضراب شامل«.
ودعا البيان أنصار احلراك »إلى رفع صور قادة 
دول اخللي���ج للمطالبة بإطالق س���راح املعتقلني 
اجلنوبيني ضمن انش���طتها األس���بوعية املعروفة 
بيوم املعتقل اجلنوب���ي، والتي تقام كل خميس«، 
مش���يرا الى ان التصعيد االحتجاجي يبدأ السبت 
املقبل وينتهي االثنني في الس���ادس من ديس���مبر 
املقب���ل. وطالب البيان الس���لطات اليمنية بإطالق 
س���راح القيادي في احلراك حس���ن باعوم ورفاقه 
الذين اعتقلوا قبل أس���بوعني في نقطة أمنية على 

مدخل مدينة الضالع.
وتش���هد عدن وأبني اجراءات امنية مش���ددة اذا 
ينتشر نحو ثالثني ألف جندي لتأمني البطولة، حيث 
تشكل هذه القوة االمنية 6 احزمة حتيط باملدينتني 

من كل االجتاهات.

الغندور رئيسًا للجنة الحكام

اختير احلكم الدولي املصري السابق جمال الغندور 
رئيسا للجنة احلكام ورشح احلكم املصري املعتزل 
جمال الغندور بدي���ال للجزائري بلعيد الكارن في 

منصب رئاسة جلنة احلكام.
وأكد مصدر في اللجنة الفنية للبطولة ل� »إيالف« 
انه مت إسناد املهمة للمونديالي الغندور بعد أن قام 
االحتاد العربي لكرة القدم بترشيحه ليكون مسؤوال 

عاما عن احلكام في ظل وجود اجلزائري الكارن.
غير أن املصدر فضل عدم االش���ارة الى مبررات 
اعت���ذار احلكم اجلزائري بلعي���د الكارن الذي كان 
ايضا رئيس���ا للجنة احلكام في بطولة خليجي 19 
التي جرت في مسقط بترشيح من االحتاد الدولي 

لكرة القدم )فيفا(.
وكانت مصادر صحافية خليجية ذكرت أن مبرر 
اعتذار الكارن، الرتباطه في نفس توقيت البطولة 
باعتباره رئي���س جلنة احلكام باالحتاد اجلزائري 
لكرة القدم، وكذلك النشغاله ببعض األمور الدولية 

بوصفه عضوا بلجنة التحكيم في »فيفا«.

قطع الطرق وإغالق المنافذ الحدودية والمسيرات في عدن عماد اإلضراب الشامل

الحراك الجنوبي يهدد بنسف »خليجي 20«  وفق برنامج احتجاجي

احلكم املصري السابق جمال الغندور رئيسا للجنة احلكام
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