
السبت 20 نوفمبر 2010   27رياضة
يؤدي مرانه األول مساًء استعدادًا النطالق »خليجي 20«

 وفد األزرق يتوجه من أبوظبي إلى اليمن اليوم 

المطوع في القائمة النهائية ألفضل العب آسيوي

شريدة يعلن تشكيلة البحرين خماسية لإلمارات في الهند

أكد أن غياب دعم »الهيئة« يعرقل مساعي النادي للتعاقد مع محترف ثان

مشجع كويتي يدخل أرض ستاد »خليفة الدولي«
ويحيي الجماهير في مواجهة البرازيل واألرجنتين

القالف: »سلة الشباب« أفضل
 في الموسم الحالي بشهادة الجميع

 يحيى حميدان
عاود الفريق األول لكرة السلة 
بنادي الشباب تدريباته أمس على 
فترتني صباحية ومس���ائية بعد 
االجازة التي حصل عليها الالعبون 
بسبب عطلة عيد األضحى املبارك 
وذلك استعدادا الستئناف مباريات 

الدوري في 28 اجلاري.
الفريق  أكد مدرب  من جهته، 
خالد القالف على أن توقف الدوري 
ملشاركة منتخبنا الوطني في آسياد 
غوان���زو جاء ايجابيا بالنس���بة 
ل�»سلة الشباب« ملراجعة احلسابات 
بعد التعثر ف���ي 3 مباريات أمام 
القادسية والنصر والساملية، الفتا 
الى أن اخلس���ارة امام الس���املية 
)67-69( كانت األقس���ى بسبب 
التوقعات التي كانت تش���ير الى 
فوز الشباب لكن تهاون الالعبني 
في الدفاع وتسرعهم في الهجوم 
سبب لنا أزمة كبيرة وهو ما أعطى 

السماوي الفوز.
واشار القالف الى أنه بالرغم من 
ذلك اال أن الفريق قدم مستويات 

جيدة وبشهادة اجلميع خاصة أمام 
النصر الذي احرجناه طوال فترات 
املباراة بي���د أن خبرة »العنابي« 
حسمت املباراة لصاحله في الربع 
األخير، مضيفا أن الش���باب في 
املوسم احلالي يعتبر أفضل مما 
كان عليه في املوسم املاضي وبدأ 
جميع الالعبني يسجلون النقاط 
بعد أن كان االعتماد منصبا على 
احملترف النيجيري بوني للتسجيل 

وهو أمر مرف���وض لفريق يريد 
حتقيق نتائج ايجابية للوصول 
الى مراكز الوس���ط في الترتيب 

العام للدوري.
ومتنى القالف أن تدعم ادارة 
النادي الفريق مبحترف ثان الى 
جان���ب األميركي س���ويدر الذي 
مت اعطاؤه فرصة أخرى إلثبات 
قدراته، مشددا على حاجة الشباب 
لالعب في مركز االرتكاز وهو ما 
يعاني منه الشباب بسبب غياب 
العب صاحب قام���ة طويلة في 

الفريق حاليا.
وأض���اف الق���الف أن وجود 
محترف ثان ف���ي الفريق يعتبر 
ضرورة ملحة لتحسني مستوى 
النتائج وإراحة احملترف احلالي 
األميركي س���ويدر الذي يخوض 
جميع املباريات دون راحة وهو ما 
يتسبب في تأثر الفريق خاصة في 

اللحظات األخيرة من املباريات.
وأوضح أنه أجرى مفاوضات 
مع أحد احملترفني من أميركا أمس 
األول اال انه طلب رواتب مرتفعة 

ال يستطيع النادي توفيرها بسبب 
عدم قيام الهيئة العامة للشباب 
والرياض���ة بدع���م األندية ماديا 
للتعاقد مع محترفني أجانب في 
كرة الس���لة وهو ما يتسبب في 
ايقاع حمل كبير على األندية التي 
ال تستطيع توفير هذه املبالغ من 
الى أن  ميزانيتها اخلاصة، الفتا 
ادارة الن���ادي لم تقصر في دعم 
الفريق وتبذل ما باس���تطاعتها 
ملس���اندته وذلك بفضل املتابعة 
اليومي���ة التي يق���وم بها عضو 
مجلس ادارة النادي جميل الشمري 
وتواج���ده يوميا مع جميع فرق 

املراحل السنية.
وفي خت���ام حديث���ه، متنى 
القالف من العبي���ه االلتزام في 
التدريبات احلالية الس���يما بعد 
اجازة العيد التي استغلها العديد 
من الالعبني للسفر مع عائالتهم 
أو ألداء فريضة احلج في سبيل 
حتقيق نتائج أفضل في املباريات 
املتبقية من عمر الدور التمهيدي 

للدوري.

جنح مشجع كويتي في 
الدخول إلى أرضية س���تاد 
خليفة الدولي في العاصمة 
القطرية الدوحة، خالل قمة 
التيني���ة ودية بني منتخبي 
األرجنتني والبرازيل، انتهت 
بفوز األول بهدف نظيف جاء 
الثوان���ي األخيرة عبر  في 
مهاجمه ليونيل ميسي، وقد 
أبدت اللجنة املنظمة استياءها 
من دخول أحد املشجعني إلى 
أرضية امللعب، وحتديدا في 
الدقيقة 79 من الشوط الثاني، 
ويرجع سبب استياء اللجنة 
املنظمة إلى ان مباراة الفريقني 
جاءت خصيصا على أرض 
الدوحة ضمن الترويج مللف 

قطر لطلب تنظيم نهائيات كأس العالم 2022.
وذك���ر موقع جري���دة »اآلن« االلكترونية، ان املش���جع الكويتي 
اخترق أرضية امللعب من أقصى جهة اليسار حيث متركز احلارس 

األرجنتيني، وواصل اختراقه 
مبهارة ولياقة بدنية عالية 
اليم���ني حيث متركز  جتاه 
احل���ارس البرازيل���ي دون 
مالحظة رجال األمن، وبعد 
ان قام بتحية اجلماهير، قام 
باجلري مرة أخرى باجتاه 
املرم���ى األرجنتيني، وعند 
امللعب،  وصوله ملنتص���ف 
حينها قام مجموعة من رجال 
األمن القطريني بالدخول إلى 
أرضية امللعب وعدم قدرتهم 
على اللحاق به، وذلك لعدم 
متتع رج���ال األمن باللياقة 
البدني���ة حي���ث لوحظ���ت 
السمنة على أجسامهم وهذا 
ما يخالف الشروط التنظيمية 
املوضوعة من قبل اإلحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، وبعد ذلك قام 
املش���جع الكويتي ومن تلقاء نفسه بالوقوف وتسليم نفسه أليدي 

رجال األمن، وقاموا باقتياده خلارج أرضية امللعب.

العربي وكاظمة قمة ينقصها النجوم

مكي أصله جزائري وال يعرف عنها شيئًا!

 مبارك الخالدي
تنطلق في ال� 5:35 مساء اليوم الجولة السابعة من المجموعة 
االولى لبطولة كأس االتحاد لكرة القدم، حيث يس���عى النصر 
16 نقط���ة لمواصلة صدارته عندما يلتقي خيطان 3 نقاط على 
ملعب التضامن، كما يستضيف السالمية 9 نقاط اليرموك بال 
رصيد من النقاط ويستضيف العربي 12 نقطة كاظمة 7 نقاط، 
وتبدو مهمة »العنابي« سهلة لمواصلة صدارته للفارق البدني 
والمهاري بين الفريقين، كما تبدو حظوظ الس���المية مواتية 
لكسب نقاط المباراة والعودة الى سكة االنتصارات التي افتقدها 

السماوي في الجوالت الماضية.

العربي ـ كاظمة 

وتترق���ب الجماهير اليوم ظهور االخض���ر والبرتقالي بعد 
طول غياب بسبب التوقف للنشاط المحلي لمشاركة المنتخبات 
الوطني���ة الخارجية حيث يعاني الفريقان من النقص العددي 
الكبير فاالخضر يفتقد خدمات العبيه خالد الرشيدي وخالد خلف 
وعبداهلل الشمالي واحمد الرشيدي وعلي مقصيد وعبدالعزيز 
السليمي اللتحاقهم باالزرق الذي يستعد للمشاركة في منافسات 
»خليجي 20«، كما يفتقد جه���ود العبي الرديف الذين مازالوا 
في الصين بس���بب عدم توافر حجوزات الطيران وهم حسين 
الموسوي وعلي اشكناني واحمد ابراهيم ومهدي الموسوي كما 
يغيب البرازيلي انطونيو واالس لاليقاف ومن المتوقع ان يدفع 
مدرب الفريق البرازيلي كابو بالالعبين محمد جراغ ومساعد 
عبداهلل واحمد عبدالغفور ونواف ش���ويع ومبارك البلوش���ي 

والبرازيليين نيلسون وكارلوس لويس.
في المقاب���ل، ال يبدو البرتقالي افضل حاال من خصمه فهو 
ايضا يعان���ي من غياب فهد العنزي ويوس���ف ناصر وناصر 
الوهي���ب المرتبطين مع المنتخب���ات الوطنية، كما يغيب عن 
الفريق فهد الفه���د ومحمد العباد وفرج لهيب لالصابات اال ان 
دكة مدرب الفريق ميالن ماتشاال تتمتع بتواجد نواف الحميدان 
وناصر فرج وعبداهلل الظفيري والمحترفين ساندرو ونوانيزي 
والكسندر حيث يأمل ماتشاال الى ترسيخ اقدام العبيه الشباب 
في مسعاه نحو الدفع بالعناصر الشابة لتعود كرة البرتقالي 

الى رونقها المعهود والمحبب للجماهير.

أعلن االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم امس الئحة نهائية مؤلفة 
من خمس���ة العبني مرش���حني 
جلائزة افضل العب آس���يوي 
لعام 2010. وسيتم اعالن النتائج 
في حفل لالحتاد اآلسيوي في 
الرابع والعش���رين من الشهر 
اجلاري في كواالملبور.وتضم 
الالئح���ة العب���ني عربيني هما 
القادس���ية بدر املطوع  هداف 
وجنم الرفاع البحريني حسني 
س���لمان، فضال عن االيرانيني 
فره���اد مجيدي )االس���تقالل( 
وفرش���يد طالبي )ذوب آهان 
اصفهان( واالس���ترالي ساسا 
اونينوفسكي )سيونغنام ايلهوا 

الكوري اجلنوبي(.
وكان الياباني ياس���وهيتو 

ايندو نال جائزة افضل العب 
في آسيا عام 2009.واملطوع كان 
انتزاع اجلائزة  قريبا جدا من 
عام 2006 لكنه حل ثانيا خلف 
القطري خلفان ابراهيم خلفان، 
وذلك حني قاد القادس���ية الى 
نصف نهائي دوري ابطال آسيا 
قبل ان يخرج امام تشونبوك 
موت���ورز الك���وري اجلنوبي.
النجم الكويتي )25 عاما( قاد 
فريقه القادسية الى نهائي كأس 
االحتاد اآلسيوي قبل ان يخسر 
امام االحتاد السوري بركالت 
الترجيح 2-4 )الوقتان االصلي 
واالضاف���ي 1-1( ف���ي املباراة 
النهائية على ستاد جابر االحمد 
الدولي في الكويت في السادس 

من الشهر اجلاري.

اما حسني سلمان فقاد فريقه 
الى نصف نهائي البطولة ذاتها، 
وكان قاب قوسني او ادنى من 
بل���وغ النهائ���ي بف���وزه على 
البحرين 0-2  القادس���ية في 
في ذه���اب نصف النهائي قبل 
الكويت  امامه في  ان يخس���ر 
ايابا.ويتناف���س االحتاد   4-1
الس���وري على جائزة افضل 
فريق في العام مع سيونغنام 
الفائ���ز بدوري ابطال آس���يا، 
ووصيف���ه ذوب آهاب.ويبرز 
اسم السعودي خليل الغامدي، 
ادار نهائي كأس االحتاد  الذي 
بني االحتاد والقادس���ية، لنيل 
جائزة حكم العام اذ يتنافس مع 
االوزبكستاني رفشان ارماتوف 

والياباني يويشي نيشيمورا.

أعلن مدرب املنتخب البحريني سلمان شريدة تشكيلة الالعبني التي 
ستغادر الى عدن اليوم، واملكونة من 23 العبا هم سيد محمد جعفر، 
عباس أحمد، محمود منصور، سلمان عيسى، عبداهلل املرزوقي، حسني 
بابا، صالح عبداحلميد، عباس عياد، إبراهيم املش����خص، حمد راكع، 
فوزي عايش، عبداهلل فتاي، أحمد حسان، راشد احلوطي، فهد احلردان، 
وليد احليام، محمود العجيمي، عبداهلل الدخيل، عبدالرحمن مبارك، 

فهد شويطر، داوود سعد، عبدالوهاب علي، إسماعيل عبداللطيف.
وخلت التش����كيلة من جيسي جون )أكسيشهر التركي( وعبداهلل 
عمر )نيوشاتل السويسري( الرتباطهما مع ناديهما، إلى جانب غياب 
محمد السيد عدنان بداعي االصابة، فيما اعتذر محمد حبيل لظروف 
خاصة.وشهدت القائمة استبعاد حسني عياد وعبداهلل سعد ومحمد سند 

وعيسى موسى وعلي نوروز وحمد فيصل الشيخ ومسعود قمبر.
وكان املنتخب البحريني خاض مباراتني وديتني استعدادا لكأس 

اخلليج حيث تعادل مع أوغندا 0-0، وخسر أمام سورية 2-0. 

حقق منتخب اإلمارات فوزا كبيرا على نظيره الهندي 0-5 
في املباراة الودية التي أقيمت بينهما في دبي.

وتلعب اإلمارات ضمن املجموعة الثانية الى جانب منتخبات 
عمان حاملة اللقب والعراق والبحرين.

ولم جتد اإلمارات التي تش���ارك ف���ي »خليجي 20« بغياب 
10 العبني أساس���يني، أي صعوبة تذك���ر في تخطي الهند التي 
تعرضت خلس���ارتها الثالثة على التوالي ضمن معسكرها في 
دبي استعدادا لكأس آس���يا 2011 في قطر، وذلك بعد سقوطها 

أمام الكويت 1-9 والعراق 2-0.
وافتتحت اإلمارات التسجيل في الدقيقة 15 اثر عرضية من 
يوسف جابر تابعها سعيد الكأس برأسه في مرمى احلارس بول 
س���وبراتا الذي حاول صدها دون جدوى، ثم عزز عامر مبارك 
تقدم أصحاب األرض بهدف ثان برأسية جميلة بعدما استفاد 

من الركنية التي رفعها سلطان برغش )35(.
وتألق حارس الهند س���وبراتا في إبع���اد أكثر من كرة كان 
أبرزها تس���ديدة سبيت خاطر من ركلة حرة بعيدة )55(، قبل 
ان يفش���ل في صد تس���ديدة علي الوهيبي الذي سجل الهدف 
الثالث لإلمارات بعدما تابع تس���ديدة اسماعيل احلمادي التي 
اصطدمت بأحد مدافعي الفريق الضيف وارتدت إليه فوضعها 

زاحفة في املرمى )66(.
واضاف البديل احمد جمعة الهدف الرابع من ركلة حرة )71(، 
ثم أنهى الوهيبي املهرجان بهدف خامس بعد متريرة متقنة من 

محمد عبدالرحمن )72(. 

مبارك الخالدي 
تتوجه بعث����ة منتخبنا الوطني صباح 
اليوم الى اليمن قادمة من العاصمة االماراتية 
ابوظبي، وذلك للمش����اركة في منافس����ات 
»خليجي 20« التي ستنطلق بعد غد، حيث 
س����يجري االزرق مرانه االول مساء اليوم 
على احد المالعب القريبة من ملعب مديرية 
المنصور بعدن الذي سيحتضن منافسات 
البطولة.ويرأس وفد المنتخب رئيس اتحاد 
الكرة الشيخ طالل الفهد وعضوية المدير 
االداري للبعث����ة يوس����ف اليتامى ومدير 
المنتخب أس����امة حس����ين والمشرف علي 
محمود والجهاز الفني المكون من الصربي 
غوران توڤاريتش ومس����اعده عبدالعزيز 
حمادة.وكان االزرق قد أقام معسكرا تحضيريا 
في مدينة ابوظبي تجاوز االسبوعين، حيث 
خاض خالله مباراتين وديتين مع المنتخب 
الهندي وفاز به����ا االزرق 9 -1 وتعادل في 

الثانية مع المنتخب العراقي 1-1.
وتطأ أقدام العبو االزرق االرض اليمنية 
وسط هواجس متعددة تطول الناحية االمنية 
ف����ي بلد الضيافة، حي����ث تعالت االصوات 

في أكثر من بلد خليج����ي مطالبة بتأجيل 
البطولة أو ترحيلها الى بلد آخر، اال ان إصرار 
االتحاد اليمني على موقفه باس����تضافتها 
وتأكيداته المتكررة بتوفير الحماية لالعبين 
واالداريين والوفود االعالمية المرافقة شجعت 
المنتخبات الخليجي����ة على الموافقة على 
المشاركة في الحدث التي تنظر اليه جماهير 

المنطقة بعين خاصة.

القائمة النهائية لغوران

وكان الجه���از الفن���ي للمنتخب قد 

استدعى نجم النادي العربي ومنتخب 
الرديف علي مقصيد لالنضمام الى قائمة 
الالعبين وهم: ن���واف الخالدي وخالد 
الرشيدي ومحمد الصالل واحمد الرشيدي 
ومس���اعد ندا ومحمد راش���د وحسين 
فاضل وعامر المعتوق وفهد االنصاري 
المش���عان  العنزي وعبدالعزيز  وفهد 
وبدر المطوع ويوس���ف ناصر وجراح 
العتيقي ووليد علي وعبداهلل البريكي 
وفهد عوض وخال���د القحطاني وخالد 
خلف وعبداهلل الشمالي وحمد العنزي 

ويعقوب الطاهر وصالح الشيخ واحمد 
عجب وطالل العامر.

األزرق في المجموعة األولى

وكانت القرعة قد قسمت المنتخبات 
المشاركة الى مجموعتين، حيث يلعب 
االزرق في المجموعة االولى الى جوار 
منتخب���ات اليمن وقطر والس���عودية 
وضمت المجموعة الثانية منتخبات كل 
من االمارات والبحرين والعراق وعمان 

حامل لقب النسخة الماضية.

فرق طوارئ لحماية البطولة

اليمنية  وقد اس���تنفرت االجه���زة 
المختلفة عبر تش���كيل فرق للطوارئ 
ضمن اط���ار الخط���ة العام���ة لتأمين 
البطولة في مسعى لب�ث شعور االمان 
والطمأنينة في نفوس المشاركين عبر 
ادارات الصحة والكه��رباء والمياه واالمن 
والمرور وتوفير عدد كبي��ر م�ن سي�ارات 
االس���ع�اف وأعداد غي���ر مح��دودة من 

المتط�وعين. 

بدر املطوع حل ثالثا بجائزة افضل العب آسيوي سابقا.. والفرصة مواتية لنيل املركز األول

خالد القالف

الفنان احمد مكي

العبو األزرق أنهوا معسكرهم في أبوظبي ويصلون عدن اليوم

املشجع الكويتي يحيي اجلماهير في مباراة البرازيل واألرجنتني

خسارة قطر أمام هايتي
ــر املنتخب القطري امام هايتي 0 ـ 1 وديا وسجل كونستنت مونتونا  خس
هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 53 بتسديدة قوية اودع من خاللها الكرة على 
ــار احلارس قاسم برهان، وضغط الفريق القطري بقوة بعد اهتزاز شباكه  يس
وسنحت له فرصة التعادل عبر سباستيان سورية لكن احلظ عانده بعدما ارتدت 

الكرة من االمين )59(.

مازالت توابع مباراة »أم درمان« املونديالية بني مصر واجلزائر 
تتوالى، حيث انتقدت صحيفة »الشروق« اجلزائرية الفنان الكوميدي 
املصري احمد مكي بسبب تصريحات له نشرتها صحيفة »األهرام« 
املصرية حول عدم حديثه عن اجلزائر مطلقا في أي من احلوارات 
الصحافية التي جت���رى معه، حيث قالت الصحيفة انه أخفق في 

التوبة عن انتقاده لبلده االصلي.
جاء ذلك في الوقت الذي متر فيه الذكرى السنوية االولى على 
احداث املباراة الش���هيرة في س���تاد أم درمان باخلرطوم لتحديد 
املتأهل لكأس العالم بني مصر واجلزائر، والتي شهدت أعمال عنف 

ترتب عليها توتر العالقات بني البلدين.
وأش���ارت الصحيفة في عددها الصادر االربعاء املاضي الى ان 
مكي والذي تراجعت أس���همه السينمائية في الفترة املاضية أمام 
أحمد حلمي بحس���ب الصحيفة ناقض نفس���ه، قائال: انه ال ينكر 
أصله اجلزائري، وال انتماءه ملدينة وهران أبدا، مبررا قلة كالمه عن 
اجلزائر بأنه ال يعرف عنها شيئا. وأضافت الصحيفة: كأنه يتحدث 

عن دولة في أميركا اجلنوبية، أو جمهورية في القمر أو زحل.
يذكر ان احمد مكي قد أصدر أغنيتني وقت األزمة العام املاضي، 
إحداهم���ا كانت بعنوان »فوقوا« للجمهورين املصري واجلزائري 
دعا فيها الى نبذ العنف قبل املباراة الشهيرة، لكنه رجع وأصدر 

أغنية راب اخرى بعنوان »مصر بلدي« بعد أحداث أم درمان.
وقالت الصحيفة: تراجع مكي � صاحب االصول اجلزائرية � عن 
موقفه السلبي السابق من بلده االصلي خالل االزمة املندلعة بني 

اجلزائر ومصر، على خلفية التأهل لكأس العالم.


