
 العب وسط الزمالك حسن مصطفى تألق أمام املصري 

 الشيخ طالل الفهد حرص على التواجد في املباراة على الرغم من الوعكة الصحية التي أملت به ويبدو الشيخ خالد الفهد والشيخ تركي اليوسف              (األزرق .كوم) 

 المطوع في رحلة شاقة ذهابًا وإيابًا من اليمن إلى ماليزيا لحضور حفل أفضل العب

 «مسابقات اآلسيوي» تجتمع اليوم لتحديد مصير القادسية في «المحترفين»
 عبدالعزيز جاسم

  تعقد جلنة املســـابقات في االحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم اجتماعا اليوم لتحديد أسماء الفرق 
التي ستشارك في دوري أبطال آسيا للمحترفني 
املوسم املقبل، وسترفع توصيات باستثناء بعض 
الفرق للمشاركة خصوصا فريقي ملحق دوري 
أبطال آســـيا، وبالتالي فإن اسم نادي القادسية 
ســـيكون املوضوع األبرز للنقاش بعد حتقيقه 
مركز الوصيف في كأس االحتاد اآلسيوي للموسم 
احلالي، لذلك مت إدراج اسمه مع االحتاد السوري 
املتوج باللقب. وكان القادســـية قد أرسل كتابا 
إلى االحتاد اآلســـيوي يطلب فيه استثناءه من 
الكيان التجـــاري في الوقت احلالي، كي يتمكن 

من املشاركة في دوري األبطال.
  ويعول القادسية كثيرا على بعض األصوات 

في جلنة املسابقات التي ترى أن تواجد نصف 
مقعد فـــي دوري امللحق، لـــن يؤثر على نظام 
البطولة بل بالعكس سيكون عامال ايجابيا للدول 
األخرى باالرتقاء وتطويـــر الدوريات، وعامال 
مساندا ألن يكون هناك دوري للمحترفني فيها 

في املواسم املقبلة.
  كما ان األمر االيجابي اآلخر هو وصول فريق 
كويتي للمرة الثانية على التوالي لنهائي كأس 
االحتاد اآلسيوي بعد الكويت، ما يدل على تفوق 
الكرة الكويتية، كمـــا ان احلضور اجلماهيري 
الكبير املتواجد فـــي كل مباراة يكون فيها أحد 
األندية الكويتية طرفا، ســـيكون له تأثير أيضا 
خصوصا بعد أن شاهد رئيس االحتاد اآلسيوي 
محمد بن همام بأم العني، في نهائي كأس االحتاد 
اآلســـيوي الـــذي أقيم على ســـتاد جابر امتالء 
املدرجات، والتنظيم اجليد والتقرير املميز من 

مراقب املباراة.
   ولكـــن جميع هذه األمـــور والتوصيات من 
جلنة املسابقات لن يكون لها أي تأثير في حال 
رفضها املجلس التنفيذي في االحتاد اآلسيوي 
في اجتماعه الذي يعقد غدا ليحدد بشكل نهائي 
أســـماء الفرق الثالثة التي ستشارك في امللحق 

رسميا.

  المطوع إلى ماليزيا

  ومن جهة أخرى، يغادر جنم القادسية واألزرق 
بدر املطوع مســـاء اليوم من عدن إلى اإلمارات 
ثـــم إلى ماليزيا، حلضور حفـــل اختيار أفضل 
العب في آســـيا، ثم يعود الـــى اليمن ظهر يوم 
اخلميس ٢٥ اجلاري للمشاركة في مباراة األزرق 
مع السعودية في اليوم نفسه ضمن «خليجي 
٢٠»، وبالتالي فإن مشاركته أساسيا تعود الى 

املدرب الصربي غوران توفاريتش بسبب اإلرهاق 
جراء السفر.

  وســـيكون املنافـــس األبرز للمطـــوع على 
جائزة أفضل العب في آســـيا، االسترالي ساسا 
اوغنينوفسي العب سيونغنام الكوري اجلنوبي 
الذي أحرز لقب دوري أبطال آســـيا، كما اختير 
أفضل العب في املباراة النهائية، وبالتالي فإن 
نقاط دوري أبطال آسيا تكون أكثر من نقاط كأس 
االحتاد اآلسيوي، إال ان املطوع يعول كثيرا على 
التصويت الداخلي في اللجنة والنقاط السابقة 

في أغلب املباريات والتي حاز تقريبا نقاطها.
  ويأمل املطوع ان يتحقق حلمه باحلصول على 
جائزة أفضل العب آسيوي كأول العب كويتي 
يحقـــق هذا االجناز، بعـــد ان فقد فرصة احراز 
اللقـــب عام ٢٠٠٦ الذي كان من نصيب القطري 

خلفان ابراهيم خلفان. 

 إبراهيم حسن: أشكر 
جماهير المصري

  على شتمي
الكـــرة   وجـــه مديـــر 
ابراهيم حســـن  بالزمالك 
الشـــكر جلماهير املصري 
البورسعيدي على شتمها 
له وشـــقيقه حسام باألم، 
التي جمعت  املباراة  خالل 
الفريقني والتي انتهت بفوز 

الزمالك.
  واضـــاف حســـن فـــي 
تصريحات تلفزيونية عقب 
املباراة: لم نكن نتوقع شتم 
جماهيـــر املصري للتوأم، 
خاصـــة ان هناك حالة من 
االرتباط العاطفي جتمعنا 
بهم منذ ان كان شـــقيقي 
حسام يقود الفريق وكنت 
اعمل معه مديـــرا للكرة، 
متابعا: املصري وقف على 
قدميه بعد فترة من الهبوط 
في املستوى بفضل اهللا ثم 
رئيس النادي الراحل سيد 
متولي وحســـام وابراهيم 

حسن. 

 األهلي يوافق على استقالة البدري.. وفوز قاتل للزمالك
 القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

  تقدم اجلهـــاز الفني للنادي األهلي 
املصري بقيادة حسام البدري املدير الفني 
للفريق باستقالته رسميا إلى جلنة الكرة 
بالنادي ظهر أمس في أعقاب الهزمية التي 
مني بها الفريق أمام االسماعيلي ١-٣ 
في املرحلة احلادية عشرة من الدوري 

املصري لكرة القدم.
  ووافقت جلنـــة الكرة بالنادي على 
اســـتقالة البدري وجهازه املعاون بعد 

اجتماع اللجنة امس.
  في الوقت نفسه، تردد اسم البرازيلي 
الفنـــي لفريق أهلي  ريـــكاردو املدير 
طرابلس الليبي بقـــوة ليكون البديل 
املناســـب وترددت أنباء داخل النادي 
بأن جلنة الكـــرة أرجأت قرارها حلني 
االتصال بريكاردو وامتام التعاقد معه 
خالل الساعات القادمة خاصة أنه كان 
املرشح األول منذ فترة كبيرة لتدريب 

الفريق.
  وكانت جماهير األهلي قد وجهت نداء 
للبدري باالكتفاء بالفترة التي قضاها 

في تدريب األهلي.
  وطالبت اجلماهير البدري باالستقالة 

ووجهت له هتافها قائلة «كفاية يا بدري» 
في الوقت الذي غـــادرت فيه جماهير 
اإلسماعيلي في حالة ســـعادة غامرة 
بالنتيجة واألداء، لتواصل نتائج األهلي 

السلبية خارج أرضه.
  وعلـــق املدرب العـــام لألهلي عالء 
ميهوب في املؤمتر الصحافي الذي عقد 
عقب املباراة، ان اجلهاز الفني لن يحمل 
العبي الفريق مسؤولية اخلسارة بأي 
شكل، وان هدف اإلسماعيلي األول املبكر 

اربك أوراق األهلي.
  كما اشـــار ميهوب الـــى ان بعض 
الالعبني لعبـــوا بعصبية مما افقدهم 
تركيزهم بشكل كبير، وأن هناك أخطاء 
سيتحدث عنها اجلهاز الفني مع الالعبني، 
مؤكدا ان تلك الهزمية ســـتكون دفعة 

للفريق في املرحلة املقبلة.
  ووجه ميهوب حديثه جلماهير األهلي 
قائال «أعرف ان اجلماهير غاضبة ومن 
حقهـــا التعبير عن هذا الغضب، ولكن 
اقول لهم ان التعويض فيما هو قادم. مهم 
ان يكون هناك منافسة من فرق اخرى 

والتعويض في املباراة القادمة».
  وفي مباراتني أخريني بنفس املرحلة 

تغلب إنبي على االحتاد السكندري ٢-٠ 
وتعادل مصر املقاصة مع اجلونة ٠-٠. 
ومن توابع خسارة االحتاد ان متت اقالة 
املدرب البرازيلى كابرال، وتعيني محمد 

عامر مديرا فنيا.

  أغلى فوز للزمالك

  وعلى ســـتاد القاهرة الدولي، قدم 
املصري عرضا قويا أمام الزمالك رغم 
خسارته ٠-١ ، وكان هو األفضل واألخطر 
على مدار فتـــرات اللقاء ولكن العبيه 
تسابقوا في إهدار الفرص السهلة التي 

سنحت لهم خاصة في الشوط األول.
أنقذ  إبراهيم  البديل محمـــد    ولكن 
الزمالك من فخ املصري وسجل له هدف 
الفوز الثمني في الدقيقة الرابعة من الوقت 
بدل الضائع بتسديدة ماكرة على يسار 
أمير عبداحلميد وذلك بعد مراوغة أكثر 
من العب في املصري ليعاقب املصري 

على الفرص العديدة الضائعة.
  ورفع الزمالك رصيده إلى ٢٤ نقطة 
في الصدارة وجتمد رصيد املصري عند 
١٦ نقطة ليتراجع إلى املركز السادس 

بفارق األهداف خلف مصر املقاصة. 

 جراغ يغيب عن مواجهة األصفر 

 الفحيحيل في لقاء مهم مع اليرموك

 قرعة األندية الخليجية تسحب الجمعة

 النصر لالحتفاظ باألمل أمام الكويت في «تنشيطية اليد»
 

 مبارك الخالدي ـ عبدالعزيز جاسم 
  يغيب جنم العربي محمد جراغ عن املواجهة املرتقبة 
التي جتمع االخضر مع القادسية غدا االربعاء، ضمن 

منافسات كأس االحتاد بسبب االيقاف.
  وكان جــــراغ قد حصل على انــــذار تكتيكي اثناء 
جلوسه على مقاعد االحتياط في مباراة فريقه امام 
كاظمة في اجلولة الســــابعة، علما أن الالعب اليزال 

يعاني من اصابه لم يتعاف نهائيا.

  ومــــن املتوقع ان يدفع مــــدرب العربي البرازيلي 
مارسيلو كابو بالعبي منتخب الرديف الذين ظهروا 
بشكل الفت في االونة االخيرة، وهم املدافعان احمد 
ابراهيم ومهدي املوسوي، اضافة الى املهاجمني حسني 

املوسوي وعلي اشكناني.
  وفي معسكر القادســــية، وبعد ان رفضت جلنة 
املسابقات في احتاد الكرة طلبه بتأجيل املواجهة او 
السماح بتسجيل عدد اكثر من ٥ العبني من فريق حتت 

٢١ ســــنة، سيضطر مدرب القادسية احلالي الصربي 
غوران ماتكوفيتش إلى االعتماد على العناصر املتوافرة 
لديه، واملتمثلة في العبي اخلبرة مع العبي الرديف 
اخلمسة وهم عمر بوحمد ومحمد القطان وعادل مطر 
وضاري سعيد وسعود املجمد الذين سيصلون اليوم 

من الصني بعد املشاركة في اسياد غوانزو. 
  وتأكد غياب بدر بوحمد الذي تعرض لالصابة في 
احلوض، لينضم إلى فيصل العنزي الذي لن يشارك 

ايضا بســــبب عدم انتهاء مرحلة التأهيل من عملية 
الرباط الصليبي التي اجراها في الصيف املاضي. 

   وتدرب القادســــية امس بحضور ٩ العبني فقط، 
وسيعول الفريق كثيرا على السوريني فراس اخلطيب 
وجهاد احلسني، بعد عودتهما من سورية حيث امضيا 
اجازة عيــــد األضحى املبارك، كما يغيب عن االصفر 
املدرب محمد إبراهيم الرتباطه مع قناة «دبي» الفضائية 

لتحليل مباريات «خليجي ٢٠» في اليمن. 

 حامد العمران
  تعود رحى املنافســـة الى البطولة التنشيطية لكرة اليد على صالة 
الشـــهيد فهد األحمد في الدعية، بعد توقف قسري دام ٤ أسابيع تقريبا 
بسبب عطلة العيد وإعداد األزرق آلسياد غوانزو، وستنطلق مباريات 
املجموعة األولـــى بلقاء يجمع الفحيحيل (٦ نقـــاط) مع اليرموك (٥) 
في الـ ٤:٣٠ مســـاء، فيما يتقابل في املباراة الثانية الصليبخات (٤) مع 
التضامن (نقطة واحدة) في الـ ٦، وفي لقاء ناري يلعب الكويت (٦) مع 
النصر (نقطة واحدة) في مباراة ســـيضع فيها العنابي كل خبرته من 
اجل حتقيق الفوز واحملافظة على بصيص األمل للتأهل إلى الدور نصف 
النهائي، ألن النصر ميلك كل مقومات الفوز، ولكن حظه الســـيئ جعله 
يخســـر مباراتني كانتا في متناول اليد. يعتبر اللقاء األول الذي يجمع 
الفحيحيل مع اليرموك األهم، وقد يحدد وبشـــكل كبير فريق الصدارة، 
علما ان الفحيحيل لم يذق طعم اخلسارة ويشارك الكويت في الصدارة، 
فيما فقد اليرموك نقطة واحدة فقط بتعادله مع النصر، ويطمح اليوم 
خلطـــف الصدارة مؤقتا، وهو مؤهل لذلك لوجـــود عناصر قادرة على 
حتقيق الفوز، الســـيما ان الفريق يتطور من موسم آلخر، بعد اكتساب 
العبيه اخلبرة بقيادة صانع األلعاب محمد العوض الذي بدأ يعرف كيف 
يقود الفريق إلى شاطئ األمان. من جانبه، يعتبر الفحيحيل أكثر الفرق 
جاهزية الكتمال صفوفه، ووجود العناصـــر القادرة على تنفيذ الفكر 
التكتيكي للمدرب اجلزائري ســـعيد حجازي الذي يعرف جيدا من أين 

تؤكل الكتف، من خالل تسريع ايقاع اللعب وتنفيذ الهجوم املرتد.

 المنامة ـ ناصر محمد
  تسحب في السابعة من مساء يوم اجلمعة املقبل قرعة بطولة األندية 
اخلليجية الـ ٢٦ لكرة القدم بحضور ممثلي األندية املشاركة في البطولة 
وعددها ١٢ ناديا ميثلون الكويت، اإلمارات، سلطة عمان، قطر والبحرين، 
في حني أعلن االحتاد السعودي اعتذاره عن عدم املشاركة وبناء عليه فقد 

تقرر ضم فريقني هما العربي الكويتي واألهلي اإلماراتي كبديلني. 

 دورة كأس الخليج العربي 
  العشرون في اليمن  
 من 22 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2010 
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  األزرق.. «ناصر» على قطر
 عبدالعزيز جاسم

  اســـتهل األزرق مشواره في 
خليجي ٢٠ بفوز ثمني على قطر 
بهدف من رأسية يوسف ناصر 
ليقتنص ٣ نقاط غالية في سعيه 
النهائي،  الدور نصـــف  لبلوغ 
وبهـــذه النتيجة يحل منتخبنا 
ثانيـــا فـــي املجموعـــة األولى 
وبفارق األهداف خلف املنتخب 
الســـعودي الذي  ضرب بقوة 
وحقق فوزا سهال على نظيره 
اليمني املضيف ٤ ـ ٠ وســـجل 
االهداف االربعة اسامة املولد (٤) 
الشلهوب (٥٨) ومهند  ومحمد 
عســـيري (٧٢ من ركلة جزاء) 
ومشعل السعيد (٩٠)، ليحقق 
بذلك االخضر السعودي اول ثالث 

نقاط له في البطولة.
  وفي الشوط األول فطن العبو 
األزرق سريعا حملاولة القطريني 
الوسط  بالســـيطرة على خط 
واملبـــادرة بالهجوم وأحســـوا 
باخلطر بعد تســـديدة حسني 
ياسر من داخل منطقة اجلزاء بعد 
مرور دقيقتني ليرد األزرق سريعا 
بانطالقة من وليد علي سدد كرة 
مخادعة زاحفة مرت بجانب القائم 
األيســـر للعنابي ورغم اضاعة 
الفرصة إال انها كانت الســـبب 
الرئيسي وراء سيطرة منتخبنا 
على زمام األمور وأعطت حرية 
التحرك للثالثي بدر املطوع وفهد 
العنزي ويوسف ناصر الذي كاد 
ان يفتتـــح النتيجة بعد مرور 
١٠ دقائق من متريرة متقنة من 
املطوع إال ان احلارس القطري 
كان لتسديدة يوسف باملرصاد 

 حقق فوزاً مهماً على العنابي ليصبح ثانياً خلف السعودية التي تغلبت على اليمن باألربعة 

واتضح من خالل مجريات الشوط 
تعليمات املدربي الصربي غوران 
توفاريتش للظهيرين محمد راشد 
وعامر املعتوق بعدم التقدم مع 
الكاملة للعنزي  إعطاء احلرية 
ووليد في هذا اجلانب حتى متكن 
االزرق من اصطياد هدف التقدم 
بعد مراوغة مميزة من العنزي 

في اجلهة اليمنى ليرسلها متقنة 
على رأس ناصر الذي وضعها 
على ميني برهـــان الذي اكتفى 
بالتفرج عليها (٢٨) وساهم هذا 
الهدف كثيرا في تشتيت صفوف 
قطر وأعطى افضلية لألزرق في 
تســـلم زمام املبادرة في الـ ١٥ 
دقيقة األخيرة إال ان التدخالت 

القوية من العبي قطر أعاقت تقدم 
العبينا خصوصا املطوع الذي 
تعرض ألكثـــر من دخول قوي 
ويحسب في هذا الشوط الثبات 
الكبير حلـــارس االزرق نواف 
اخلالدي في اخلـــروج للكرات 
العرضية كما تألق قلبا الدفاع 
مساعد ندا وحسني فاضل وحدا 

من خطورة سبيستيان سوريا 
وحسني ياسر كما كان الثنائي 
طالل العامر وجراح العتيقي في 
قمة التركيز ولم يسمحا لالعبي 

قطر باالختراق من العمق.
  وفي الشوط الثاني تراجع 
العبو األزرق كثيرا إلى الوراء 
من أجل احلفــــاظ على هدف 

التقدم واعتمــــدوا كثيرا على 
التي كانت  الهجمات املرتــــدة 
ناجحــــة في أول ربع ســــاعة 
من هذا الشــــوط عــــن طريق 
تسديدات فهد العنزي ومحمد 
راشــــد، فيما حرمت العارضة 
تقدم األزرق بالهدف الثاني بعد 
رأسية مســــاعد ندا، وشهدت 

الدقيقة ٦٠ دخول عبدالعزيز 
املشعان بدال من وليد علي إال 
ان هذا التغيير لم يفك احلصار 
القطري على مرمانا والذي كان 
فيه اخلالدي النجم األول بعد 
أن تصــــدى النفراديــــن األول 
من سوريا والثاني من حسني 
ياســــر. وأنقذ احلكم العماني 

عبداهللا احلراصي منتخبنا من 
هدف التعادل عندما ألغى هدفا 
التسلل  صحيحا لقطر بداعي 
ولم تفد تبديالت غوران وكانت 
أكثرها دفاعيــــة بعد ان ادخل 
فهد االنصاري بدال من يوسف 
ناصر لينجــــح باحلفاظ على 

الهدف الوحيد. 

 جنم األزرق  يوسف ناصر يحاول مراوغة مدافع قطر 


