
 المطوع في ماليزيا للمنافسة على لقب أفضل العب آسيوي
 يأمـــل بدر املطوع والبحريني حســـني 
سلمان استعادة جائزة أفضل العب آسيوي 
التي مينحها االحتاد القاري اليوم في حفل 
خاص في العاصمة املاليزية كواالملبور، الى 

اخلزائن العربية بعد غياب ملدة عامني.
  وكان االحتاد اآلسيوي أعلن يوم اجلمعة 
املاضي الئحة نهائية مؤلفة من خمسة العبني 
مرشحني لنيل اجلائزة، ضمت العبني عربيني 
هما هداف القادسية بدر املطوع وجنم الرفاع 
البحريني حسني سلمان، فضال عن االيرانيني 
فرهاد مجيدي (االستقالل) وفرشيد طالبي 
(ذوب آهان اصفهان) واالســـترالي ساشا 
الكوري  ايلهوا  اونينوفسكي (سيونغنام 

اجلنوبي).
  ويعود التتويج العربي االخير الى العام 
٢٠٠٧ عندما حظي السعودي ياسر القحطاني 
مهاجم الهالل بشرف الفوز في اجلائزة بعد 
ابرهيم (٢٠٠٦) ومواطنه  القطري خلفان 

حمد املنتشري مدافع االحتاد (٢٠٠٥).
  وكان العب الوسط الياباني ياسوهيتو 
ايندو نال جائزة افضل العب في القارة عام 
٢٠٠٩،  متفوقا على اربعة العبني اخرين هم 
مواطنه كينغو ناكامورا والسوري فارس 
اخلطيب والبحريني ســـيد محمد عدنان 

وااليراني هادي عقيلي.
  وسمح فوز ايندو باللقب لبالده اليابان 
االنفراد بالرقم القياســـي مـــن حيث عدد 
االلقاب (٥ مرات)، بعد ان ســـبقه الى هذا 
الشرف مواطنوه ماســـامي ايهارا (١٩٩٥) 
وهيديتوشي ناكاتا (١٩٩٧ و٩٨) وشينجي 
اونو (٢٠٠٢)،  في حني حتتل كل من ايران 
والسعودية املركز الثاني برصيد ٤ القاب، 
االولى عبر خوداداد عزيزي (١٩٩٦) وعلي 
دائي (١٩٩٩) ومهدي مهداوي (٢٠٠٣) وعلي 
كرميي (٢٠٠٤)، والثانية بواسطة سعيد 
العويران (١٩٩٤) ونواف التمياط (٢٠٠٠) 
وحمد املنتشري (٢٠٠٥) وياسر القحطاني 
(٢٠٠٧)، مقابل مرة واحدة لقطر عن طريق 
خلفان ابراهيم خلفان (٢٠٠٦)، والصني عبر 
فان زهي هي (٢٠٠١)،  واوزبكســـتان عبر 

سرفر دجيباروف (٢٠٠٨).
  ومن شـــروط االحتاد اآلســـيوي منح 
جائزة افضل العب، حضور الالعب املتوج 
الستالم جائزته شـــخصيا، ما أبعد عددا 
كبيرا من النجوم اآلسيويني احملترفني في 
القارة األوروبية، وابرزهم على االطالق في 

األعوام املاضية العب وسط مان يونايتد 
االجنليزي الدولي الكوري اجلنوبي بارك 

جي سونغ.
  ويبدو املطوع الذي كان قريبا جدا من 
انتزاع اجلائزة عام ٢٠٠٦ عندما حل ثانيا 
خلف القطري خلفان ابراهيم خلفان وأمام 
السعودي محمد الشلهوب، حني قاد القادسية 
الى نصف نهائي دوري ابطال آســـيا قبل 
ان يخرج امام تشونبوك موتورز الكوري 
اجلنوبي، من أبرز االســـماء القادرة على 

اعادة اللقب الى اخلزائن العربية.
  وقاد املطوع امللقب بـ «املرعب الصغير» 
تيمنا باملهاجم الدولي السابق جاسم يعقوب، 
فريقه القادســـية الى نهائي كأس االحتاد 
اآلسيوي قبل ان يخسر امام االحتاد السوري 
بركالت الترجيـــح ٢-٤ (الوقتان االصلي 
واالضافي ١-١)   كما ان املطوع خاض فترتة 
جتربة في بداية املوسم مع ملقا االسباني لم 
تكن خامتتها سعيدة، فعاد ليسجل ٢٣ هدفا 
في مختلف املسابقات مع فريقه واملنتخب 

منذ شهر يناير.
  بزغ جنـــم املطوع عندمـــا أحرز هدف 
الفوز فـــي مرمى الســـاملية بنهائي كأس 
األمير موسم ٢٠٠١-٢٠٠٢ حني أشركه املدرب 
محمـــد إبراهيم للمرة األولى، ثم حقق مع 
فريقه الثالثية احمللية التاريخية في موسم 

.٢٠٠٣-٢٠٠٤
  وضم املدرب البرازيلي لويس ســـيزار 
كاربجياني املهاجم املطوع الى املنتخب في 
تصفيات كأس آســـيا ٢٠٠٤ ولم يكن يبلغ 
حينها الثامنة عشـــرة، ولعب الى جانب 

النجم بشار عبداهللا.
امتـــدادا ملجموعة من    ويعتبر املطوع 
خيرة املهاجمني الذيـــن اجنبتهم الكويت 
وابرزهـــم فضال عن يعقـــوب هداف كأس 
اخلليـــج األولى محمد املســـعود وفيصل 
الدخيل وحمد الصالح وترك املطوع معسكر 
املنتخب املشارك حاليا في كأس اخلليج في 
اليمن واجته الى ماليزيا للمشاركة في حفل 

توزيع اجلوائز الذي يقام سنويا.
  اما حسني سلمان (٢٧ عاما) فقاد الرفاع 
البحرينـــي الى نصف نهائي كأس االحتاد 
اآلسيوي أيضا، وكان قاب قوسني او ادنى 
من بلوغ النهائي بفوزه على القادسية في 
البحرين ٢-٠ في ذهاب نصف النهائي قبل 

ان يخسر امامه في الكويت ١-٤ ايابا. 

(أ.ف.پ)   املهاجم العماني عماد احلوسني طائرا في الهواء احتفاال بهدفه في البحرين 

 حارس اإلمارات ماجد ناصر تصدى لركلة جزاء من يونس محمود ..ومينعه من االنفراد باملرمى 

(االزرق .كوم)   بدر املطوع غادر بعد مباراة االزرق مع قطر الى ماليزيا 

 مقتل جندي يمني وإصابة ٣ في أبين

 مصرع خمسة مشجعين يمنيين

 الحراك الجنوبي سعيد بخسارة اليمن!

 الشلهوب: لم أتوقع الفوز الكبير

 أعلن مصدر امني ميني امس كمينا نصبه من يعتقد أنهم من أتباع 
تنظيم القاعدة أودى بحيــــاة جندي وإصاب ٣ آخرين مبديرية لودر 
في محافظة أبني جنــــوب البالد اثر انفجار لغم ارضي. وقال املصدر 
في تصريح إن «مهاجمني مسلحني يعتقد أنهم من القاعدة قاموا بزرع 
لغم ارضي وعند مرور دورية عســــكرية انفجر اللغم وأدى إلى مقتل 
جندي وإصابة ٣ آخرين في حني مت تبادل النيران مع املهاجمني». واكد 
ان احلادث وقع في منطقة بعيدة عن احلزام األمني املخصص حلماية 

«خليجي ٢٠» املقام في محافظتي عدن وأبني بجنوب اليمن.

 لقي خمسة من مشـــجعي املنتخب اليمني مصرعهم واصيب 
اثنـــان آخران اثر حادث مروري فـــي محافظة حلج جنوب اليمن 
حســـب ما افاد مصدر امني ميني. وقال املصدر ان احلادث حصل 
«إثر تصادم حافلة كانت تقل عددا من املشـــجعني قادمني من تعز 
وهم يحملون صور املنتخب اليمني وشعارات رياضية غير انها 

اصطدمت بسيارة ما ادى الى مصرع خمسة منهم».
  ونقل املصدر عن احد املصابني قوله «كنا نريد ان نلحق مبباراة 

منتخبنا مع السعودية وحدث ما لم نكن نتوقعه».

 انطلقت مسيرات الفرح والبهجة في احلراك اجلنوبي بعد خسارة 
اليمن أمام السعودية في املباراة االفتتاحية. وقد مت نشر أكثر من 
٣٠ الف جندي ميني قبل البطولة للحفاظ على الهدوء في اجلنوب 

الذي شهد في االشهر االخيرة اشتباكات كثيرة. 

 أكد محمد الشـــلهوب، قائد املنتخب السعودي، أنه لم يكن 
يتوقع الفـــوز الكبير الذي حققه منتخب بالده على حســـاب 
اليمن برباعية نظيفة في افتتاح البطولة، موضحا أن الفوز في 
تلك املباراة ال يعني بالضرورة ضعف اليمن الذي قدم مباراة 
متميزة وحتديدا خالل الشـــوط األول وكان األفضل في بعض 
فترات اللقاء ولكن الهدف املبكر الذي سجله أسامة املولد أربك 

احلسابات اليمنية.
  وعن مباراة بالده املقبلة أمام االزرق غدا، قال الشلهوب إن 
املباراة ستكون صعبة على العبي املنتخبني خاصة أنهما حققا 
الفـــوز في املباراة األولى وبحاجـــة اآلن إلى ثالث نقاط أخرى 

للتأهل للمربع الذهبي من كأس اخلليج. 

 دورة كأس الخليج العربي 
  العشرون في اليمن  
 من 22 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2010 
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 «كلهم» تعادل 
 حققت اإلمارات تعادال ثمينا 
مع العراق بطل آسيا ٠-٠ على 
ســـتاد ٢٢ مايو في عدن ضمن 

املجموعة الثانية.
  وتدين اإلمـــارات بتعادلها 
الثمني الى حارس مرماها ماجد 
ناصـــر الذي صد ركلـــة جزاء 
للعراق سددها يونس محمود 

في الدقيقة ٨٧.
  وفشل العراق في استغالل 
الظـــروف الصعبـــة ملنتخب 
اإلمارات الذي يشارك بالعبني 
من الصف الثاني، كما انه أكمل 
سلســـلة نتائجه السلبية في 
البطولة بعدما عجز عن حتقيق 
اي فوز في آخـــر ٦ مباريات 
وحتديدا منذ تخطيه قطر ١-٠ 
في «خليجي ١٨» في ابوظبي 

عام ٢٠٠٧.
  وحقـــق املنتخبان تعادلهما 
اخلامس على التوالي في البطولة 
بعدما ســـبق ان حققا النتيجة 
ذاتهـــا في «خليجـــي ٧ و٨ و٩ 

و١٧».
  وافتقر اإلمـــارات جلهود ١٠ 
العبني شكلوا في الفترة املاضية 
التي  التشكيلة األساسية  عماد 
اعتمد عليها مدربه السلوڤيني 
ستريشـــكو كاتانيتـــش خالل 
املباريات الودية وفي تصفيات 

كأس آسيا ٢٠١١ في قطر.
  وكان العـــراق، الباحث عن 
لقبه الرابع صاحب األفضلية في 
املباراة، ونوع في ادائه الهجومي 

املبـــاراة االولى ضمن    وفي 
نفس املجموعـــة اهدر منتخب 
عمان حامل اللقب اول نقطتني 
بتعادله مـــع نظيره البحريني 

١-١ امس.
  سجل عماد احلوسني (٣٧) 
هدف عمان، وابراهيم املشخص 

(٦٧) هدف البحرين.

مناسبات عدة.
  وسنحت للعراق فرصة ثمينة 
للتقدم بعدما ارتدت الكرة التي 
ســـددها مصطفى كرمي من يد 
املدافـــع فهد فريش ليحتســـب 
احلكم ركلة جزاء سددها يونس 
محمود لكن احلارس ناصر أبعد 

كرته ببراعة (٨٧).

عبر الكرات الطويلة من وسط 
امللعب بواســـطة نشـــأت اكرم 
والتحرك الفعال عبر اجلناحني 
من خالل املجهود الكبير لعماد 
محمد وعالء عبدالزهرة وهوار 
مال محمد ويونس محمود الذين 
أمام  اللمســـة االخيرة  افتقدوا 
مرمى احلارس ماجد ناصر في 

تـرفــع �صـركـة ني�صــان لأدوات ال�صيـد والدفــاع

 اأ�صمى اآيــات التهــاين والتربيكات
اإىل مقام ح�سرة �ساحب ال�سمو اأمري البالد

ال�صيخ �صباح الأحمد اجلابــر ال�صبــاح حفظه اهلل
و�سمو ولـــي العهـــــد

ال�صيخ نــواف الأحمد اجلابــر ال�صبــاح حفظه اهلل

واإىل رئي�س الحتاد الكويتي ورئي�س الحتاد الآ�سيوي

ونائب رئي�س الحتاد الدويل للرمايـــة

ال�صيخ �صلمــان �صبـاح ال�صـامل احلمـود ال�صبـاح
واإىل جميع ال�سعب الكويتي الكرمي

وذلك لالإجناز امل�سرف لأبطال الرماية يف دورة الألعاب الآ�سيوية 

والتي اختتمت موؤخرًا  يف مدينة غوانزو ال�سينية 

متمنني لهم دوام التوفيق وحتقيق املزيد من الإجنازات لرفعة بلدنا احلبيب 


