
االربعاء 23 فبراير 2011   47رياضة

خصخصوها وخلصونا..

في انطالق التصفيات اآلسيوية المؤهلة إلى أولمبياد لندن 2012

أكدا أن تعادل الشباب والتضامن كان عاداًلطالب لجنة الحكام بأن »تخف« على النصركاظمة يستغني عن ابراهيما وكميل يغيب عن مباراة القادسية 

»األولمبي« لفك غموض بنغالديش اليوم

العدواني: مشاركة منور الدوسري: فهد اليزال »بدون« في اتحاد الكرة
مع العربي »باطلة«

 عبدالعزيز جاسم
اعترض مشرف الفريق االول 
بنادي النصر محمد العدواني 
على رد لجنة المسابقات التابعة 
التحاد الكرة بش���أن مشاركة 
مداف���ع العربي عبيد منور في 
الجولة التاس���عة من الدوري 
الممتاز امام النصر، بعد ان قدم 
العنابي احتجاجا على مشاركة 
الالعب لع���دم اكتمال فترة ال� 
30 يوم���ا على انتقاله للعربي 
التي يش���ترطها  الفترة  وهي 
اتحاد الكرة للسماح الي العب 
الى  ن���اد محلي  باالنتقال من 

آخر.
 وأش���ار إلى ان منور كان 
العربي  ف���ي  حينها مس���جال 
لمدة 20 يوما فقط وخير دليل 
ان العربي طلب كتابا رس���ميا 
يفيد بأحقيته في المشاركة امام 
النص���ر بالرغم من ان االتحاد 
البطاقة لك��ن لجنة  اصدر له 
المس���ابق��ات ال تريد ان تقول 
انها هي الت���ي أخطات كما أن 

العربي ال يتحمل خطأها.
وطالب العدواني لجنة الحكام 
في اتحاد الكرة بأن »تخف« على 
النصر ألن مباريات النصر تشهد 
اخطاء تحكيمية كثيرة معظمها 
ضد فريقه وآخرها طرد غازي 

القهيدي امام السالمية.
وعن مواجه���ة الكويت في 
الجولة القادمة من الدوري قال 
ان النصر جاه���ز إال ان هناك 
العماني  الغيابات منها  بعض 
عصام فايل ال���ذي يعاني من 
تجمع دموي في الركبة وكذلك 
عبدالرحمن الموسى الغائب منذ 
فترة إال أنهما شاركا في تدريبات 

األمس.
 وأكد ان سياسة التحفيز من 

خالل صرف المكافآت مستمرة 
في حال استمرار فوز الفريق.

مواجهة دهوك

وفي سياق آخر اكد العدواني 
ان فريقه جاهز الستضافة دهوك 
العراقي 2 مارس المقبل ضمن 
الثالثة  المجموعة  منافس���ات 
بكأس االتحاد اآلسيوي وسيدخل 
الفريق معسكرا داخليا بفندق 
كراون بالزا استعدادا للمواجهة 
قبل يومين من المباراة، مضيفا 
ان المحترف البرازيلي غايرو 
تم قيده بدال من االردني مؤيد 
ابوكش���ك الذي رفض االتحاد 
القدم تس���جيله  الدولي لكرة 
في قائمة الفريق بسبب انتهاء 
التسجيل لينضم لباقي  فترة 
المحترفي���ن وه���م البرازيلي 
الياس والسوري محمد زينو 

والعماني عصام فايل.
ومن المقرر أن يصل فريق 
دهوك 27 الجاري وسيخوض 
تدريبين على الملعب الفرعي 
قبل ان يت���درب في االول من 
مارس على ستاد علي صباح 

السالم ملعب المواجهة.

الزنكي وشبيب: الدوري اليزال في الملعب

 عبدالعزيز جاسم 
اكد مشرف الفريق األول بنادي كاظمة عبداهلل 
الدوس����ري أن إدارة النادي قررت إنهاء التعاقد مع 
احملترف السنغالي ابراهيما با نظرا لعدم وصول 
بطاقت����ه الدولية حتى 19 اجلاري وهو نفس اليوم 
الذي غادر فيه الالعب البالد، مشيرا إلى ان الفريق 
سيكمل املوسم ب� 3 محترفني فقط وهم البرازيليان 

الكسندر وساندرو والنيجيري اوبينا. 
واشار الدوس����ري الى ان اوبينا لم يشارك في 
مواجهة العربي السابقة بالدوري املمتاز إلصابته 
بش����رخ في احدى اصابع قدمه إال انه ش����ارك في 
تدريبات األمس، ومشاركته أمام القادسية غدا غير 
مؤكدة، الفتا إلى أن الفريق سيعاني ايضا من غياب 
احلارس الش����اب عبدالعزيز كميل بعد إصابته في 
مباراة العربي بتمزق ف����ي العضلة االمامية، لكن 
في املقابل عاد احلارس ش����هاب كنكوني من جديد 

وسيشارك بعد تعافيه من اإلصابة. 

واضاف أن الوافدين اجلديدين عبدالوهاب اخلتالن 
من الشباب وسعد سرور من الساملية منحا الضوء 
االخض����ر للعب مع الفريق بعد انته����اء املدة التي 
اشترطتها لوائح احتاد الكرة للسماح لالعب املنتقل 
من ناد محلي إلى آخر وهي شهر واحد مشيرا إلى ان 

اخلتالن كان على دكة البدالء في مباراة العربي. 
وبني الدوس����ري ان العب الوسط فهد العنزي 
مازال مقيدا في احتاد الكرة كالعب »بدون« ما مينع 
إشراكه في أي مباراة مع عبداهلل الظفيري في حال 
تواجد 3 محترفني، مضيفا ان تفسير هذا االمر عند 

احتاد الكرة وليس كاظمة. 
اما عن عدم مشاركة املهاجم يوسف ناصر فاوضح 
انه ال يوجد أي خالف بني املدرب التش����يكي ميالن 
ماتش����اال والالعب، الفتا الى أن ماتشاال لديه عدد 
وافر من املهاجمني وهو الذي يحدد من سيش����ارك، 
كما ان ناصر حاليا مع املنتخب االوملبي وال يشارك 

في تدريبات الفريق.

 مبارك الخالدي
اتفق مدربا الش����باب والتضامن على ان نتيجة 
التعادل 1 � 1 في املباراة التي جمعت الفريقني مساء 
امس األول كان����ت عادلة بالنظر الى ما قدمه العبو 
الفريقني، وقال الزنكي ان األمر اجليد هو اننا لم نخسر 
وارتفع رصيدنا الى 30 نقطه ومازلنا في الصدارة، 
ولكن املباريات املقبلة ستكون اكثر حساسية وأهمية 
بالنس����بة لنا للحفاظ على تقدمنا وبالتالي انتزاع 

بطاقة التأهل دون النظر الى أي حسابات أخرى.
وعن أداء العبيه قال الزنك����ي ان العبيه قدموا 
مستوى جيدا أمام خصم ميتاز بحسن التنظيم والروح 
العالية وكان األقرب الى الفوز بعد الهدف الذي أحرزه 
في الدقيقة 84 ولكن بعزمي����ة العبينا وإصرارهم 
تقلص الفارق وحققنا التعادل بعده بدقيقة، وهذا 
دليل قوة املنافسة بني الفريقني خاصة انهما يحتالن 

املركزين األول والثاني في ترتيب الفرق.
 وأضاف ان املباراة كانت س����جاال بني الفريقني 
فالتضامن لعب بقوة منذ البداية بغية التسجيل في 
حني لعبن����ا على الهجمة املرتدة المتصاص حماس 
الالعبني واحلفاظ على شباكنا وفي الشوط الثاني 
أجرينا التبديالت التي أع����ادت فريقنا الى املباراة 

بقوة.
من جهته اعتبر مدرب التضامن سعد شبيب ان 
النتيجة كانت عادلة فالفريقان لعبا بش����كل مميز 
والش����باب من الفرق اجليدة من الناحية التكتيكية 
وميتلك العبني محترفني على مستوى عال صنعوا 
الفارق ومكنوا فريقهم من الصدارة حتى اآلن، وكنا 
األقرب للفوز ولكن الهدف القاتل منح الشباب نقطة 
ثمينة واليزال الدوري في امللعب فاملباريات املقبلة 

ال حتتمل اخلسارة للفريقني. 

»األوملبي« في تدريبه األخير قبل مواجهة بنغالديش   )عادل يعقوب(

)هاني الشمري( فهد العنزي يشارك مع كاظمة كالعب بدون   

محمد أشكناني سجل هدف التعادل للشباب   )عادل يعقوب( 

محمد العدواني

)هاني الشمري(  الزميل طالل احملطب متوسطاً ماهر الشمري والكرواتي روبيبيتش والالعبني حمد أمان وميتون تشودري  

 مبارك الخالدي
يس���تهل منتخبنا االوملبي 
مشواره في التصفيات اآلسيوية 
املؤهلة إلى اوملبياد لندن 2012 
مساء اليوم عندما يواجه منتخب 
بنغالديش على س���تاد محمد 
احلمد، وس���يلتقي املنتخبان 
في العاصمة دكا إيابا 9 مارس 
التأهل  املقبل. ويعتبر مشوار 
الى االوملبي���اد طويال وصعبا 
على األزرق اذا ما قدر له التأهل 
فق���د وضعت���ه القرعة ضمن 
املنتخبات ال� 22 التي تخوض 
الدور األول من البطولة اليوم 
حسب تصنيفها ونتائجها في 
تصفيات ونهائيات دورة األلعاب 
االوملبية 2008 في بكني، حيث 
تقام اليوم 11 مواجهة في ذهاب 
الدور األول على ان تقام مباريات 
املقبل لتتأهل  اإلياب 9 مارس 
الفرق ال���� 11 الفائزة إلى الدور 
الثان���ي لتتنافس ف���ي يونيو 
املقبل م���ع 13 منتخبا صنفت 
املتقدمة وتصبح  املراك���ز  في 
املواجهة ذهابا وإيابا علما بأن 
املنتخبات املصنفة من املركز 
األول حت���ى ال���� 13 هي كوريا 
اجلنوبية واس���تراليا والصني 
واليابان والع���راق والبحرين 
وقط���ر والس���عودية وكوريا 
الش���مالية وس���ورية ولبنان 

وأوزبكستان وڤيتنام.
 وس���يتأهل 12 منتخبا الى 

التصفيات  الثالث م���ن  الدور 
التي ستقام 21 سبتمبر املقبل 
حتى 14 مارس 2012 حيث يتم 
توزي���ع املنتخب���ات الى ثالث 
مجموعات تضم كل مجموعه 
أربعة منتخبات تلعب بنظام 
ال���دوري من مرحلتني ويتأهل 
بط���ل املجموعة مباش���رة الى 
النهائيات على ان يقام ملحق 
خاص للمنتخبات احلاصلة على 
الثاني في كل مجموعة  املركز 
لتتنافس على هوية املنتخب 
الذي سيمثل القارة في امللحق 

مبواجهة ممثل افريقيا.

استعدادات »األولمبي«

ولم تكن استعدادات االوملبي 
للبطولة مبش���رة حيث عانى 

املنتخ���ب في بداية جتمعه في 
يناي���ر املاضي من عدم اكتمال 
عناصره األساس���ية وخاض 
مباراتني وديت���ني امام األردن 
وسورية خسرهما األزرق 0-3 
و4-0 عل���ى التوالي، لينتظم 
املنتخب بع���د ان اكتمل عقده 
مطلع الشهر اجلاري في برنامج 
اعدادي داخل البالد حيث لعب 
مباراتني ف���از على اليمن 0-5 
وفريق القادسية حتت 21 سنه 
1-0، ويق���ود االزرق اجله���از 
الفني املكون من الوطنيني ماهر 
الشمري ويساعده خالد احمد 

حيث اختار املدرب 24 العبا.
وم���ن املتوق���ع ان ميث���ل 
االوملبي اليوم احلارس سليمان 
عبدالغفور وفي خط الدفاع احمد 

الرش���يدي وعبداهلل عشوان 
وسامي الصانع وغازي القهيدي، 
امان  الوس���ط حمد  وفي خط 
وعادل مطر وناصر فرج وناصر 
القحطاني، وفي املقدمة الهداف 
يوس���ف ناص���ر وعبدالهادي 
خميس، كما ميتلك الش���مري 
عناصر مؤهلة تشكل االوراق 
الرابحة للزج بها حسب ظروف 
املباراة ومنهم جابر جازع ومحمد 
دهش وعلي الشحمان وفيصل 
احلرب���ي وس���عود االنصاري 

وعبداهلل الرفاعي.
ويسعى االوملبي اليوم الى 
حسم املواجهة مبكرا وبنتيجة 
مريحة حتس���با ملباراة اإلياب 
في دكا إذ من املتوقع أال تساعد 
األجواء هناك العبينا على اللعب 

ارتفاع درجة  بأريحيه بسبب 
احل���رارة واألمطار وعليه فان 
اللعب بأسلوب هجومي بحت 
منذ البداية ووضع اخلصم حتت 
الضغط هو سالح األزرق اليوم 
مع التنوع في الطلعات الهجومية 
عبر األطراف او العمق خللخلة 
التكتل الدفاعي املتوقع للخصم، 
وعل���ى العبي الوس���ط تقدمي 
العون واملس���اعدة للمهاجمني 
اللتقاط الكرات الساقطة حول 
املنطقة والتسديد من بعد كأحد 
احللول وعدم إغفال إغالق املنافذ 
الدفاعية حتسبا للهجوم املرتد 
وكذلك تفادي التمرير اخلاطئ 
وفقدان الكرة بسهولهة خاصة 
ان منتخ���ب بنغالديش ميتاز 
بالسرعة واللياقة البدنية العالية 
كما ظهر عليه في دورة األلعاب 
اآلسيوية في غوانزو حيث قدم 
أداء الفتا يدل على تطور الكرة 
هن���اك بالرغم من خروجه من 

الدور األول.

 طاقم التحكيم

اللق���اء طاقم حتكيم  يدير 
لبنان���ي مكون من على صباغ 
للساحة ويساعده كل من علي 
عاي���د وزياد بي���راق واحلكم 
الرابع رضوان غندور، ويراقب 
املباراة االردني طالل السويلمني 
ومقيم احلكام البحريني احمد 

جاسم.

الشمري: سنلعب بأسلوب يكفل لنا الفوز
 مبارك الخالدي

قال مدرب املنتخب االوملبي ماهر الشمري ان استعداد 
املنتخب لم يكن بالشكل املثالي لعدم انتظام الالعبني في 
التدريبات وانشغالهم بني املنتخب وأنديتهم التي تخوض 
منافس��ات الدوري وهذا ما يجعل الالعب مشتت الذهن 
ولكن هذا ال مينع من اننا سنلعب باألسلوب الذي يكفل 
لنا حتقيق الفوز ألننا نلعب على ارضنا وبني جمهورنا. 
مشيرا الى انه يكن كل االحترام للمنتخب البنغالي الذي 
ش��هد تطورا في اآلونة األخيرة، جاء ذلك خالل املؤمتر 
الصحافي الذي جمعه ومدرب املنتخب البنغالي الكرواتي 

روبرت روبيبيتش مبقر احتاد الكره ظهر امس.من جهته 
قال الكرواتي روبيبيتش انني متابع جيد للكره الكويتية 
واألزرق يعتبر من أفضل خمسة منتخبات آسيوية وميتلك 
خبرة املباريات الدولية وفي نفس الوقت سنعمل على احلد 
من خطورة مفاتيح لعبه من خالل إغالق منطقة الوسط وهو 
أمر منطقي بالنسبة لفريقي الذي يعتبر حديث التكوين 
بالنس��بة لألزرق، مش��يرا الى ان منتخبه يضم خمسة 
العبني ممن لعبوا في منافسات دورة األلعاب اآلسيوية 
في غوانزو مؤخرا، وقد ادار املؤمتر الزميل طالل احملطب 

بصفته املنسق االعالمي للمنتخب االوملبي.

حديث الساعة

الكويت
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الثالثة الرياضية

بنغالديش

واحدة من اثنتني إما »خايفني« أو »مترددين« في موضوع 
خصخصة األندية، واألمران ليس����ا في صالح الرياضة وال 
يخدمان مس����تقبلها القريب جدا، وقد سبق ان تطرقت في 
وقت س����ابق الى بعض ما وصلنا اليه في احملافل القارية 
وما س����يصل إليه احلال دوليا ايضا اذا لم تتغير األوضاع 
ونواكب التطور، وال اعرف س����ببا واضح����ا ومبررا قويا 
للخوف أو التردد في خوض التجربة برغم أنها مطلب معظم 
األندية إن ل����م تكن كلها. وقد رصدت »األنباء« توجه اكثر 
من رئيس ناد حني استضافت رئيس مجلس إدارة النادي 
العربي جمال الكاظمي ورئيس مجلس إدارة نادي الكويت 
عبدالعزيز املرزوق ورئيس مجلس إدارة نادي القادس����ية 
باإلنابة فواز احلساوي وقد طالب الثالثة كبار املسؤولني 
في الدول����ة بخصخصة األندية وأجمع رؤس����اء ثالثة من 
أكبر األندية )مع احترامي للجميع( على أن يتم النظر في 
املوض����وع بجدية وحل القضية م����ن جذورها قبل أن جند 
أنفس����نا متأخرين عن العالم بأشواط ولن ينفعنا ساعتها 
الندم )وعض األصابع( على ما فات، وقد سبق أيضا لنواب 
في مجلس األمة ان قدموا اقتراحات ملش����روع اخلصخصة 
مثل د. حس����ن جوهر والنائب السابق عبدالعزيز املطوع 
لكنها لألسف بقيت حبيسة االدراج وستبقى إذا لم جند من 
يقرأ جيدا جتارب دول العالم التي منحت حق ادارة القطاع 
الرياضي لديها ملؤسسات القطاع اخلاص وجنحت، وبالتالي 
البد لنا من االستفادة من هذه التجارب الناجحة والهروب 
من حالة أن نكون »مطرودين« في الكثير من املس����ابقات 
والفعالي����ات الرياضية املتنوعة فلم����اذا التخصخصونها 

وتخلصونا؟!
 > > >

اإلعالمي علي الريس وكيل الوزارة املس����اعد لش����ؤون 
التلفزيون يستحق التهنئة والتقدير على جهوده املخلصة 
والدؤوبة التي مينحها لتلفزيون الكويت هذا اجلهاز اإلعالمي 
اخلطير الذي يعبر عن دولتنا احلبيبة وواجهتها اإلعالمية، 
ومبا أن الريس ولد بطنه����ا )التلفزيون( فإننا نذكره بأن 
القناة الثالثة حتتاج إلى وقفة خاصة ان مديرها الناش����ط 
بدر حسن يوجد في جعبته الكثير من األفكار مما يصب في 
صالح هذه القناة وأعتقد أن االس����تماع إليه قليال سيطور 
من أداء القناة الثالثة كثيرا وكثيرا جدا ألنه يحتفظ مبلفات 
كثيرة للتطوير لكنه يحتاج إلى وقفة الريس الذي نعتقد 
انه لن يبخل بها في سبيل التطوير والتجديد كما عرفناه 

وعهدناه.
آخر الكالم: نتمنى التوفيق ملنتخبنا األوملبي في بداية مشواره 
بالتصفيات املؤهلة إلى أوملبياد لندن 2012 ونذكر جماهيرنا 

الرياضية مبساندة املنتخب اليوم.
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