
الخميس 3  مارس 2011   47رياضة

أمتنى أن تكون األخب���ار األخيرة التي ترددت عن 
بعث احلياة في مفاصل دوري الدمج مرة أخرى غير 
صحيحة، وإذا كانت نية احتاد كرة القدم صادقة وجادة 
في إعادة هذا الدوري سيئ الذكر فإنها بصدد العودة 
بكرة القدم الكويتية إلى املربع األول وأنا ش���خصيا 
ومثلي كثيرون يخالفونه وال يتمنونه ألنه أثبت عدم 
ج���دواه، فوج���ود 14 ناديا ف���ي دوري واحد من دون 
أن يكون هناك دوري درج���ة أولى يعتبر خطأ قاتال 
وجرمية ترتكب في حق كرة القدم التي حتتاج للتطوير 
واملضي قدما، ال أن تتراجع وتتخبط في متاهات سبق 
أن دخلت إليها وخرجت منها بتجربة »خالية الدسم« 
من دون أي فائدة بينما يتسارع العالم من حولنا في 

طريق االحتراف.
وإذا كان البد منه واجلماعة »معزمني« بحجة تطبيق 
بعض شروط االحتراف التي يطالب بها االحتاد اآلسيوي 
للدخول في معترك األندية التي وصلت إلى مستويات 
متقدمة، ولهم احلق في ذلك وأنا معهم خاصة انني قد 
ذكرت ذلك في مطالبات سابقة، فهناك اقتراح بأن تكون 
هناك مشاركة لبعض الفرق من الشركات الوطنية مثل 
الوطنية لالتصاالت وزي���ن وڤيڤا وبعض القطاعات 
العسكرية كاجليش والشرطة باإلضافة إلى الشركات 
والوزارات التي من املمكن ان تصنع فرقا جيدة ومستعدة 
للمش���اركة بجدية، وفي هذه احلالة نكون قد وسعنا 
دائرة التنافس لتطوير كرة القدم وكذلك نفذنا بعض 
ش���روط دوري احملترفني ورفعنا ع���دد فرق الدرجة 
املمتازة، وللذكرى فقد س���بق أن كانت هناك دراسات 
لتنفي���ذ مثل هذه الفكرة لكنها بقيت على الورق فقط 
فلماذا ال يتم تنفيذها اآلن في الوقت الذي أصبحنا فيه 

بحاجة شديدة لها؟
ورغم أننا نع���رف أن الوقت قد أصبح ضيقا اآلن 
للتنفيذ قبل بداية املوسم اجلديد لكن املصلحة العامة 
تقتضي أن نبذل جهدا كبيرا لنحقق قفزات إلى األمام 
ونثبت وجودنا في النسخة اجلديدة من دوري احملترفني 

اآلسيوي.
اذن اآلن س���تكون اخلطوة املقبلة عند احتاد الكرة 
ال���ذي يجب عليه أن يخاطب الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة على وجه الس���رعة حتى تقوم مبراس���لة 
اجلهات س���الفة الذكر لتحديد مش���اركتها، مع األخذ 
في االعتبار مس���ألة الوقت، ولكن متى أدرك مسؤولو 
الهيئة واحتاد الكرة خطورة عدم وجود فرق كويتية 
في دوري احملترفني سيكون األمر سهال وسيتم اتخاذ 

القرار بأسرع وقت.
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دوري الدمج.. مرفوض بالثالث!

حديث الساعة

استقالة كابو.. وجراغ يعتزل اللعب نهائيًا

عبداهلل العنزي
في آخ���ر تصريح ل���ه، برر 
مدرب العربي السابق  البرازيلي 
مارس���يلو كابو اخلسارة امس 
األول امام األهل���ي اإلماراتي في 
افتتاح مباريات املجموعة الرابعة 
أبطال اخلليج باإلرهاق  لدوري 

الذي يواجهه العبو األخضر حيث 
انهم خاضوا 3 مباريات في غضون 
اسبوع فقط، وهذا ما اثر كثيرا على 
أدائهم، مشيرا في الوقت ذاته الى 
ان الفريق مازال ميلك حظوظا في 
التأهل الى الدور نصف النهائي من 
البطولة بشرط ان يفوز مببارياته 

املقبلة. وتضم املجموعة فضال عن 
العربي واألهلي اإلماراتي األهلي 

البحريني.
وأضاف كاب���و خالل املؤمتر 
الصحافي الذي جمعه مع مدرب 
األهل���ي اإلمارات���ي االيرلن���دي 
ديڤيد اوليري ان���ه ملتزم أدبيا 

بعدم إشراك اي العب غير ملتزم 
الفري���ق، وهذا األمر  بتدريبات 
ينطب���ق على خال���د خلف الذي 
غاب عن التدريبات مؤخرا، مضيفا 
البطولة  انه س���يطوي صفحة 
اخلليجية مؤقت���ا للتركيز على 

املباريات املقبلة في الدوري.

عبدالعزيز جاسم ـ عبداهلل العنزي
واف����ق مجلس ادارة الن����ادي العربي على 
االس����تقالة التي تقدم بها م����درب فريق الكرة 
البرازيلي مارس����يلو كابو لرغبته في العودة 

الى البرازيل لتدريب احد االندية.
وتأتي هذه االستقالة بعد النتائج السلبية 
التي حققها االخضر في الفترة املاضية، وكان 
اخرها اخلسارة امام االهلي االماراتي 1 � 2 امس 

االول ضمن دوري ابطال اخلليج.
وقد اوكل مجلس االدارة مهمة قيادة الفريق 
مؤقتا الى مساعد كابو فاضل مطر حتى التعاقد 
مع م����درب جديد، وقد تردد ان مجلس االدارة 

قد يستعني بالوطني احمد خلف.
إلى ذلك، في مفاجأة من العيار الثقيل أعلن 
جنم خط وس����ط العربي محمد جراغ اعتزاله 
اللعب نهائيا دون توضيح األس����باب، وجاء 
هذا اإلعالن عقب خس����ارة العربي من األهلي 

اإلماراتي أمس األول.
وأشار مصدر ل� »األنباء« الى أن معنويات 
جراغ في تراجع كبير بعد األداء الهزيل الذي 
يقدمه من مباراة إلى أخرى وعدم قدرته على 
العطاء بنفس املستوى الذي ظهر به في بداية 
املوس����م، كما انه ال يريد أن يكون س����ببا في 

تراجع نتائج العربي.
وتعرض جراغ في اآلونة األخيرة لهجوم 
كبير من قبل اجلماهير العرباوية بعد اخلسارة 
الثقيلة من الكويت في الدوري املمتاز 1 � 5 ثم 
من القادسية 0 � 2 ولم يظهر جراغ في املباراتني 
بالشكل اجليد وكان احد أسباب اخلسارتني مع 
خالد خلف الذي لم يشارك مع الفريق في أي 
مباراة منذ ذلك احلني ورمبا يسير على خطى 
جراغ ونشاهده في املوسم املقبل خارج الكويت 
ويسير على خطى من سبقوه مبا يسمى »هجرة 

الالعبني غير الشرعية«.

اجتماع مع جراغ

من جانبه قال مشرف الفريق األول عبدالنبي 
حافظ انه علم من وسائل اإلعالم بخبر اعتزال 
جراغ، وان الالعب كان متحمسا جدا قبل مواجهة 
األهلي ويريد حتقيق الفوز كهدية للجماهير 
لتعويض تراجع مستواه في الفترة األخيرة 
إال أنه لم يوفق في املباراة حاله حال أي العب 
آخر، مشيرا إلى أن اجلهازين الفني واإلداري 
سيجتمعان مع الالعب اليوم أو غدا للوقوف 
على هذا القرار وأس����بابه ومحاولة ثنيه عنها 

خصوصا أنه لديه املزيد ليقدمه.
وأش����ار حافظ الى ان الفريق كله لم يكن 
في مستواه املعهود بالرغم من إضاعة الفرص 
الكثيرة طوال الشوطني، مبينا ان نظام البطولة 

يتيح تأهل فريقني من كل مجموعة ما يعني أن 
األمل مازال كبيرا في التأهل للدور ربع النهائي 

في حال الفوز في مباراتني من أصل 3 فقط.
وبنينّ أن الفريق سيعود للتدريبات اليوم بعد 
ان منح املدرب الالعبني راحة أمس لالستعداد 
ملواجهة النصر األحد املقبل في الدوري املمتاز، 
وسيعاني الفريق غياب حسني املوسوي لإلصابة 
وخالد الرشيدي لإليقاف، متمنيا اال تنعكس 
اخلسارة امام األهلي على مباراة النصر التي 
تعتبر حاسمة من أجل مواصلة املنافسة على 

اللقب.

هجوم الذع

ووجه رئيس جلنة احملترفني بالعربي جاسم 
عاشور هجوما الذعا على مدرب الفريق البرازيلي 
كابو الذي فشل في تقدمي املستوى املأمول ان 

يظهر عليه الفريق هذا املوسم.
وقال س����بق ان أعلنا مرارا وتكرارا وجهة 
نظرنا في هذا املدرب فهو غير كفء لقيادة ناد 
بحج����م وعراقة العربي، ففي كل مباراة يلعب 
بتش����كيلة جديدة مما افقد الفريق االنسجام 
داخل امللعب، الفتا الى انه بخصوص التعاقدات 
مع احملترف����ني البرازيليني فهو يفرضهم على 
الفريق وهم غير جديرين باللعب مع العربي، 
وبالنس����بة لي فكابو ومحترفوه البرازيليون 

»ما اشتريهم بربع دينار«.
وعن اعالن جراغ اعتزاله اللعب نهائيا اكد 
عاش����ور ان جراغ كان عبئ����ا على الفريق في 
املباريات السابقة، وهو لم يعد بنفس القوة التي 
كان عليها في املواس����م السابقة، وانا مندهش 
لقراره، فكل العب مير بفترة انعدام الثقة ويجب 
عليه ان يس����تعيد مهارته في اقرب وقت وان 
يعود لقيادة األخضر فيما تبقى من املوس����م 

وبعدها لكل حادث حديث.
وب����نينّ انه طلب من رئي����س العربي جمال 
الكاظمي ان يك����ون التعاقد مع احملترفني من 
اختصاص جلنته بدءا من املوس����م املقبل بعد 
ان فش����ل الفريق في التعاق����د مع اي محترف 

يفيده هذا املوسم.

جوني والمحاسبة

من املتوقع أن يلجأ املدرب البرازيلي كابو 
الى عدم اش����راك مواطنه جوني في املباريات 
املقبلة بس����بب ظهوره مبستوى متواضع في 
جميع املباريات التي شارك فيها منذ انتقاله في 
يناير املاضي ورمبا يتعجل اجلهاز اإلداري في 
اتخاذ قرار بالتخلي عن خدماته في حال عدم 
عودته ملستواه املعهود وإشراك مواطنه فابيو 

الذي يعتبر أفضل منه في الوقت احلالي.

عاشور: »المدرب ومحترفوه ما أشتريهم بربع دينار!«

موسى يدعو العطار العتزاله

»السباحة« إلى الدوحة اليوم

 اس���تقبل د.عبدالعزيز العطار كابنت النادي العربي واملنتخب 
الوطني الس���ابق أحمد موسى، مبناسبة مهرجان اعتزاله العربي 

القادسية.
 وقال د.العطار ان النجم اخللوق موس���ى، يعتبر قدوة جيدة 
لالعبني الش���باب الصاعدين، ومتن���ى أن يتخذوه قدوة لهم، ففي 
املس���تطيل األخضر هو جنم ال يش���ق له غبار، أم���ا خارجه فهو 

شخص خلوق ومتواضع.
 بدوره، ش���كر موس���ى العطار، وقال ان دعمه للرياضة ليس 
غريبا عليه على اإلطالق، وفي اخلتام قدم موس���ى للعطار درعا 

تذكارية بهذه املناسبة.

يغادر وفد املنتخب 
الوطن���ي للس���باحة 
والغطس اليوم متوجها 
الى قطر للمشاركة في 
بطولة اخلليج الثامنة 
القصي���ر،  للمج���راة 
الوفد نائب  وي���رأس 
رئيس احتاد السباحة 
الغريب واحمد  حميد 
اداري���ا واحمد  فرمن 
عب���اس مدي���را فنيا 
للس���باحة باإلضافة 
الى 56 سباحا وغطاسا 
و24 إداري���ا ومدرب���ا 

وحكما واخصائيا.
اك���د حميد  وق���د 
الغري���ب ان البطولة 
الدوحة  تس���تضيفها 
خالل الفترة من 12-3 

مارس اجلاري ويشارك فيها دول مجلس التعاون اخلليجي، مضيفا 
ان ابطال الكويت اس���تعدوا جيدا خالل الفترة الس���ابقة من اجل 
احملافظة على انتصارات الكويت في بطوالت اخلليج واالحتفاظ 
باللقب. واشار الى سعي أبطال الكويت الى حتطيم االرقام ملختلف 
املراحل السنية لهذه البطولة، مشيدا بالدعم الالمحدود الذي يقدمه 
رئيس االحتاد الشيخ خالد البدر من اجل االرتقاء برياضة ألعاب 
املاء وحتمله الكثير من املصاريف للس���باحني، وشكر املسؤولني 

بالهيئة العامة للشباب والرياضة على جهودهم ودعمهم للوفد.
من جانبه، اكد املدير الفني للس���باحة احمد عباس اس���تعداد 
املنتخب مبختلف املراحل الس���نية لهذه البطولة واحلرص على 
حتطي���م االرق���ام واحملافظة على اللقب وتوق���ع ان يحقق ابطال 

الكويت الكثير من املفاجآت.

مبارك الخالدي
يعقد املكتب التنفيذي املنبثق عن مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب 
والرياضة برئاسة نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة محمد املسعود اجتماعا 
مهما في ال� 10:30 صباح اليوم مبقر الهيئة ملناقشة بعض البنود املدرجة 
على جدول االعمال، ومنها التوصية باعتماد تنظيم البطولة الدولية للرماية 
التي ينظمها احتاد الرماية لتقام بش����كل سنوي كونها حتمل اسم صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد، واالعالن عن توصية للموافقة على رفع 
سقف البدالت املخصصة للمشاركات اخلارجية لالندية والالعبني واحلكام 
والوفود الرسمية التي متثل البالد في بادرة لدعم االندية وكوادر الالعبني 
واحلكام والوفود الرسمية لتأدية مهامهم في متثيل البالد على النحو االكمل 
خصوصا ان املخصصات املالية لتلك الوفود لم يجر عليها اي تغيير منذ 
س����نوات بالرغم من املناش����دات الرياضيني العديدة مسؤولي الهيئة رفع 

سقف البدالت لتتماشى مع ما هو مطبق في الدول االخرى.
كما ستتم التوصية الشهار نادي الهوكي بعد ان استوفت اللجنة املكلفة 
بتسيير اعمال النادي الشكل القانوني املطلوب الشهار النادي وفق اللوائح 
والنظم القانونية املعمول بها في البالد آخذين في االعتبار املشاركات العديدة 
للنادي داخل وخارج الكويت واعداد الالعبني الذين استقطبتهم اللعبة منذ 

بداية تكوينها، كما سيناقش االجتماع بند ما يستجد من اعمال.

ستاد جابر

وعلمت »األنباء« ان اللجنة بصدد االجتماع مع نائب مدير عام الهيئة 
لشؤون االنش����اءات والصيانة عصام جعفر ملناقشته حول اسباب تأخر 
افتتاح ستاد جابر على الرغم من الوعود التي قطعت حول موعد االفتتاح 

الذي كان مقررا بالتزامن مع االحتفال باالعياد الوطنية.
كما سيتم االستيضاح عن آخر تطورات االعمال في الستاد وعن املعوقات 
التي تواجهها الهيئة بشأن االعالن عن افتتاح الستاد بشكل رسمي ونهائي 
وعما اذا كانت االس����باب خارج نطاق الهيئ����ة وتتعلق بارتباطات االندية 

العاملية في هذا التوقيت كما روج لذلك مؤخرا.

يقام في الساعة الثالثة عصر اليوم االجتماع ال� 19 لسباق اخليل 
على مضمار املغفور له الشيخ عبداهلل اجلابر بفروسية األحمدي. 
ويش���تمل السباق على 5 أشواط قيد فيها للمرة األولى 50 جوادا 
وفرسا من مختلف الدرجات تتنافس على الكؤوس واجلوائز املالية 
القيمة. وستشهد جميع األش���واط منافسات قوية أهمها الشوط 
اخلامس الرئيسي حيث سيحتدم الصراع بني أطايب اجلياد لنيل 

شرف الفوز بكأس سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد.

حدد االحتاد اآلس����يوي لكرة القدم يوم 30 اجلاري موعد س����حب 
قرعة تصفيات كأس العالم 2014 واملقرر إقامتها بالبرازيل، حيث 
سيتم س����حب قرعة األدوار التمهيدية منها، علما ان األزرق سيدشن 

مشواره في التصفيات بدءا من الدور الثاني.

 أشاد مدرب األهلي اإلماراتي االيرلندي ديڤيد اوليري مبا قدمه
    العبوه خالل املباراة، قائال ان فريقه كاد ينهي املباراة من الشوط 
األول لو أحسن املهاجمون استغالل الفرص التي أتيحت لهم، مشددا 

على ان العربي قدم مباراة جيدة يستحق من خاللها اإلشادة.
وانتقد اوليري أرضية ستاد صباح السالم التي أقيمت عليها 
املب���اراة مؤكدا انها ال تصلح إطالق���ا للعب كرة القدم. وعن ركلة 
اجلزاء التي احتسبت للعربي قال اوليري انه لم ير الركلة بشكل 
واضح إال ان العبيه أكدوا له انها غير صحيحة على االطالق، مبينا 

ان األهلي خاض املباراة من دون أي محترف إلصابتهم جميعا.

 عبدالعزيز العطار يتسلم درعا من أحمد موسى

عامر املعتوق ظهر بشكل جيد أمام شورتان  )األزرق.كوم(

حميد الغريب

»الهيئة« ترفع السقف المالي للوفود
اعتماد بطولة الرماية الدولية وإشهار »الهوكي«

كأس ولي العهد  في فروسية األحمدي

»اآلسيوي« يحدد موعد قرعة كأس العالم

أوليري مستاء من األرضية

إبراهيم: بروڤة مطمئنة للدوري الممتاز

كابو يبرر الخسارة باإلرهاق

إدغار: الدفاع سبب هزيمتنا أمام القادسية

محمد جراغ في مباراة العربي أمام 
األهلي اإلماراتي )األزرق. كوم(

عبدالعزيز جاسم
قال م���درب القادس���ية محمد 
إبراهيم انه سعيد بأداء فريقه اول 
من امس أمام ش���ورتان األوزبكي 
في بطولة كأس االحتاد اآلسيوي 
والفوز برباعية نظيفة، مش���يرا 
إلى أنه وضع التشكيلة املناسبة 
للمباراة رغ���م الغيابات الكبيرة، 
مشيدا في نفس الوقت باملستوى 
الذي ظه���ر به ع���ادل مطر الذي 
يش���ارك مع الفريق ألول مرة في 
هذه البطولة. وأضاف ان الالعبني 
طبقوا ما طلب منهم داخل امللعب 
خصوصا في الشوط الثاني بعد أن 
تناقلوا الكرة بسالسة من الدفاع 
الفرص  الذي استغل  الهجوم  إلى 
ومتكن من تسجيل األهداف، وأن 
الفريق لدي���ه املزيد ليقدمه خالل 
اجلوالت املقبلة. وبني إبراهيم أن 

مباراة شورتان كانت مبثابة بروڤة 
مطمئنة ملواجهة اجلهراء في الدوري 
املمتاز األحد املقبل حيث ان الدوري 
في مراحله األخيرة ويجب التركيز 
عليه بصورة كبي���رة لالحتفاظ 
بلقبه، الفت���ا إلى أن ذلك ال يعني 
انه ال يريد اللعب بنفس القوة في 
كأس االحتاد بل بالعكس سيسعى 
للمنافسة على لقبها أيضا لكن علينا 
السير خطوة خطوة لتحقيق كل 
ما نصبو إلي���ه. متمنيا ان تكون 
هذه النتيجة الكبيرة التي حققها 
الالعبون مبثاب���ة دفعة معنوية 
كبيرة لالعبني في قادم املباريات.

الشمالي وفاضل يغيبان

من جانبه، أشار مشرف الفريق 
عبداهلل احلقان ال���ى أن الالعبني 
أرادوا أن تكون بدايتهم قوية في 

البطولة وحتقق لهم ذلك، مشيرا 
الى ان الفريق الذي سيحصد ال� 9 
نقاط في املباريات التي ستقام على 
أرضه س���يتأهل إلى الدور الثاني 
مباشرة وهذا ما يسعى إليه األصفر، 
مضيفا أن القادسية سيزداد قوة 
بعودة طالل العامر وصالح الشيخ 
املوقوفني من النسخة املاضية من 
أمام  البطولة حيث سيش���اركان 

االحتاد السوري.
وعن اصابة املدافع علي الشمالي 
قال انه بدأ باجلري اخلفيف إال انه 
سيكون خارج تشكيلة الفريق أمام 
اجلهراء، بينما اليزال حسني فاضل 
خارج احلسابات في الوقت احلالي 
لعدم تعافيه من اإلصابة التي حلقت 
به مؤخرا مبينا أن الشمالي وفاضل 
سيكونان الغائبني الوحيدين عن 

مواجهة اجلهراء االحد املقبل.

وأضاف احلقان ان املدرب محمد 
إبراهيم فضل إعطاء الالعبني حصة 
تدريبية أمس على ان يكون اليوم 
راحة، الفتا إلى أن الالعبني بذلوا 
الفترة  جهدا بدنيا كبيرا ط����وال 
املاضية ويحتاج الالعبون للراحة 
لكن تداخل املسابقات ال يسعفهم 
وبالتالي نشاهد اإلصابات املتكررة 

من مباراة ألخرى.
من جهته، حمل الروسي إدغار 
الدفاع مسؤولية اخلسارة  غيس 
الكبيرة بس����بب ع����دم تركيزهم 
اننا  املتكررة، مضيفا  وأخطائهم 
حاولنا ان جناري القادسية طوال 
الشوطني لكننا خسرنا في النهاية، 
كما اننا افتقدنا عددا من محترفينا 
بس����بب لوائح االحتاد اآلسيوي 
التي ال تسمح بإشراك أكثر من 3 

محترفني من داخل القارة.


