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المحترفون الخمسة.. لهم وعليهم
اختلفت الرؤى فيما يتعلق مبشاركة ٥ محترفني اجانب 
مع فرقهم حسب قرار جلنة املسابقات في اللجنة االنتقالية 
لكرة القدم باحداث بعض التعديالت في الالئحة اخلاصة 
بالالعبني احملترفني، االمر الذي تلقته االندية باالستحسان 
واالستهجان معا، فاملؤيدون للقرار يرونه في مصلحة اللعبة 
وتطويرا لقدراتها ومنفعة لالعبني احملليني واجلماهير ايضا، 
فعندما يكون لديك ٥ محترفني على مستوى فني عال فمن 
شأنه ان يدفع بك نحو التميز والتألق داخل امللعب ويعود 
بالطيور املهاجرة الى املدرجات ويحرك الدماء في عروق 
املســـتوى العام للدوري الذي يعاني في االساس من فقر 
دم واضح، فيما يرى املعارضون انه يسلب حق الالعبني 
املواطنـــني في متثيل فرقهم ومن ثـــم الوصول الى خدمة 
املنتخب االول، فأين ســـيجد الالعب الكويتي مكانا له في 
ظـــل وجود هذا العدد الكبير من احملترفني اذا وضعنا في 
االعتبار ان مركز احلراسة سيقلل ايضا عدد الالعبني الى 

٥ ايضا في بقية املراكز.
ويشدد املعارضون على انهم سيخسرون خدمات عناصر 
شـــابة خصوصا انها تتطلع خلدمة فريقها مبقابل مادي 
بسيط ال يقارن برواتب احملترفني، ويذهبون الى ابعد من 
ذلك بأننا مازلنا هواة وعندما يطبقون االحتراف الشامل 

فالمانع من استقدام ١٠ محترفني وليس ٥ فقط.
ويتســـاءل آخرون: ماذا ســـتفعل االندية التي ال متلك 
مصادر متويل اخـــرى امام املقتدرين ماديـــا مثل ناديي 
الكويت والقادســـية؟ هل تذهب الى اللجان اخليرية مثال 

لتمويلها ماديا؟
ونحـــن اذ نبحث عن املصلحة العامـــة للعبة، فرأينا 
ان وجود احملترفني االكفاء من شـــأنه ان يعزز من قدرات 
الفرق الفنية ويســـاهم الى حد كبير في تنشيط الذاكرة 
اجلماهيريـــة، ومثلما يقولون «اللي عنـــده يدفع»، وهذا 
حق مكتسب لالندية ان جتلب ٥ محترفني، لكن برأينا ان 
تواجدهم دفعة واحدة في امللعب سيقلل من فرص العبينا 
الوطنيني واالنسب من وجهة نظرنا ان يسمح مبشاركة ٣ 
منهم واثنني في االحتياط، ولكل فريق احلق في استبدال 
محترف مبحترف اثناء املباراة، وبذلك نضمن احليادية في 
متثيل الالعبني لفرقهم، ونتمنى ايضا من اللجنة االنتقالية 
االستماع الى آراء اجلمعية العمومية وهي االندية صاحبة 
الشأن بهذا القرار كي نكفل لالندية املقتدرة متيزها ولالندية 

غير املقتدرة حق تواجدها في املنافسة.
ناصر العنزي

األزرق األولمبي يهزم الجهراء بصعوبة
اختتم مرحلة اإلعداد األولى والثانية تبدأ نوفمبر المقبل

(سعود سالم)العب اجلهراء عادل حمود يحاول قطع الكرة من أمام العب املنتخب األوملبي

قائد فريق بوسارة يتسلم كأس الدورة من مضحي احلسيني

مهاجم السد افونسو الفيس محاصرا بني العبي األهلي شاهني علي وحمد العنزي          (رويترز)

أمان ويوسف ناصر.
ولفت احلســـيني الى ان 
مشـــاركة األزرق في بطولة 
التضامن اإلسالمي في طهران 
لم تتأكد لعدم وصول كتاب 
رسمي بإلغاء أو االبقاء على 

البطولة.

ان املرحلة الثانية ســـتبدأ في 
نوفمبر املقبل، وستشهد اختبار 
العبني آخرين، الفتا الى ان هناك 
٣ العبني مت اختيارهم للمنتخب 
األول، وسيتمكنون من اللعب 
مع األوملبـــي ألنهم أقل من ٢٣ 
سنة، وهم حسني كنكوني وحمد 

مشيرا الى مشاركة األزرق في 
البطولة الثانيـــة للمنتخبات 
األوملبية لدول مجلس التعاون 

اخلليجي.
واوضح ان مرحلة االعداد 
األولى انتهت مع مباراة اجلهراء، 
وشهدت مشاركة ٢٤ العبا، علما 

األحالم حقق حلمه بلقب بوسارة
حقق فريق االحالم حلمه وأحرز لقب دورة بوسارة الرمضانية 
لكرة القدم التي أقيمت بنظام خروج املغلوب مبشـــاركة ٣٢ فريقا 
حتت رعاية النائب عســـكر العنزي بعد فوزه في املباراة النهائية 
على فريق مداهللا البذالي بثالثة اهداف مقابل ال شيء. وقد استطاع 
فريق االحالم السيطرة على مجريات اللقاء على مدار الشوطني عبر 
الهجمات املنظمة واالداء الرفيع من العبيه الذين سجلوا ثالثة اهداف 

رائعة. ومتيز العبو بوسارة باالنتشار اجليد في أرجاء امللعب.
في املقابل، حاول فريق مداهللا البذالي تنظيم صفوفه وتعويض 
النتيجة من خالل شـــن بعض الهجمـــات املنظمة، ولكن لم يحالفه 

احلظ في تسجيل أي هدف شرفي على االقل.
وحاول العبو الفريق بقيادة جنمه ساري دهيم استغالل بعض 
الهجمات املرتدة على مرمى فريق االحالم وكان حارس املرمى باملرصاد 
من خالل تألقه وإبعاد الكرات عن شباكه التي ظلت نظيفة ويرجع 

ذلك ايضا الى الدفاع املميز للفريق.
وقام رئيس اللجنة املنظمة مضحي احلسيني وممثل راعي البطولة 
بتتويج الفريق البطل والوصيف. واحســـن العب مسامح االسلمي 

وأحسن حارس تركي وهداف البطولة علي حسن.

زوران أو توماس مرشح
لتدريب ناشئي أزرق السلة

 يحيى حميدان
تتجه النية لدى احتاد كرة الســـلة، الى اعفاء املدرب عبدالرحمن حسني 
من مهمة تدريب منتخب الناشئني قبل املشاركة في بطولة اسيا املقررة في 

ماليزيا من ١٩ الى ٣٠ نوفمبر املقبل.
يأتي ذلك لعدم تفرغ املدرب خالل فترة استعدادات االزرق الرتباطه مع 
فريق النصر مبعسكر خارجي، اضافة الى استعداداته النطالق بطولة الدوري 

في ١٥ نوفمبر، مما يشكل تضاربا كبيرا في التركيز بني املهمتني.
وكان حسني قد حاول اقناع االحتاد بقدرته على قيادة النصر ومنتخب 
الناشـــئني، بحيث يخصص لكل فريق ســـاعتني بعد عودته من املعســـكر 
اخلارجي للعنابي الذي ســـيقام في مصر، وســـيعود في ١٠ اكتوبر املقبل، 

وهو ما رفضه بعض اعضاء االحتاد.
وافادت بعض املصادر في االحتاد بأن الهيئة العامة للشباب والرياضة، 
ترفض حتمل تكاليف اعارة املدرب الذي يرتبط بعقد مع احد االندية، لتواجد 
٤ مدربني حاليني يرتبطون بعقـــود مع االحتاد، وهو ما قد يعجل بصدور 
قرار اعفاء حســـني من مهمته، بعد ان قاد ازرق الناشئني في بطولة اخلليج 
االخيرة التي اقيمت في قطر خالل الفترة من ١٤ الى ١٩ اغســـطس املاضي، 

وحل منتخبنا في املركز الثاني.
ويدرس القائمون على االحتاد اسناد مهمة تدريب منتخب الناشئني الى 
املدرب الصربي زوران كريكوفيتش مدرب املنتخب االول، أو مواطنه توماس 
مســـاعد مدرب نادي الكويت، حيث ابدت ادارة االبيض استعدادها العارة 
املدرب لالحتاد. وميتلك توماس خبرة كبيرة في قيادة منتخبات الناشئني، 

اذ سبق له تدريب منتخب ناشئي السعودية وحقق معهم نتائج الفتة.
على صعيد آخر اختار احتاد كرة الســـلة اعضاء اللجنة الفنية لالحتاد 
للموسم اجلديد، وتضم اللجنة نائب رئيس االحتاد خليل ابراهيم رئيسا، 
وعضوية يوسف خريبط واحمد العصفور وعبدالرحمن امني وعبدالرزاق 

سليمان وعبدالرحمن العنزي ومحمد العميري وشيخة اخلالدي.
ووافق االحتاد على املشاركة في البطولة اآلسيوية الثانية للصاالت املقررة 
في ڤيتنام من ٣٠ من اكتوبر الى ٨ نوفمبر املقبلني، وسيتم اختيار ٤ العبني 

لتمثيل املنتخب في البطولة، واختير ابراهيم اداريا ضمن الوفد.

الحسين يتدرب مع األصفر
وكيتا يؤجل مغادرته لڤالنسيا

عبدالعزيز جاسم
شارك احملترف السوري جهاد احلسني 
في تدريبات القادسية مساء اول من امس، 
بعد راحة ملدة ٤ أيام على اثر اإلصابة التي 
أملت به مؤخرا، وهي عبارة عن كدمة في 
الركبة. وعاد الى التدريب ايضا مساعد ندا 
ونواف املطيري بعد شفائهما من كدمات 
خفيفة تعرضا لها في التقســـيمة القوية 
بني العبـــي الفريق، وكانت مبثابة مباراة 
ودية، فيما غـــاب حمد العنــزي لظـروف 

خاصة.
من جهة أخرى، بعـــد ان قرر محترف 
القادســـية العاجي ابراهيما كيتا، تأجيل 
موعد السفر الى مدينة ڤالنسيا االسبانية 
في األيام املاضية خلوض جتربة احتراف 
مع النادي االســـباني، غادر امس السبت 
الى بالده لقضاء إجازة عيد الفطر املبارك، 
ومن ثم التوجه الى ڤالنسيا ملدة ١٠ أيام، 

ثم يعود الى الكويت.

السالمية في «األثقال» للمرة األولى
أكد مشــــرف لعبة رفع األثقال في نادي الساملية عبدالعزيز الدوسري أن 
اللعبة تخطو بخطوات ثابتة نحو االســــتحقاقات املقبلة. وسيشارك النادي 
وألول مرة منذ تأسيسه في لعبة رفع االثقال، بعد أن حظيت اللعبة في الفترة 
األخيرة باشادة واســــعة والقت استحسانا من أعضاء مجلس ادارة النادي، 
موضحا أن فريق رفع األثقال يخضع للتدريبات اليومية، وهو في طور اعداد 
فريق يعتمد على األشبال والناشــــئني من أجل تشكيل قاعدة قوية للتفوق 
وحتقيق االهداف . ومن جانب آخر، تعاقد نادي الســــاملية مع جهاز تدريبي 
جديد لرفع األثقال يتكون من: املدرب الوطني سعود العنزي مدربا لألشبال، 

واملدرب املصري أحمد جابر لفئة الناشئني للموسم اجلديد.

السماوي تعادل مع الفحيحيل
عبدالعزيز جاسم

تعـــادل الســـاملية مـــع الفحيحيل ٢-٢ 
في املباراة الودية التي اقيمت على ســـتاد 
الفريقني للموسم  ثامر ضمن اســـتعدادات 

اجلديد.
سجل أهداف السماوي مشاري العازمي 
وفرج لهيب، بينما ســـجل هدفي الفحيحيل 
محمد راكان. وتعتبر هذه املباراة هي األخيرة 
للسماوي قبل املغادرة غدا االثنني الى القاهرة 
إلقامة معســـكر تدريبي يستمر ٨ ايام، قبل 

خوض منافسات كأس االحتاد.
وقدم الساملية عرضا جيدا في الشوط االول 
توجه بهدفني، بعد ان كان متأخرا بهدف في 
بداية الشوط، وأراد املدرب البلجيكي وليام 
توماس الوقوف على مستوى جميع الالعبني، 
فاستبدال ١١ العبا، ما أدى الى تراجع املستوى 

واستقبال هدف التعادل.
ولم يشارك في صفوف الساملية احملترف 
النيجيري اميانويل والعماني سعد السعدي 

الذي التزال قدمه في اجلبس.

ويعقوب املطيري.
قـــال مدير  املباراة  وبعـــد 
منتخبنا األوملبي أمين احلسيني 
ان الهدف من برنامج االعداد هو 
الوقوف على التشكيلة املثالية 
التصفيات  للمنتخب خلوض 
املؤهلة الى أوملبياد لندن٢٠١٠، 

األخيرة، أرسل دهش تسديدة 
قوية من داخل املنطقة سكنت 
البديل بندر  شـــباك احلارس 
الثالث  الهدف  الشمري معلنة 

لألزرق.
اللقـــاء احلكـــم طالل  أدار 
العنزي وعاونه هاشم الرفاعي 

حقق السد وصيف بطل 
الموسم الماضي فوزه الثاني 
وجاء على حساب األهلي 
العائد الـــى دوري الدرجة 
األولى ٣-٠ فـــي المرحلة 
الثانية من الدوري القطري 

لكرة القدم.
سجل األهداف علي حسن 
عفيف (٥) وحسن الهيدوس 
(٣٢) والبرازيلي دي سيلفا 

.(٦٧)
ورفـــع الســـد رصيده 
الى ست نقاط في صدارة 
الترتيب بفارق األهداف امام 

الغرافة حامل اللقب.
لم يجد السد اي صعوبة 
في تحقيق الفوز، ولو حالفه 
التوفيـــق أكثر لجاء بعدد 
وافر من األهداف كما حدث 
في مباراته األولى أمام ام 

صالل (٥-٠).
وكانت مهمة األهلي في 
المقابل صعبة في التصدي 
لسيطرة السد طوال المباراة 
باســـتثناء الدقائق العشر 
التـــي خرج فيها  األخيرة 
البرازيلي فيليبي جورج 
قائد السد الذي قدم مباراة 
جيدة حيث متع الجمهور 
بمهارته الى جانب مواطنيه 

دي سيلفا وافونسو.
وفي مباراة ثانية، أهدر 
الخور فرصة تحقيق فوزه 
االول وسقط في فخ التعادل 
الســـيلية ١-١.  مع ضيفه 
تقدم الخور عبر البحريني 
السيد عدنان (٧٦)، وعادل 
الكاميروني جوزيف جوب 

للسيلية (٩١).
وكان السيلية افلت في 
الجولة األولـــى أيضا من 
الخســـارة في الوقت بدل 
الضائع التـــي تعادل فيها 
مع العربي ٢-٢ في الدقيقة 

.٩٣

مبارك الخالدي 
اختتم منتخبنـــا األوملبي 
مرحلـــة اإلعـــداد األولى بفوز 
صعب علـــى اجلهراء ٣-٢ في 
مباراة ودية أقيمت مساء أول من 
امس على ستاد مبارك العيار، 
الثانية من  وســـتبدأ املرحلة 

االعداد في نوفمبر املقبل.
وانتهى الشوط األول بتقدم 
اجلهـــراء بهدفـــني أحرزهمـــا 
البرازيليان توبانغو من تسديدة 
صاروخية من خارج املنطقة، 
لم يســـتطع حـــارس األزرق 
محمد الظفيـــري التصدي لها 
(١٨)، واضاف ويلسون الهدف 
الثاني من ضربة جزاء بعد ان 
ملست الكرة يد املدافع فهد حمود 
داخل املنطقة (٣٢).وعموما كان 
اجلهراء هو األفضل واألخطر، 
خالل هذا الشوط بفضل جتانس 

خطوطه وخبرة العبيه.
وفي الشوط الثاني، أجرى 
مدرب اجلهراء صالح العصفور 
عدة تغييرات، رد عليها مدرب 
األزرق األوملبي ماهر الشمري 
بتغييرات مماثلة، أثمرت سيطرة 
األزرق، والحـــت لالعبيه عدة 
فرص أبرزها ركلة جزاء ضائعة 
في الدقيقة ٦٩ بعد عرقلة محمد 
دهش داخل املنطقة، نفذها فهد 
ثامر تصدى لها احلارس املتألق 

سطام احلسيني.
ولم مير وقت طويل حتى 
تلقى دهـــش متريـــرة خلف 
املدافعني وضعته في مواجهة 
احلسيني ليضعها داخل املرمى 

.(٧٠)
 واطلق جنم وسط األزرق 
عبداهللا شبيب قذيفة تصدى 
لها احلســـيني طائرا، فارتدت 
العتيبي  ابراهيم  املتابـــع  الى 
أعادها الى داخل املرمى (٧٥)، 
وقبل ان تلفظ املباراة أنفاسها 

مصر تواجه هاييتي قبل انطالق مونديال الشباب

السد يتخطى االهلي بثالثية

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يخوض املنتخب املصري للشباب آخر مباراة 
جتريبية قبل انطالق كأس العالم للشباب التي 
تستضيفها مصر في الفترة ما بني ٢٤ اجلاري 
لغاية ١٦ اكتوبر، وتقام مباراة هاييتي الودية 
على ملعب املكس باالسكندرية، وستكون الفرصة 
االخيرة امام اجلهاز الفني لترتيب أوراقه قبل 
مواجهة ترينيداد وتوباغو في افتتاح مونديال 
الشباب اخلميس املقبل على ملعب برج العرب 

باالسكندرية.
الى ذلك، ناشــــد هاني رمزي املدرب العام 
ملنتخب الشباب اجلماهير املصرية باحلضور 
للملعب ملــــؤازرة العبي منتخب مصر رغم ان 
رمــــزي ابدى بعض القلق مــــن توتر الالعبني 
صغيري السن وســــط احلضور اجلماهيري 

الكثيف، مضيفا انه يخشى من ان يفقد الالعبون 
تركيزهم بسبب الضغط اجلماهيري.

ويعتقــــد هاني رمزي املدرب العام ملنتخب 
شــــباب مصر الذي يخوض غمار كأس العالم 
للشباب ان املســــاندة اجلماهيرية الكبيرة قد 
تكون عامال مساعدا للفريق ولكنها رمبا تؤثر 
على اداء الالعبني غير املعتادين على احلضور 
اجلماهيري. وقال رمزي في تصريحات ملوقع 
االحتــــاد الدولي لكرة القــــدم (فيفا) ان العبي 
الفريق يتطلعون الى رؤية ملعب برج العرب 
ممتلئا عن آخره في مباراة االفتتاح امام ترينيداد 
وتوباغو. واضاف رمــــزي: ولكننا في الوقت 
نفسه نخشى ان تضع اجلماهير ضغوطا على 
الالعبني، فيفقــــدون تركيزهم أو يتوترون في 
امللعب. ويلعب الفراعنة الصغار في مجموعة 

تضم ايضا ايطاليا وپاراغواي. ويقام لقاء االفتتاح 
في برج العرب في االســــكندرية، وهو امللعب 

الذي يسع ٨٠ الف متفرج.
الى ذلك، متاثل الشفاء جميع العبي منتخب 
الشباب املصري قبل بدء البطولة، حيث تعافى 
الالعب صالح سليمان من شد بالعضلة اخللفية، 
وايضا الالعبان احمد مجدي وحسام عرفات من 
االصابة بالتواء في االنكل، وشارك الثالثي السابق 
في تدريب الفريق بعد جناحهم في االختبار الطبي 
الذي خضعوا له قبل بداية التدريب. وسمحت 
اللجنة املنظمة لكأس العالم للشباب للمنتخب 
املصري بأن يتدرب على ستاد برج العرب يوما 
واحدا قبل بدء منافســــات البطولة، مثله مثل 
منتخب ترينيداد وتوباغو الذي يواجه منتخب 

مصر للشباب في اولى مباريات البطولة.


