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 سلمان بن إبراهيم لـ »األنباء«: حظوظ البحرين قوية في التأهل لمونديال 2010
عبداهلل العنزي

أكد رئيس االحتاد البحريني لكرة القدم 
الشيخ سلمان بن ابراهيم لـ »األنباء« ان 
حظوظ البحرين في التفوق على نيوزيلندا 
خالل مباراتي امللحق املؤهل الى نهائيات 
كأس العالــــم 2010 بجنوب أفريقا 10 و14 
اجلــــاري قوية جدا خصوصا ان الالعبني 
اكتســــبوا اخلبرة الكافية في التعامل مع 
مثل هذه املباريات وهــــذه املواقف خالل 
التجربة السابقة التي خاضوها مع منتخب 
ترينيداد وتوباغو في تصفيات كأس العالم 
املاضيــــة. مضيفا ان هــــذا األمر يعني ان 
منتخب البحرين أفضل من ناحية اخلبرة 
فقط ولكن األمور قــــد تختلف كثيرا في 

أرضية امللعب.
وحــــث بــــن ابراهيم العبــــي املنتخب 
البحريني على تقدمي كل ما لديهم خصوصا 
في مباراة الذهاب التي ستقام باملنامة حيث 
متثل نصــــف الطريق الى جنوب افريقيا 
ويجب استغالل عاملي األرض واجلمهور 
على أكمل وجه، رافضا في الوقت ذاته اآلراء 
التي تقول ان البحرين تقدم أداء ونتيجة 
أفضل خارج ملعبها اذ ان »االحمر« حقق 6 
نقاط من أصل 10 على ملعبه في التصفيات 
النهائية وهذا األمر دليل على قوة املنتخب 

في أرضه وبني جماهيره.

استمرار ماتشاال مع المنتخب

واشار الى قوة املنتخب النيوزيلندي 
خالل الفترة السابقة خصوصا في كأس 
القارات التي أقيمت أخيرا بجنوب افريقا 
حيث قدم خاللها مســــتويات قوية تؤكد 
تطوره، هذا باالضافة الى البنية اجلسمانية 
القوية التي يتمتع بها العبوه، مضيفا ان 
اجلهاز الفني للبحرين بقيادة التشــــيكي 
ميالن ماتشاال درس الفريق اخلصم جيدا 
وميلــــك معلومات كافية عنه وســــيضع 

التكتيك املناســــب خالل مباراتي الذهاب 
واإلياب.

واوضح بن ابراهيم ان مسألة استمرار 
ماتشاال مع املنتخب البحريني بعد امللحق ال 
ميكن ان تناقش االن بأي شكل من االشكال، 
ألنها ستؤثر بالدرجة االولى على حظوظ 
البحرين في املباراتني، وسنناقش هذا األمر 
مع ماتشاال بعد انتهاء مرحلة التصفيات، 
مشيدا في الوقت ذاته باملدرب الذي اثبت 
انــــه من أفضل املدربــــني الذين مروا على 
املنطقــــة بدليل النتائج التــــي حققها مع 
منتخب الكويت في التسعينيات، مضيفا 
ان الالعبني ســــعداء بوجوده على رأس 

اجلهاز الفني.
وبــــني ان تفــــرغ الالعبــــني احملترفني 
للمنتخب وهم: عبداهلل املرزوقي »الكويت« 
وحسني بابا »الشباب االماراتي« ومحمد 
حسني »ام صالل القطري« وسلمان عيسى 
»العربي القطري« وســــيد عدنان »اخلور 
القطري« وفوزي عايش »السيلية القطري« 
ومحمد ساملني »الظفرة االماراتي« يرجع 
الى أنديتهم فنحن ملتزمون بقرار االحتاد 
الدولي »فيفا« الذي يفرغ الالعب الدولي 
ملنتخب بالده قبل املباراة بـ 72 ساعة، معربا 
عن أمله في تعاون االندية اخلليجية مع 
املنتخــــب البحريني من أجل أفضل إعداد 
ممكن، فالبحرين ال متثل نفســــها في هذا 
التحدي للوصول الى كأس العالم بل متثل 
كل املنتخبــــات اخلليجية بشــــكل خاص 

والعربية بشكل عام.

استضافة كأس الخليج

وشدد بن ابراهيم على قوة منافسات 
املسابقات احمللية في البحرين بدليل تقدمي 
الكرة البحرينية منتخبا قويا وعددا من 
الالعبني املميزين احملترفني بدوريات املنطقة، 
مضيفا ان تســــليط الضوء إعالميا على 

املسابقات احمللية هو كل ما ينقصها حتى 
تكون ضمن البطوالت القوية باملنطقة.

واشار الى ان املنتخب البحريني البد ان 
يحصد تعب السنوات املاضية فنحن اآلن 
جتاوزنا مرحلة تقدمي األداء اجليد ونريد 
جني الثمار املرضية لطموحاتنا ســــواء 
بالتأهل الــــى كأس العالم أو حتقيق لقب 
كأس آسيا، ألن البحرين سبق ان أحرزت 
املركز الرابع في كأس آسيا 2004 بعد ان 
كانت قاب قوسني أو أدنى من الوصول الى 
املباراة النهائيــــة اال ان املنتخب الياباني 
جنح في حتقيق الفوز في الوقت االضافي 
بعــــد ان كان االحمر متقدما حتى الدقيقة 

األخيرة من الوقت األصلي للمباراة.
واوضح بن ابراهيم ان البحرين على 
اســــتعداد الستضافة كأس اخلليج الـ 20 
املقرر اقامتها فــــي اليمن متى ما اعتذرت 
األخيرة عن ذلك، مؤكــــدا انه في حال ما 
أقيمت البطولة باليمن فستكون البحرين 
من أوائل املنتخبات املشاركة ولكننا في 
الوقت ذاته نطمح الــــى ان تكون املنامة 
مستضيفة احلدث ألنها األحق على سلم 

الترتيب املعمول به.
وأشاد بن ابراهيم بالتطور الفني امللحوظ 
للمنتخبات اخلليجية ألنها حققت نتائج 
جيدة وال يعني ابتعادها عن حجز مقاعد 
التأهل لكأس العالم ان مســــتواها الفني 
ضعيــــف ولكن يجب األخذ بعني االعتبار 
تقدم الكرة في شرق القارة عبر منتخبات 
اليابان وكوريا اجلنوبية والشمالية، كذلك 
انضمام اســــتراليا كان لــــه دور كبير في 
زيادة التنافس بني منتخبات القارة، مؤكدا 
ان املنتخبات العربية واخلليجية حتديدا 
ستكون على قدر املسؤولية في كأس آسيا 
بالدوحة 2011 وستبقي الكأس عربية بعد 
ان حقق املنتخب العراقي اللقب بالنسخة 

السابقة على حساب شقيقه السعودي.

أكد استعداد بالده الستضافة »خليجي 20« إذا اعتذر اليمن عن عدم التنظيم 

سمير بوسعد
اعلن عضو اجلمعية 
العمومية للنادي العربي 
حسني عاشور عن استعداده 
العقوبة املفروضة  لرفع 
من جلنة املســــابقات في 
اللجنة االنتقالية الدارة 
الكرة على  شؤون احتاد 
العب نــــادي كاظمة فهد 
الفهد وااليقاف الذي صدر 

بحقه لعام ميالدي.
وقــــال عاشــــور فــــي 
تصريح لـــــ »األنباء« ان 
اجلهود التي يبذلها يتمنى 

ان تؤدي الــــى نتيجة ايجابية العــــادة الالعب الى صفوف 
البرتقالي والســــماح له باللعب بعــــد ان غاب عن املباريات 
متمنيا ان يكون للحكم ناصر العنزي دور ايضا في تسهيل 
جهوده من اجل الوصول الى حل يرضي اجلميع السيما ان 

الالعب ابدى اعتذاره واعترف بتسرعه في تلك املباراة.
واضاف ان املســــاعي التي يقودها ستؤتي ثمارها قريبا 
وستســــاهم في رفع االيقاف قبل الســــنة امليالدية ليتمكن 
الالعب من مشاركة زمالئه في الفريق ومن متابعة املباريات 

بعد انطالق املوسم الكروي.
يذكر ان الفهد جــــرى ايقافه بعد احــــداث مباراة كاظمة 
والقادسية عندما اشتبك مع العب القادسية مساعد ندا ومت 
طرده من احلكم ناصــر العنــزي لكن الفهد بقي في امللعب 
ملدة 8 دقائق قبل خروجه، لكن العقوبة كانت قاســــية جدا 
السيما ان العبني دوليني يتصرفون اكثر من الفهد ولم يتم 

ايقافهم سنة ميالدية.

عاشور: نسعى لرفع اإليقاف عن فهد الفهد

فهد الفهد ينتظر عودته الى املالعب

شعار البطولةمحمد املعتوق

حسني عاشور

الشيخ سلمان بن ابراهيم

مؤتمر صحافي لـ»خليجي األندية للطاولة«
يعقد احتاد كرة الطاولة مؤمترا 
صحافيــــا في السادســــة مســــاء 
اليوم بفندق النخيل لإلعالن عن 
تفاصيل بطولــــة خليجي االندية 
الرابعة والعشرين التي ستقام في 
الكويت في الفتــــرة من 13 الى 16 
اكتوبر اجلاري على صالة شاهني 
الغــــامن بنادي كاظمة مبشــــاركة 
10 اندية وهي الســــاملية وكاظمة 
من الكويت واالحتاد واالهلي من 
السعودية والبحرين والبسيتني 
من البحرين والوصل والنصر من 
االمارات والعربي والريان من قطر 
فيما اعتذر االحتاد العماني عن عدم 
املشاركة. ويحضر املؤمتر رئيس 
احتاد الطاولة محمد املعتوق حيث 
ســــيتحدث عن اهميــــة اقامة تلك 
البطولة فــــي الكويت في تطوير 
اللعبة التي بدأت حتظى باهتمام 
اعالمي كبير عقب النتائج الكبيرة 
التي حققها النجم العاملي ابراهيم 
احلســــن باإلضافة الــــى حصول 
الساملية على لقب النسخة املاضية. 
وتعد خليجي 24 االكبر من حيث 
عدد املشاركني حيث سيطبق للمرة 
االولى نظام مشــــاركة ناديني من 
كل دولة خليجية وهو االمر الذي 
ســــمح بتواجد 80 العبــــا وإداريا 
وهو الرقــــم االكبر في تاريخ تلك 
الساملية في  البطولة. ويشــــارك 
البطولة بوفد يضم جواد عسكر 

رئيسا ومحمد بكر اداريا وخمسة 
العبني هم ابراهيم احلسن ومحمد 
عبدالقادر وسالم احلسن وحسن 

احلداد وعلي احلسن.
اما وفد كاظمة فيرأسه مشعل 
احلسن وجالل الدين هاشم اداريا 
والصيني جاو اكسن مدربا وخمسة 
العبني هم انور السلطان وحسني 
فاضل ونبيل الســــلطان وعيسى 

طالب ومشاري البغلي.
مــــن جانبها وجهــــت اللجنة 
املنظمة العليــــا للبطولة دعوات 
لرؤســــاء االحتــــادات اخلليجية 
للطاولة باحلضور حيث من املتوقع 
حضور محمد احلســــيني رئيس 
االحتاد السعودي وداود الهاجري 
رئيس االحتاد االماراتي باالضافة 

الى ضيوف الدورة بوكير فارس 
رئيس االحتاد الليبي وكاظم جاسم 
رئيس االحتاد العراقي والشيخة 
حيــــاة اخلليفــــة عضــــو اللجنة 
التنفيذية الحتاد غرب آســــيا عن 

البحرين.
البطولة 16  ويدير مباريــــات 
حكما من جميع الدول املشــــاركة 
الكويت يتواجد عبدالوهاب  فمن 
الكندري وعيسى األستاذ ومحمد 
األستاذ وعبدالعزيز الغريب ومحمد 
الكندري وعبدالهادي الزايد وخالد 
النقي وعلي بولند. من جانبه اكد 
اللجنــــة االعالمية ناصر  رئيس 
السيحان اكتمال جميع الترتيبات 
املتعلقة باستقبال اإلعالميني الذين 

سيرافقون الفرق املشاركة.

فوز صعب للفحيحيل على الجهراءالخطيب لـ »األنباء«: ترشيحي لجائزة األفضل في آسيا مفخرة
سمير بوسعد و أ.ف.پ 

اعرب احملترف السوري في صفوف القادسية فراس اخلطيب عن سعادته 
باختياره في القائمة االولية لالعبني املرشحني جلائزة افضل العب في آسيا 
لعام 2009 والتي أعلنها االحتاد اآلســــيوي لكرة القدم امس، 5 العبني عرب 

من اصل 15 مرشحا.
وضمت الالئحــــة 3 العبني من اليابان مقابل 2 من الســــعودية وكوريا 
الشمالية إلى جانب العب واحد من كل من البحرين وإيران وسورية والصني 

وإندونيسيا وقطر وأوزبكستان واملالديف.
وسيتم تعديل هذه القائمة بحسب أداء الالعبني في كل جولة من منافسات 

بطوالت االحتاد اآلسيوي حتى اواخر نوفمبر املقبل.
وقال اخلطيب لـ »األنباء« انني افتخر واتشرف واعتز بطرح اسمي في 
كشــــوفات االوائل في آسيا ويعتبر ذلك تقديرا من االحتاد اآلسيوي حلسن 
اختياره لالعبني للفوز بأفضل العب عن القارة الصفراء، مضيفا لقد سعيت 
الى تلك اجلائزة واطمح الى حتقيق الشروط الواجبة لكي ترسو علّي رغم 
املنافسة القوية مع اصدقائي من جنوم الكرة اآلسيوية في قطر والسعودية 

واليابان وغيرهم.
ودعا اخلطيب ان يوفق في االختيارات واحلسم ليكون واحدا من الكبار 
في آسيا وان تشمله الالئحة النهائية وان يكون مع القادسية فاعال في صنع 
األلقاب وزيادة رصيده من النقاط املطلوبة لنيل هذه اجلائزة اآلسيوية التي 

تعتبر األولى كرويا في آسيا ويتمنى حتقيقها أي العب طموح.
يذكر ان الالئحة ضمت كال من: السعوديني ناصر الشمراني ومحمد نور 
والبحريني سيد محمد عدنان والسوري فراس اخلطيب والقطري بابا مالك، 
اضافة الى الثالثي الياباني كينغو ناكامورا وياسوهيتو ايندو ومايا يوشيدا 
والكوريني الشــــماليني هونغ يونغ جــــو وري ميونغ غوك واإليراني هادي 
عقيلي واألوزبكستاني الكسندر غينيريك واالندونيسي ماركوس ريهيهينا 

واشفق علي من املالديف.
وســــيعلن عن اســــم الفائز في احلفل الســــنوي لتوزيع جوائز االحتاد 

اآلسيوي لكرة القدم في 24 نوفمبر املقبل في كواالملبور.
ويتم اختيار أفضل العب في آســــيا بناء على نظام خاص يحتسب من 
خالله اداء الالعب في املباريات التي يخوضها مع النادي او املنتخب الوطني 

في البطوالت القارية.

حامد العمران
عانى الفحيحيل األمرين قبل أن يقلب تأخره في الدقائق االخيرة امام اجلهراء 
الى فوز 28-26 )14-13( في اللقاء الذي جمعهما مساء امس على صالة الشهيد 
فهد األحمد بالدعية ضمن منافســـات اجلولة األولى لبطولة الدوري العام لكرة 
اليـــد ليحقق أول نقطتني له في البطولة وبقي اجلهراء دون رصيد من النقاط. 
وفي املباراة الثانية تعادل النصر مع كاظمة 28-28 )13-13( واقتســـما نقطتي 
املباراة. كان واضحا بطء الفحيحيل في بناء الهجمات منذ بداية الشـــوط األول 
قبل ان يزج املدرب بســـعد ســـالم واحمد ســـرحان في اخلط اخللفي كما عانى 
من دفاعه الـ 2/4 الذي منح العبي اجلهراء فرصة في االختراق والتســـجيل مع 
حرية التحرك لالعب الدائرة وتســـلم اجلناح االمين عبداهلل احلجرف الكرات 
على الراحة كل هذا اعطى اجلهراء فرصة للتقدم وجرعة معنوية كبيرة ملجاراة 
خصمه واحراجه. وتخلف االحمر بفارق 3 أهداف 20-23 في الدقيقة عشـــرين 
عندها لعب بدفاع 1/5 واســـتغل حاالت االيقاف خلصمه ليدرك التعادل ويتقدم 
كما استثمر االخطاء الهجومية في الفاست بريك وجنحت خبرة العبيه في انقاذ 
املوقف وحفظ ماء الوجه حيث كان من املتوقع ان يظهر الفريق بصورة أفضل 
مما ظهر عليه بكثير. فاجأ اجلهراء اجلميع باملســـتوى العالي الذي ظهر عليه 
وبدت بصمات مدربه األزهر عزوزي واضحة على الفريق الذي لعب بأســـلوب 
جماعي رائع بعيدا عن املركزية والفرديـــة وطبق العديد من اجلمل التكتيكية 
ببراعة العبيه الشـــباب احمد وسعود مفرح في اخلط اخللفي مع العب الدائرة 
عبداهلل الشـــطي وكان اجلناح عبداهلل احلجرف فـــي قمة عطائه وحقق بدفاع 
6/صفر التقدم ومقابلة العبي اخلصم وجنح احلارس الناشـــئ فيصل البذالي 
بالتصدي للعديد من الكرات واستطاع ان يتقدم على االحمر في اكثر من مناسبة 
ولوال صالبة احلارس مبارك ســـلطان خلرج اجلهراء متقدما في الشوط األول 

وبفارق اربعة او خمسة اهداف.
أدار اللقاء احلكمان علي عباس واحمد املطوع.

األخضر يغادر اليوم

يغادر الفريق األول لكرة اليد بالنادي العربي البالد اليوم متوجها الى لبنان 
للمشـــاركة في البطولة الودية التي يقيمها نادي السد اللبناني مبشاركة ستة 

فرق وسيعود االخضر الى البالد يوم اجلمعة املقبل.

تعادل بين »يد« كاظمة والنصر في ختام األسبوع األول لدوري الدمج5 عرب ضمن الالئحة األولية لنيل اللقب األول في القارة الصفراء

ً النجم السوري فراس اخلطيب يستحق لقباً قاريا

العب الفحيحيل
 عبداهلل احمد يحاول التصويب 

على المرمى
)عادل يعقوب(


