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عبداهلل العنزي
يخوض األزرق في الثامنة 
مساء اليوم اول مباراة له على 
ستاد جابر الدولي عندما يلتقي 
املنتخب البحريني وديا ضمن 
استعدادات املنتخبني خلليجي 
20 ف���ي نوفمب���ر املقبل التي 
ستقام في مدينة عدن اليمنية 
وكأس آسيا في يناير املقبل في 

العاصمة القطرية الدوحة.
ويلعب األزرق مباراة اليوم 
بعد ان أدى تدريبا واحدا فقط 
قبل املباراة امس بعد ان ألغى 
مدرب املنتخب الصربي غوران 
توڤاريتش تدريب اول من امس 
بسبب تأخر ادارة ستاد جابر في 
إعطاء األزرق الضوء األخضر 
التدريب نظرا لوجود  إلجراء 
املنتخ���ب البحريني الذي كان 
يتدرب في الوقت نفس���ه على 
امللعب، ما دفع غوران الى إلغائه 
خصوصا انه كان س���يقام من 
القادسية، وفضل  دون العبي 
بدال منه الدخول في معس���كر 
داخلي ظهر امس في فندق كراون 
بالزا بحضور جميع الالعبني ال� 
22 املس���تدعني للمباراة وهم: 
حس���ني فاضل وب���در املطوع 
وصالح الشيخ وطالل العامر 
ونواف اخلالدي وعبدالعزيز 
املش���عان واحمد عجب وعامر 
املعت���وق وحمد العنزي وفهد 
عوض ويعقوب الطاهر ووليد 
علي وج���راح العتيقي وخالد 
خلف وعبداهلل الشمالي وعلي 
مقصيد واحمد الرشيدي وشهاب 
كنكوني وفهد العنزي وعبداهلل 
البريكي واحمد العيدان وخالد 
القحطاني«، على ان يقوم اجلهاز 
الفني بإجراء بعض التغييرات 
على هذه التشكيلة قبل مباراة 

ڤيتنام الثالثاء املقبل.
ويسعى غوران بعد خوض 
هاتني املباراتني الى االستقرار 

حبيل، جمال راشد، عبدالوهاب 
علي، حس���ني س���لمان، حمد 
راكع العنزي، حس���ن خميس 
البري، محمود العجيمي، راشد 
احلوط���ي، صالح عبداحلميد، 
حمد فيصل الشيخ، محمد سيد 
بابا، عبداهلل  عدنان، حس���ني 
فت���اي، عبداهلل عم���ر، فوزي 
عايش، إسماعيل عبداللطيف، 

سلمان عيسى.
وقد شهدت تشكيلة البحرين 
انسحاب الالعب عبداهلل فتاي 
بعد خالف مع مشرف املنتخب 
عبدالرزاق محمد عندما سأله 
عن سبب تأخره في الوصول 

الى املطار.
وح���رص اجله���از الفن���ي 
ملنتخ���ب البحرين في تدريبه 
مس���اء امس االول على ستاد 
جابر على تقسيم الالعبني الى 
مجموعتني، حيث اشرف املدرب 
هيكرسبيرغر على تدريب العبي 
الوس���ط والهجوم على كيفية 
بن���اء الهجم���ات وإنهائها في 
املرمى، في حني تولى مساعده 
كالوس سميث اإلشراف على 
املجموعة الثانية وضمت العبي 
خط الدفاع وركز من خاللها على 
تضييق املس���احات في وسط 
امللعب باالضاف���ة الى الرقابة 

اللصيقة على املهاجمني.

على 24 العبا فقط في قائمته 
النهائية التي سيخوض بها غمار 
خليجي 20 وكأس آسيا، على ان 
تتم تصفيتهم الى 22 العبا قبل 
البطولتني، ما سيتطلب جتربة 
اكبر عدد ممك���ن من الالعبني 
املستدعني في قائمته األولية في 
املباراتني، خصوصا ان  هاتني 
غوران استفاد كثيرا من بطولة 
غرب آسيا التي أقيمت مؤخرا 

العاصم���ة األردنية عّمان  في 
وفاز األزرق الرديف بلقبها، بعد 
الرديف  ان ظهر بعض العبي 
مبستويات مميزة للغاية واخذ 

عنهم غوران الفكرة الكاملة.
وس���يكون على غوران في 
هاتني املباراتني تصحيح مساره 
م���ع األزرق الكبير خصوصا 
انهما تأتيان بعد خسارته في 
مباراته االخيرة أمام االمارات 

وهي اخلس���ارة االولى منذ ان 
تولى غ���وران تدريب األزرق 
في مارس 2009، وبالتالي فهو 
مطالب بتحقيق نتيجة ايجابية 
يحافظ بها على سجله املميز 

مع األزرق.
وما مييز حقبة غوران مع 
املنتخب إيجاده للتكتيك املناسب 
لألزرق في الفترة االخيرة من 
خ���الل اعتم���اد املنتخب على 

الهجمات السريعة من األطراف 
دون احلاجة الى صانع العاب في 
منتصف امللعب، وقد أثبت هذا 
التكتيك جناحه من خالل تطبيق 
الالعبني ألسلوب اللعب السريع 
خصوصا في ظل تواجد العبني 
مهاريني مثل بدر املطوع وخالد 
خلف وعبدالعزيز املشعان وفهد 

العنزي.
ومن املتوقع ان يبدأ األزرق 

املباراة بتكتيك 4 � 4 � 2 حيث 
سيلعب ش���هاب كنكوني في 
حراسة املرمى وحسني فاضل 
واحمد الرشيدي ومحمد راشد 
وعلي مقصيد في خط الدفاع 
وج���راح العتيق���ي وعبداهلل 
العن���زي  وفه���د  الش���مالي 
وعبدالعزيز املشعان في الوسط 
وبدر املطوع وخالد خلف في 
املقدم���ة، على ان يقوم غوران 

بإج���راء بعض التغييرات بني 
ش���وطي املباراة ملشاهدة اكبر 

عدد ممكن من الالعبني.
من جهته اس���تدعى مدرب 
املنتخب البحريني النمساوي 
جوزي���ف هيكرس���بيرغر 19 
العبا له���ذه املباراة مبن فيهم 
احملترفون باخلارج والالعبون 
هم: محمد سيد جعفر، عباس 
الدخيل، محمد  أحمد، عبداهلل 

بدر املطوع يقود هجوم األزرق في مواجهة البحرين

البحرينالكويت
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الرياضية الثالثة

 احتجاجا على عدم اإلفراج عن معتقلين 

 شغب في عدن يطول أحد مالعب »خليجي 20«

القادسية يطلب تأجيل مباراة العربي بالدوري

 اقتحم العش����رات من سكان مدينة البريقة غرب 
محافظة عدن مقر نادي الشعلة الرياضي، احدى املنشآت 
الرياضية اخلاصة ببطولة »خليجي 20« بعد تظاهرة 
جابت الشارع العام القريب من مقر النادي احتجاجا 
على ما وصفوه »عدم جتاوب السلطات االمنية معهم 

باالفراج عن معتقلني على ذمة قضية جنائية«.
 وقال احد منتسبي نادي الشعلة محمد عبدالقادر 
لوكالة الصحافة الفرنس����ية ان »عشرات من سكان 
البريقة بينهم أسرة يونس باحبيب، الذي قتل على 
يد االجه����زة االمنية في يناي����ر املاضي، خرجوا في 
تظاه����رة غاضبة للمطالبة بإطالق س����راح عدد من 
ذويهم لتتحول التظاهرة إلى أعمال شغب وتكسير 

طالت مقر نادي الشعلة الرياضي«.

 واضاف »حطم املتظاهرون األبواب الزجاجية للنادي 
كما اضرموا النيران بعدد من املقاعد وعبثوا مبحتوياته، 
ولوال تدخل األجهزة األمنية في املدينة لتحول النادي 
الى ركام«. وذكر شهود عيان أن »حملة اعتقاالت نفذتها 
االجهزة االمنية اثن����اء تفريقها املتظاهرين بالقنابل 

املسيلة للدموع والرصاص احلي«.
 وتطالب اسرة القتيل يونس باحبيب من اشهر 
باالفراج عن معتقلني تتهمهم الس����لطات في الهجوم 
على مقر شرطة البريقة من قبل مسلحني اودى بحياة 

جنديني وضابط عقب مقتل باحبيب.
 ويجري تأهيل ملعب نادي الش����علة ليكون من 
قبل اللجنة املنظمة لبطولة »خليجي 20« أحد مالعب 

تدريب الفرق املشاركة في البطولة.

ارس����لت ادارة نادي القادسية كتابا الحتاد الكرة 
تطلب فيه تأجيل مباراته مع العربي ضمن مباريات 
الدوري العام واملقررة 15 اجلاري وذلك اس����تعدادا 
ملب����اراة اياب ال����دور نصف النهائي ل����كأس االحتاد 
اآلسيوي مع الرفاع البحريني. وقال امني السر وليد 
االنصاري ان القادس����ية يتع����اون البعد احلدود مع 
االحت����اد بانضمام اكثر من 14 العبا من الفريق االول 
للمنتخب����ات الوطنية، حيث م����ن املقرر ان يخوض 
االزرق مباراتني وديتني بتاريخ 8 و12 اجلاري باالضافة 

الى ان القادس����ية سيخوض مباراة كأس االحتاد مع 
الساملية غدا السبت، وكل هذه املباريات متثل جهدا 
كبيرا على الالعبني وتس����بب ضغطا وعدم استقرار 
لدى اجلهاز الفني. لذا، فإن النادي يأمل ان تتضافر 
اجلهود لكي يدخل االصفر مباراته احلاسمة مع الرفاع 
على أمت االستعداد، مشيدا مبا قدمه الفريق في مباراة 
الذهاب بالبحرين رغم خسارته ومشيدا كذلك بجهود 
اجلهازين االداري والفني والالعبني وحرصهم على 

التعويض في مباراة االياب.

صراع حتت السلة بني العبي العربي والساحل

الساحل يهزم العربي في »السلة«
واصل الس���احل مشواره في دوري كرة السلة بنجاح بعد فوزه 
املس���تحق على العربي دون صعوبة 82-71 في اجلولة الثانية من 
البطولة التي أقيمت أول من أمس، كما تخطى القادسية حامل اللقب 
في أول ظهور له الشباب 83-57، وفاز كاظمة على التضامن 57-90، 
والصليبخات على الس���املية 72-60، وبهذه النتائج ارتفع رصيد 

الساحل وكاظمة إلى 4 نقاط من انتصارين في صدارة البطولة.
ول���م يقدم العربي العرض املنتظر منه، خصوصا بعد أن صرح 
مس���ؤولو الفريق خالل الفترة املاضية بأن الفريق سيظهر بصورة 
مغايرة عما ظهر به العام املاضي بعد أن بدل الفريق جهازيه اإلداري 
والفني باإلضافة إلى التعاقد مع مدرب جديد هو السلوڤيني رانكو 
مندتش ومحترفني أميركيني هما أماري ويستلي وشارلي فيدرسون 
إال أن األخضر ظهر بصورة متواضعة جدا وافتقر إلى التنظيم داخل 
امللعب فضال عن غياب الروح القتالية لالعبني وهو ما منح الساحل 

األفضلية طوال املباراة.
بدأ اللقاء بصورة متكافئة بني الطرفني حيث طغى األداء العشوائي 
بصورة واضحة من خالل تضييع العبي الفريقني العديد من الكرات 
السهلة باإلضافة إلى إصرارهم على التسديد من خارج القوس نظرا 
التباع الطرفني طريقة دفاع املنطقة التي حدت من االختراقات أسفل 
السلة، قبل أن يبدأ الساحل بتنظيم صفوفه عن طريق قائد هجمات 

الفريق شايع مهنا والعب االرتكاز صالح يوسف.
أدار اللقاء احلكام محمد العميري، ومحمد السبتي وحافظ احللبي 
وظهر التحكيم بصورة مميزة س���اعدهم في ذلك س���يطرة الساحل 

على مجريات املباراة.
م���ن جانبه، أكد عضو مجلس ادارة احتاد الس���لة خالد عناد ان 
االنطالقة جاءت مرضية ومشجعة للجميع، الفتا الى أنه ملس إصرارا 
من كل الفرق على تقدمي األفضل. وقال ان املرحلتني السابقتني أظهرتا 

عزما كبيرا لدى جميع األندية لنيل املراكز األولى في البطولة.

 استقبل عضو مجلس إدارة 
النادي العربي السابق ياسر ابل 
العب الفري����ق األول لكرة القدم 
ف����ي الن����ادي عبدالعزيز فاضل 
إقامة مهرجان تكرميه  مبناسبة 
والذي سيقام على هامش مباراة 

القادسية والعربي 15 اجلاري على 
ستاد نادي الكويت.

 وقال ابل ان فاضل كان مثاال 
لالعب املجتهد، وقدم الكثير للفانلة 
اخلضراء، وطالبه بعدم االبتعاد 
عن املجال الرياضي بعد اعتزاله 

واالجتاه إل����ى مجال التدريب أو 
اإلدارة النه ميتلك املقومات التي 
تساعده على النجاح في املجالني، 
وفي نهاية اللقاء قدم فاضل دعوة 
إلى ابل حلضور املباراة، وسلمه 

درعا تذكارية بهذه املناسبة. 

ياسر ابل يتسلم درعا تذكارية من عبدالعزيز فاضل

 أبل استقبل فاضل بمناسبة مهرجان تكريمه

ضمن استعداداتهما لـ »خليجي 20« وكأس آسيا

األزرق يخوض مباراته األولى على ستاد جابر أمام البحرين

13 ميدالية للكويت في بطولة
العالم للدراجات المائية

 حق���ق العبو املنتخب الوطني للدراجات املائية نتائج الفتة في بطولة العالم املقامة في 
بحيرة )هافا.سو( في والية ميامي األميركية بإحرازهم 13 ميدالية متنوعة.

 وقد أحرز املتسابق عبداهلل الفاضل ميداليتني فضيتني وبرونزية، بينما حقق 
املتس���ابق محمد بوربيع 4 ميداليات ذهبية وميداليتني برونزيتني، فيما فاز 

املتسابق محمد الباز مبيداليتني ذهبيتني وميدالية فضية، وانتزع املتسابق 
خالد بوربيع فضية واحدة.  وقال الفاضل في اتصال هاتفي مع »كونا« 

ان امليداليت���ني الفضيتني اللتني حققهما جاءتا في فئتي ال� )جالس 
220 حصانا(، وفئة ال� )جالس غير معدل 1600(، أما البرونزية فقد 
حققها في فئة ال� )جالس ستوك 1600(. وأضاف انه كان متصدرا 

معظم فترات الس���باق في أول فئتني، اال انه واجه عدة مشاكل 
وأعطال فنية الزمته خالل السباقات، ولكنه رغم ذلك متكن 

من حتقيق هذه النتائج الطيبة. وأشار الفاضل الى انه 
سيشارك بعد يومني في فئة كبار احملترفني، مثمنا 

الدعم احلكومي املتمثل في رعاية مؤسس���ة 
اخلط���وط اجلوية الكويتية له، وقال ان 

هذا الدعم له أثر إيجابي كبير، كما ثمن 
دعم كل من الهيئة العامة للشباب 
والرياض���ة والنادي البحري في 
تسهيل اجراءات التفرغ الرياضي.  
يذكر أن هذه البطولة هي األولى 
للفاضل في نهائيات بطولة العالم، 

علما أن مشواره بدأ منذ عام 2007 
من خالل املشاركة في البطوالت احمللية 

واخلليجية التي تألق بها.

الفاضل أحرز فضيتين رغم األعطال الفنية ويشارك في فئة كبار المحترفين

المتسابق عبداهلل الفاضل


