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 )هاني الشمري(أداء األزرق أمام البحرين يستحق عليه البطاقة الصفراء

الزميل عدنان السيد

 )هاني الشمري(أزرق الناشئني قدم أداء جيدا أمام إيران رغم اخلسارة

استدعاء األنصاري وعجب وراشد وناصر
أسامة حسين ينفي إقالته

عبدالعزيز جاسم
قال مشرف املنتخب علي محمود ان األزرق 
يعاود اليوم تدريباته في الـ 5 مساء اليوم على 
امللعب الفرعي لستاد جابر استعدادا ملواجهة 
ڤيتنام الودية بعد غد الثالثاء، وسيدخل األزرق 
معسكرا داخليا في فندق »كراون بالزا« بعد 
أن أعطى اجلهاز الفني راحة يوم أمس جلميع 

الالعبني.
وكشــــف أن هناك 4 العبني سيستبعدون 
من قائمة مباراة ڤيتنام والذين شــــاركوا أمام 
البحرين وهم: أحمد عجب وطالل العامر وحمد 
العنزي وصالح الشيخ، وسيستدعى 4 العبني 
بدال منهم وهم: محمد راشد وخالد عجب وفهد 
األنصاري ويوسف ناصر، مشيرا إلى أن مساعد 
ندا لن يستدعى لعدم شفائه من اإلصابة التي 

تعرض لها مؤخرا.

وبني محمود أن اخلسارة من البحرين كانت 
بسبب بعض األخطاء، وأن األزرق أضاع العديد 
من الفرص طوال الشوطني، كانت كفيلة على 
أقل تقدير باخلــــروج بنتيجة التعادل، مبينا 
أن املباريات الودية دائمــــا ما تعود بالفائدة 
اإليجابية حتى في حالة اخلسارة، ألن املدرب 
يكتشف الســــلبيات ويقوم بتصحيحها قبل 

الدخول في البطوالت الرسمية.
ونفى ما دار مؤخرا من شائعات حول إقالة أو 
استقالة مدير املنتخب أسامة حسني، مشيرا إلى 
أنه يتواجد حاليا خارج البالد، وهو يقوم بجهد 

كبير مع اجلهازين اإلداري والفني لألزرق.
بدوره، نفى أسامة حسني إقالته او استقالته 
واكد انه مســــتمر في منصبه حتى اآلن، وانه 
لم يحضر مباراة األزرق والبحرين لتواجده 

خارج البالد.

خطة األزرق أمام البحرين خط أحمر لن تتكرر مرة أخرى

عبدالعزيز جاسم
كشفت مباراة األزرق الودية 
البحرين والتي خســـرها  مع 
منتخبنـــا 1 ـ 3 في أول مباراة 
رســـمية للمنتخب على ستاد 
جابــــر ضمــن استعداداتهمــــا 
لـ »خليجي 20« في اليمن نوفمبر 
املقبل، الكثير من األمور املفيدة 
الفني بقيادة الصربي  للجهاز 
غوران توڤاريتش رغم اخلسارة 
الكبيـــرة، وهي أنـــه لن يفكر 
مرة أخرى فـــي أن يلعب بهذا 
األسلوب الذي جربه مساء أول 
من أمس مرة أخرى، وشطبه 
من حساباته نهائيا، والسبب 
واضـــح وال يحتاج إلى خبير 
في عالم كرة القـــدم، فاللعب 
بهذه الطريقة ال يوجد له حل 
وســـط إما الفوز أو اخلسارة 
بنتيجة كبيرة، واحلل األخير 
هو األقرب وخير دليل مواجهة 
اإلمارات الســـابقة والتي لعب 
بها باألسلوب نفسه وخسرها 

أيضا بالثالثة.
من الوهلة األولى للتشكيلة 
الهجوميـــة البحتة التي دخل 
الرؤية  فيها األزرق، اتضحت 
للجميع أن التشكيلة تضم في 

خط الوسط وليد علي وخالد 
خلف وبدر املطوع، ومن أمامهم 
في الهجوم حمد العنزي وصالح 
الشيخ الذي مييل للهجوم أكثر 
مـــن الدفاع، فيمـــا بات طالل 
العامر وحيـــدا في الدفاع عن 
اخلط اخللفي، فترك زمام األمور 
للوسط للمنافس كي يفعل ما 

يشاء.
فاملطوع يعتبر مهاجما ثانيا 
وخلف يجيد الهجوم فقط، ووليد 
ال يختلف عنه، والشيخ معروف 
بالنزعة الهجومية، ما أدى الى 
استقبال شباك احلارس نواف 
اخلالدي الهدف تلو االخر، ألن يد 
واحدة ال تصفق في الوسط وهي 
يد العامر الذي أرهق كثيرا في 
محاولة صد الهجمات دون فائدة 
وما زاد الطني بلة أن خط الدفاع 
بالكامل باستثناء أحمد الرشيدي 
كان خارج نطاق التغطية، كما 
ان اخلالدي يعاني من تراجع 
ملحوظ في مستواه، بالرغم من 

صده لبعض الكرات.
وكانت اجلهة اليمنى بقيادة 
يعقوب الطاهر مكشوفة على 
غير العادة، وفهد عوض لم يكن 
في مستواه املعهود، وحسني 

فاضـــل عائد للتو من اإلصابة 
وكاد أن يســـجل الهدف الرابع 
أنقذت  العارضة  أن  خطأ لوال 

تسديدات، األولى دلت طريقها 
للمرمـــى بســـهولة، والثانية 
والثالثـــة ارتطمت الكرة بقدم 

األزرق، وما يؤكد صحة الكالم 
أن الوسط يتحمل العبء األكبر، 
هو ان جميع األهداف جاءت من 

الطاهر وتغير اجتاهها داخل 
الشباك.

والسؤال أين خط الوسط 
لكي مينع التســـديد فهو كما 
متعارف عليـــه احلاجز األول 
أمام خط الدفاع خصوصا في 
التسديدات ســـواء كانت على 
أو من  حدود منطقة اجلـــزاء 

خارجها.
وبعـــد ان طــــارت الطيور 
بأرزاقهـــا فطـــن غـــــــوران 
وصحـــــح األوضاع متأخــــرا 
بإشـــراك عبدالعزيز املشعان 
العنزي  واحمد عجب وفهــــد 
وعبداهلل البريكي وعلي مقصيد، 
العنـــزي والبريكي  ويجيـــد 
االرتداد في حال تعرض األزرق 

للهجوم.
لذلك رغم اخلســــارة استفاد 
األزرق من أمر واحد فقط، هو 
ان هذه الطريقة »خــط احمر« 
في املستقبل، فتكــــرارها أمام 
منتخبـــات بالقوة نفســـها أو 
تتفـــوق علينا فإن اخلسارة 
واقعة ال محالة، كما أن عجب 
كتب اسمـــه الشرفي في أنــــه 
أول العب في األزرق يسجل هدفا 

رسميا في ستاد جابر.

عجب يسجل أول هدف دولي للمنتخب في ستاد جابر

ال تعيب لكنها تؤلم
أول فوز سجله منتخب البحرين على الكويت كان 
في دورة اخلليج التاسعة في الرياض عام 1988 بهدف 
من ركلة جزاء نفذها املدافع فياض محمود بعدما كانت 
الغلبة دائما ملنتخبنا اللهم اال بعض املباريات التي انتهت 
بالتعادل، وفي السنوات األخيرة أصبح األحمر البحريني 
ندا قويا لفريقنا وبات يشكل لنا »عقدة« في البطوالت 
التي جتمعنا معا نظرا للتنافس الشديد بني فرق املنطقة، 
وهذا امر ال ينكـــره متابع وال ينقص من قدر منتخبنا 
اذ ان لكل فريق في العالم خصما يصعب عليه هزميته 
حتى لو كان أقـــل منه حضورا وجنومية، فاملصريون 
»أبطال أفريقيا« مثال باستطاعتهم الفوز بسهولة على 
الكاميرون وغانا ونيجيريا وساحل العاج لكنهم يجدون 
صعوبة في التعامل مع املنتخب اجلزائري حتديدا ليس 
ألنـــه، أي اجلزائر، أفضل منه فنيا إمنا نتاج رواســـب 

سابقة حتدث بني فريقني يبحثان عن الزعامة.
في »خليجي 19« في مسقط فك مساعد ندا شيئا من 
العقدة البحرينية وســـجل هدف الفوز من كرة ثابتة 
نفذها بطريقة جميلة واستمرت املواجهات الكويتية - 
البحرينية »منتخبات وفرق« على نحو ساخن ومثير، 
وفي املباراة الودية التي جمعت األزرق واألحمر أول من 
أمس على ستاد جابر الدولي متكن الثاني من الفوز بثالثة 
أهداف مقابل هدف ضمن حتضيراتهما لالســـتحقاقات 
املقبلة وهي اخلسارة الودية الثانية ملنتخبنا األمر الذي 
يوجب على اجلهاز الفني تالفي السلبيات قبل الدخول 
في املهام الرسمية، صحيح ان اخلسارة »التجريبة« ال 
تعيب لكنها تؤلم فاألرجنتني أيضا خسرت من اليابان 
بوجود ليونيل ميسي وعلى املدرب غوران توفاريتش 
ان يركز على التشكيلة األساسية التي سيلعب بها في 
»خليجي 20« من اآلن وال يدخل عليها تعديالت إال في 

الضرورة.
ما يهمنا تقوية خط دفاع األزرق بعدما تكررت أخطاؤه 
وخصوصـــا في التغطية والتضييق على اخلصم، كما 
على احلارس نواف اخلالدي أن يكون يقظا في التصدي 
للكرات املسددة من خارج منطقة اجلزاء ولو راجع األهداف 
التي دخلت مرماه طوال مشواره لوجد أغلبها من كرات 
بعيدة، أن نخسر مباراة جتريبية ونتلمس مواقع اخلطأ 

أفضل بكثير من أن نفوز باألخطاء نفسها.
< عالقتي بالكرة السعودية قدمية جدا وال أجد حرجا 
في إعالن »هالليتي« إلى جانب احترامي للخصم اللدود 
النصر، وتابعت النجم السابق فهد الهريفي في برنامج 
»ملعب الوطن« ووجدته متحدثا بليغا يحمل في قلبه 
همـــا ثقيال بعد جتاهله من املعنيـــني في ناديه النصر 
واالحتاد السعودي، وكان يتحدث في البرنامج بطالقة 
يشخص ويحلل ويعالج ولم يكن مقدم البرنامج بكل 
صراحـــة قادرا على محاورته ومجاراته للفارق الكبير 
في املعلومات والثقافة واحلضـــور الذهني ما بني كل 

سؤال وآخر. وسالمتكم.
 ناصر العنزي

العربي يواجه النصر في »السلة«
التضامن للثأر من الصليبخات في الجولة الثالثة

السيد: جائزة ألفضل تحقيق   
عن مهرجان الوطنية لالعبين 

 ختام دورة الخبير التحكيمي للكرة

العميري »أستاذ« بولينغ الخليج الجهراء يتعاقد مع غابيدون

 أشــــاد ســــكرتير عام احتاد كرة القدم سهو السهو بجهود احلكم 
ثامر العنزي في ختام دورة اخلبيــــر التحكيمي التي نظمها االحتاد 
بإشراف االحتاد الدولي )فيفا( خالل الفترة من 3 الى 7 اجلاري، حيث 
اجتاز العنزي هذه الدورة بتفوق محققا املركز األول في االختبارات 
وااللتزام بتعليمات احملاضرين. كما أثنى محاضرو ومشرفو االحتاد 
الدولي القائمون على هذه الدورة وهم علي الطريفي وسلمان احلازمي 
واسماعيل احلافي، بجهود احلكام املشاركني في هذه الدورة وما بذلوه 
من جهود. كما أعرب السهو باسمه ونيابة عن رئيس وأعضاء مجلس 
إدارة االحتاد عن شكره وتقديره ملمثلي »فيفا« احملاضرين واملشرفني 
وكذلك شكر الهيئة العامة للشباب والرياضة، ومركز عبداهلل السالم 

إلعداد القادة على تسهيل مهام املشاركني واحملاضرين. 

اختتم منتخبنا الوطني للبولينغ منافســـاته في بطولة اخلليج 
العاشرة مســـاء اول امس التي استضافها االحتاد البحريني للعبة 
بإحراز ميداليتني ذهبية وفضية في بطولة األســـاتذة وأثبت راكان 
العميري انه أســـتاذ اخلليج بفوزه بذهبية املركز األول، وجاء فهد 
الرغيب النجـــم الصاعد بفضية املركز الثاني وبذلك تكون حصيلة 
منتخبنا في هذه البطولة 6 ميداليات ذهبية و3 فضيات و2 برونزية. 
وكان العبو منتخبنا قد واجهوا منافسات قوية وصراعا كبيرا خالل 
بطولة األساتذة التي تعتبر قمة البطوالت اخلليجية حيث يتم تصعيد 

أفضل 16 العبا في البطولة من خالل أعلى أرصدة من النقاط.

يحيى حميدان
تعاقدت إدارة نادي اجلهراء مع احملترف األميركي كرابد غابيدون 
لتدعيم صفوف الفريق األول لكرة السلة بالنادي خالل مباريات 

الدوري.
ويلعب غابيدون في مركـــز االرتكاز نظرا لتميزه بطول فارع 
)200 سم( وســـبق له اللعب في الدوري االسترالي ويبلغ معدل 

تسجيله للنقاط 19 نقطة في املباراة.
هذا وسيصل محترف اخر لاللتحاق بصفوف »سلة اجلهراء« 
نهاية األسبوع اجلاري ويدعى تايرون نيلسون والذي يلعب في 

مركز صانع األلعاب وسبق له اللعب في الدوري التركي.

يحيى حميدان
تنطلق مساء اليوم مباريات اجلولة الثالثة ملباريات الدور التمهيدي 
لدوري كرة السلة بإقامة 3 لقاءات، حيث يلعب التضامن مع الصليبخات 
في صالة الشهيد قشيعان املطيري بنادي النصر، ويتقابل اليرموك مع 
الساملية في صالة نادي الســــاحل، وفي أقوى مباريات اليوم يتواجه 
العربي مع النصر في صالة نادي اليرموك، وتقام جميع املباريات في 
الـ 7 مساء. ويسعى العربي الى جتاوز خيبة أمله في اجلولة املاضية 
عندما ســــقط أمام الساحل 71ـ  82 وذلك مبواجهته النصر الذي يعتبر 

من الفرق اجليدة واملنافسة على املراكز الستة األولى.
وتشكل مباراة اليوم أهمية بالغة بالنسبة للعربي والنصر وذلك في 
سبيل احلصول على أحد املراكز الستة األولى والتي تؤهل أصحابها الى 

الدوري املمتاز الذي سيقام بعد ختام مباريات الدور التمهيدي.
وتضــــم صفوف الفريقني عناصر متمكنــــة وتتمثل في تواجد بدر 
العتيبي ومنصور جلوي ويوســــف النوت ومحمد ســــعود ويوسف 
عقاب في النصر، وفهد الربــــاح ومحمد صالح وعبداهلل االبراهيم في 

األخضر.
وفي صالة نادي الساحل، تبدو مهمة اليرموك بقيادة املدرب الوطني 
سعود الرباح سهلة نوعا مبواجهة الساملية قياسا للفوارق واالمكانيات 

الفنية التي متيل لصالح »اليرامكة«.
وفــــي املبــــاراة األخرى، تأخذ املبــــاراة طابعا ثأريا بــــني التضامن 
والصليبخــــات وذلك بعد أن تغلب أبنــــاء الصليبخات على التضامن 
ذهابا وإيابا في دوري املوسم املاضي وهو ما شكل صدمة بالغة بالنسبة 
ألبنــــاء الفروانية. ويقود كال الفريقني مدرب وطني له خبرة واســــعة 
وكبيرة، حيث يتولى املدرب القدير يوسف السليم اإلدارة الفنية لـ»سلة 
الصليبخات« فيما يقود التضامن املدرب املعروف محمد البدر وهو ما 

سيعطي املباراة حالوة خاصة.

والالعبني املرشحني لنيل اللقب 
في 22 لعبة فردية وجماعية مع 
تســــليط الضوء على النســــخة 
السابقة منه، حيث ستكون هناك 
جلنة مختصة الختيار التحقيق 
اليومية  األفضل بني الصحــــف 
إضافة الى تقييم أفضل 3 صحف 
يومية ساهمت في تغطية املهرجان 
منذ انطالقــــه والى نهايته، ومن 
املقرر ان يقام احلفل اخلتامي في 

ديسمبر املقبل.

عبر الزميل عدنان السيد رئيس 
اللجنة اإلعالمية ملهرجان الوطنية 
ألفضل الالعبني الذي يقام حتت 
رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية وزير الدولة 
الدولة  لشؤون اإلســــكان وزير 
التنمية الشيخ أحمد  لشــــؤون 
الفهد، عن سعادته للنجاح الذي 
يحققه املهرجان في عامه الثاني 
على التوالــــي، من خالل اإلقبال 
اجلماهيري على التصويت أو من 
خالل االنتشار اإلعالمي الذي يسهم 
في تسليط الضوء على كل األلعاب 
التــــي تعاني من عــــدم االهتمام 
اجلماهيري واإلعالمي، إضافة إلى 
التعريف بأبطال وبطالت الكويت 
في جميع األلعاب التي يشــــملها 
اللجنة  ان  الى  املهرجان. وأشار 
اإلعالمية للمهرجان أقرت ان يكون 
هناك جائزة قيمة ألفضل حتقيق 
صحافي عن املهرجان ينشر عبر 
الصحف اليومية على أن يكون 
التحقيق من جزأين وســــيؤخذ 
التحقيق  بفي االعتبار شمولية 
وتغطيته لــــكل أحداث املهرجان 

الوفد يغادر إلى أوزبكستان 19 الجاري واتصاالت إلقامة مباراة مع عمان

إنجاز التفرغات اإلدارية لالعبي أزرق الناشئين

مبارك الخالدي
انهى اجلهاز االداري ملنتخب 
الناشئني حتت 17 سنة االجراءات 
اخلاصـــة بالتفـــرغ الدراســـي 
لالعبني الطلبة، قبل املغادرة الى 
اوزبكستان 19 اجلاري للمشاركة 
في نهائيات كاس آسيا املقررة  في 
مدينة طشقند، ويلعب منتخبنا 
في املجموعة الرابعة الى جانب 
االمـــارات والعراق  منتخبـــات 

والصني.
وبذل املدير االداري للمنتخب 
علي الديحانـــي جهودا مضنية 
مع االدارات املعنية في املناطق 

التـــي تتبع مدارس  التعليمية 
الطلبـــة، وكذلك مع  الالعبـــني 

مسؤولي وزارة التربية.
من جهة أخرى، عقد اجلهازان 
الفني واالداري لالزرق اجتماعا  
مـــع الالعبني لتقييـــم التجربة 
االيرانية فور انتهاء املباراة التي 
فاز بها املنتخـــب االيراني 2 ـ 1 

مساء امس االول.
وعلمت »االنبـــاء« ان مدرب 
ازرق الناشئني البرتغالي ادغار 
بورغس ابدى قناعته التامة مبا 
ابداه الالعبون حيث ظهر املنتخب 
بشكل متماسك، وقدم اداء مميزا 

ومنظما امام بطل القارة للنسخة 
املاضية والذي ميتـــاز العبوه 
البدنية،  القامة والقـــوة  بطول 
واشار بورغس الى ان ما يلفت 
النظر في هذه التجربة هو اجلرأة 
العالية لالعبني وثقتهم بأنفسهم 
حيث حتركـــت خطوط الفريق 
بشكل منظم وانسيابي دون تعقيد 
للكرة، الفتا الـــى االخطاء التي 
وقع فيها الالعبون خصوصا في 
منطقتي وسط امللعب والدفاع.

وطالـــب بورغـــس الالعبني 
بااللتـــزام بالتعليمـــات الفنية 
واملضـــي قدمـــا بـــذات الروح 

املقبلة،  املباريات  والعزمية في 
واشـــاد بالروح العالية لالعبني 
واســـتيعابهم للفكـــر اخلططي 
في هذه املرحلة احلساسة اذ لم 
يتبق مزيد من الوقت على انطالق 

النهائيات.
  ويســـعى اجلهـــاز االداري 
لالزرق لالقامة مباراة ودية مع 
املنتخب العماني اخلميس املقبل 
في ختام التجارب الودية، قبل 
ان يدخل املنتخب معسكرا مغلقا 
في فندق »سفير الرقعي« من 13 
حتى 19 اجلاري يوم املغادرة الى 

اوزبكستان.


