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رمضان يستدعي المطيري إلى القائمة األولية لـ »أزرق السلة«
يحيى حميدان

اس���تدعى م���درب منتخبنا 
البحريني  السلة  الوطني لكرة 
س���لمان رمضان العب اجلهراء 
محمد املطيري الى القائمة األولية 
املستدعاة للمشاركة في بطولة 
اخلليج التي ستقام في البحرين 

أوائل ابريل املقبل.
ويأت���ي اس���تدعاء املطيري 
ليضاف الى زمالئه ال� 17 وهم: 
فهاد السبيعي، عبداهلل الصراف، 
أحمد سعود، عبدالعزيز احلميدي 
)القادسية(، وشايع مهنا، عبداهلل 
الش���مري، فارس نصار، صالح 
يوس���ف )الس���احل(، واحم���د 
الربيعة،  البلوشي، عبدالعزيز 
محمد أش���كناني، حس���ن علي 
)كاظمة(، وعبدالعزيز ضاري، 
وناي���ف الصندل���ي )اجلهراء(، 
وراشد رياض وحسن عبدالرحمن 
)الكوي���ت(، ومحم���د صال���ح 

)العربي(.
وكان »أزرق الس���لة« قد بدأ 

استعداداته للبطولة اخلليجية 
اجلمعة املاضي في صالة نادي 
كاظمة بحض���ور 5 العبن فقط 
هم الصراف واحلميدي ورياض 
وعلي ونص���ار، فيما غاب بقية 
الالعبن بسبب ارتباط بعضهم 
باملباريات املؤجلة ألنديتهم في 
الدوري اضافة الى ظروف مختلفة 

لبقية الالعبن.
من ناحيته، أكد املدرب سلمان 
رمضان ل� »األنباء« أنه فضل البدء 
مع الالعبن في هذا الوقت املبكر 
بإقامة حص���ة تدريبية واحدة 
كل يوم جمعة في سبيل زيادة 
انسجام الالعبن مع بعضهم نظرا 
لضيق الوقت الذي لن يسعفنا 
في اإلع���داد للبطولة اخلليجية 
بعد انتهاء بطولة كأس االحتاد 
في منتصف مارس املقبل، حيث 
سيكون هناك معسكر تدريبي 
خارجي لم يح���دد مكان إقامته 

سيستمر 3 أسابيع.
وأض���اف رمض���ان ان فترة 

األسابيع ال� 3 غير كافية إلعداد 
منتخب لبطولة قوية كبطولة 
اخلليج والتي حتتاج الى أن يكون 
جميع الالعبن في كامل لياقتهم 

البدنية والذهنية.
ان���ه متواجد  وذكر رمضان 
يوميا في الفترة الصباحية في 
نادي كاظمة من العاشرة وملدة 
ساعتن في حال رغب الالعبون 
التدريبات  في احلضور إلجراء 
بخالف التدريب الرسمي كل يوم 

جمعة.
وعن حظ���وظ منتخبنا في 
البطولة اخلليجية، بن رمضان 
أن حظوظ األزرق جيدة للغاية 
وذل���ك لتق���ارب املس���توى مع 
البحري���ن واإلمارات  منتخبات 
والسعودية باستثناء قطر التي 
يعتبر مستواها أفضل نوعا ما، 
مضيفا »يبقى علينا فقط كيفية 
جتهيز الالعبن للمباريات وبث 
روح احلماس فيهم لكي يقدموا 

كل ما لديهم«.

وأكد ان قائمة املنتخب احلالية 
قد تشهد بعض التغيير في حال 
بروز املزيد من الالعبن مع أنديتهم 
في مباريات الدوري والتي يقوم 
حاليا مبتابعتها ملشاهدة الالعبن 

بصورة أقرب.
وأوضح رمضان أن أداء األزرق 
في دورة األلعاب اآلسيوية التي 
أقيمت في مدينة غوانزو الصينية 
كان جيدا ومرضيا، السيما بعد 
األداء اجليد الذي قدمه الالعبون 
أمام املنتخب الفلبيني الذي يضم 
العبن محترفن على مس���توى 
عال وفوجئنا باللعب أمامه بعد 
وصولن���ا وأبلغنا املنظمون أن 
مباراتنا ستكون في اليوم الذي 
يليه مما سبب نوعا من اإلرباك 
لنا خاصة ان اجلميع لم يتأقلم 

بعد على فارق التوقيت.
وشكر رمضان الالعبن على 
ما قدموه في »اسياد غوانزو«، 
معتب���را أن أداءهم كان بطوليا 

رغم الهزمية.

منتخبنا بدأ استعداده للبطولة الخليجية مبكراً

مدرب »أزرق السلة« البحريني سلمان رمضان يوجه الالعبني في تدريب سابق

العب األهلي محمد أبوتريكة يعترض تقدم مدافع املقاولون العرب حمادة السيد

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
الفني للنادي  املدير  أعرب 
األهلي عبدالعزيز عبدالشافي 
)زي����زو( عن حزنه الش����ديد 
لفقدان الفريق نقطتن ثمينتن 
في الصراع على صدارة الدوري 
املصري لكرة القدم مع الزمالك 
واإلسماعيلي بعد التعادل مع 
املقاولون العرب 1 � 1 على ستاد 

الكلية احلربية.
وأشار زيزو إلى ان »التفكير 
ف����ي لقاء القمة أم����ام الزمالك 
يوم اخلميس املقبل جعل أداء 
الالعبن يتأثر أمام املقاولون 

وهو أمر صعب«.
وأكد مدرب األهلي ان هناك 
»سوء توفيق كبيرا لالعبن في 
هذا اللقاء فيما يتعلق بإهدار 
العديد من الفرص التي الحت 
لالعبن والت����ي كانت كفيلة 
الفري����ق فائزا ولكن  بخروج 
انشغال الالعبن بالقمة أفقدهم 

التركيز«.
واحتاج األهل����ي هدفا في 
الوقت الضائ����ع ليتعادل مع 
املقاولون الع����رب بهدف لكل 
منهم����ا في اجلول����ة ال� 14 في 
ال����دوري املمتاز لك����رة القدم 
وتسبب هذا التعادل في اهتزاز 
ثقة العبي األهلي بأنفسهم قبل 
لقاء القمة أمام الزمالك، وهي 
املواجهة التي يعتبرها اجلميع 
في األهل����ي الفرصة الوحيدة 
القمة ومشاركة  لالقتراب من 

الزمالك املنفرد فيها، وحتى ال 
يتسع الفارق، وتزيد معه حالة 

اليأس املتمكنة من الالعبن.
تقدم املقاولون في الدقيقة 
52 عبر محمد صالح من انطالقة 
من الناحية اليسرى وسدد في 
املرمي مرت حتت حارس األهلي 

محمود أبوالسعود.
وهيمن األهلي على مجريات 
الشوط وتعددت الهجمات ومن 
الناحية اليسرى لعب البديل 
أحمد ش����كري ك����رة عرضية 
سقطت وراء حارس املقاولون 
في الدقيقة األولى من الوقت 

بدل الضائع.
وتقدم األهلي حامل اللقب 
الى املرك����ز الرابع برصيد 24 
نقط����ة، كما تق����دم املقاولون 
العرب الى املرك����ز ال� 14 وله 

11 نقطة.
وفي مباريات أخرى، سجل 
البديل بكاري كوليبالي هدفا 
النهاية ليمن����ح اإلنتاج  قبل 
احلربي التع����ادل على أرضه 

مع االسماعيلي 1 � 1.
وافتت����ح محمد س����ليمان 
»حمص« التسجيل لإلسماعيلي 
بهدف ف����ي الدقيق����ة 53 لكن 
كوليبال����ي هز ش����باك محمد 
صبحي حارس اإلس����ماعيلي 
قبل دقيق����ة واحدة من نهاية 
الوقت األصلي بتس����ديدة من 

حافة منطقة اجلزاء.
غير أن اإلس����ماعيلي بقي 

في املرك����ز الثاني بعد هزمية 
احتاد الش����رطة بهدف نظيف 
أمام مضيفه طالئع اجليش في 

مباراة أخرى.
ورفع االسماعيلي رصيده 
الى 26 نقط����ة بفارق 4 نقاط 

وراء الزمالك املتصدر.
وانت����زع انب����ي الفوز من 
مضيفه حرس احلدود 3 � 2 في 

مباراة مثيرة باالسكندرية.

المحمدي يسعى للمشاركة

من جهة أخرى، يبدأ اليوم 
الزمالك معسكره املغلق الذي 
الفن����ي بقيادة  قرر اجله����از 
حسام حسن إقامته مبدينة 6 
أكتوبر، وذلك استعدادا للقاء 
القم����ة 106 الذي س����يخوضه 
الزمالك أمام غرميه التقليدي 
األهلي اخلميس املقبل في إطار 
مباراتهما املؤجلة من األسبوع 
ال� 12 ملس����ابقة الدوري العام 

املصري.
من جانبه، أكد مدير الكرة 
إبراهيم حس����ن ان  بالزمالك 
اجله����از الفني اخت����ار اقامة 
اس����تعداداته ملواجهة األهلي 
مبكرا إلمكانية حتفيظ الالعبن 
جمي����ع التعليم����ات الفني����ة 
واخلطط التكتيكية التي سيتم 

تطبيقها باملباراة.
في ش����أن آخر، أكد حارس 
الزمال����ك عبدالواحد  مرم����ي 
السيد انه قادر على املشاركة 

في مباراة القمة، وأن اإلصابة 
التي حلقت به في لقاء فريق 
أمام وادي دجلة، والتي كانت 
تستوجب 12 غرزة ال ميكن أن 
تعوقه عن التواجد مع زمالئه 
في مباراة األهلي املقبلة، حتى 
ولو اضطر للعب بقدم واحدة، 
مشيرا الى أنه أجرى في ساعة 
متأخرة من مساء األول من امس 
بعض العالجات على اإلصابة 
التي كانت حتتاج إلى خياطة، 
كما مت عالج اجلروح بدعائم 
الصقة حتى يتم إيقاف نزيف 

الدم.
في ش����أن آخ����ر، أكد العب 
الزمالك القطري حسن ياسر 
احملمدي أنه ال يرضي أن يعاقب 
الزمالك بس����ببه لو شارك في 
مباراة القمة أمام األهلي، مشددا 
على انه عقد جلسة مع اجلهاز 
الفن����ي للزمالك أس����فرت عن 
املوافقة على س����فره للدوحة 
من أجل إقناع املس����ؤولن في 
املنتخب القطري على ان يعود 
للقاهرة بعد غد خلوض مباراة 
القم����ة، ثم يعود الس����تئناف 
العنابي لكأس  االستعداد مع 

األمم اآلسيوية.
وكان الزمال����ك قد أعلن ان 
الالعب لن يشارك في مباراة 
القمة حتسبا من شكوى االحتاد 
القطري الذي استدعى الالعب 
رسميا للدفاع عن منتخب بالده 

في كأس أمم آسيا.

األوضاع مهزوزة في األهلي قبل لقاء »القمة«
بعد التعادل مع المقاولون العرب بأداء باهت

اعتقال متهم 
بمحاولة تخريب 

»خليجي 20«

اليمنية  السلطات  اعتقلت 
أم��س قيادي��ا ف��ي احلزب 
اب��رز  اح��د  االش��تراكي 
مكونات املعارضة البرملانية، 
بتهمة دعم احلراك اجلنوبي 
والس��ع���ي إل��ى تخري��ب 
20«، حسب��ما  »خليج���ي 
أف��اد القيادي نفس��ه لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
 وق��ال عض��و املكت��ب 
احلزب  ف��ي  السياس�����ي 
االش��تراكي محم��د غال��ب 
عبر الهاتف انه اعتقل ويتم 
التحقي��ق معه حاليا من قبل 
املتخصصة  اجلزائية  النيابة 

في قضايا اإلرهاب.
 وبحس��ب القيادي، فان 
التهم��ة املوجه��ة إليه تتعلق 
بتق��دمي دعم مال��ي للحراك 
املطالب باالنفصال  اجلنوبي 
بهدف تخريب بطولة اخلليج 
لكرة القدم التي استضافتها 
محافظت�����ا ع��دن واب��ني 

اجلنوبيتان الشهر املاضي.
 ونش��رت وكال��ة األنباء 
اليمني��ة م��ن جهته��ا أيضا 
خبرا أكدت في��ه ان »النيابة 
العامة استدعت محمد غالب 
على خلفية التصريحات التي 
أدلى بها احد اخلارجني على 
القان��ون املدعو طاهر طماح 
حول قيام أحزاب املش��ترك 
بدفع عشرة ماليني ريال )50 
ألف دوالر( لتمويل عمليات 
اج��ل عرقلة  من  تخريبي��ة 
إقامة أنش��طة »خليجي 20« 

بواسطة محمد غالب.

والدة أفيالي »حبيبة« الكاتالونيين والعرب
»الموندو«: ميسي مكافح في الملعب

وأمت املوق���ع حديثه قائال: 
»ميس���ي يريد أن يلعب كرة 
ق���دم حقيقية، فه���و ال يحب 
أن يس���قط كثيرا داخل أرض 
امللعب ويتوسل للحكام مثل 

باقي الالعبن«.

عن إيقاف���ه أو احلصول على 
الكرة منه.

الرغم من  وأردف: »عل���ى 
تعرض ميس���ي لعنف شديد 
داخل أرض امللع���ب إال أنه ال 

يستسلم بسهولة«.

»إملوندو« اإلسباني فإن الساحر 
األرجنتيني دائم���ا ما ميتلك 
الرغبة في الكفاح بالكرة على 
الرغم من تعرضه للعرقلة في 
أغلب األوقات، وقد ميتد األمر 
حلد اإليذاء نظرا لعجز املنافسن 

النجم  إم.بي.س���ي: أضاف 
الهولندي إبراهيم أفيالي املنضم 
حديثا من أيندهوفن إلى برشلونة 
اإلسباني، شعبية عارمة للنادي 
الكاتالوني واستمال اجلماهير 
العربية، بعدما مت تقدميه إلى 
وسائل اإلعالم بجانب والدته 

احملجبة.
وغالبا ما تخفي وس���ائل 
اإلعالم العاملي���ة الصور التي 
العاملين  النجوم  تظهر هوية 
الدينية، إال أن ظهور »حبيبة« 
وال���دة أفيالي يش���ير إلى أن 
ش���عبية الن���ادي الكاتالوني 
س���تزيد كثيرا بض���م أفيالي 

صاحب األصول املغربية.
ويعتبر برشلونة صاحب 
الوطن  ف���ي  ش���عبية كبيرة 
العربي، لك���ن انضمام العب 
من أصول مغربي���ة ووالدته 
محجبة، من املؤكد سيكس���ب 
النادي الكاتالوني تعاطفا كبيرا 
من جان���ب جماهير أخرى في 

املنطقة العربية.
ووقع جنم وسط منتخب 
هولندا لك���رة القدم على عقد 
انتقاله من أيندهوفن الهولندي 
إلى برش���لونة مل���دة 4 أعوام 
العام لناديه اجلديد،  ونصف 
وسيرتدي القميص رقم 20 مع 

بطل الليغا.
من جهة اخرى، رصد أحد 
املواقع اإلسبانية بعض اللقطات 
للنجم األرجنتين���ي ليونيل 
ميسي والتي تبرز كفاحه داخل 
أرض امللعب عل���ى الرغم من 
الذي يتعرض  الشديد  العنف 

له من املنافسن.
موق���ع  أف���اد  وحس���بما 

)رويترز( الهولندي إبراهيم أفيالي مع والدته حبيبة في »ستاد نوكامب«  

»األصفر« تخطى الجهراء في دوري السلة
يحيى حميدان

تغلب القادسية على اجلهراء 
85-78 في املباراة التي جمعتهما 
أمس في صالة الشهيد قشيعان 
النصر ضمن  املطيري بن���ادي 
ال���� 16 للدور  مباريات اجلولة 

التمهيدي لدوري كرة السلة.
الى  القادسية رصيده  ورفع 
19 نقطة، وجتمد رصيد اجلهراء 

عند 17 نقطة.
الفريقان مباراة جيدة  وقدم 
التكتيكية، ومتكن  الناحية  من 
القادس���ية من خطف األفضلية 
من اجله���راء بفضل دهاء القائد 
فهاد السبيعي وزميله عبداهلل 
الصراف اللذي���ن أخذا راحتهما 
املطلقة في التصويب من اخلارج 
دون مراقبة لينهي األصفر الربع 

األول لصاحله 20-24.
وفي الربع الثاني حتس���ن 
أداء »اجلهراوي���ة« بعدما فطن 
مدربهم األميركي فالتون سيلي 
الى خطورة القادسية من خارج 
القوس ليقلب الفريق النتيجة 
بفضل حتسن مستوى الدفاع 
وهو ما سبب نوعا من الضغط 
على القادسية الذي حافظ على 
تقدمه عند نهاية الربع الثاني 

.41-44
واستمر تقارب النقاط ايضا 
في الربع الثال���ث الذي انتهى 
األداء  لصال���ح اجلهراء بع���د 
الطيب من عبدالعزيز ضاري 
ونايف الصندل���ي واألميركي 
جمال نيكوالس وذلك بنتيجة 
63-60، وف���ي الرب���ع األخير 
اتضحت أفضلية األصفر الذي 
الربع ضاغط���ا برميتن  ب���دأ 
ثالثيتن للصراف واألميركي 
ماي���كل كريستنس���ن ليتمكن 

فوز اليرموك على الشباب

بعده���ا الفريق من التحكم في 
رمت املب���اراة دون عن���اء حتى 

نهايتها.
القادس���ية في  وبرز م���ن 
التسجيل الصراف )33 نقطة(، 
فيما سجل السبيعي )20 نقطة( 
ومايكل وعبدالعزيز احلميدي 

)12 نقطة(.
وم���ن جهة اجله���راء، كان 

ضاري األبرز ب� 22 نقطة، ومحمد 
املطي���ري 18 نقطة والصندلي 
14 نقطة واألميركيان نيكوالس 

وديريك ترافر 10 نقاط.
اللقاء احلكام س���الم  ق���اد 
الهزاع وحافظ احللبي ومدحت 

فرغلي.
وفي مب���اراة اخ���رى، فاز 
اليرموك على الشباب 63-71.

)عادل يعقوب(العب القادسية عبدالعزيز احلميدي يصوب في سلة اجلهراء وسط مضايقة عبدالعزيز ضاري 


