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لكرة األول الوطني منتخبنا مدرب ]
امتحان ــام أم بريغل  األلماني  القدم

قد طرق  مفترق وفيه  وصعب جدي 
الهاوية إلى التدريبية بحياته تؤدي

يريد. ما إلى ترفعه أو
ــاء ــع األرب يـــوم مــبــاراة الــكــويــت

تــشــريــن  نــوفــمــبــر/  15 ــل ــب ــق ــم ال
المدرب لهذا سترسم  الثاني

الفريق مع بقائه خريطة
هــو إن كــبــيــر بــشــكــل 
نــجــح فــي تــخــطــي هــذه

فــي فـــهـــو ــة ــب ــع ــص ــة ال ــب ــق ــع ال
ويخفق يفشل عندما  ولكن وســـالم،  أمــان

وسيطالب القاع إلى سيهوي  المؤكد من فإنه للتأهل  حلول وضع في
وقت. بأسرع وبرحيله برأسه الجميع

الحدث هذا مع يتعامل أن بريغل على يجب التناقضين هذين بين
ال الفوز فقط إلى الفريق يقود الذي الفني الفكر تحمل بعقلية محترفة
الذي األوحد الطموح هو آسيا كأس لنهائيات التأهل يكون وأن غير، 
أو منتخبنا مع  سواء المجال هذا في طريقه مواصلة أراد إن  فيه يفكر

غيره.
النفسية من الناحية قادرًا فريقًا يعد أن هذه المباراة في بريغل على
وأن الفوز، إلى تقوده مشروعة بأسلحة خوضها على والبدنية والفنية
بالدفاع المشوش الفكر عن بعيدًا الهجومية الشجاعة بسالح يتسلح
عن الراحلين  المدربين مع ــرارًا م منها عانينا  التي الخسارة خوف

المتكررة. واإلخفاقات غير الويالت نر منهم لم الذين و الفريق قيادة
الهادئ والمتعقل الفكر آسيوي يحتاج إلى مستحق اليوم أمام نحن
الشارع آمال عليه  ُتبنى الذي واألسلوب اللعب  خطة  فنيات رسم  في

المملكة بالفوز. الرياضي في
خطة خــالل من الطرح  في واقعيًا يكون أن عليه يجب  الفكر هــذا
بعيدًا المناسبة التشكيلة بوضع بدءا اللعب، هوية تحمل التي اللعب
هناك مجال الطبيعي، إذ ال في مكانه العب كل وضع في المزايدات عن
وأن األخضر، المستطيل داخل مهماته نطاق خارج العب أي لتجربة
عن مستواه يقل وأال وبدنيًا، ونفسيًا فنيًا الجاهز البديل لديه  يكون
النتيجة معادلة تغير  التي الرابحة الورقة إيجاد من البد  بل األساسي 

اللقاء الحاسم. هذا ظروف من ظرف وأي وقت أي لصالحنا في
من سليمة فنية الكويتي قراءة الفريق أن يقرأ بريغل المدرب وعلى
ومصادر فيه والضعف القوة مواضع يعرف وأن النواحي، جميع
الطرف ويهمل واحد  جانب  من الفريق  يعد  بأن يكفي  وال  الخطورة،

اآلخر.
وإن قصيرة، غير الفريق مع بريغل  قضاها  التي الزمنية الفترة
الفترة هذه في  ولكنه إلعداده، المنتخب عناصر يجمع أن يستطع لم
التجريبية مبارياته في الكويتي المنتخب وتابع راقــب أنه يفترض
الوطن أبناء أحد لديه أن وخصوصًا التدريبي، برنامجه في وحتى
عبر ــر اآلخ الفريق  ــراءة ق يجيد ــذي ال فخرو  محمود هو المخلصين
للمنافس اللعب لطريقه كامل إيضاح في (الــدارت) الخاص برنامجه
وسبل الخطورة مصادر ومكامن  والهجومية، الدفاعية  الحالين في
العناصر قدرات  الستثمار المناسبة الطريقة وضع ثم ومن إيقافها،
والفوز المنافس خطورة على القضاء في المنتخب في الموجودة
مهمة من  أكثر في  الكويتي  الفريق تابع فخرو أن  وخصوصًا  عليه. 
يحب  التي المهمة النقاط من  الكثير حاصدًا مهمته من  وعاد ومباراة،

الحاسمة. األربعاء لموقعة منها االستفادة
الوطني المنتخب مدرب على يجب قلنا، كما الزمنية الفترة هذه في
ونأمل المتابعة،  بهذه الفريق لصالح استثمرها  قد يكون  أن بريغل 
يكون وأن الخسارة من الخوف هوس عن  سلفًا قلنا كما يبتعد أن منه
يدلهم وأن الفو،  طريق على الالعبين نفوس في  الثقة بزرع شجاعًا
للفريق السابقة  القراءة  عبر  الهجومية النواحي  و  اللعب طرق  على

الكويتي.
االستاد ستحضر التي الجماهير اعــتــبــاره فــي بريغل وليضع 
وإحــســاســهــا ــق ــري ــف ال مــع وقــلــوبــهــا ــه ــب ــراق ت أعــيــنــهــا  وأن  ــي،  ــن ــوط ال
مرفوعة الوطني من  يخرجها الذي السعيد الحدث تنتظر  ومشاعرها
خذلوا الذين  المدربين  من أسالفه كان كما العكس  يكون أن ال الرأس،
بعرض المفقودة ابتسامتهم لهم يستعيد وأن الوفي، الجمهور هذا
بريغل آسيا. نهائيات إلى وينقلهم بالسعادة يغمرهم بفوز يتوج كبير
يعرف أن  عليه المباراة، في الفريق  مراقبة  كرسي على يكون عندما 
مهمة أمور من وغيرها وأسلوب لعب طريقة من للفريق سيقدمه ما
وخــارج داخــل  الالعبين مع تجمعه أن يجب التي األخوية كالعالقة 
الالعبين لــدى تتوفر حتى المتبادل،  االحــتــرام  ــاس أس على الملعب 
شعار عن المستميت والــدفــاع والتألق لإلبداع والعوامل الظروف
العالقة هذه تتأثر عندما ألنه والكبير، الحاسم اللقاء هذا في الوطن
على سيعود  السلبي المردود فإن والخالفات االختالف  من  بشيء
تكون بأن بريغل األلماني  المدرب نطالب نحن ثم ومن ككل، الفريق
يكون وأن من جيدة، أكثر دون استثناء من الالعبين جميع مع عالقاته
النواحي من إال  اآلخــر على أحدهم يفضل وال جميعًا معهم منصفًا
داخــل وجـــوده ليفرض نفسه الــالعــب يظهره  الــذي  والتميز الفنية 

األخضر. المستطيل
في عيد مرجان الوطني مساعده يشرك أن أيضا بريغل وعلى
نفسية فهم على المقدرة لديه عيد ألن المباراة، أثناء حتى مشاوراته
اللعب، طريقة تسيير في كبير مساعد عامل وهذا البحريني، الالعب

بإذن اهللا. التأهل نحو يقربنا ومن ثم
مبارياته  فــي نتائجه ــق وف األزرق يهاب أن  بريغل على ــرًا، ــي أخ
من كبير ــر ــواف ب فيها  فـــاز الــتــي األخــيــرة ــًا ــوص ــص وخ التجريبية، 
بريغل يقتنع بشرط أن الفوز على القدرة لدينا ونحن أيضًا األهداف...

التأهل. لبطاقة المهَيئين نحن سنكون وعندها القدرات بهذه
الموسوي السيدهادي

hadi.ebrahim@alwasatnews.com

الحاسم اللقاء قبل بريغل إلى رسالة

(رويترز) منصة التتويج  على القدم الشاطئية لكرة كأس العالم البرازيل بطل منتخب
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ــــــــوت ريـــــاضـــــيـــــة ــــــــي ب

دعم فــي الــريــاضــي» ــط ــوس «ال مــن  مساهمة   ]
البحرين حلبة بها تــقــوم الــتــي  اإلعــالمــيــة  الحملة 
اللذي  كــار ســوبــر  v8 ســبــاق الستضافة الــدولــيــة
إلى  ترمي والتي الجاري،  نوفمبر  25 في سينطلق
تعريفالجمهوربأهميةإقامةهذاالحدثالرياضي
العالميالذي يعداألبرزفيمنطقةالشرق األوسط،
مملكة حققته الــذي الباهر النجاح بعد وخصوصًا
في تنظيم أفضل جائزة على بحصولها البحرين
المنظمة  الدولية اللجنة تمنحها التي  2004 العام
الرياضي» «الوسط تطرح .1 الفورموال لسباقات
شكل على ستقدم التي الرياضية المسابقة ــذه ه
سؤاليوميحتىموعدانطالقالبطولة،وسيحصل
إجراء بأن علمًا السباق، لدخول تذكرة على فائز كل
السحبسيتمعلىالكوبونالمرفقنهايةكلأسبوع

علىأنيسلمالكوبونبالبريدأوفيمقرالصحيفة.

؟ v8 سباق سينطلق متى السؤال:
.......................................

ـــــــم:............................................. االس

........................................... الهاتف:

................................ الشخصي: الرقم

جماهير القراءجماهير القراء
الكثير الرياضي» «الوسط تسلم ]
القراء آراء تتضمن التي الــرســائــل مــن 
التي الرياضية القضايا من الكثير في
حملت الــريــاضــيــة، ــي الــســاحــة ـــدور ف ت
والنقد الصريحة اآلراء من  الكثير فيها
على ــراء ــق ال اطـــالع  عــن ينم الـــذي البناء 
أننا إال . الرياضية  الساحة في  يــدور ما
ضيق وبسبب الماضية  المرحلة  ــي ف
آراء لنشر المجال  نفسح لــم  المساحة 
. القضايا جميع في وأطروحاتهم القراء
ومنمنطلقأهميةنشرهذهاآلراء،وبعد
صفحة،   12 إلــى الصفحات عــدد ــادة زي
تخصيص الرياضي» «الوسط قرر فقد
صفحةأسبوعيةخاصةبرسائلالقراء،
سنطلقعليهااسم«جماهيرالقراء»،وقد
به تقدم اقتراح  من التسمية هذه  جــاءت
من نرجو  فإننا لذلك، الكرام. القراء احد 
القراءالكرامالذين يرغبونفيالمساهمة
البريد على  إرسالها وأفكارهم بآرائهم 
تسليمها أو العادي البريد أو االلكتروني
الكاتب اسم ذكر ويفضل الصحيفة، إلى
حتىلوكانلعدمالنشر،وإرسالصورة

شخصيةإنرغبفيذلك.

(11/13 (االثنين اليوم تشاهدون
القناةالمباراةالتوقيت

االسكتلندي الدوري

هــــــارتــــــس22:45  × ART الرياضية 4فــــــالــــــكــــــريــــــك 

الجزائري الدوري

ART الرياضية 2شبيبةالقبائل× مولوديةالجزائر16:30

اإلماراتي االتحاد كأس

ـــــر15:35 ـــــص ـــــن ال  × ـــــــــــل  ـــــــــــوص الرياضيةال دبي

حبيل ومحمد األول لعالء هو المشجع

والنادي الوطن أجل من المزيد ببذل أوصيهما حبيل: أحمد

في نبحث هـــذه إطــاللــتــنــا  ــي  ف
بيتعائلةكرويةهيعائلةحبيل
الرياضي حبيل أحــمــد ــاج ــح وال
حــدثــنــا ـــة ـــداي ـــب ـــي ال ـــق. ف ـــاب ـــس ال
الرياضية حــيــاتــه ــن ع أبــوعــالء 
ـــي فــريــق ف ــــى بـــدايـــتـــه ـــار إل ـــأش ف
انضم ثم ومن القرية، في اإلصالح
إلىالنادياألهليالعام1981 مع 
الكابتنميرزا خلف وعدنانأيوب،
إلى وسفره  الدراسة بسبب ولكن 
عودته وعند  يواصل، لم الخارج 
ســتــرة  ـــع  م ــب  ــع ل  1984 ـــام ـــع ال

في الكرة عن ابتعد حتى واستمر
بدايةالتسعينات.

[ماذاعنأبنائكعالء ومحمد؟
أن أفضل كنت صراحة بكل -
وتحديدا البالد خارج  عالء يدرس
 76» معدله إلــى نــظــرا  الهند ــي  ف
له يسمح ــم ل والــــذي الــمــئــة»  ــي  ف
البحرين، جامعة في بالدراسة
خارج الــدراســة رفــض عــالء ولكن 
إلى االنضمام على وأصــر الــبــالد
بنفسي فــقــمــت  األهـــلـــي ـــادي  ـــن ال
بالتحدثمعالكابتنفهدالمخرق،

منتصف األهلي إلى عالء وانضم
فواصل محمد أما ،1998 موسم
االنضمام وقرر الجامعية دراسته
ووافقت بعام عالء بعد األهلي إلى

علىرغبته.
ــا ــم ــه ــرارات ق ــل فـــي ــدخ ــت [ هـــل ت

المتعلقةبشئونهماالخاصة؟

ولهما أتدخل، ال بالعكس ال -
مطلقالحرية،ولكنكونيصديقا
دائما فهما ــاً  أب ــون أك أن قبل لهما 
مشكالتهم، ــّي  ــل ع ــون ــرض ــع ي ــا  م
النصيحة لهما أقــدم ــدوري  ب وأنــا 

والتوجيهفقط.
دخولهما على  نـــادم ــت أن هــل   ]

عالمالرياضةوالكرة؟
ــرار ــق ال ألن ـــا، ـــادم ن ــت  ــس ل ال   -
ــرح أف أنــا ــــدوري وب كــان قــرارهــمــا
بتشجيعهما ــــوم وأق لفرحهما،

وأعتبرالمشجعرقمواحدلهما.
ــت أن ـــل ه مستقبلهما وعــــن   ]

مطمئنله؟
لديهما فهما مطمئن بالتأكيد -
الكرة عــن ويغنيهما ينفعهما مــا 
أو أعمالهما أو شهادتهما ســـواء

المهاراتالتييتمتعانبها.
االحتراف عالم دخولهما  بعد ]
طويلة، لفترات البيت عن وغيابهما

هلذلك يقلقك؟
ألنني أوال غيابهما، ال يقلقني -
اآلخر واألمر الثقة، كل واثق منهما
كما بهما، دائــم اتصال على ألنني
ذلك فــي شخصية تجربة لــي أن 

منذأيام الدراسة.
[ماذاعنمتابعتكلهما؟

ومستمرة، حثيثة متابعة -
المباريات متابعة على واحــرص
ومحمد عـــالء فيها ــارك ــش ي الــتــي 
أو الــوطــنــي المنتخب ــع م ـــواء  س
عليهما االطمئنان اجل من النادي 
رفع في والمساهمة وتشجيعهما

المعنويات.
[ماذاعنالمواقفالطريفةالتي

تصادفالعائلة؟
منقولة تكون  مباراة كل  في -
خطأ أو ــة ــاب إص فكل ويلعبانها
والــدتــهــمــا ــون ــك ت لهما  يحتسب 
وتــقــوم إصابتهما ــن م متخوفة 

متوترة ــي  ه وبينما ــات، ــرك ــح ب
الضحك من حــال في  نحن  نكون

عليها.
[رسالة توجهها إليهما؟

الــنــاس بــحــب أوصــيــهــمــا  -
الصغير ـــرام ـــت واح والــجــمــاهــيــر
المزيد بذل على وأحثهم  والكبير،
والنادي الوطن أجل  من والمزيد

الذييمثالنه.
[كلمة أخيرة.

الرياضيين جميع إلى أتمنى -
كلمتي وأوجه والنجاح، التوفيق
الــريــاضــة عــن ـــى الــمــســئــولــيــن إل
البحريني االتــحــاد وخــصــوصــا
خالل من  أكثر بالعمل القدم لكرة 
صوغلوائحوبنودوتنظيمعملية
انتقاالتالالعبين،والبد منوجود
الحق ـــذا ه تــنــظــم واضــحــة ــة  ــي آل
األندية متساو وعادل بين وبشكل

والالعبين.

أحمد حبيل

منصور يونس - سترة §

وحــيــاة ــوت ــي ب ــي ــا يـــدور ف ــد م ــرص ــي هـــذه الـــزاويـــة ن [ ف
بأهلهم، الرياضيين تربط التي العالقة وطبيعة الرياضيين
الالعبين... أبنائهم ــى إل الــريــاضــيــون ـــاء اآلب ينظر  وكــيــف 
رياضيين؟ أبناؤهم يصبح أن يتمنون كانوا هل ونسألهم

وكيفينظرونإلىمستقبلهم؟

مهرجان عذاري ينظم اتحاد السباحة
السباحة اتحاد عيسى - مدينة §

[ينظماالتحاد البحرينيللسباحةبالتعاونمعبلديةالمنطقةالشماليةمهرجانعذارياألولوذلكفيالساعة
10.00 منصباحيومالسبت 18 نوفمبر/تشرينالثانيالجاريبحمامالسباحةبعينعذاري.وسيشاركفيهذا 
االجتماعات من عددا عقدت المسابقات باالتحاد لجنة وكانت الجمهور. يرغب من االتحاد ومن المهرجان سباحو
وحصة فضل عيسي وعلي سالم جمعة وطارق عبداهللا أحمد خالد واألعضاء عبداهللا حمزة اللجنة رئيس برئاسة

أحمدالدرازيلإلعدادلهذاالمهرجان، إذحددتأنواعالمسابقات واأللعابالتيسيشتملعليهاالمهرجان.

منتخبا أمــس مــســاء البحرين  إلــى وصــل   ]
الــطــائــرة وذلـــك ــرة ــك ــل ل ــة والـــجـــزائـــر ــودي ــع ــس ال
عشرة الخامسة العربية البطولة في للمشاركة

لمنتخباتالرجالللكرةالطائرة.
صالح ــودي ــع ــس ال المنتخب ـــد وف ويـــتـــرأس 
رادو ــدرب ــم ال مــن كــل عضوية ويــضــم القاسم 
أمــا راديـــفـــو ايــفــان ــد الـــمـــدرب ــاع ــس ـــالف وم س
ويضم داده، حسن فيترأسه الجزائري المنتخب
ومساعد اطلول كمال الــمــدرب  من  كل عضوية

المدربسليمبوهيلة.

ــدرب ــم ال ـــس أم ــاء ــس م ـــى صــنــعــاء ـــل إل [ وص
اســتــعــدادا صــالــح محسن  الــمــعــروف الــمــصــري 
يتولى القدم  لكرة اليمني االتحاد مع عقد لتوقيع
األول الوطني اليمنى  المنتخب تدريب  بموجبه
يبلغ شهري براتب  ــد واح عــام لمدة القدم لكرة 
. دوالر ألف مئة مع مقدم عقد عشرين ألف دوالر
وفيأول حديثصحافيأدلىبهعقب وصوله،
في لوجوده واعتزازه سعادته  عن صالح أعرب
حال في  أمامه أن إلى مشيرا اليمن، الثاني بلده 

كبيرة. مهمة الوطني المنتخب قيادة

منتخب ـــدرب م دونـــادونـــي ــو ــرت روب ــم  ض  ]
وكريستيان اكويالني البرتو  القدم  لكرة ايطاليا
المؤلفة فريقه تشكيلة الــى مــرة الول بروتشي
مباراة  في تركيا لمواجهة استعدادا العبا 20 من

(االربعاء) المقبل. يوم برجامو في ودية
التي باالصابات دونادوني اختيارات وتأثرت
ومن االساسيين  الفريق  العبي اغلب لها تعرض
وسيموني جاتوسو جينارو الوسط العبا بينهم
ديل اليساندرو المهاجمين الى باإلضافة بيروتا

ميشيلي. دي وديفيد توني ولوكا بييرو


