
لكرة  األول  منتخبنا  يلتقي   ]
في  الجنوبي  الكوري  نظيره  القدم 
اليوم  مساء  من  والثلث  الخامسة 
بدبي  الــشــبــاب  ـــادي  ن ــاد  ــت اس عــلــى 
استعدادات  ضمن  ودية  مباراة  في 
ــة  ــس ــام ــخ ــة ال ــول ــج ــل الــمــنــتــخــبــيــن ل
لكأس  الــحــاســمــة  الــتــصــفــيــات  ــن  م
فيها  سيلتقي  والتي   2010 العالم 

منتخبنا مع أوزبكستان.
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البحريني  ـــاد  ـــح االت ـــرر  ق  ]
الغريمين  مباراة  نقل  القدم  لكرة 
ــاع الــمــقــررة غــدًا  ــرف الــمــحــرق وال
االتحاد  ــأس  ك نهائي  نصف  فــي 
الــبــحــريــنــي مــــن اســــتــــاد نــــادي 
ــــى االســـتـــاد  ـــراد إل ـــع الـــمـــحـــرق ب
الثاني  التغيير  في  وذلك  الوطني 

لمكان المباراة خالل 48 ساعة.
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الــــيــــوم  ــــاح  ــــب ص تـــنـــطـــلـــق   ]
لألشبال  الــدولــيــة  الــعــالــم  بطولة 
(جولة  الطاولة  لكرة  والناشئين 
تحتضنها  التي  الثالثة)،  البحرين 
 8 حتى   4 من  الفترة  في  المملكة 
ــاري وتــقــام  ــج ــر/ شــبــاط ال ــراي ــب ف
صباحية  فترتين  على  منافساتها 
ومـــســـائـــيـــة داخــــــل صـــالـــة بــيــت 

التمويل الخليجي.
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[ أكد رئيس اللجنة التنظيمية 
الخليجي  التعاون  مجلس  لــدول 
نصر  السعودي  اليد  ــرة  ك للعبة 
ــط  ــوس ــح  لـــ «ال ــري ــص ـــالل فــي ت ه
التنظيمية  اللجنة  أن  الرياضي» 
للعبة  ــي  ــدول ال ــاد  ــح االت خــاطــبــت 
بشأن تأمين طاقمين دوليين ممن 
كأس  نهائيات  إدارة  في  شاركوا 
العاصمة  في  أقيمت  التي  العالم 

الكراوتية زغرب حديثا.
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ــدو  ــان ــرن ف ــم  ــاج ــه ــم ال ــــان  ك  ]
لورينتي من ابرز أسباب استعادة 
اتليتيك بيلباو لنشاطه مرة أخرى 
كما إن أهدافه األخيرة أمدت الفريق 
بالثقة قبل مباراته في ذهاب الدور 

قبل النهائي لكأس ملك اسبانيا.

9

Wednesday 4 February 2009, Issue No. 2343 العدد 2343  األربعاء  4   فبراير  2009 الموافق 9 صفر  1430 هـ  

الفتى الذهبي عالء حبيل لـ «}»:

أنا رهن اإلشارة بالعودة للمنتخب... وقلبي مع األحمر
§  الوسط - محمد طوق

[ أكد مهاجم منتخبنا الوطني ونادي أم صالل عالء حبيل أنه رهن 
اإلشارة للعودة لصفوف المنتخب وأنه على أتم االستعداد لمواصلة 
تمثيل األحمر البحريني في مشواره المقبل، وأوضح حبيل أنه لم يتلق أي 
مكالمة هاتفية من الجهاز اإلداري لمباراة أوزبكستان ضمن تصفيات كأس 

العالم والتي ستقام يوم األربعاء 11 فبراير/ شباط المقبل.
صالل  أم  تمرين  من  خروجه  بعد  الرياضي»  «الوسط  ـ  ل حبيل  ــال  وق
للمنتخب  اإلداري  الجهاز  مــن  هاتفية  مكالمة  أي  أتــلــق  ــم  «ل أمـــس: 
إلخباري بالعودة إلى صفوف المنتخب لتمثيله في مباراة 
وأنا  العالم،  كأس  تصفيات  ضمن  أوزبكستان 

رهن اإلشارة للمملكة».
ــا أتــلــقــى أي  ــدم ــن وأضــــاف «ع
أوزبكستان  لمباراة  اتصال 
ــي ســأعــود  ــن بــالــتــأكــيــد ان
ـــاراة  ـــب ـــم ــة ل ــك ــل ــم ــم ــل ل
أوزبـــــكـــــســـــتـــــان، 

وأعود وأقول أنا رهن اإلشارة بالعودة لصفوف المنتخب، وأتمنى بالتأكيد 
أن أعود لصفوفه وأقدم كل ما أملك من فنيات وأتمنى أيضاً أن يقدم زمالئي 

في المنتخب كل ما يملكون ويواصلون  عروضهم القوية».
وتابع حبيل «العبوالمنتخب  قدموا مباراة قوية أمام منتخبي هونغ كونغ 
واليابان، ولعبوا بروح واحدة وأعادوا الثقة بعد إخفاق كأس الخليج األخيرة 
والتي خرجنا من دورها األول، وأتمنى للمنتخب أن يواصل نغمة الفوز وأن 

يحرز النتائج اإليجابية والتأهل مبكراً لتصفيات كأس آسيا».
في  ذكرت  «مثلما  بالقول:  الرياضي»  «الوسط  ـ  ل حديثه  حبيل  وواصل 
الجهاز  من  ــارة  اإلش رهن  وأنا  للمنتخب  العودة  أتمنى  إنني  حديثي  بداية 
الفني واإلداري، وعندما أتلقى أي مكالمة هاتفية بالعودة لصفوف المنتخب 
المقبلة».  المحافل  في  لتمثيله  لصفوفه  وسأعود  أبــداً  أمانع  لن  فبالتأكيد 
وأضاف «لقد شاهدت مباراتي هونغ كونغ واليابان، فمنتخبنا قدم مباراتين 
يقدم  رأيــنــاه  وبعدها  بثالثية،  كونغ  هونغ  يجتاز  أن  واستطاع  قويتين 
مستوى طيبا أمام المنتخب الياباني واستطاع منتخبنا أيضاً أن يجتاز عقبة 
اليابان، فمنتخبنا قادر وبقوة على أن يحرز النتائج االيجابية بوجود هؤالء 
الالعبين المميزين». وتابع «الكثير يتحدث عن العقم الهجومي في منتخبنا، 
وأنا أتساءل أين العقم الهجومي! إذا كان المهاجم ال يتسلم الكرات المناسبة 

للتسجيل فما هو ذنب المهاجم، فالمهاجمون كلما حصلوا على كرات من 
مباراة  وفي  األهــداف،  تسجيل  باستطاعتهم  كان  كلما  المنتصف  العبي 
إلى  يترجموها  أن  استطاعوا  كــرات  عدة  للمهاجمين  وصلت  كونغ  هونغ 
أهداف، ولكن مباراة اليابان لم يحصل المهاجمون فيها على فرص حقيقية 
لعدم وصول الكرات من الوسط، فما أود أن أقوله إن المنتخب ال يوجد لديه 
عقم هجومي أبداً». وعن حظوظ منتخبنا بحجز بطاقة التأهل لمونديال كأس 
العالم قال حبيل: «لن نفقد األمل أبداً على رغم أن األمور أصبحت صعبة إال 
أنه ال يوجد شيء مستحيل، وحجزنا للبطاقة الثالثة لن يكون مستحيال أبداً، 
نحن قادرون على حجز البطاقة الثالثة بعد أن أصبحت أمور البطاقة األولى 
والثانية صعبة، ولكن البطاقة الثالثة أملها موجود وحظوظنا قوية ومنتخبنا 
قادر على أن يحجز البطاقة الثالثة وهذا ما سنسعى إليه... وقلبي مع أفراد 
عروضهم  يواصلوا  أن  وأتمنى  والعبين  وإداري  فني  جهاز  من  منتخبنا 

القوية».
وختم حبيل حديثه : «تلقيت عدة عروض من أندية كبيرة خليجية، وأيضًا 
من نادي الرفاع البحريني، إال أنني فضلت البقاء نظراً لراحتي الكبيرة التي 
أشعر بها في أم صالل، فإدارة أم صالل متعاونة معي لدرجة كبيرة جدًا 

وأنا أشكرهم جزيل الشكر على هذا االهتمام الكبير».


