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تأخر «عمر» والفريق تدرب بالشباب و«دبي» تنقل المباراة

األحمر بـ«تشكيلة محلية» يواجه قوة كوريا الجنوبية

الكوري  المنتخب  ضيافة  في  دبي  في  المباراة  وتقام 
مباراة  خالله  ولعب  أسبوع  منذ  هناك  يعسكر  ــذي  ال

.1/1 السوري  المنتخب  مع  فيها  تعادل  ودية 
من  الـــواحـــدة  ــي  ف دبـــي  إلـــى  وصـــل  منتخبنا  ـــان  وك
ساعة  نصف  نحو  الطائرة  اقالع  تأخر  بعد  أمس  ظهر 
بفندق  إقامته  مقر  إلى  وصوله  فور  المنتخب  وتوجه 
ـــي الــــذي يــبــعــد عــن اســتــاد نــادي  ــاة ريــجــنــســي دب ــي ح

دقائق. عشر  نحو  المباراة  عليه  ستقام  الذي  الشباب 
الملعب  على  الوحيد  تدريبه  أمس  منتخبنا  وخاض 
ــر ســاعــة ونــصــف  ــم ــت ــاب واس ــب ــش ـــادي ال ـــن ــي ل ــرع ــف ال
مربعات  وتــدريــب  اإلحــمــاء  عــلــى  واشــتــمــل  ــة،  ــاع ــس ال
تم  الملعب  ــاع  أرب ثالثة  على  تقسيمة  ــراء  وإج بالكرة 
من  وهجومية  دفاعية  تطبيقات  على  التدرب  خاللها 
في  الخصم  الفريق  على  والضغط  واألطـــراف  العمق 
التسديدات  على  التدريب  ثم  السريع  واالرتداد  الملعب 
جلسة  المنتخب  برنامج  ويتضمن  العرضية.   والكرات 
االجتماعات  بقاعة  صباحًا  عشرة  الحادية  في  فنية 
باإلضافة  كوريا  لمباراة  الفنية  الخطة  لشرح  بالفندق 
الكوري  المنتخب  تحليل  من  الثاني  الجزء  عرض  إلى 
المحلل  سيقدمه  والـــذي  فيتش  ـــدارت  ال برنامج  عبر 
المنتخب  خالله  ويستعرض  تاج،  خالد  الكابتن  الفني 
وخصوصًا  التصفيات  في  مبارياته  ضوء  في  الكوري 

السعودية. أمام  األخيرة 
دبي  إلى  عمر  عبداهللا  منتخبنا  العب  وصول  وتأخر 
يتمكن  ولم  خاصة  ظروف  بسبب  الماضية  الليلة  حتى 

وصول  اليوم  ينتظر  فيما  التدريب،  في  المشاركة  من 
إلى  خليفة  بن  علي  الشيخ  الكرة  اتحاد  رئيس  نائب 

أمس. السفر  عن  تأخره  بعد  دبي 
محلية  بتشكيلة  اليوم  مباراة  األحمر  وسيخوض 
وبالتالي  المحترفين  جميع  غياب  في  العبًا   18 تضم 
المحليين  لالعبين  فرصة  تعتبر  الــيــوم  تجربة  ــإن  ف
ــاك  ــك ــت ــاب االح ــس ــت الثــبــات وجـــودهـــم وتــهــيــئــتــهــم واك
االستفادة  أن  رغم  على  التجربة  هذه  خالل  من  والخبرة 
بمحترفيه  المباراة  منتخبنا  خــاض  لو  اكبر  ستكون 
قبل  األخيرة  التجربة  هذه  أن  وخصوصًا  االساسيين 

أوزبكستان. مواجهة 
الحارس  اليوم  لقاء  في  منتخبنا  يمثل  أن  ويتوقع 
سيدمحمد جعفر وفي الدفاع عباس عياد وفوزي عايش 
سالمين  محمد  الوسط  وفي  راشد،  وجمال  سعد  وداوود 
وفي  عباس،  ومحمود  الشروقي  وراشــد  عمر  وعبداهللا 
احتمال  مع  سيدعيسى  وعلي  الدخيل  عبداهللا  الهجوم 
مشكلة  سيواجه  المنتخب  أن  علمًا  التغييرات  بعض 
القائمة  في  دفاعية  عناصر  وجود  لعدم  الدفاع  خط  في 
بعض  إشــراك  ماتشاال  الــمــدرب  استدعى  مــا  المحلية 
وتحويل  راشــد  جمال  أمثال  الدفاع  في  الوسط  العبي 

الدفاع. قلب  إلى  عايش  فوزي 

سريعة لقطات 
منتخبنا  مباراة  بنقل  الرياضية  دبي  قناة  ستقوم   -
بعد  اليوم  مساء  مباشرة  الهواء  على  الجنوبية  وكوريا 

للمباراة. الحصري  الحق  على  حصولها 
إماراتي  دولي  تحكيم  طاقم  اليوم  مباراة  سيقود   -
الكوري  االتحاد  مع  تم  الــذي  التنسيق  وفق  «محايد» 

إلى  المعسكر  في  للفريق  الــوديــة  المباريات  باسناد 
إماراتيين. حكام 

غــٍد  يـــوم  دبـــي  ــن  م الـــكـــروي  منتخبنا  وفـــد  ــود  ــع ي  -

اســتــعــداداً  المحلية  تدريباته  لــيــواصــل  «الخميس» 
إليها  سيغادر  التي  أوزبكستان  أمام  المهمة  لمباراته 

المقبل. األحد 

§ متابعة: عبدالرسول حسين

[ يلتقي منتخبنا األول لكرة القدم نظيره الكوري الجنوبي في الخامسة والثلث من مساء اليوم 
الخامسة  للجولة  المنتخبين  استعدادات  ضمن  ودية  مباراة  في  بدبي  الشباب  نادي  استاد  على 
من التصفيات الحاسمة لكأس العالم 2010 والتي سيلتقي فيها منتخبنا مع أوزبكستان وكوريا 

الجنوبية مع نظيرتها الشمالية األربعاء المقبل.

منتخب البحرين

في الطريق إلى نهائي كأس االتحاد

«الرهيب» و«السفينة» في لقاء االقتدار ورد االعتبار
§  الوسط - هادي الموسوي

مــبــاريــات  ـــى  أول ــراد  ــع ب ــرق  ــح ــم ال ـــادي  ن ــاد  ــت اس يشهد   ]
(متصدر  النجمة  يلعب  إذ  االتحاد  لكأس  النهائي  قبل  الدور 
عن  ــداف  األه وبفارق  نقاط)   7 ) برصيد  ــى)  األول المجموعة 
برصيد  الرابعة)  المجموعة  (متصدر  البسيتين  أمام  األهلي 

مساًء.  6.00 الساعة  عند  نقاط)   5 )
ــي الــمــوســم  ــران لــقــاءهــمــا الــبــكــر ف ــذك ــت الــفــريــقــان مــــازاال ي
النجمة  يومها  وخــرج  السوبر  كأس  في  التقيا  يوم  الجاري 
يسعى  وبالتالي  التوالي  على  الثانية  للمرة  اللقب  حاصداً 
بالصدفة  يأت  لم  السابق  الفوز  بأن  التأكيد  إلى  النجماوية 
الخسارة  تلك  تعويض  في  الزرقاء  السفينة  ابناء  يأمل  بينما 
الذي  النادي  هذا  تاريخ  في  النهائي  إلى  للتأهل  اليوم  بالفوز 
وبالتالي  ســابــقــًا)  (الممتاز  األولـــى  ــة  ــدرج ال ــرق  ف مــع  ــل  دخ
في  البطوالت  ثقافة  زرع  إلى  النادي  في  المسئولون  يسعى 
الدافع  لتكون  اليوم  مباراة  خالل  من  الفريق  العبي  نفوس 

المقبلة. البطوالت  في  لهم  األقوى 
من  الكثير  يــجــربــا  أن  أرادا  ــاد  ــح االت كــأس  ــي  ف الــفــريــقــان 
عند  ـــدوري  ال مــبــاريــات  فــي  داعــمــة  لتكون  الــشــابــة  ــوه  ــوج ال
توقف  ــوم  ي النقاط  فــي  الفريقان  تــســاوى  بعدما  استئنافه 
البسيتين  ختم  إذ  األول  كانون  ديسمبر/   15 (الدمج)  دوري 
أمــام  مــتــوقــعــة  ــر  ــي غ ــارة  ــس ــخ ب  (8 ) األســـبـــوع  فــي  ــه  ــارات ــب م
الخروج  مــن  النجمة  استطاع  بينما   (1 ــر/ ــف (ص البحرين 

صفر).  /1 ) االتحاد  أمام  مباراته  في  فائزاً 
خاصة  أسباب  لعدة  مستقرة  غير  فريق  لكل  الفنية  القراءة 
من  الكثير  غياب  من  كثيراً  عانى  البسيتين  إن  إذ  فريق.  بكل 
بين  العبًا   14 إلى  تقريبًا  وصل  والذي  األساسيين  الالعبين 
الغياب  هذا  وبالتالي  االحتياط  في  واحد  رقم  العب  أو  أساسي 
ليتعرض  البداية  في  الفريق  عليه  كان  الذي  التنظيم  أربك 
من  واحــدة  نقطة  بحصده  مباريات  ثالث  آخر  في  نكسة  إلى 
من  بكثير  افضل  وضع  في  اليوم  الفريق  ولكن  نقاط)   9 ) أصل 
امثال  الفريق  في  فعال  عنصر  من  أكثر  عودة  مع  الفترة  تلك 
ولكن  عــاشــور  ومحمد  بشير  جمعة  ومحمد  سلطان  باسل 
خارج  آخر  فريق  إلى  الشيخ  حسونة  رحيل  في  أيضًا  سيتأثر 
الشيخ  مثل  ألعاب  صانع  إلــى  يحتاج  وبالتالي  البحرين 

الضوء  الــمــدرب  يعطي  وقــد  ـــداف،  األه وإحـــراز  مجهوده  فــي 
وسيغيب  المهمة.  هذه  ليتسلم  العفوي  ربيع  إلى  األخضر 
إحدى  في  إصابة  إلــى  تعرض  الــذي  علي  هــادي  الفريق  عن 
إشراك  من  المدرب  يتمكن  ولن  التجريبية.  الفريق  مباريات 
يحتاج  وبالتالي  المالعب  عن  الطويل  لغيابه  نيروز  علي 

العودة. أجل  من  أكثر  زمنية  فترة  إلى 
تحقيق  في  اآلن  المقومات  لديه  عام  بشكل  الفريق  ولكن 

النهائي. إلى  والتأهل  الفوز 
أمام  اليوم  هو  السوبر،  لكأس  حصده  وبعد  النجمة  امــا 
تحقيق  في  آماله  لتجدد  النهائي  إلى  للتأهل  كبيرة  فرصة 
من  الكثير  يــعــانــي  الــفــريــق  ولــكــن  ــم،  ــوس ــم ال ــوالت  ــط ب ثــانــي 
مستحقاتهم  تسلمهم  عدم  على  العبيه  بعض  اعتراض  خالل 
فتأثر  التدريبات  حضور  عن  يتغيبون  جعلهم  ما  المالية 
خــاســراً  منها  ــرج  خ الــتــي  ــاق  ــف االت ــاراة  ــب م فــي  كثيراً  الفريق 
نائب  اجتماع  ولكن  التدريبات  في  معظمهم  انتظام  لعدم 
خصوصًا  نصابها  إلى  األمور  أعاد  إسماعيل  محمد  الرئيس 
إلى  الفريق  يسعى  وبالتالي  الدور  لهذا  التأهل  من  التأكد  بعد 

اليوم. هذا  الفوز 
إيقاف  لعقوبة  تعرض  الذي  نور  محمد  الفريق  عن  يغيب 
أن  كما  مباريات)   5 ) الكرة  باتحاد  االنضباط  لجنة  قبل  من 
واحمد  إلصابته  زمالئه  مشاركة  من  يتمكن  لن  المالود  جاسم 
إلى  تعرض  ــذي  ال جمال  ــد  راش ــا  ام نفسه.  للسبب  إبراهيم 
اختصاصي  مع  منها  وتعالج  األخير  التدريب  قبل  إصابة 
التدريب  في  لوحده  ــدرب  وت هيات  عقيل  الطبيعي  العالج 
وهناك  ــس  أم ــوم  ي التدريب  فــي  زمـــالءه  وشـــارك  األخــيــر  قبل 
بغياب  الــدفــاع  وسيتأثر  الــيــوم.  إشــراكــه  فــي  كبير  احتمال 
ولكن  الــســعــودي  ــد  ــرائ ال فــي  المحترف  عبدالحميد  صــالــح 
محمد  احــمــد  ــال  ــث أم مكانه  للعب  ــاء  ــم أس ــدة  ع ــدرب  ــم ال ــدى  ل
مدرب  يسعى  وبالتالي  آدم  أبوبكر  جانب  إلى  ليكون  أمين 
على  واالعتماد  الدفاعية  الحال  تحصين  إلى  كريسو  الفريق 
علي  انطالقات  خالل  من  السريعة  المرتدة  بالكرات  اللعب 
اليمنى.  الجهة  في  المتقدم  الوسط  في  سيلعب  الذي  سعيد 
إلى  ويتأهل  البسيتين  على  فوزه  تكرار  النجمة  يستطيع  فهل 

؟  ئي لنها ا

فريق  النجمةفريق  البسيتين

مدرب الفريق األول للكرة بالبسيتين عبدالعزيز أمين:

النجمة مرشح للبطوالت وفريقنا جاهز للمرحلة المقبلة
[ قال مدرب الفريق األول للكرة بالبسيتين عبدالعزيز أمين إن الفريق تأثرت نتائجه في آخر ثالثة أسابيع من دوري خليفة بن سلمان 
عليهم  وشكلت  عودتهم  عند  تأثروا  الذين  الجامعة  في  الطلبة  الالعبين  بعض  أخذها  التي  ــازات  واإلج اإلصابات  منها  أسباب  لعدة  (الدمج) 
ضغوطا منعتهم من االنتظام في التدريبات واإليقافات إلى جانب سفر بعض الالعبين إلى أداء فريضة الحج. وبالتالي هناك 14 العباً بعضهم 

كان أساسياً وبعضهم احتياطياً أول غابوا عن الفريق ومهما يكن الفريق يتأثر من هذه الوضعية وانعكس ذلك على النتائج. وأضاف «على رغم 
تلك الظروف الصعبة اال اننا قدمنا عروضًا جيدة حتى المباريات التي خسرنا فيها أمام المالكية والبحرين إذ كنا األقرب إلى الفوز. وفي كأس 

االتحاد قمنا بتجربة أكثر من 6 العبين وقدموا مباريات جيدة»، ونحن لم نضع في اعتباراتنا المنافسة على كأس االتحاد بقدر االهتمام بالفريق 
لتكوين قاعدة قوية في االحتياط تنفعنا عند استئناف الدوري». وتابع: «اعتقد افتقاد الفريق لثقافة البطوالت أن الفريق عندما يصل إلى حد معين من 

الطموح واستطاع فيه التغلب على الظروف فيعني ذلك تحقيق االنجاز ونأمل أن يكون البسيتين كذلك وهو الجديد على الدرجة األولى ويمتد وصوله 
إلى هذه الدرجة قرابة 10 سنوات فقط بعكس بعض الفرق األخرى. المفترض أن يكون البسيتين لنفسه شخصية خاصة به بإحساس وشعور فيه 

روح الفوز وأنا اعتقد أن ليس هناك فريق يمتلك مثل هذه المقومات كالمحرق وهو متعود من زمن بعيد على هذه الظروف وصاحب بطوالت حتى مع 
الوجوه الجديدة». وقال أيضاً: «النجمة من الفرق المرشحة لبطولة الدوري وله مكانته واسمه وسمعته ووزنه ولديه مدرب متميز وكل األمور تصب 

في صالحهم بغض النظر عن خسارتهم أمام االتفاق ويشرفنا اللعب أمامه في الدور قبل النهائي والفائز نقول له مبروك».

قائد الفريق األول للكرة بالنجمة عبدالرحمن عبدالكريم:

سنواجه فريقًا صعبًا وهدفنا الفوز والتأهل للنهائي
الرئيس  نائب  تدخل  بعد  جيد  استعداده  الفريق  أن  عبدالكريم  عبدالرحمن  النجمة  بنادي  للكرة  األول  الفريق  قائد  أكد   ]

لالجتماع بالفريق اثر الخسارة التي تعرض لها الفريق من االتفاق وبعد تغيب أكثر من عنصر عن التدريبات.
وقال: «المدرب كريسو مدرب جيد ونحن مرتاحون جدًا معه كالعبين ووضع طريقة اللعب ونأمل بتطبيقها وخصوصًا 
في  الثاني  المركز  وأحرز  قوي  فريق  والبسيتين  االعتبار  لرد  يسعون  وهم  السوبر  كأس  في  معه  لعبنا  فريقًا  سنواجه  أننا 
لم  االتحاد  كأس  مسابقة  دخولنا  «عند  وأضاف  الفوز».  في  الطموح  لدينا  وبالتالي  أدائه  في  بالتنظيم  ويتميز  الماضي  الموسم 
يكن هدفنا الكأس بقدر ما كان هدفنا إشراك الوجوه الشابة لتكون الدعامة للفريق ولكن ما دمنا وصلنا إلى هذه النقطة فمن الطبيعي 
إلى  سيقودنا  الفرص  استثمار  ولكن  الهجومية  النزعة  ولديه  صعب  فريق  البسيتين  إن  قلت  وكما  بالبطولة.  الفوز  هدفنا  يكون  أن 
الفوز والعكس صحيح». وتابع: «من دون شك نسعى بكل ما نملكه من قدرات فنية أن نجتاز مباراة اليوم إلى النهائي على رغم بعض 

الغيابات في صفوف الفريق، فهدفنا األول هو الفوز ونأمل التوفيق واسعاد الجماهير النجماوية». 


