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العدواني :االختيار جاء بعد إقامة التصفيات لكل فئة

 12العب ًا يمثلون الكويت
في البطولة العربية لإلسكواش

• من�صور العدواين مع الالعبني بدر املغربي وعبدالعزيز مراد قبل التدريب

اختارت جلنة املنتخبات برئا�سة
ع�ضو جمل�س االدارة من�صور
العدواين  12العبا لثالث فئات
وه��ي :حتت  13و 17و �19سنة
للم�شاركة يف البطوله العربية
املزمع اقامتها يف البحرين خالل
الفرتة من  10ال��ى  17اكتوبر
املقبل والالعبني املختارون
لفئة � 13سنه هم حممد البلو�شي،
خالد الفار�سي ،عبدالرحمن
املغربي وجا�سم الغريب.
ولفئة حتت � 17سنة بدر املغربي،
يو�سف النجار ،حممد عبداجلادر
كرم و ح�سني الزعرتي.
ول��ف��ئ��ه حت���ت ��� 19س��ن��ة علي
العنزي،حممد جا�سم ذي��اب،
علي ال�شمري و عبدالعزيز مراد.
وم��ن جانبه اك��د رئي�س جلنه
املنتخبات من�صور العدواين
ان االختيار ج��اء بعد تنظيم
ت�صفيات بني العبي املنتخبات
املختارة لكل فئة على حدة
ومت اختيار ا�صحاب املراكز

االرب��ع��ة االول���ى وك��ان��ت هناك
ب��ع�����ض امل��ف��اج���آت يف بع�ض
امل���ب���اري���ات وم����ن اب���رزه���ا
ت�صفية وخ����روج الع���ب حتت
� 13سنة �سعد ال�سويد والعب حتت
� 17سنة ح�سن بوحمد ،فيما منعت
اال�صابة الالعب حمود جنيدل من
امل�شاركة ،م�شريا الى ان جميع
الالعبني كانوا يف ذروة م�ستواهم
الفني بعد املع�سكرات الناجحة
التي اقيمت يف القاهرة يف نهاية
اغ�سط�س املا�ضي حتت ا�رشاف
اجل��ه��از الفني بقيادة املدير
الفني في�صل �رصخوة الذي و�ضع
الربنامج االع��دادي للمنتخبات
منذ بداية فرته ال�صيف.
ومتنى ال��ع��دواين ان يتم رفع
االيقاف ر�سميا خالل االيام القليلة
املقبلة حتى تت�أكد امل�شاركة
يف البطولة العربية كا�شفا ان
الالعبني ع��اق��دون ال��ع��زم على
حتقيق نتائج م�رشفة بال�صعود
على من�صات التتويج والعودة

الى الوطن عرب قاعة الت�رشيفات
حاملني امل��ي��داي��ات امللونة،
م�شريا الى ان منتخبات الكويت
تزخر بوجود الالعبني املميزين
والقادرين على املحافظة على
�سمعة اال�سكوا�ش الكويتي كاحد
املنتخبات املتفوقة يف اللعبة
على امل�ستوى العربي.
وا�شار العدواين الى انه الربنامج
التدريبي لالعبني املختارين
�سي�ستمر يف مالعب االحتاد خالل
انطالق م�سابقات املو�سم ل�ضمان
املحافظة على امل�ستوى الفني
والدخول يف البطولة العربية
مب�ستوى فني مرتفع.
و�شكر العدواين اجلهاز الفني
يف االحت����اد ك��م��ا ���ش��ك��ر جلنه
امل��ن��ت��خ��ب��ات ع��ل��ى متابعتها
احلثيثة ل�لاع��داد ،علمات ان
جلنة املنتخبات تتكون من بندر
املطريي نائبا للرئي�س ،وبراك
املطر مقررا وع�ضوية في�صل
�رصخوة و يو�سف العي�سي.
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ظواهر وحقائق من تعادل األخضر السعودي
مع بوليفيا
ا�ستهل املنتخب ال�سعودي،
برنامج التح�ضري للم�شاركة يف
ك�أ�س �آ�سيا ،املقررة يف �شهر
يناير املقبل بدولة الإم��ارات
العربية املتحدة ،بالتعادل مع
�ضيفه البوليفي  2ـ  2يف املباراة
التي جمعت املنتخبني با�ستاد
الأمري في�صل بن فهد بالريا�ض.
ور�صدت و�سائل اعالم �سعودية
ع���دة م�����ش��اه��د م���ن امل���ب���اراة
كالتايل:
ف�شل بيتزي ف�شل الأرجنتيني
خوان �أنطونيو بيتزي ،املدير
الفني للمنتخب ال�سعودي ،يف
ال��ث��أر خل��روج منتخب ت�شيلي
حتت قيادته من ت�صفيات امريكا
اجلنوبية امل�ؤهلة ملونديال
رو�سيا  ،2018على يد بوليفيا.
وف���ازت بوليفيا على ت�شيلي
حتت قيادة بيتزي بهدف دون
رد يف اجل��ول��ة الـ 16م��ن تلك
الت�صفيات ،وكانت تلك اخل�سارة
كفيلة ب�إبعاد ت�شيلي عن مونديال
رو�سيا ،وك��ان بيتزي �سيغيب
عن البطولة �أي�ضا لوال تعاقد
ال�سعودية معه.

تفوق بوليفيا

ا�ستطاع منتخب بوليفيا �أن
يحتفظ بتفوقه يف املواجهات
املبا�رشة بني املنتخبني ،حيث
كانت الأول��ى ودي��ة عام 1994
وانتهت بالتعادل ال�سلبي ،فيما
فاز منتخب بولندا يف املواجهة
الثانية  1ـ  0يف ك�أ�س القارات
ع���ام  ،1999بينما تعادل

يد الكويت اختتم وديات المعسكر الصربي
بالفوز على بارتيزان بلغراد 25-32
كتب يحيى �سيف:

• حجازي يوجه الالعبني �أثناء املباراة

الالعبني اجلدد ب�صفقة تبادلية
بانتقال �شقيقه ح�سن �صفرحار�س
حتت � 19سنة لنادي الكويت الى
�صفوف ال�سماوي ،كما تعاقد مع
مبارك العنزي باالنتقال احلر

م�شاركة كمارا

���ش��ه��دت م���ب���اراة ال�سعودية
وبوليفيا� ،أول ظ��ه��ور دويل
للمهاجم ال�شاب هارون كمارا،
مع الأخ����ضر ،بعد �أن دف��ع به
بيتزي يف الت�شكيلة الأ�سا�سية
للمباراة.
و�سبق لهارون الدفاع عن �ألوان
ال�سعودية ،عندما �شارك مع
املنتخب الأومل��ب��ي ال��ذي مثل
ال�سعودية يف الألعاب الآ�سيوية

الأخرية بجاكرتا  ،2018و�سجل
ثالثية من رباعية ال�سعودية يف
�شباك ال�صني (  4ـ .)3
ظهور جي�سو�س

ح��ر���ص ال�برت��غ��ايل جورجي
جي�سو�س ،املدير الفني لفريق
الهالل على متابعة املباراة من
مدرجات ملعب الأمري في�صل بن
فهد ،ملتابعة عدد من العبيه
الذين �شاركوا يف املباراة ،وهم
علي البليهي ،يا�رس ال�شهراين،
حممد كنو و�سامل الدو�رسي.
اجلماهري

رغم ق��رار امل�ست�شار تركي �آل
ال�شيخ ،رئي�س جمل�س �إدارة
الهيئة ال��ع��ام��ة للريا�ضة،
بدخول اجلماهري باملجان� ،إال
�أن احل�ضور اجلماهريي ،مل يكن
على م�ستوى طموحات م�س�ؤويل
املنتخب ال�سعودي.
ويرجع ال�سبب يف ذلك �إلى �أن
املباراة يف بداية فرتة الإعداد
لك�أ�س �آ�سيا ،ف�ضال عن وجود
عدد كبري من الوجوه ال�شابة،
�إ�ضافة �إلى خلو منتخب بوليفيا
م��ن ال��ن��ج��وم امل��ع��روف�ين على
ال�ساحة الدولية.

خطوطه .و�أكمل �صاحب الهدف الثاين للأخ�رض يف اللقاء ،منتقدا
�أر�ضية ملعب الأمري في�صل بن فهد ،وا�ص ًفا �إياها بال�سيئة ،وهذا ما
�أعاق زمالءه عن اللعب ب�أ�سلوبهم املعتاد ،باال�ستحواذ على الكرة
ودقة التمرير.
وعلق الدو�رسي على رد فعل اجلماهري الغا�ضبة ،بعد اللقاء ،مطال ًبا
�إياهم مب�ساندة الالعبني ،بدلاً من مهاجمتهم على الأخطاء التي ترتكب
�أثناء املباراة.

النفيعي يكشف أسباب تراجع
أهلي جدة

عر�ضت �إدارة ال�شباب ،على الالعب هتان باهربي ،جتديد عقده مع النادي ،مع
و�ضعه يف الفئة الأولى بالفريق� ،إال �أن الالعب مل يرد على العر�ض حتى الآن.
فيما قالت تقارير مقربة من الالعب� ،إن باهربي يحاول ك�سب الوقت ،حتى
فرتة االنتقاالت ال�شتوية املقبلة ،انتظارا لتلقيه لعر�ض �أعلى ،حيث يحق له
االنتقال خالل ال�شتاء� ،إلى �أي ٍ
ناد دون الرجوع �إلى �إدارة ال�شباب.
كما يخ�شى الالعب �أن حتول ظ��روف ال�شباب املالية دون تلبية رغباته
املالية.
ويعي�ش باهربي هذه الفرتة �أف�ضل �أيامه الكروية ،حيث يت�ألق مع ناديه
ومع املنتخب ال�سعودي ،و�أ�صبح �أحد الأوراق الأ�سا�سية التي يعتمد عليها
الأرجنتيني بيتزي.
وانتقل باهربي �إلى ال�شباب يف �صيف  ،2016بعقد ميتد ثالث �سنوات.
ويف �سياق اخر وعد هتان باهربي ،العب و�سط املنتخب ال�سعودي ،ببذل
ق�صارى جهده ،للمناف�سة على لقب ك�أ�س �آ�سيا  2019بالإمارات ،م�شي ًدا بقرار
متديد عقد خوان �أنطونيو بيتزي ،املدير الفني لـ»الأخ�رض».
وقال باهربي ،يف ت�رصيحات له  ،من مع�سكر املنتخب ال�سعودي بالريا�ض:
«املرحلة املا�ضية كانت �إيجابية بالن�سبة لنا ،لكنها �صفحة وطويت ..الآن
نحن يف مهمة �أخرى ،تعني لنا الكثري ،و�سنكون يف كامل تركيزنا خاللها».
ا�ستقرارا فن ًيا،
و�أ�ضاف« :التجديد لبيتزي ق��رار ممتاز ،مينح املنتخب
ً
ويجعل املدرب يعمل بهدوء ،والآن هو بات �أكرث دراية بالالعبني ،وهذا �شيء
�إيجابي».
وعن ك�أ�س �آ�سيا ،قال العب و�سط ال�شباب�« :سنفعل كل ما لدينا من �أجل
املناف�سة ،ورفع علم اململكة عال ًيا».
يذكر �أن املنتخب ال�سعودي ،وقع يف املجموعة اخلام�سة بك�أ�س �آ�سيا� ،إلى
جوار كل من ،كوريا ال�شمالية ،ولبنان ،وقطر.

وج��دد لثالثي ال�يرم��وك �صالح
املو�سوي ويعقوب �أ�سريي وعبد
ال��ع��زي��ز ي��ال��و���س وت��ع��اق��د مع
الع��ب الن�رص ن��واف ال�شمري،
كما ا�ستعان بخدمات حار�سه

املنتخبان يف املواجهة الثالثة
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حتدث العب و�سط املنتخب ال�سعودي� ،سامل الدو�رسي ،بعد تعادل
منتخب بالده �أمام بوليفيا ،بهدفني ملثلهما ،يف املباراة الودية ،التي
�أقيمت يف العا�صمة الريا�ض� ،ضمن ا�ستعدادات «الأخ�رض» للم�شاركة
بنهائيات ك�أ�س �آ�سيا  2019بالإمارات.
وا�ستهل الدو�رسي ،ت�رصيحاته عقب اللقاء ،ب�رضورة التعلم من
الأخطاء ،التي �سمحت لبوليفيا بالعودة �إلى اللقاء ،بعد ت�أخرهم
بهدفني نظيفني ،م�ؤك ًدا افتقاد املنتخب ال�سعودي لالن�سجام بني

مع الشباب السعودي

اختتم الفريق االول لكرة اليد
مبارياته ال��ودي��ة يف املع�سكر
ال����صرب��ي ب��ال��ف��وز ع��ل��ى فريق
بارتيزان بلجراد وهي التجربة
ال��ث��ال��ث��ة واالخ���ي��رة للفريق
ا�ستعداد ًا للمو�سم ،ومن املقرر ان
يعود الوفد امل�شارك يف املع�سكر
ال��ي��وم ملوا�صلة التدريب قبل
انطالق دوري الدمج � 17سبتمرب
احلايل .
اجلدير بالذكر ان العميد �سبق
له الفوزعلى نف�س الفريق يف
التجربة الودية االولى بنتيجة
 27-29وتغلب على فريق نوفا
برازوفا  16-38يف الودية الثانية
وا�ستفاد اجلهاز الفني بقيادة
اجل��زائ��ري �سعيد ح��ج��ازي من
هذه املباريات يف دعم اجلوانب
الفنية بالدفاع والهجوم وحتقيق
التجان�س واتاحة الفر�صة للبدالء
للم�شاركة مع اال�سا�سيني  .وعلى
الرغم من النجوم التي ميتلكها
العميد وا�صل دعم ال�صفوف وجنح
يف �ضم علي �صفر حار�س مرمى
ال�ساملية على �سبيل االعارة ملدة
مو�سم واحد قبل غلق باب ت�سجيل

• جانب من مباراة ال�سعودية وبوليفيا

الدوسري ينتقد أرضية ملعب األمير فيصل بن فهد

باهبري يتهرب من تمديد عقده

• هتان باهربي

رياضة

ال�سابق تركي اخلالدي ويتطلع
العميد الى االحتفاظ بالثنائية
ال��ت��ي اح��ت��ك��ره��ا يف ال�سنوات
االربع ال�سابقة والتم�سك بتوايل
االنت�صارات من دون هزمية.

• ماجد النفيعي

�أرج��ع ماجد النفيعي ،رئي�س �أهلي
ج��دة ،ع��دم ظهور الفريق بال�شكل
املطلوب يف �أولى مبارياته بدوري
الأم��ي�ر حم��م��د ب��ن ���س��ل��م��ان� ،أم���ام
التعاون� ،إلى �ضعف االن�سجام بني
الالعبني.
وقال النفيعي يف ت�رصيحات له « :مل
يعد هناك مباراة �سهلة يف الدوري،
فامل�ستويات باتت متقاربة ،ولي�ست
هناك فرق �ضعيفة ،وامل�شكلة التي
تواجه جميع الأندية هذا املو�سم،
ومنها الأهلي ،هي غياب التجان�س».
و�أ�ضاف« :هناك  8العبني �أجانب يف
كل فريق ،و�أغلبهم جدد .يف الأهلي مل

ي�ستمر �سوى ال�سومة و�شيفو ،وان�ضم
�إلينا � 6أجانب جدد ،واملحليون كذلك
بع�ضهم تغري ،ولذلك نحتاج �إلى
الوقت كي حتدث عملية االن�سجام،
ومتفائلون بقدرة اجلهازين الفني
والإداري على حتقيق ذلك».
ودع��ا رئي�س الأه��ل��ي جميع حمبيه
و�أع�ضاء ال�رشف� ،إلى دعم النادي
ومعنويا ،وااللتفاف حول
ماديا
ً
ً
جمل�س الإدارة حتى ي�ساعدونه على
النجاح.
يذكر �أن الأهلي بد�أ مو�سمه املحلي،
بالتعادل مع التعاون ،على ملعبه يف
جدة بنتيجة .1-1

خيسوس وكاريلي دخال العالمية
من بوابة الدوري السعودي
�شهدت الكرة ال�سعودية �سوق انتقاالت
غ�ير م�سبوق على م�ستوى الالعبني
الأج��ان��ب� ،سواء من ناحية العدد �أو
اجل��ودة ،وهو الأم��ر ذاته الذي انعك�س
على تعاقد الأن��دي��ة ه��ذا املو�سم مع
املدربني.
وك��ان��ت �إدارات الأن��دي��ة يف ال���دوري
ال�����س��ع��ودي ،حر�صت على ا�ستقطاب
مدربني كبار ،لقيادة النجوم التي مت
التعاقد معها.
و�شهدت قائمة م��وق��ع «ك��ل��وب وورل��د
رانكينج» العاملي ،وجود مدربني من
ال��دوري ال�سعودي �ضمن قائمة �أف�ضل
 100م��درب يف العامل ،وهما خورخي
جي�سو�س م��درب الهالل «املركز ،»33
وفابيو كاريلي مدرب الوحدة «املركز
.»68
وفيما يلي ن�ستعر�ض كل مدربي الدوري
ال�سعودي الذي تواجدوا يف الت�صنيف
العاملي ل�شهر �سبتمرب:
 جورجي جي�سو�س «الهالل» الرتتيب:.33
 فابيو كاريلي «الوحدة» الرتتيب.68 : رامون دياز «االحتاد» الرتتيب.105 : ليوناردو رامو�س «االتفاق» الرتتيب:.161
 ماريو�س �سوموديكا «ال�شباب» الرتتيب:.196
 فتحي اجلبال «الفتح» الرتتيب.207 : جو�ستافو كو�ستا�س «الفيحاء»الرتتيب.254 :
 دانييل كارينيو «الن�رص» الرتتيب:.258
 بي�سنيك ها�سي «ال��رائ��د» الرتتيب:.611
 فران�سي�سكو �آر�سي «�أح��د» الرتتيب:.649
 بيدرو �إميانويل «التعاون» الرتتيب:.809

• جورجي جي�سو�س

