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م����ان����ش����س����ت����ر ي����ون����اي����ت����د 
األق�����������وى ع����ب����ر وس����ائ����ل 

التواصل االجتماعي
15

مفتوحا  ي���زال  ال  ال��ب��اب 
ل��ل��ط��ام��ح��ن ف���ي ال��ل��ع��ب 

مع »األسود الثالثة«
14

تضم تشكيلة السعودية املتوقع االعتماد 
عليها في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 
روسيا العديد من عناصر الشباب واخلبرة 
وبقيادة امل��درب األرجنتيني صاحب اخلبرة 

خوان أنطونيو بيتزي.
ولم تضم تشكيلة السعودية خالل معسكر 
في مارس اجلاري الالعب نواف العابد، لكن 
من املتوقع أن يكون من العناصر األساسية 
عند اللعب في املجموعة األولى لكأس العالم 
أم��ام روس��ي��ا صاحبة األرض وأوروغ����واي 

ومصر.
وي��ع��ان��ي ال��ع��اب��د )28 ع��ام��ا( م��ن إصابة 
عضلية تعرض لها أواخ���ر ال��ع��ام املاضي، 
ليغيب عن استعدادات الفريق بقيادة بيتزي 
لكن امل���درب األرجنتيني ق��ال: »ال��ع��اب��د من 
العناصر املهمة لكني رأي��ت أال يشارك وأن 
يبقى مع اجلهاز الطبي للمنتخب ليتعرف على 

الطريقة التي نسير بها«.
وأك���د ب��ي��ت��زي أن���ه »ل���ن يستعجل إع��الن 
التشكيلة النهائية للمنتخب السعودي في 
ك��أس ال��ع��ال��م، وق���ال: »سننتظر حتى آخر 
فرصة إلى أن يطلب منا االحتاد الدولي )فيفا( 
األسماء.. حاليا لدينا املزيد من الوقت للتعرف 
على الالعبني اجل���دد ال��ذي��ن استعديناهم، 
وت��ع��رف��ن��ا ع��ل��ى ب��ع��ض ال��الع��ب��ني م��ن خ��الل 
املعسكرين األول والثاني وهذا مهم بالنسبة 

لنا في عملية االختيار أيضا«.
وبرهن العب وسط الهالل على امتالكه قوة 
الشخصية وسجل أربعة أه��داف مؤثرة في 

أوقات حاسمة مبشوار تصفيات كأس العالم.
وال ميكن أيضا إغفال أهمية فهد املولد )23 
عاما( أحد أبرز البدالء في مشوار التصفيات 
وصاحب هدف التأهل لكأس العالم في مرمى 
اليابان في إستاد اجلوهرة املشعة بجدة في 

سبتمبر )أيلول( املاضي.
لكن يعوق تألق مهاجم االحتاد السعودي 
السابق، املولد، غيابه عن خوض املباريات 
الرسمية مع فريقه اجلديد ليفانتي اإلسباني، 
الذي أُعير له ضمن شراكة بني البلدين لتطوير 

مهارات عدة العبني سعوديني.
ويخشى بيتزي من تأثير ع��دم مشاركة 
امل��ول��د، وك��ذل��ك الع��ب وس��ط ال��ه��الل، سالم 
ال��دوس��ري، ال��ذي انتقل إل��ى فياريال والعب 
وسط النصر، يحيى الشهري، إلى ليغانيس، 

على أدائهم خالل البطولة.
ل��ك��ن��ه اع��ت��م��د عليهم خ���الل امل��ع��س��ك��رات 
اخلارجية التي خاضها استعدادا للمشاركة 
اخلامسة للسعودية ف��ي البطولة العاملية 

واألولى منذ 2006.
وانتقل الشهري إل��ى ليغانيس وه��و في 
ص���دارة أص��ح��اب ال��ت��م��ري��رات احلاسمة في 
تاريخ الدوري السعودي للمحترفني، لكنه قد 
يفقدها لصالح زميله تيسير اجلاسم، وكذلك 

قد يتراجع مستواه وهذا ما يخشاه بيتزي.
لكن الالعب البالغ عمره 27 عاما يدرك متاما 
أنه أمام فرصة تاريخية يجب اقتناصها لذا 

سيبذل جهدا كبيرا لترك بصمة في البطولة.

بيتزي يحمل آمال »األخضر«
وسينتظر السعوديون الكثير من املدرب 
اجلديد األرجنتيني خ��وان أنطونيو بيتزي 
في نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم، 
رغم أنه تولى املهمة منذ فترة قصيرة، بعد 
إقالة مواطنه إدغاردو باوزا، ومن قبلها رحيل 
املدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، الذي قاد 

الفريق للوصول للنهائيات.
وتولى بيتزي، ال��ذي ق��اد تشيلي إلح��راز 

لقب كأس كوبا أمريكا 2016، املسؤولية في 
نوفمبر )تشرين الثاني( املاضي خلفا لباوزا، 
الذي أقيل بعد حوالي شهرين فقط في منصبه.

ورح��ل م��درب األرجنتني السابق، ب��اوزا، 
والبالغ عمره 49 عاما بسبب تواضع النتائج 

واخلسارة من البرتغال وبلغاريا وديا.
وترك بيتزي، الذي ولد في األرجنتني، لكنه 
ش��ارك كالعب مع منتخب إسبانيا، تدريب 
تشيلي عقب اإلخفاق في التأهل لنهائيات كأس 

العالم، لكنه حصل على فرصة جديدة للظهور 
في روسيا.

برنامج إعداد قوي
ووفر االحتاد السعودي برنامج إعداد قوي 
قبل النهائيات، يساهم في تعرف بيتزي على 
العبيه وأم��ام منتخبات مختلفة في أسلوب 
اللعب. وق��اد بيتزي السعودية للفوز في 

مباراته الودية األولى 3-0 على مولدوفا قبل 
أن يخسر 1-4 أمام العراق في البصرة، لكنه 
خاض هذه املباراة بتشكيلة تضم الكثير من 

الالعبني غير األساسيني.
وسيخوض خمس مباريات أخ��رى حتى 
م��وع��د النهائيات أم���ام أوك��ران��ي��ا وبلجيكا 

وإيطاليا وبيرو وأملانيا بطلة العالم.
ورغم تفاؤله يظل بيتزي في مهمة صعبة 
تتمثل ف��ي نقل أف��ك��اره لالعبني خ��الل فترة 

قصيرة، بعد أن أص��ب��ح ث��ال��ث م���درب يقود 
املنتخب منذ سبتمبر )أيلول( املاضي، خاصة 
مع عدم مشاركة مجموعة من األساسيني الذين 
أعيروا في فترة االنتقاالت الشتوية املاضية 

لفرق إسبانية.
وإض��اف��ة إل��ى مواجهة روسيا في افتتاح 
كأس العالم في 14 يونيو )حزيران( املقبل، 
ستلعب السعودية أيضا مع أوروغواي ومصر 

في املجموعة األولى.

جانب من تدريبات األخضر السعودي في إسبانيا

السعودية تتسلح بالعابد واملولد والشهري..  .. و بيتزي يحمل آمال »األخضر«

جتديد الثقة في بونياك يعيد االستقرار 
ألبناء القصر األحمر
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العلي يقترب من النخبة اآلسيوية

رمبا تضم التشكيلة احلالية للمنتخب السعودي 
العديد من الالعبني الشبان من أصحاب املواهب، 
وكذلك بعض عناصر اخلبرة، لكن ال ميكن إغفال 
تأثير دور تيسير اجلاسم في امللعب خاصة مع 
اقتراب نهائيات كأس العالم لكرة القدم. ويحمل 
اجلاسم )33 عاما( شارة قيادة األهلي، الذي ساهم 
في تتويجه بثنائية الدوري السعودي للمحترفني 
وكأس امللك املوسم قبل املاضي. وبدأ اجلاسم في 
ن��ادي معن املغمور، قبل أن ينضم إل��ى هجر في 

2003، ومنه لألهلي الذي يدافع عن ألوانه.
وشارك اجلاسم ملوسم واحد في فريق الشباب 
باألهلي، قبل صعوده للفريق األول، وأعير مرتني 
لناديني مختلفني في قطر، هما الغرافة في 2007 

وقطر ف��ي 2009. وق��ال عنه م��درب��ه األوك��ران��ي 
سيرجيو ريبروف: »تيسير العب رائع ويستطيع 

اللعب في أكثر من مركز«.

مسيرة دولية طويلة
شارك اجلاسم في 124 مباراة مع املنتخب، وهو 
رقم وضعه بني أكثر الالعبني مشاركة على الصعيد 
الدولي في السعودية. كما شارك في كافة مباريات 
املنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2018 
املقبلة في روسيا، بداية من الدور التمهيدي حتى 
ال��دور األخير، إذ خاض 18 مباراة في التصفيات 

على مدار أكثر من عامني.

وستخوض السعودية، التي تأهلت لكأس 
العالم أربع مرات متتالية بني عامي 1994 و2006، 
املباراة االفتتاحية أمام روسيا في يونيو )حزيران( 
املقبل ضمن املجموعة األولى التي تضم أيضا مصر 
وأوروغ��واي. ورغم أنه شارك أيضا في تصفيات 
كأس عالم 2006، فإنه غاب عن النهائيات بسبب 

قرار من املدرب حينها.
ويتذكر اجلاسم هذه الفترة مبرارة قائال: »غبت 
عن املشاركة في النهائيات بسبب تغيير املدرب 
ال��ذي اتخذ ق���رارا بعدم استدعاء ع��دد كبير من 
الالعبني الذين شاركوا في التصفيات.. كان األمر 
مخيبا لآلمال بالنسبة لي«. وأضاف اجلاسم، الذي 
كان يتحدث عن تعيني املدرب البرازيلي ماركوس 

باكيتا بدال من األرجنتيني غابرييل كالديرون: 
»شاركت في التصفيات بشكل شبه أساسي ولكن 
في النهاية كان القرار مرتبطا ب��امل��درب.. أتطلع 
بشكل كبير للمشاركة في كأس العالم املقبلة من 

أجل نسيان هذا األمر«.

دور مؤثر
وساهم اجلاسم بدور فعال في بلوغ نهائي كأس 
آسيا 2007 قبل اخلسارة من العراق في النهائي 0-

1 بهدف القائد يونس محمود.
وق��دم أداء رائعا في ك��أس اخلليج 2009 في 
سلطنة ُعمان، لكنه أهدر ركلة جزاء في النهائي أمام 

أصحاب األرض الذين توجوا باللقب.
وشارك في تصفيات كأس العالم 2010 و2014 
أيضا لكن لم يحالف التوفيق املنتخب السعودي في 
بلوغ النهائيات. وي��ؤدي اجلاسم دورا محوريا 
في تشكيلة السعودية بقيادة األرجنتيني خوان 
أنطونيو بيتزي، إذ يربط بني الدفاع والهجوم 
ويتمتع مبواصفات جتعله مينع الهجمات على 

مرمى فريقه ويصنع األهداف في الوقت ذاته.
وب��ات اجل��اس��م على مقربة م��ن تصدر قائمة 
أكثر العبي ال��دوري احمللي صناعة لألهداف في 
تاريخ املسابقة، برصيد 44 هدفا، متأخرا بهدفني 
عن يحيى الشهري العب النصر السابق واملعار 

لليغانيس اإلسباني حاليا.

 تيسير اجلاسم.. مايسترو »األخضر« في املونديال

عماد غازي

جاء جتديد الثقة من قبل مجلس إدارة اجلهراء الكويتي 
ف��ي امل���درب الصربي للفريق، ب��وري��س ب��ون��ي��اك، ليعيد 
االستقرار مجددا إلى أروق��ة النادي، وذلك بعد أن تعاهد 

اجلميع على العودة إلى طريق االنتصارات مجددا.
وبعد أن كان اجلهراء ينافس على قمة الدوري املمتاز، 
يعاني في الوقت الراهن بقوة نظرا الحتالله املركز السابع، 
األمر الذي يهدده بخوض مباراة فاصلة مع وصيف دوري 
الدرجة األولى، لتحديد املشارك منهما في »املمتاز« باملوسم 

املقبل.
ووفقا ملصادر موثوقة فإن مجلس اإلدارة لم يفكر من 
قريب أو بعيد في إقالة بونياك أو إنهاء عقده بالتراضي 
بني الطرفني، وذلك بسبب ضيق الوقت، حيث أن اتخاذ هذا 
القرار في الوقت الراهن سيدفع الفريق ثمنه غاليا، خاصة 
أنه ليس هناك مدرب في الوقت احلالي ميكن االعتماد عليه 

إلنقاذ أبناء القصر األحمر.
ويرجع قرار طرح الثقة في املدرب أو جتميده في الفترة 
املقبلة، من قبل وسائل اإلعالم التي اجتهدت في هذا األمر، 
وربطت بني الراحة التي منحها بوريس بونياك لالعبني 
ملدة ثالثة أيام أثناء فترة التوقف الدولي وبني إنهاء مهمته، 
ومنح الفرصة للمدرب اجلديد لتجهيز أوراقه قبل العودة 

للتدريب.
ووفقا للمصادر ذاتها فإن مجلس إدارة اجلهراء جنح في 
التعامل مع األمر بذكاء منقطع النظير، وذلك حينما أعلن 
قرار جتديد الثقة من أجل حتفيز الالعبني الذين يرتبطون 
مع املدرب بعالقة قوية للغاية، وكذلك توجيه إنذار شديد 
اللهجة لبونياك باحلفاظ على عمله من خالل تدارك األمر 

في الفترة املقبلة.

أك��د رئيس جلنة احل��ك��ام، ب��االحت��اد الكويتي، 
عارف أبل، أن حكام النخبة الدوليني، علي محمود 
وحمود السهلي وعباس غلوم، سيديرون املباراة 
الودية الدولية، بني منتخبي البحرين وفلسطني، 

اخلميس املقبل.
وأض��اف أب��ل »الطاقم ذات��ه س��وف يدير مباراة 
منتخب قطر األوملبي مع نظيره الُعماني، املنتظر 

إقامتها في 27 مارس اجلاري«.

وأشار أبل، إلى أن االحتاد اآلسيوي، قرر تعيني 
املقيم اآلس��ي��وي، عبد الرحمن عبد ال��ق��ادر، لتقييم 
احلكم الدولي أحمد العلي، وذل��ك في اخلامس من 

أبريل  املقبل، من أجل اعتماده ضمن حكام النخبة.
ووج��ه أب��ل، الشكر إل��ى رئيس جلنة التسوية، 
الدكتور مشعل الشاهني الربّيع، وأعضاء اللجنة، 
على ما قدموه للجنة احلكام بصفة عامة، واحلكام 

بشكل خاص، من دعم رائع، منذ تولى املهمة رسميا.

إلغاء التدريب األول للمنتخب 
الكاميروني في الكويت

قرر اجلهاز الفني للمنتخب الكاميروني، إلغاء 
التدريب األول له في الكويت، والذي كان مقرًرا في 
السادسة والنصف، مساء أمس األربعاء، على استاد 

علي صباح السالم بنادي النصر.
وكان وفد الكاميرون، قد وصل إلى الكويت، فجر 
أم��س، وك��ان في استقباله، بعض مسئولي احتاد 

الكرة.

وجاء قرار إلغاء التدريب، بسبب شعور العبي 
الكاميرون، ب��اإلره��اق واإلج��ه��اد، وم��ن امل��ق��رر أن 
يستهل منتخب األس���ود، م��ران��ه، غ��دا اخلميس، 

حتضيًرا لودية الكويت.
يذكر أن منتخب الكويت، سيبدأ حتضيراته 
ملواجهة الكاميرون، يوم اجلمعة املقبل، بعد خوض 

ودية األردن.

البطولة العربية للتجديف »أرجوميتر« 
الثانية تنطلق اليوم في الكويت

تنطلق اليوم  اخلميس البطولة العربية للتجديف 
)ارجوميتر( الثانية التي تستضيفها الكويت على 
صالة جلنة التجديف والشراع بالنادي البحري 
الرياضي في منطقة )املسيلة( وتستمر ثالثة أيام 

مبشاركة ثماني دول عربية.
وق��ال نائب رئيس جلنة التجديف وال��ش��راع 
بالنادي البحري أحمد الفيلكاوي ل� »كونا« أمس 
األرب��ع��اء إن الكويت ثاني دول عربية واألول��ى 
خليجيا التي تستضيف البطولة بعد أن احتضنت 
القاهرة نسختها األول��ى موضحا أن البطولة تقام 

حتت إشراف االحتادين الدولي والعربي للتجديف.
وأض��اف الفليكاوي أن اللجنة املنظمة للبطولة 
انتهت من كل الترتيبات واالستعدادات اخلاصة 
بانطالقة البطولة إذ سيشهد اليوم األول إقامة 
التصفيات في حني تقام نهائيات البطولة بعد غد 

اجلمعة على أن يقام حفل اخلتام يوم السبت املقبل.

وأك��د استعداد املنتخب الكويتي للبطولة من 
خالل إقامة معسكر داخلي مشيرا إلى أن التجديف 
الكويتي سوف يكون منافسا قويا على اللقب من 
خ��الل مشاركته بالالعبني محمد الربيع ومحمد 
السبتي والالعبة هيا املياس. واع��رب عن الشكر 
للهيئة العامة للرياضة التى قدمت كل أوجه الدعم 
الستضافة البطولة وإع���داد املنتخب الكويتي 
مثمنا جهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي 
ال��ب��ح��ري للنهوض ب��ال��ري��اض��ة البحرية عموما 
ورياضة التجديف خصوصا. وتعد رياضة جتديف 
)ارج��وم��ي��ت��ر( إح���دى ال��ري��اض��ات احل��دي��ث��ة التي 
تساعد في منح اجلسم املزيد من الصحة واللياقة 
البدنية إضافة إلى أنها إحدى رياضات قوة التحمل 
وميارسها الالعب جلوسا ومي��د قدميه ويثبتهما 
باجتاه سطح ثابت ثم يقوم بيديه بسحب أثقال أو 

السحب ضد مقاومة عبر مقبض موصول بحبل.


