
رياضة
االثنني 3 اغسطس 2015

33

يانغ يستدعي العبي الساملية

مبارك الخالدي

وصل إلى البالد املدرب األملاني وولف يانغ 
امل���درب اجلديد للفري���ق األول للكرة بنادي 
الس���املية، حيث يستعد املدرب للبدء مبهامه 
رسميا 5 الشهر اجلاري وهو املوعد املقترح 
النطالق تدريبات الفريق اس���تعدادا خلوض 

منافسات املوسم املقبل.
وعقد األملاني يانغ اجتماعا مع اجلهاز اإلداري 

للسماوي مت فيه مناقشة مرحلة اإلعداد األولى، 
وكذلك رحلة الفريق املقررة إلى تونس وهي 
املرحلة الثاني���ة للبرنامج اإلعدادي، وعلمت 
»األنباء« أن يان���غ طلب مجموعة جديدة من 
األشرطة ملباريات الفريق لالطالع عليها خالل 
اليومني املقبلني، كما طال���ب اجلهاز اإلداري 
بض���رورة االتصال والتواص���ل مع الالعبني 
والتأكيد عليهم للحض���ور في املوعد احملدد 

للتدريبات.

وولف يانغ جاهز لقيادة تدريبات السماوي

املدرب األلباني 
أبدى انزعاجًا 

من املردود البدني 
للفريق وظاهرة 

التحدث في 
التمرين

حضور متميز في التدريب األول للجهراء 

على حساب الفريق.

جيجا: نطمح لألفضل 

وبعد احلصة التدريبية 
األولى حتدث املدرب جيجا 
إلى »األنباء« مبديا سعادته 
بتواجده ف����ي البالد، وقال  
التجرب����ة األولى  هذه هي 
لي كم����درب ف����ي الكويت 
املنطق����ة بوجه عام،  وفي 
وأضاف لدي طموح كبير 
لتحقيق نتائج افضل لفريقي 
اجلهراء، حيث اطلعت على 
عدد كبير من مباريات الفريق 
في املوسم املاضي سواء في 
البطوالت احمللية أو بطولة 
اخلليج إذ لفت نظري بعض 

الفنية والتي اعتقد  األمور 
انها الس����بب وراء خسارة 

بعض املباريات.
وقال: طلبت من الالعبني 
التركيز في األيام املقبلة في 
التدريب����ات واالبتعاد عن 
السهر واإلبالغ فورا عن أي 
شعور باإلصابة ملعاجلتها 
وتفاديها، كما انني وجهت 
الالعبني الراغبني في احلضور 
صباحا بإبالغ اجلهاز الفني 
لنقوم بالترتيب والتنسيق 
الجراء تدريبات صباحية إذ 
لم يعد لدينا وقت كبير، الفتا 
إلى انه استدعى 5 العبني من 
فريق حتت 19 س����نة ألخذ 
فرصتهم م����ع الفريق متى 

ما استوجب ذلك.

حارس الكويت العازمي 
انضم للجهراء

وق����ع ن����ادي اجلهراء 
رسميا مساء أول من أمس 
م����ع ح����ارس الكويت بدر 
العازمي ملدة موسم واحد 
على س����بيل اإلعارة، حيث 
يعتبر العازمي من حراس 
اخلبرة إال أنه لم يأخذ فرصة 
كبيرة باملشاركة مع األبيض 
كحارس أساسي، وسبق له 
العربي أيضا  إلى  االنتقال 
على س����بيل اإلعارة لكنه 
عاد مج����ددا حلماية عرين 

الكويت.

في اكثر من مناسبة إلبداء 
اآلراء الفنية واملالحظات من 
امل���درب وتوجيه الالعبني 
بالتوقف ع���ن الكالم أثناء 
التمري���ن أو في املباريات، 
قائ���ال » تتحدث���ون اكثر 
من���ي كمدرب«، كما ش���دد 
على االبتعاد عن االحتكاك 
الق���وي واملباش���ر تفاديا 

لإلصابات.
التمرين   وفي خت���ام 
ق���دم جيجا موج���زا عما 
شاهده على الطبيعة حيث 
كان ممتعضا من املردود 
الفني للفريق، مطالبا إياهم 
بااللتزام بتعليماته، الفتا 
إلى عدم مجاملته ألي منهم 

مبارك الخالدي

انطلقت مساء أول من 
ام���س تدريب���ات الفريق 
األول بنادي اجلهراء على 
ستاد مبارك العيار، وشهد 
حضور التدريبات رئيس 
مجلس إدارة النادي دهام 
الشمري واجلهاز اإلداري 
وعض���و مجل���س اإلدارة 
محم���د العن���زي، وق���اد 
التي استمرت  التدريبات 
نح���و الس���اعتني املدرب 
األلبان���ي س���كندر جيجا 
ومس���اعده إلي���ا واملدرب 
الوطني محمد علي الشيخ، 
فيما تفرغ مدرب احلراس 
األلباني محمود باإلشراف 
على تدريب احلراس بندر 
سليمان ووليد وارد وحمد 

اخلالدي.
وحضر احلصة التدريبية 
28 العب���ا، فيم���ا غاب عن 
التدريبات بع���ذر مقبول 
الالعبان حمود ملفي ونواف 
مجهول، ومتيزت احلصة 
التدريبية بالقوة واجلدية، 
حيث عمد املدرب جيجا إلى 
اجراء تقسيمة بني الالعبني 
بع���د فت���رة م���ن اإلحماء 
اخلفيف لالطالع عن قرب 
على املستويات احلقيقية 
ومقارنتها مبا شاهده عبر 
دهام الشمري ومحمد العنزي يتابعان التدريباألشرطة، وتوقفت التقسيمة 

البوص: جتربة برقان 
مع »أزرق الشباب« مفيدة

أكد مدرب برقان راشد البوص ان فريقه 
استفاد كثيرا من املباراة الودية التي تعادل 
فيها مع »أزرق الشباب« 2 � 2 على ملعب 

عبدالرحمن البكر.
وقال البوص ان برقان استغل املباراة 
لتجربة بعض الالعبني قبل االستقرار على 
القائمة التي ستمثل الفريق في املسابقات 

احمللية للموسم اجلديد.
وكان برقان تغلب على »أزرق الشباب« 
في املباراة األول����ى التي جمعت الفريقني 
الثالثاء املاضي 3 � 1 في أولى جتارب الفريق 

للموسم اجلديد.
وذك����ر البوص ان التونس����ي وس����ام 
اإلدريسي قدم مستوى جيدا وسجل أحد 
هدفي الفريق، مش����يرا إلى أن السنغالي 
محمد كولي غاب عن اللقاء بس����بب عدم 
االنتهاء من إجراءات اس����تخراج تأشيرة 
الدخول اخلاصة به. ولفت إلى أن الفريق 
اتفق على خوض مباراة ودية مع الشباب 

يوم اخلميس املقبل.

اجتماع اللجنة الدائمة ألمناء سر االحتادات اخلليجية اليوم يحدد استضافة الكويت من عدمها

»خليجي 23«.. تأجيل أم ترحيل؟

سهو السهو يترأس اجتماعا سابقا ألمناء السر

عبدالعزيز جاسم 

جتتمع في ال� 12:30 من ظهر اليوم بفندق كراون بالزا اللجنة الدائمة 
ألمناء سر االحتادات اخلليجية، وذلك التخاذ 
قرار هام وحاسم بشأن تنظيم واستضافة 
الكويت خلليجي 23 من عدمه، ورمبا ميتد 
االجتماع ليوم آخر بنفس التوقيت واملكان 
حتى يتم اتخاذ القرار النهائي بروية وتأن 
ملصلحة البطولة وتسلسلها، وكان رؤساء 
االحتادات اخلليجية قرروا في اجتماع سابق 
إعطاء الضوء األخضر ألمناء السر باتخاذ 
القرار النهائي في هذا االجتماع الذي مت تأجيله 

من 27 يوليو املاضي إلى اليوم.
وقد علمت »األنباء« من مصادر موثوقة 
أن احتاد الكرة يعمل جاهدا من أجل تأجيل 
البطولة عاما كامال حتى يتمكن من تنظيمها 

بش���كل يليق باسم وس���معة الكويت عندما 
نظمت العديد من البطوالت الس���ابقة من بينها كأس آس���يا 1980 و3 
بطوالت خليجية حيث لم يتمكن احتاد الكرة من تقدمي عقود الصيانة 

وتاريخ االنتهاء منها للمالعب التي من املقرر أن تقام عليها املباريات 
وتدريبات الفرق، كما لم يحصل على تعهد من الهيئة العامة للشباب 
والرياضة بشأن إمكانية إقامة البطولة على ستاد جابر والذي يخلي 
مسؤولية احتاد الكرة عن أي خلل في الستاد 
»ال قدر اهلل«، مشيرا إلى أنه بحكم العالقات 
املتينة بني الكويت وباقي االحتادات قد تتمكن 
الكويت من اس���تضافة البطولة في العام 
املقبل، الفتا إلى أن اس���تضافة الكويت في 
التاريخ السابق وهو 22 ديسمبر أمر أشبه 
باملستحيل ويكاد أن يكون معدوما بسبب 
عدم تلبية احتاد الكرة للشروط واملتطلبات 
السابقة إال إذا طرأ أمر مفاجئ خالل الساعات 
القليلة املقبلة يثبت إقامة البطولة في الكويت 

بنفس املوعد.
وبني املصدر أن قطر مستعدة الستضافة 
البطولة بنفس التوقيت ورمبا تس���ند لها 
االستضافة وبهذا ترحل البطولة من الكويت 
على ان يتقرر اس���ناد خليجي 24 الى الكويت حسب ما يراه اجتماع 

أمناء السر اخلليجيني اليوم.

جيجا: اجلهراء يحتاج الكثير

شعار آخر بطولة استضافتها الكويت


