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عب����داهلل أمي����ر الوحيد في 
اخللي����ج املخت����ص بعملية 
اإلحصاء عقد انضمامه للجهاز 
الفني لفريق الطائرة بالنادي 

العربي كمساعد للمدرب.
وتعتبر من أهم خطوات 

الصحيح في املواجهات التي 
تنتظر فريقه في املستقبل. 

وفي تصريح ل� »األنباء« 
قال: قدم األبيض مباراة جيدة 
الالعبني  ولم يكن مبق���دور 
منع اخلسارة، ولكن السبب 
الرئيسي في خسارتنا اليوم 
الى قل���ة احلصص  يع���ود 
التدريبية وعدم توافر صالة 
التدريب بالصورة املطلوبة. 
ورد عل���ى س���ؤال ع���ن 
سبب العزوف عن احلصص 
التدريبي���ة للفريق فقال بأن 
االرتباطات الدراسية لالعبني 
حضوره���م  دون  حت���ول 

للتدريبات.

أمير مساعداً للمدرب

املزيعل: عدم توافر صالة للتدريب وقلة التمارين سببا اخلسارة

املزيعل يعود إلى طائرة العربي

 »طائرة« الكويت تتفوق على الفحيحيل 
في مناسبات بدوري األشبال

إدارة النادي لتدعيم الفريق 
للعودة الى منافسات دوري 

األضواء.

وأضاف من الطبيعي في 
الرياض���ي أن يولي  الوضع 
أولياء األمور اهتمامهم للدراسة 
ووضع الرياضة لشغل وقت 
أو كهواية ميارس���ها  الفراغ 
أبناؤهم، متمنيا أن جند حال 

للمشكلة التي تواجهنا.

يعقوب العوضي 
 AL2WADHI@

عاد الالعب املخضرم للكرة 
الطائرة ع����ادل املزيعل الى 
صفوف النادي العربي تدعيما 
للفريق في املوسم احلالي بعد 

غياب 3 سنوات.
ويطمح األخضر الى الفوز 
الدرجة األولى  بلقب دوري 
الى دوري األضواء  للعودة 
بع����د هبوطه في املوس����م 

املاضي.
وتعتب����ر عودته خطوة 
مهمة م����ن إدارة الفريق بعد 
ابتعاد اكثر من خمسة العبني 

أساسيني من الفريق. 
جدير بالذكر، ان املزيعل 
اجته الى التدريب حيث عمل 
مساعدا للمدرب في السنوات 

املاضية في األخضر .
وفي اإلطار نفس����ه، وقع 

يعقوب العوضي
 AL2WADHI@

حقق الكويت فوزا مستحقا 
على الفحيحيل وبنتيجة 3/ 
التي جمعتهما  املباراة  0 في 
على صالة نادي الكويت ضمن 
منافسات دوري األشبال حتت 

13 سنة للكرة الطائرة.
وجاءت نتائج األش���واط 
للكوي���ت )25/ 11( )25/ 11( 

و)25/ 13(.
وأدار اللقاء طاقم حتكيمي 
مكون من عبداهلل عبد الرضا 
البناي  )حك���م أول(، فاضل 
املباراة  )حكم ثاني(ومراقب 
أحمد العنيزان باإلضافة إلى 
حصة الكعاك، ومتكن الكويت 
من استغالل األخطاء التي وقع 
الفحيحيل والتي تسبب  بها 
فيها عدم التركيز على الكرة 

معظم فترات املباراة. 
م���ن جانبه، هن���أ مدرب 
الفحيحيل جني���ب املزيعل 
منافسه على النتيجة وشدد 
على ضرورة معاجلة األخطاء 
والوقوف عليها في احلصص 
التدريبي���ة املقبل���ة للفريق 
متهيدا للعودة إلى الس���بيل 

عبداهلل أمير بعد انضمامه إلى العربي 

احلكمان عبداهلل عبد الرضا وفاضل البناي مع مراقب املباراة أحمد العنيزان 

تصويبة قوية لألبيض 

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

كش���ف محمود طاهر رئي���س األهلي، ان 
البرتغالي جوزيه مورينيو، املدير الفني لفريق 
تشيلسي اإلجنليزي، وراء اختيار مجلس األهلي 
ملواطنه جوزيه بيسيرو، قبل التعاقد معه من 
أجل تولي قيادة الفريق الكروي األول بالقلعة 
احلمراء.. وقال انه اتصل مبورينيو عندما كان 
في لندن مؤخرا، وان مدرب تشيلس���ي أكد له 
أن بيسيرو من أفضل املدربني املتواجدين في 
البرتغال حاليا، وترتيبه أفضل بكثير من ترتيب 

مانويل جوزيه، املدير الفني لألهلي األسبق. 
كما كشف طاهر انه تلقى اتصاال هاتفيا من 
البرتغالي بيسيرو املدير الفني اجلديد للفريق، 
يطلب فيه اعفائه من توقع العقد رسميا بعدما 
وصلت اليه أنباء االحتاجاجات التي قامت بها 
بعض جماهير األهلي، والهجوم عليه، ولكنه 
طمأنه متاما وأكد رغبة األهلي اجلادة في إمتام 
التعاقد، وشدد طاهر للمدرب البرتغالي على أن 
تلك احلملة يقودها أنصار مانويل جوزيه املدير 
الفني السابق للفريق، وأكد طاهر أن املجلس 
األحمر مستمر في التعاقد وسيتم توقيع العقود 

خالل الساعات املقبلة.
وكانت جماهير األهلي ق���د جددت وقفتها 
االحتجاجية لليوم الثاني على التوالي ورفعت 
الفتات مهينة ملجلس األهلي، مطالبة اياه بالرحيل 

لوقف نزيف البطوالت والفشل.
ووصلت أمس إلى مدينة العني في االمارات 
بعثة فريق الكرة باألهلي خلوض بطولة السوبر 

احمللي أمام الزمالك اخلميس املقبل مبدينة العني 
اإلماراتية، وتضم البعثة 13 العبا هم، شريف 
حازم وعماد متعب ووليد سليمان وأحمد عادل 
ومحمد جنيب وحسام عاشور وحسني السيد 
وأحمد فتحي وحسام غالي وأحمد الشيخ وأحمد 
عبد الظاهر وجون أنطوي وأحمد ربيع الشيخ 

حارس الفريق الصاعد. 
وينض���م العب���و األهلي الدوليون س���واء 
املتواجدين مع املنتخب الوطني األول باإلمارات 
أو األوملبي املتواجدين في الصني ملعسكر الفريق 
األحمر باإلمارات واملقرر إقامته في فندق »ريحانة« 

مبدينة العني.
كما وصلت أيضا بعثة فريق الزمالك، خلوض 
مباراة الس���وبر احمللي أمام األهلي في س���تاد 

العني. 
وغادر مع بعثة الزمالك مجلس إدارة النادي 
كامال، بقيادة املستشار مرتضى منصور، واجلهاز 
الفني كامال بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا، 
وإسماعيل يوسف مدير الكرة، فضال عن العبي 
الزمالك الذين لم ينضموا ملعسكرات املنتخبات، 
وهم: محمود عبد الرحيم جنش وأحمد دويدار 
وحمادة طلبه ومعروف يوسف وامين حفني 
ومصطفى فتحي وإسالم جمال وشريف عالء، 

وأحمد أحمودي ومحمد إبراهيم.
وحقق منتخب مصر فوزا سهال، على حساب 
نظيره الزامبي بثالثية نظيفة في اللقاء الودي 
الذي أقيم األحد على ملعب »محمد بن زايد آل 
نهيان« باإلمارات ضمن استعدادات املنتخبني 

خلوض تصفيات كأس العالم 2018.

دوري���س س���االمو فتأكد 
غيابه عن مواجهة الشباب 
انتهائه من  بالدوري لعدم 
الفحص الطبي حيث تسلم 
الدخول مس���اء أمس  فيزا 
وبالتال���ي حتتاج إجراءات 
الفحص الطبي في إيطاليا 
السبوع على أقل تقدير إال 
أنه س���يغادر إل���ى ماليزيا 
من إيطاليا وسيشارك في 
مواجهة تعظيم ومن ثم يعود 
إلى إيطاليا إلكمال إجراءات 

دخوله إلى البالد.
إلى ذلك وبعد شد جذب 
انتهت مسألة املدافع رشيد 
سومايال بعد دخل التدريبات 
اجلماعية مع الفريق وطلب 
من اجلميع خ���الل مواقع 
التواصل االجتماعي مساندة 
األصفر في مواجهة الشباب 
اخلميس املقبل، حيث كان 
يتدرب صباحا طوال الفترة 
املاضية م���ع مدرب اللياقة 

البدنية.

سيدوبا سامواه متديد موعد 
عودته إلى الفريق يوم واحد 
من 13 اجل���اري إلى 14 منه 
بسبب عدم توافر حجوزات 
املغ���رب بهذا  طي���ران من 
التوقي���ت األمر الذي وافق 
عليه اجلهاز اإلداري، حيث 
يعاني س���يدوبا من إصابة 
ولن يشارك أمام الشباب إال 
أنه س���يغادر مع الوفد إلى 

ماليزيا.
أما ملهاج���م الكونغولي 

عبدالعزيز جاسم 

قرر اجله���ازان اإلداري 
والفني للقادسية املغادرة 
إلى ماليزي���ا على دفعتني 
وذلك ملواجهة فريق تعظيم 
21 الشهر اجلاري  املاليزي 
في إياب نصف نهائي كأس 
االحتاد اآلسيوي، وتقرر مع 
ه���ذا التغيير مغادرة مدير 
الفريق محمد بنيان صباح 
اجلمعة املقبل مع مساعدي 
امل���درب األجان���ب وباقي 
الكويتيني«  الالعبني »غير 
إلى ماليزيا ومن ثم املغادرة 
بطي���ران داخلي إلى مدينة 
جوهور املاليزية، أما باقي 
الوفد سواء من العبني وجهاز 
إداري وطبي واملدرب راشد 
بديح س���يغادرون مس���اء 
اجلمعة إلى س���نغافورة، 
إلى  وسيتجهون باحلافلة 
مدينة جوه���ور التي تبعد 
عن سنغافورة أقل من نصف 
ساعة، وجاء هذا القرار بسبب 
صعوبة استخراج تأشيرة 
ل� »األجانب«  دخول مرتني 
لس���نغافوة وماليزيا لذلك 
تق���رر تقس���يم الوفد على 

دفعتني إلراحة الالعبني.
وكان من املقرر أن يغادر 
األصفر مساء اخلميس بعد 
مواجهة الشباب في انطالق 
دوري VIVA إال أن اجله���از 
اإلداري فض���ل اعتماد هذا 

املخطط إلراحة الالعبني.
وفي نفس السياق طلب 
الغيني  محترف األصف���ر 

)األزرق.كوم( الغيني سيدوبا سامواه تعرض لإلصابة في مواجهة الذهاب أمام تعظيم  

دوريس »رايح جاي« من إيطاليا.. وسيدوبا يؤجل وصوله يوماً واحداً

القادسية يغادر على دفعتني إلى ماليزيا وسنغافورة

مباريات األزرق أمام منتخبي 
كوريا اجلنوبي���ة ولبنان 
ف���ي التصفيات املش���تركة 
واملؤهلة ل���كأس العالم في 
روسيات 2018 وكأس آسيا 

في اإلمارات 2019 فضال عن 
الغيابات املتعددة لعدد من 
عناصره األساسية بسبب 
اإلصابات في مقدمتهم النجم 
فهد العنزي والتونسي شادي 

الهمامي.

أهداف دون رد لكن الفريق 
مر بظروف استثنائية مؤخرا 
حرمت���ه من الت���درب على 
ملعبه بشكل منتظم، حيث 
استقبل ستاد نادي الكويت 

مبارك الخالدي

جتري إدارة نادي الكويت 
اس���تعداداتها لس���فر بعثة 
الفري���ق األول للك���رة إلى 
طاجيكستان ملواجهة فريق 
استقالل دوشانبية 21 اجلاري 
في إياب مباريات الدور نصف 
النهائي لبطولة كأس االحتاد 
اآلسيوي، حيث يسعى اجلهاز 
اإلداري بالتعاون مع العالقات 
العامة للنادي لترتيب موعد 
الوصول إلى دوشانبية مبكرا 
للتغلب عل���ى الصعوبات 
املتوقعة واملتعلقة باألحوال 
اجلوي���ة وب���رودة الطقس 
وتهيئة الفرصة أمام اجلهاز 
الفني للفريق بقيادة املدرب 
محمد إبراهيم إلجراء اكثر من 
حصة تدريبية قبل انطالق 

املواجهة احلاسمة.
واجلدير بالذكر أن األبيض 
أنهى لقاء الذهاب في الكويت 
أربعة  بفوز مريح قوام���ه 

العبو الكويت يستعدون بقوة للمهمة اآلسيوية

ً الكويت يجري اتصاالت للسفر إلى طاجيكستان مبكرا

سومايال يدخل 
التدريبات ويطلب 

املؤازرة في مواجهة 
الشباب

الفراعنة جنح في جتربة زامبيا
واألهلي والزمالك في اإلمارات

حافظت على ترتيبها بعالمة كاملة ومبجموع 18 ميدالية

الكويت األولى في بطولة العالم للدراجات املائية بأريزونا

حسني دش����تي عن اعتزازه 
مبا حققه أبطال املنتخب من 
نتائج مش����رفة رفعوا فيها 
اسم الكويت في أعلى محفل 
رياضي على مستوى بطوالت 
املائية  العال����م للدراج����ات 
ليحافظوا بذلك على بقاء اسم 
الكويت ضمن الترتيب األول 
النقاط،  عامليا في مجم����وع 
وليؤكدوا بذلك قدرتهم الكاملة 
عل����ى مواجهة كل التحديات 
واملعوق����ات للمحافظة على 
اللقب وبتحقيق نتائج تعزز 
مكانتهم ومكانة الكويت ضمن 
العاملي وباحتالل  التصنيف 
الترتيب األول وللسنة الرابعة 
على التوالي وهو األمر الذي 
لم يسبق ألي منتخب رياضي 

كويتي أن حققه.
وأهدى دشتي وباسم جميع 
أعضاء املنتخب هذا اإلجناز 
الكبير إلى الوالد الكبير وقائد 
اإلنس����انية صاحب السمو 
األمير وسمو ولي عهده األمني 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
ورئي����س مجلس األمة وإلى 
احلكومة والشعب الكويتي، 
معبرا في الوقت نفس����ه عن 
تقديره العميق لكل من وقف 

إلى جان����ب املنتخب وعلى 
رأسهم رئيس مجلس اإلدارة 
العامة  العام للهيئة  واملدير 
للش����باب والرياضة الشيخ 
أحمد املنصور ورئيس النادي 
البحري واألب الروحي جلميع 
الالعبني اللواء فهد الفهد الفهد 
ونائبه م. أحمد الغامن وأمني 
الس����ر العام خالد الفودري 
ورئيس اللجنة البحرية علي 
القبندي إلى جانب الشركات 
الراعي����ة واملتميزة بعطائها 
وحرصها على دعم وتشجيع 
املنتخب وهي بيت التمويل 
الكويت����ي )بيت����ك( بصفته 
الشريك االستراتيجي وزين 
املتميز  الراعي  لالتص����االت 
باإلضافة إلى كراج برورايدر 
والش����ركة املتحدة لصناعة 
احلديد والش����ركة الكويتية 
لالستثمار ومؤسسة كي أند 
اس ومؤسسة نيون سنتر.

واختتم تصريحه مشيدا 
أيضا بالدور الكبير لوسائل 
اإلع����الم والصحافة احمللية 
جتاه املنتخب الذي س����يقام 
له حفل اس����تقبال ش����عبي 
الس����اعة 4.30 عص����ر يوم 

السبت املقبل.

املسبوقة بفوزه بذهبية سباق 
القدرة والتحمل الذي ينظمه 
االحت����اد الدول����ي ألول مرة 
باعتباره من أقوى السباقات 
وألقوى الفئات واألكثر إثارة، 
ليرفع بوربيع مجموع رصيد 
ميدالياته في البطولة العاملية 
إل����ى 18 ميدالية ذهبية على 
امتداد 9 سنوات شارك فيها، 
وليعتبر حاليا املصنف األول 
العام،  الترتيب  عامليا ضمن 
أعل����ى رقم عاملي  وصاحب 
وقياسي في حتقيق امليداليات 

الذهبية.
وجاءت احلصيلة النهائية 
ألبطال املنتخب الوطني في 
البطولة بتحقيق خالد بوربيع 
ثالث ذهبيات وميدالية فضية 
واح����دة، ون����واف الفرحان 
ميداليتني ذهبيتني وواحدة 
فضية وواح����دة برونزية، 
الواع����د عبدالعزيز  والبطل 
الزعتري ذهبية وميداليتني 
فضيتني، وراشد الراشد ثالث 
ميداليات برونزيات إلى جانب 
الذهبية الكبرى حملمد بو ربيع 
وأسدل فيها ستار نهائيات 

البطولة.
وقد أع����رب رئيس الوفد 

وسط إجناز عاملي كبير، 
وإشادة دولية من قبل االحتاد 
العامل����ي للدراج����ات املائية 
ورئي����س االحتاد س����كوت 
فري����زر، حاف����ظ املنتخ����ب 
الكويتي للدراجات املائية على 
ترتيبه األول عامليا إلى جانب 
الواليات املتح����دة وتايلند 
ضمن املجموع العام للنقاط 
العالم للدراجات  في بطولة 
املائية 2015 التي أقيمت في 
بحيرة ليك هافاس����و بوالية 
أريزون����ا األميركية ونظمها 
العامل����ي للدراجات  االحتاد 
املائية، وذلك عقب حصوله 
على 18 ميدالية )8 ذهبيات 
� 5 فضي����ات � 5 برونزيات( 
الكاملة  العالم����ة  ومجموع 
للنق����اط وه����ي 300 نقطة 
الواليات املتحدة  إلى جانب 
وتايلند ووس����ط مش����اركة 
عاملية لفرق ومنتخبات من 

38 دولة.
وتوج هذا اإلجناز الكبير 
ما حقق����ه الع����ب املنتخب 
العاملي  الوطن����ي والبط����ل 
املتألق للدراجات املائية محمد 
بوربيع من خ����الل حتطيم 
األرقام العاملية والنتائج غير 

رئيس االحتاد العاملي ودشتي في مراسم اختتام البطولةاملنتخب الوطني بطل العالم 

بوربيع حقق ثالث 
ذهبيات وميدالية 

فضية واحدة 
والفرحان ميداليتني 

ذهبيتني وواحدة 
فضية وواحدة 

برونزية والزعتري 
ذهبية وميداليتني 
فضيتني والراشد 
ثالث ميداليات 

برونزية


