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)سعود سالم(أورتيغا متحدثا للزميل مبارك اخلالدي

هل ينتقل حسن كمال للعب في الدوري البحريني؟

ناشئو األبيض يحتفلون بإحراز إحدى البطوالت مع مدربهم مصطفى موساوي

األرجنتيني أورتيغا يقود تدريب الكويت

أكد أنه سيحاول ترك بصمة في الكويت تعكس صورة الئقة للمدرسة األرجنتينية

أورتيغا: أفّضل اللعب الهجومي وقيادة المنتخب حلم مشروع ألي مدرب

العربي يعسكر في القاهرة خسارة »يد الناشئين« أمام الدنمارك
وتجربة إماراتية للبلوشي

سلة البحرين تسعى لضم كمال

أجهزة فنية جديدة لقيادة فرق النادي

العدواني: األبيض عازم على العودة إلى بطوالت »اليد«

يحيى حميدان
تلقى العب الفريق االول لكرة 
السلة بنادي الشباب حسن كمال 
البحرين  عرضا جادا من نادي 
البحريني وذلك لضمه لصفوف 

الفريق ملدة موسم واحد.
الن���ادي  مس���ؤولو  وكان 
البحريني ق���د قاموا باتصاالت 
مكثفة خ���ال اليومني املاضيني 

جل���س النبض ح���ول امكانية 
التعاق���د مع كم���ال الذي يلعب 
في مركز صانع االلعاب، حيث 
ابدى اداري���و الفريق البحريني 
رغبة كبيرة في احلصول على 
خدمات الاعب وانهم ينتظرون 
فقط املوافق���ة املبدئية من قبل 
ادارة الش���باب لكي يتم ارسال 
كتاب رس���مي يطلب من خاله 

التعاقد مع كمال.
النادي  وابدى مس���ؤولو 
اعجابهم املستوى الكبير الذي 
قدمه كمال خال اقامة ناديه 
الشباب ملعسكر تدريبي في 
البحرين قبل انطاقة املوسم 
ق���دم كمال  املاض���ي، حيث 
مستوى ممتازا في املباريات 
التجريبية وسجل في احداها 

7 رميات ثاثية.
وفي حال امتام الصفقة فإن 
الفائدة ستكون كبيرة على كمال 
الذي سبق له اللعب مع القادسية 
وانتقل في الصيف املاضي للعب 
مع الش���باب وذل���ك ألن دوري 
السلة البحريني يعتبر االفضل 
واالوسع في التغطية االعامية 

في املنطقة.

أزرق الصاالت يستعد لتصفيات آسيا

»السلة« يفوز في الفلبين

4 ميداليات لـ »قوى الناشئين« 
في البطولة العربية

الكويت يواجه العراق اليوم
في »طائرة العرب« للناشئين 

خسر املنتخب الوطني لكرة اليد للناشئني في نهائيات بطولة كأس 
العالم املقامة حاليا في تونس من الدمنارك 23 � 32، وقد سبق لألزرق 
ان خسر ايضا من ايران 32 � 37 في اول ظهور له باملونديال، ليفقد أمل 
التأهل الى الدور الثاني بنسبة 95%، وخاض منتخبنا مباراته الثالثة 
أمام منتخب تونس صاحب األرض واجلمهور في ساعة متأخرة من 
ليلة أمس. والشك ان اللقاء سيكون صعبا على منتخبنا بعد ان ظهر 
منتخب تونس بحالة فنية عالية أمام اجلزائر وإيران ومازال متصدرا 
املجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط مع الدمنارك. هذا وسيخوض املنتخب 
مباراته الرابعة واألخيرة في الدور األول غدا امام اجلزائر »املتواضع« 
ويأمل األزرق الصغير في الفوز عليه لكي يبعد عن مؤخرة اجلدول 

ويحسن مركزه في الترتيب العام للدول املشاركة.

عبداهلل العنزي
اكد امني سر النادي العربي بالوكالة بدر بوعباس انه تقرر ان يقام 
معسكر فريق القدم بالقاهرة على ان يبدأ في االسبوع االول من شهر 
اغس����طس ويستمر ملدة اسبوعني يتخللهما عدد من املباريات الودية 
التي ستقام بالتنسيق بني اجلهازين الفني واالداري للفريق، مضيفا 
ان آمال اجلهاز الفني كبيرة في اكتشاف الاعبني عن كثب باملعسكر 

ومعرفة قدراتهم الفنية قبل بدء منافسات املوسم املقبل.
واشار بوعباس الى ان مدرب الفريق الكرواتي دراغان سكوسيتش 
س����يقوم بترش����يح ثاثة العبني محترفني إلى اإلدارة لتجربتهم قبل 
التوقيع معهم. من جهة اخرى، علمت »األنباء« ان مدافع العربي مبارك 
البلوشي بصدد خوض جتربة احترافية مع احد االندية االماراتية خال 
االيام القليلة املقبلة، خصوصا ان الاعب لن يغادر مع الفريق بسبب 
ظروف عمله، اضافة الى حس����ني املوسوي وجراح الزهير وعبداهلل 

الشمالي وعبداهلل احلداد املرتبطني بفصل دراسي صيفي.

عاد إلى الب���اد قادما من لبنان مدرب منتخب الصاالت املغلقة 
احملاضر اآلسيوي املعتمد عيسى فاح بعد ان ألقى محاضرات على 14 
مدربا من لبنان مختصني في الصاالت املغلقة، وتخريجهم وتسليمهم 
شهادات التفوق بحضور احملاضر اإليراني املعروف حسني شمس 
الذي قاد أزرق الصاالت س���ابقا. وعلى صعيد متصل قال فاح ان 
أزرق الصاالت يستعد للمشاركة في تصفيات آسيا التي ستقام في 
قطر أكتوبر القادم، يسبقها معسكر تدريبي في إيران في األول من 
أكتوبر املقبل ملدة عشرة أيام، نلعب من خاله ثاثة لقاءات ودية 

مع الفرق اإليرانية املعروفة باهتمامها ب� »الفوت سال«.

فاز منتخب الس���لة على فريق آر اس بي سي الفلبني 87 - 55 
في أولى مبارياته الودية مبعس���كره بالفلبني اس���تعدادا لبطولة 
كأس آسيا املقرر اقامتها في مدينة تيان جيه الصينية من 6 إلى 16 
اغسطس املقبل، وسيخوض االزرق غدا ثاني مبارياته التجريبية 

مع املنتخب الفلبيني.

حقق العبو املنتخب الوطني أللعاب القوى للناشئني 4 ميداليات 
خال منافس����ات اليوم األول للبطولة العربية الثالثة أللعاب القوى 
التي انطلقت في مدينة حلب السورية وتختتم اليوم. وأشاد رئيس 
الوفد املشارك في البطولة رئيس احتاد ألعاب القوى صالح الباتل مبا 
حققه ناش����ئو ألعاب القوى »الذين أعطوا صورة رائعة عن مستقبل 

اللعبة في الكويت خال األعوام املقبلة«.
وأشار الى أن العبي املنتخب حققوا أربع ميداليات متنوعة وهي 

ذهبية وفضية وبرونزيتان.
الذهبية حققها فرج س����الم في الوثب الطويل بوثبه ملسافة 6.80 
أمتار فيما حقق زميله فهد العازمي امليدالية الفضية في س����باق 110 
أمتار حواجز بتسجيله 14.32 ثانية. واشار الى أن امليدالية البرونزية 
األولى حققها أحمد دشتي في الوثب الطويل بوثبه ملسافة 6.49 أمتار 
فيما حقق البرونزية الثانية أحمد الكندري في مسابقة القفز بالزانة 
بقفزه الرتفاع 4.40 أمتار. وش����هدت البطولة بحسب الباتل تسجيل 
رقم ش����خصي جديد في مس����ابقة رمي الرمح حملمد البلوشي برميه 

ملسافة 57.20 مترا.

بيروت ـ ناجي شربل
تنطلق اليوم بطولة العرب ال� 10 للناش���ئني في الكرة الطائرة 
الت���ي ينظمها االحتاد اللبناني للعبة ف���ي قاعة النادي الرياضي 
غزير وتس���تمر حتى اول أغسطس املقبل، مبشاركة 12 دولة هي: 
البحرين، اليمن، الكويت، قطر، االمارات، مصر، اجلزائر، العراق، 

تونس، السعودية، سورية ولبنان. 
وستتنافس املنتخبات املشاركة الحراز اللقب بعد عامني على 
فوز املنتخب اليمني بلقب النسخة التاسعة التي أقيمت في سورية. 
ويلتقي املنتخب الوطني نظيره العراقي العاشرة صباح اليوم. 

وعشية املباراة، ش���كا رئيس الوفد الكويتي محمد االنصاري 
ل� »األنباء« من س���وء االقامة في فن���دق »مونتيبيللو« عجلتون. 
وقال: »نسعى مع اعضاء االحتاد اللبناني للكرة الطائرة الى حل 
املشكلة باالنتقال من الفندق، او بتحسني شروطها كنوعية الطعام 
على االقل، بجعله صحيا يتناسب مع حتضيرات الاعبني«. وعن 
توقعاته في البطولة، ق���ال: »دعونا نتخطى املباراة االولى ولكل 

حادث حديث«.
ويلتقي أزرق الطائرة بعد مباراة العراق على التوالي، السعودية 

ثم االمارات ولبنان والبحرين في املجموعة الثانية.
وكانت اجريت ظهر أمس، عملية سحب قرعة املباريات.ووزعت 
املنتخبات املشاركة على مجموعتني. وضمت املجموعة األولى: اليمن 
)حاملة اللقب( وتونس وس���ورية واجلزائر وقطر ومصر. بينما 
ضمت املجموعة الثانية لبنان والبحرين والكويت والس���عودية 

واالمارات والعراق.

حامد العنزي
أكد قايد العدواني رئيس وفد نادي 
الكويت لفرق اليد في املعسكر الذي سيقام 
في القاه����رة من 31 اجلاري حتى 19 من 
الش����هر املقبل ان املعس����كر يأتي ضمن 
خطة وبرامج الن����ادي للعودة الى قمة 
كأس التف����وق بعد التجديد في االجهزة 
الفنية، حيث تعاق����د النادي مع املدرب 
اجلزائري رياض اومل����ان ليدرب فريق 
حتت 18 سنة واملصريني أحمد نبيل وعمر 
محمد سليم لتدريب فريقي حتت 14 و12 
سنة الى جانب التجديد ملدرب حتت 16 
سنة مصطفى موساوي ومدربي املدرسة 
امين االلفي ومحمد حسني، مشيرا الى ان 
املصري عمر محمد وصل أول من امس 
االربعاء وباشر التدريبات مع فريق حتت 
12 سنة فيما سيلتحق احمد نبيل بالوفد 

في القاهرة.
وأوضح العدواني ان االجهزة الفنية 
وضعت البرنامج االعدادي للفرق خال 
فترة املعس����كر مع تكثيف املباريات في 
االيام االخيرة، حيث ستلعب الفرق مع 
اندية الزمالك والطيران واالهلي الى جانب 
االس����تفادة من استضافة مصر لبطولة 
العالم للشباب وحضور مباريات املنتخب 
الوطني وبعض املباريات املهمة للوصول 

الى االستفادة القصوى.
وذكر العدواني ان الفرق في املعسكر 
ستفتقد ثاثة العبني منضمني للمنتخبات 
وهم عب����داهلل الغربل����ي وعبدالرحمن 
البالول ومشعل الش����طي، الفتا الى ان 
العب منتخب الناشئني عبداهلل اخلميس 
سينضم الى الوفد بعد انتهاء مهمته مع 

االزرق الصغير.
من جانبه، اكد مدرب حتت 16 س����نة 
مصطفى موساوي ان القاعدة في نادي 
الكويت تبشر بخير، وان االجهزة الفنية 
واالدارية تعاه����دت على ان تعمل وفق 
آلية منظمة ويدا واحدة من اجل حتقيق 
البطوالت في املوسم املقبل، مشيرا الى ان 
انتهاء النادي من انشاء الصالة اجلديدة 
سيساهم في حل املشكلة التي عانت منها 
الفرق في املواسم السابقة لعدم وجود 
ماعب كافية للتدريب، مما اثر سلبا على 
املستوى الفني، مؤكدا ان الاعبني بجميع 
املراحل السنية عقدوا العزم على املنافسة 
على البطوالت، السيما بعد غربلة االجهزة 
الفنية. وشكر موس����اوي مجلس ادارة 
نادي الكويت على حرصه على تنظيم 
معس����كر خارجي لفرق املراحل السنية 
ما يس����اعد االجهزة الفني����ة على تنفيذ 

البرنامج املوضوع بكفاءة عالية.

مبارك الخالدي
بدأ الفريق األول لكرة القدم بنادي الكويت مساء 
أول من امس أول متارينه اس���تعدادا الستحقاقات 
املوسم املقبل بقيادة جهازه الفني اجلديد املكون من 
االرجنتيني كاوسن اورتيغا ومساعده السويسري 
كايسر ومدرب حراس املرمى خالد الشمري ومستشار 

اجلهاز الفني محمد عبداهلل.
وقد شهد التمرين مدير الكرة عادل عقلة ومشرف 
الفريق محمد الهاج���ري و17 العبا ابرزهم البرازيلي 
كاريكا الذي تعاقد معه النادي حديثا وجراح العتيقي 
وسامر املرطة وبدر العازمي وفهد حمود وعبداهلل نهار 
ونواف اسامة ويوسف وليد وبعض الاعبني اجلدد من 
أبرزهم حارس مرمى فريق الطائي السعودي سابقا غازي 

الشمري ومهاجم فريق األحام النيجيري زكرو.
وقد اكتفى املدرب باجلري حول امللعب مع بعض 
التمارين اخلفيفة لفك العضات وقد قرر اورتيغا 
إضافة حصة تدريبية صباحية بصالة اجلمناستيك 
اعتب���ارا من صباح أمس حت���ى موعد املغادرة الى 
سويسرا نهاية الشهر اجلاري، ومن املتوقع ان يكتمل 
عقد الفري���ق بوصول بقية الاعبني وانتظامهم في 

التمارين اعتبارا من الغد.

إمكانيات الالعبين

وقال اورتيغا ان الفترة املقبلة ستشهد ارتفاعا 
تدريجيا في األحمال التدريبية الى ان يصل الفريق 
مرحلة مناسبة من السرعة، مشيرا الى انه يفضل 

اللعب باألسلوب الهجومي إال ان ذالك لن يتأتى إال 
بعد ان يتحلى كل العب مبقدار معني من املقدرة على 
اجلري بسرعة بالكرة ودون كرة مما مينح الفريق 

فرصا عالية للوصول الي مرمى اخلصم.
وأضاف ان طريقة اللعب املناس���بة ستتحدد 
على ضوء امكانيات الاعب���ني املهارية والبدنية 
فالعبرة ليس���ت ب� 2/4/4 او 2/5/3 ولكن العبرة 
في سرعة التحول من الهجوم الى الدفاع والعكس 
وانا مطمئن لتواجد كاريكا ورجيريو كما ان خالد 
عجب يحتاج الي زيادة الوعي مبهامه كمهاجم مما 
يتيح له اتخاذ القرار املناسب في اللحظة املناسبة 
فاللياقة وحده���ا ال تكفي ان لم تتمتع بفكر كاف 

فالثقافة مطلوبة في عالم الكرة.

وقال اورتيغا انه قبل مهمة تدريب الفريق وهو 
يعلم ان الكويت فريق بطوالت ويضم العبني جيدين 
وهو بطبعه يفضل اللعب الهجومي وحتقيق الفوز 
الذي يقود الى البطوالت، مشيرا الى انه يدرك انه 
املدرب األرجنتيني الوحيد في الكويت وقال سأعمل 
على ترك بصمة تعكس صورة الئقة للمدرس���ة 
األرجنتينية للعب كإحدى أهم املدارس في العالم 
وتتمتع بشعبية كبيرة اال انني في النهاية مهتم 
بعملي مع الفريق ولس���ت مسوقا ملدربني اخرين 
من بادي فعالم التدريب واسع واملطلعون على 
عالم الكرة واملتابعون لها يعرفون متاما اجليد من 
غير اجليد واملس���ألة في النهاية حتتاج الى قليل 

من احلظ ليكون الى جانبك.

وعن قيادة األزرق الكبير قال ان قيادة أي منتخب 
وطني حلم مشروع ألي مدرب وهذه األمور بالتدرج 
وبشكل تصاعدي وسأترك األمور في حينها واذا 
ما حدث وان مت احلديث معي في هذا الشأن فلكل 
مقام مقال ولكن في األساس علي اثبات وجودي 

واسمي كمدرب مع فريقي اآلن.
ومتن���ى ان يتعاون الاعب���ون معه ألنني لن 
اس���تطيع بلوغ األهداف والنج���اح وحدي ولكن 
ذالك يتطلب تعاون اجلميع بنفس النهج والسياق 
السابق الذي ملس���ته من خال األشرطة اذ ان ما 
ميي���ز العمل في نادي الكوي���ت الروح اجلماعية 
العالية واإلخاص والتفاني بني اإلدارة والاعبني 

واجلهاز الفني.


