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الحقان: صفوف األصفر ستكتمل خالل 3 أيام النصر يغادر بـ 27 العبًا إلى معسكر البوسنة اليوم

 المسعد لـ »األنباء«: انتقالي للسالمية
تحٍد كبير في مشواري الكروي

راشد: تعافيت من اإلصابة وجاهز لمعسكر القاهرة غياب القهيدي والعجمي.. والصالل يلحق بالفريق في سراييڤو

أكد أن اإلصابة كانت سببًا في ابتعاده عن تمثيل القادسية

محمد راشد أعلن عودته للتدريبات بعد إجراء العملية اجلراحية 

عبدالرحمن املسعد في إحدى مشاركاته مع املنتخب األوملبي

)سعود سالم(العبو النصر خالل احد التدريبات قبل السفر 

عبدالعزيز جاسم
قال مش���رف الفري���ق االول 
بنادي القادسية عبداهلل احلقان 
ان تدريبات االصفر مستمرة ولن 
تتوقف حتى قبل الس���فر بيوم 
حيث س���يكون التدريب االخير 
في 2 اغسطس املقبل واملغادرة 
في 3 من الشهر ذاته والعودة من 

القاهرة في 18 منه.
واش���ار ال���ى ان التدريبات 
جتري حتى االن حت���ت قيادة 
مساعد املدرب الصربي غوران 
س���تانكوڤيتش ومدرب حراس 
املرمى وبحضور بعض الالعبني 
منهم نواف اخلالدي وعلي النمش 
وفهد االنصاري وعامر معتوق 
وفاي���ز بندر الذي تش���افى من 
اصابة الرب���اط الصليبي وبات 
قادرا على املشاركة في املباريات 
االيام  ال�3  ان  والتدريبات قائال 
املقبلة ستشهد عودة كل جنوم 
االصف���ر ال���ى التدريبات وقبل 
انطالق املعس���كر باالضافة الى 
وصول املدرب محمد ابراهيم في 
االول من اغس���طس للسفر الى 

القاهرة مع الفريق.
واك���د احلقان ان الالعبني لم 
يتأخروا عن حضور التدريبات 
ولكن جميعهم في اجازات خاصة 
من قبل االدارة وهو حق مشروع 
له���م وعندما تنته���ي االجازات 
التدريبات،  س���ينضبطون في 
مؤكدا ان العبي االصفر حريصون 
على مصلحة الفريق ولن يدخروا 

جهدا في مساعدته.
وبني ان احلكم الدولي السابق 
علي مندني طلب ابقاء الالعبني 
احمد عجب ومحمد راشد وضاري 
سعيد معه لفترة اضافية مبينا 
ان محمد ابراهيم هو الذي سيحدد 
اختيار الالعبني الذين يغادرون 
للمعس���كر وقائمة االسماء الن 
الرأي االول واالخير له وال ميكن 

الي احد التدخل في عمله.
وعن احملترف���ني والتحاقهم 
بالفريق قال احلقان ان االس���م 
الوحيد الذي امامه بالقائمة حتى 
االن هو العاجي كيتا الذي سيدخل 
التدريبات اخلميس أما عن بقية 
احملترفني فاألمر متروك ملجلس 
االدارة. واضاف احلقان ان االصفر 
بعد ان احرز الثالثية املوس���م 

ابراهيم لتحديد اسماء الالعبني 
ال30 لقيدهم في احتاد الكرة والتي 
من املمكن ان تضم 3 محترفني 
وبالتالي سيكون االختيار صعبا 
القائمة  بالنسبة إلبراهيم كون 
يوجد به���ا اكثر من 40 اس���ما 
واغلبهم م���ن الالعبني املميزين 
وسبق لهم متثيل املنتخب االول 
واملراحل السنية وتتجه النية لدى 
مجلس االدارة الى عدم االعالن 
عن االسماء اال بعد اعارتهم الى 
االندية او احترافهم في اخلارج 

حتى ال يسبب حرجا لهم.

راشد انه بات جاهزا للدخول في 
التدريبات واالنضمام للفريق في 
املعسكر، ونفس احلال ينطبق 
على احمد عجب وضاري سعيد 
اال ان علي مندني فضل بقاءهم 
معه حتى يوم اخلميس واجلري 
على شاطئ البحر ملدة ساعتني 
يوميا للتقوية قبل الدخول في 
الفريق  الرسمية مع  التدريبات 
وليس التدريب االنفرادي الذي 

انهوه في الفترة املاضية.
من جهة اخرى تنتظر ادارة 
امل���درب محمد  األصفر وصول 

املاضي ب���ات مطالبا باحلصول 
على ألقاب اكثر وبالتالي يجب 
ان يك���ون التحضير للبطوالت 
بصورة جيدة ومناسبة وبحجم 
املنافسات، مضيفا ان ما يعيق 
البطوالت  االصفر على حتقيق 
هو كثرة االصابات بني صفوفه 
وخير دليل عل���ى ذلك الدخول 
ف���ي االس���تعدادات للموس���م 
اجلديد بتجهيز عدد من الالعبني 
مازالوا يتلقون العالج التأهيلي 

والطبيعي.
من ناحيته اعلن املدافع محمد 

من جان����ب وملواكبة ما يحدث 
في املالع����ب العاملية من جانب 
آخر. واضاف ان الالعب الكويتي 
موهوب بالفطرة حسب اشادة 
عدد من املدربني العامليني الذين 
اش����رفوا على تدريب املنتخب 
الوطني ولكنه����م جميعا اكدوا 
ضرورة انتقاله من الهواية الى 
االحتراف الكلي ليتماشى مع كرة 
القدم العاملي����ة وليكون اهتمام 
وتركيز الالعب منصبا على الكرة 
فقط لكي يتسنى له تطوير نفسه 
وذاته للحفاظ على لقمة عيشه 
ولضمان وجود عروض احترافية 
ومبالغ اعل����ى مع مرور الوقت 

واملواسم.

متاحا لهم في ظل وجود اجلهاز 
البلجيكي  الفني وعلى رأس����هم 
توماس صاحب الس��يرة الذاتية 
العطرة وحتديدا مع الس����ماوي، 
حيث سبق له احراز لقب ال�دوري 

وكأس االحتاد معه.
وأشار الى ان الدوري الكويتي 
املفتوح  امل����ادي  الدعم  ينقص����ه 
الستقطاب افضل احملترفني األجانب 
بعيدا عن دعم الهيئة العامة للشباب 
والرياضة والذي مينح فقط 20 الفا 
جللب احملترفني وهو مبلغ ال يرضي 
طموح الالعبني املميزين بالعالم، 
متمنيا ان تلق����ى الرياضة الدعم 
الالئق حتى نس����تطيع استعادة 
العصر الذهب����ي للكرة الكويتية 

من خالل التمارين اليومية الذي 
ميارسها بالنادي فضال عن اشتراكه 
بناد صحي خارجي لكونه مقبال 
على حتد كبير إلثبات وجوده مع 
الس����ماوي في املوسم املقبل على 

حد قوله.
وشدد املسعد على ان الساملية 
فري����ق بط����والت وال يحتاج اال 
لتضافر اجلهود واملس����اعي من 
اجل البقاء في دائرة املنافسة دائما 
والظفر باأللق����اب احمللية متهيدا 
للمش����اركات اخلارجية الفتا الى 
ان الفريق يضم نخبة مميزة من 
الالعبني اصحاب اخلامات النادرة 
باملالعب احمللية والذين يحتاجون 
التوجيه فقط، األمر الذي سيكون 

عبدالعزيز جاسم
يغادر اليوم وفد فريق النصر 
الى البوسنة القامة معسكر تدريبي 
حتى 20 اغسطس املقبل ويترأس 
الوفد عضو مجلس االدارة نهار 
عقيل ومعه عضو مجلس االدارة 
الفريق  ردن املطيري، ومشرف 
محمد العدواني واملدرب البرازيلي 
مارس���يلو كابو ومساعده علي 
الشمري ومدرب اللياقة البدنية 
البرازيلي لويس ومدرب احلراس 
محمد عبيد و27 العبا من ضمنهم 
الثالثي البرازيلي باتريك وجونس 
ورودريغو والعماني عصام فايل 
وكذلك محمد راشد وعبدالرحمن 

املوسى.
وسيتخلف عن مرافقة الوفد 
املهاجم بن���در العجمي لظروف 
خاصة وغازي القهيدي اللتزامه 
باختبارات جامعية كما سيلتحق 
بالوفد في االول من اغس���طس 
احلارس محمد الصالل بعد االنتهاء 

من االختبارات اجلامعية.
من جانبه قال مشرف الفريق 
محمد العدواني ان املدرب مارسيلو 

فهد الدوسري
اعرب مدافع الساملية عبدالرحمن 
املسعد عن سعادته البالغة النتقاله 
للسماوي قادما من القادسية بدءا 
من املوسم املقبل مشددا على انه 
انتقل من ناد كبير آلخر ال يقل عنه 
شأنا فالفريقان عرف عنهما عشقهما 
لزيارة منصات التتويج لكونهما 
يضمان مجموعة مميزة من الالعبني 
جعلتهما يتميزان عن غيرهما من 

االندية والفرق احمللية.
القميص  ارت����داء  ان  وأضاف 
السماوي ش����رف كبير ألي العب 
متمنيا ان يكون عند حس����ن ظن 
مجلس اإلدارة وجماهير السماوي 
املتعطش����ة إلح����راز بطولة هذا 
املوسم بعد خروج الفريق خالي 
الوفاض في املوسم املاضي رغم 
تقدمي الفريق ملستويات مميزة في 

بعض املباريات.
وامتدح املس���عد ف���ي حديثه 
إدارة  ل� »األنباء« تعامل مجلس 
الساملية واجلهاز االداري للفريق 
وعلى رأسهم علي عبدالرضا الذي 
يبذل جهودا مضنية إلظهار الفريق 
بأفضل صورة في املوسم املقبل، 
الفتا الى ان مفاوضات انتقاله من 
االصفر متت بسهولة ويسر ومت 
حسمها بعد الرغبة الصادقة من 
الطرفني إلمتام االنتقال، مش���يرا 
الى ان القادسية سيظل بيته األول 
الذي ترعرع ونش���أ فيه ومتكن 
من متثي���ل املنتخب الوطني عن 
طريقه وال ميكن ان ينسى فضله 

عليه اطالقا.
وعن ابتعاده عن متثيل االصفر 
ملوسمني متتاليني قال املسعد في 
املوس���م قبل املاض���ي تعرضت 
الرب���اط الصليبي  ف���ي  إلصابة 
واستغرق عالجها عدة اشهر ولم 
يكن باإلمكان ان اشارك مع الفريق 
في املوسم ذاته ولكن في املوسم 
الالعبني  املاضي كنت من افضل 
باملعس���كر االع���دادي الذي اقيم 
بالقاهرة بش���هادة اجلميع ولكن 
قدر اهلل وتعرضت إلصابة خفيفة 
باألنكل في آخر يومني باملعسكر 
وفوجئت برفع اسمي من كشوفات 
الفري���ق ملدة جتاوزت ش���هرين 
تقريبا االمر الذي ادهشني كثيرا 
لك���ون الفترة طويلة وعالجي ال 

يستغرق كل ذلك الوقت.
واضاف انه حاليا يجهز نفسه 

قاد التدريبات مساء امس بحضور 
الى  املغادرين  الالعب���ني  جميع 
البوسنة وقد حتدث معهم قائال 
انه ل���ن يحكم على الالعبني من 
املوس���م املاضي ب���ل من خالل 
بالتدريبات وتقدميهم  التزامهم 
مستوى مميزا خالل فترة االعداد 

واملباريات التجريبية.
واشار العدواني الى ان العنابي 
استطاع احلصول على خدمات 
العبي القادس���ية محمد راش���د 

وعبدالرحمن املوسى ملوسم آخر 
وسيغادران مع الوفد بينما لم يتم 
التجديد للمخضرم احمد موسى 
واعيد قي���ده في العربي وكذلك 
العب االصفر محمد فهاد، مشيرا 
الى ان فت���رة االعداد كافية ألي 
الالعبني  امكانات  مدرب لتقييم 
وقراءة طريقة لعبهم وتفكيرهم 
الس���يما ان هن���اك 4 مباريات 
جتريبية ستتخلل املعسكر ومن 
ثم العودة وخوض غمار منافسات 
كأس االحتاد وبالتالي سيكون 
الفريق جاهزا 100% للدخول في 
اجواء املنافسات الرسمية احمللية 
للمنافسة عليها بعد ان قام مجلس 
االدارة في املوسم املاضي بإعداد 
باللقب  الفريق وتهيئته للظفر 
في هذا املوسم. واضاف ان ادارة 
النصر اشترطت على املتعهد أن 
تكون مباريات املعس���كر قوية 
ومع ف���رق معروفة حتى تكون 
هناك ايجابية من وراء املباريات 
الفتا ال���ى ان انضباط الالعبني 
وحرصهم على الفريق سيكون 
الفريق  السبب االول في احراز 

املهارة  لأللقاب ومن ثم تأتي 
واالمكانات الشخصية.

وبني العدوان���ي ان خبرة 
مارسيلو ستس���اهم في قوة 
الفري���ق وحظوظ���ه بالظفر 
باأللقاب وبالتأكيد لن ننسى 
دور مساعده علي الشمري الذي 
سيكون له دور فعال في معرفة 
املدرب ل���كل صغيرة وكبيرة 
بالنسبة لالعبني وكذلك لبقية 

االندية احمللية.
ومتنى ان يكون املوس���م 
املقبل افضل حاال من س���ابقه 
وان يتمكن الالعبون من حتقيق 
اجناز ش���خصي للنادي ولهم 
ولن يكون ذل���ك اال باإلصرار 

والعزمية طوال املوسم.
م���ن جهتهم ق���ال الثالثي 
البرازيل���ي انهم لم يأتوا اوال 
لتحقيق ألقاب ش���خصية بل 
للحصول على لقب مع الفريق 
الذي منحهم الثقة وتعاقد معهم 
ومن ثم التفكي���ر في األلقاب 
الش���خصية كأفضل العب او 

هداف الدوري.

محمد العدواني


