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)عادل يعقوب(العبو كاظمة خالل التدريبات أمس

مساعد ندا حلق بوفد االصفر في معسكر القاهرة

)أحمد باكير(عدد كبير من العبي السماوي حرصوا على حضور التدريبات

حربي والهاجري والعلي ينضمون لتدريبات السماوي
عبدالعزيز جاسم

أبدى مدير الفريق األول بنادي الساملية علي 
عبدالرضا رضاه التام عن تدريبات الفريق في 
املراحل األولى خصوص���ا احلضور الكبير من 
الالعب���ن بعدما انضم ال���ى التدريبات كل من 
حمد حربي وناصر الهاجري وعبدالعزيز العلي 
وفواز املط��يري ولم يتب���ق إال املهاج���م فرج 
له���يب الذي من املق��رر ان يدخ���ل الت���دريبات 

اليوم.
مشيرا الى ان الغياب الوحيد سيكون لالعب 
الوسط فهد الهنيدي الذي يحتاج الى فترة عالج 

ال تقل عن شهر إلصابته في الركبة.
وأضاف عبدالرضا ان ع���دد الالعبن وصل 
حت���ى اآلن الى 35 العبا بع���د ان كان يفوق ال� 
50 حي���ث قام املدرب البلجيكي ويليام توماس 
باستبعاد 20 العبا ونحن بحاجة لتصفية املزيد 
بنحو 10 العبن وذلك النضمام 4 محترفن الى 
الفريق أولهم الفرنس���ي عبدالفتاح سافي الذي 
سيصل 10 أغس���طس اجلاري والعماني سعد 
السعدي في 13 منه باإلضافة الى محترفن آخرين 
سيختارهما املدرب الذي يشاهد أشرطة خاصة 
باحملترفن ويطلب تواجدهم في الكويت للتجربة 
قبل التعاقد معهم وسيصل خالل اليومن القادمن 

4 العبن من أفريق���ي���ا للت���جربة ب���ناء على 
ط���لب توماس. 

واشار عبدالرضا الى انه متفائل هذا املوسم 
بتحقيق نتائج ايجابية مع السماوي وما يزيده 
تف���اؤال هو العدد الكبير املوج���ود بالتدريبات 
وبالتالي ستكون املنافسة قوية الختيار األفضل 
ما يعطي مي���زة للفريق خاص���ة ان ال� 30 هم 
األفضل ولكن لن نتعجل في االستبعاد قبل ان 
يتم خوض 4 مباري���ات جتريبية محلية على 
اقل أوالها س���تكون مع التضامن في 19 الشهر 
اجل���اري كما ان هناك اتص�����االت ج���ارية مع 

فرق اخرى.
وبن ان املدرب ومس���اعده احمد عبداحلميد 
وضعا خطة إعداد منذ اليوم األول يريدان تطبيقها 
بحذافيرها لكي يستفيد الالعبون استفادة كاملة 
من فترة اإلعداد والدخول في منافسات املوسم 

اجلديد دون إصابات.
من ج��هة أخ������رى اكد عل������ي عبدالرضا 
ان مب���اراة اعتزاله مع املنت��خ���ب اإلماراتي قد 
ق���دمت الى 16 ديس���م��بر املق���بل ب��دال من 20 
منه بن���اء على ط���لب االت��حاد اإلماراتي بسب��ب 
تعارض املباراة م��ع مواع��يد م��باريات ال���دوري 

اإلم���اراتي.

أزرق الصاالت يبدأ تدريباتهعبدالرضا: مباراة اعتزالي أمام اإلمارات 16 ديسمبر
بدأ املنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصاالت تدريباته حتت 
إشراف املدرب الوطني عيس���ى فالح ومساعده علي ضيف اهلل 
بحضور مقرر جلنة الصاالت في احتاد القدم عادل الشطي، و14 
العبا خاضوا التدريب األول اس���تعدادا للمشاركة في تصفيات 
كأس آسيا التي س���تقام في قطر خالل الفترة من 13-18 أكتوبر 

املقبل، واملؤهلة الى نهائيات آسيا.
وأعلن مشرف املنتخب ناصر احلمادي ان التدريبات ستتواصل 
ملدة ش����هرين قبل ان يتوجه املنتخب الى قطر ليلعب مباراتن 
وديت����ن مع منتخب قطر، ثم يغادر الى ايران إلقامة معس����كره 
التدريبي مطلع اكتوبر وملدة 10 أيام، ومن ثم يتوجه الوفد الى 
الدوحة خلوض التصفي����ات حيث يلعب مع املنتخبن العراقي 

واألردني.
وقال احلمادي ان اجلهاز الفني اختار الالعبن الذين ال يشاركون 
م���ع أنديتهم ما يعني ان املنتخب يض���م عناصر متفرغة له في 

املرحلة املقبلة.
من جهته، أعرب املدرب عيس���ى فالح ع���ن أمله في ان تكون 
بداية التدريبات مبنزلة عودة لكرة الصاالت بقوة الى الواجهة، 

مشيرا الى ان املنتخب يضم عناصر جيدة.
وق���ال الالعب املخضرم حمد العثمان الذي ش���ارك في جميع 
النهائيات الس���ابقة ان املنتخب يحتاج الى الدعم املناس���ب من 
اجلماهير واملسؤولن في األندية خاصة ان اللعبة تشهد تطورا 

كبيرا في آسيا واخلليج ايضا.
وسيواصل أزرق الصاالت تدريباته يوميا على صالة التعليم 
التطبيقي وهي صالة غير قانونية للفوت سال وال تخدم الالعبن 

في مهمتهم املقبلة.

محمد جراغ سينضم إلى معسكر العربي 
البرازيلي روجيريو تعافى من إصابته

فهد  الدوسري
أكد جنم خط وس����ط العربي 
واملنتخب الوطني محمد جراغ انه 
سينضم الى تدريبات األخضر في 
معسكر القاهرة اجلمعة او السبت 
القادمن على أقصى تقدير، مبينا 
التي  العائلية  انه اوضح ظروفه 
مير بها هذه األيام ملسؤولي الفريق 
الذين تفهموا املوضوع، نافيا وجود 
نية للتم����رد أو لعدم الدخول في 
تدريب����ات الفري����ق، وأضاف: أنا 
وعدت املسؤولن بااللتحاق بالفريق 
وبالنسبة للتمارين فأنا مستمر 
وملتزم به����ا يوميا حتى في ظل 
وجودي بالكوي����ت للحفاظ على 
لياقتي البدنية وألكون جاهزا حتت 

تصرف اجلهاز الفني للفريق.
وع����ن موض����وع احترافه في 
صفوف فريق فيتوريا سيتوبال 
البرتغال����ي الذي ل����م يكتمل قال 
جراغ كانت جتربة رائعة وأثبت 
قدرتي بدليل سعي الفريق للتعاقد 
معي ملدة سنتن وهي الفقرة التي 
اختلفت معهم عليها حيث طالبتهم 
بأن تكون ملدة موسم واحد فقط 
ولكنهم رفضوا وأوضحوا لي أن 
اغل����ب التعاقدات لديهم تتم بهذه 
انه  الطريقة وباملدة ذاتها، مبينا 
قرر ان يرجئ األمر قليال ملزيد من 
الدراسة حتى أبلغهم بتمسكه بعقد 
ملدة سنة واحدة، الفتا الى ان الباب 

اليزال مفتوحا، حيث أكد له مدرب 
الفريق انه سيرحب به إذا ما أراد 
االنتقال لتمثيل الفريق في فترة 

االنتقاالت الشتوية.
وأضاف: كنت أسعى للحصول 
على عقد ملدة س����نة حتى أصبح 
العبا حرا بع����د ذلك للهروب من 
زمن االستعباد الذي متارسه بعض 

مجالس االدارات في االندية كما هو 
مطبق في الكويت لالسف، فعالم 
االحتراف كبير ومدهش وما رأيته 
في البرتغال لن نصل إليه بالكويت 
ولو بعد 90 سنة من تطبيق نظام 

االحتراف الكلي.
ونفى جراغ ما ت����ردد من انه 
س����افر للبرتغال دون علم ادارة 

العربي قائال: لقد أبلغت مش����رف 
الفريق عبدالعزي����ز املطوع بأن 
لدي جتربة وعرض احترافي في 
اخلارج وقال لي »روح اهلل يوفقك« 
مبينا أن عقلية الشارع الرياضي 
التزال بطيئة وسط تسارع عجلة 
االحتراف االوروبي فعلى سبيل 
املثال كنت استطيع القول اني ذاهب 

للسياحة ألن املوسم متوقف وال 
يوجد اي استحقاق ولكنني آثرت 

قول احلقيقة.
وش����دد على أن العربي قلعة 
كبيرة ولن تتأثر بغياب جراغ أو 
غيره من الالعبن فهو نادي بطوالت 
محلية وخارجية ومتكن من إجناب 
العديد من املواهب الكروية الرائعة 
التي اصبحت فيم����ا بعد الروافد 

االساسية للمنتخبات الوطنية.
وكش����ف جراغ عن ان قصته 
مع التجربة االحترافية في فريق 
فيتوريا س����يتوبال البرتغالي لم 
تنته بعد، مؤكدا انه اليزال هناك 
متس����ع من الوق����ت للتفكير في 
عرض م����درب الفريق البرتغالي 
إليه  وبعض مسؤوليه باالنتقال 
الش����توية  في فت����رة االنتقاالت 
ولكن امتن����ى التوفيق، حيث ان 
املوضوع في النهاية سيصب في 
مصلحة الكويت عند متثيلي لألزرق 
بعقلية احترافية جديدة، مشددا 
على ان ناديه البرتغالي يسمى ب� 
»مصنع النجوم« ومن املتوقع ان 
يكون مبثاب����ة البوابة الى أوروبا 
إذا جنح����ت جتربت����ي معه ولكن 
يبقى العربي بيتي األول واألخير 
وتركيزي حاليا منصب على كيفية 
االستعداد والتحضير للبطوالت 
احمللية واخلليجية التي سيشارك 

بها االخضر.

جراغ:  أفكر في االنتقال إلى  فيتوريا سيتوبال شتاء
أكد لـ»األنباء« أن الباب اليزال مفتوحًا حسب طلب مدرب ومسؤولي الفريق

احلرية في اختيارهم اما البطولة 
اخلليجية لألندية االبطال فإن 
القائمة ستضم 4 العبن محترفن 
لهم احلق جميع���ا وفق نظام 
البطولة ف���ي ان يكونوا داخل 

امللعب.
وأك���د عقلة س���المة جميع 

الالعبن وقال ان الفريق مكتمل 
العناصر والكل متواجد معنا مبن 
فيهم احملترفون ومن األمور التي 
تدعو للتف���اؤل التعافي الكامل 
للبرازيلي روجيريو الذي اصبح 
في وضعية مثالية للمش���اركة 

مع الفريق.

مبارك الخالدي
الك���رة بنادي  اش���اد مدير 
الكويت ع���ادل عقلة بانضباط 
الالعبن في معسكرهم االعدادي 
مبدينة نيون السويسرية وقال 
في اتصال هاتفي مع »األنباء« 
ان اجلميع متعاون مع اجلهازين 
الفني واالداري بشكل مثالي اذ 
منذ مقدمنا الى مقر املعسكر كان 
البرنامج االعدادي واضحا فيما 
التمارين على  يتعلق مبواعيد 
فترت���ن وكذلك مواعيد الراحة 

والنوم.
وأضاف ان ما يثلج الصدر 
هو التجاوب السريع من الالعبن 
لتعليم���ات املدرب األرجنتيني 
ال���ذي بدأ  كالوس���ن أورتيغا 
بتوثيق عالقته معهم وهذا من 
األمور التي تسهل مهمته األيام 

املقبلة.
وأوضح عقلة ان أورتيغا لم 
يستقر بعد على اسلوب اللعب 
املراد تطبيقه فمازال في مرحلة 
بناء اللياقة البدنية التي يوليها 
عناية خاصة، مشيرا الى ان ذلك 
قد يتضح مع انطالق املباريات 
الودية في اليومن املقبلن قبل 
االستقرار على النهج التكتيكي 
الذي س���يتبعه خالل املباريات 

الرسمية املقبلة.
وكشف ان قائمة الفريق التي 
الدور ربع  تخوض مباري���ات 
النهائي لكأس االحتاد اآلسيوي 
أمام أربيل العراقي س���تضم 3 
محترفن سيكون للمدرب مطلق 

عقلة: انتظروا عودة مثالية لروجيريو

الحقان: عطل الطائرة تسبب في التحاق ندا باألصفركاظمة سيغادر بـ 26 العبًا وبغياب الشمري والفهد

بعثة القادسية وصلت القاهرة واإلرهاق يؤجل التدريببخيت: استبعاد الخميس من معسكر القاهرة

عبدالعزيز جاسم
اكد مدير الكرة بنادي كاظمة فواز بخيت 
ان اجلهاز الفني واالداري قرر اس���تبعاد 
محمد اخلميس من قائمة معسكر الفريق 
الذي سيغادر الى القاهرة غدا بسبب عدم 
انضمامه للتدريبات منذ انطالقتها، وبالتالي 
كان البد من اتخاذ قرار بشأن عدم التزامه، 
الفتا الى ان قائمة املعسكر ضمت 26 العبا 
مع غياب خالد الش���مري العادة تأهيله 
بعد ش���فائه من االصاب���ة على يد احلكم 
الدولي الس���ابق علي مندني، وكذلك فهد 
الفهد لظروف عائلية خاصة. واشار بخيت 
الى ان القائمة يجب ان تكون 30 العبا لذلك 
سيقدم املدرب الروماني اليوم ايلي بالتشي 
االسماء املستبعدة وسيكون عددها 3 ومن 

احملتمل ان تضم العبن من فريق حتت 19 
سنة والعب آخر من الفريق االول، موضحا 
ان االدارة ش���رحت لبالتشي امكانات كل 
العب قبل قيادة التدريبات وكذلك شاهد 
اشرطة مس���جلة للمباريات وبالتالي لن 

يجد صعوبة في االختيار.
وب���ن ان الالعبن الذين ل���م يدخلوا 
التدريبات حتى اآلن هم محمد اخلميس 
وخالد الش���مري وفيصل دشتي واحمد 
الفضلي لالصابة، بينما عاد طارق الشمري 
الى التدريبات وسيكون ضمن الوفد املغادر 
الى القاهرة، مبينا ان احلضور يعتبر مميزا 
ولم يقل ع���ن 23 العبا هذا باالضافة الى 
الثالثي البرازيلي، اما فيما يخص البرازيلي 
فرانسيس���كو جيرو الذي لم ينضم الى 

الفريق حتى االن فمن احملتمل ان تنتهي 
اجراءاته خالل اليومن املقبلن وبالتالي 
سينضم الى معسكر القاهرة وفي حال تعثر 
وصوله فإن هناك العبن بدالء سنتعاقد 

معهم بعد عودتنا من القاهرة.
واضاف بخيت ان الفريق اعار 3 العبن 
الى الساملية وهم مشاري العازمي وبدر 
اجلاسر ومحمد العنزي لوجود عدد كبير 
يفوق 30 العبا وبالتالي كان لزاما علينا ان 
نتصرف بسرعة ملصلحة الفريق والالعبن، 
مبينا ان املدرب اس���تطاع ان يكون فكرة 
كبيرة ع���ن الالعبن من خالل التدريبات 
وانه يري���د اجراء اكبر عدد من املباريات 
في املعسكر حتى يقف على مستوياتهم 

بصورة اكبر.

عبدالعزيز جاسم
قال مشرف الفريق االول بنادي القادسية عبداهلل 
احلقان ان العطل الفني الذي تسبب اول من امس 
في تأخير اقالع الطائرة التي كانت س���تقل وفد 
األصفر الى القاهرة القامة معسكره التدريبي كان 

سببا في حلاق الالعب مساعد ندا بالوفد.
واضاف ان الوف���د اضطر للمكوث واالنتظار 
مبطار الكويت ملدة 9 ساعات، حيث كان من املفترض 
ان تقلع الطائ���رة 5 عصرا ولكن ظللنا حتى ال� 
12 منتصف الليل، مشيرا الى ان احلارس نواف 
اخلالدي لن ينضم نهائيا الى املعس���كر بسبب 
ظروف الدراس���ة وبن احلقان ان بعثة االصفر 
وصلت الى فندق هيلتون الند في مدينة 6 اكتوبر 
في ال� 5 من صباح امس وهي مرهقة جدا بسبب 
ط���ول االنتظار في مطار الكويت ما حدا باملدرب 
محم���د ابراهيم الى ان قرر اراح���ة الالعبن في 
الصباح اوال الستحالة التدريبات في هذا الوقت 
ولالرهاق الكبير الذي اصابهم.  واش���ار الى ان 
اجلهازين االداري والفني اجتمعا امس ووضعا 
خطة االعداد من حيث توقيت التدريبات واملباريات 
الودية التي سيخوضها االصفر والتي لن تقل عن 
4 مباريات مع فرق معروفة في الدوري املصري 
الفتا الى ان الفندق يتضمن ملعبا ملحقا به وهو 

شيء ايجابي في املعسكر. 
واضاف احلقان ان اختيار معسكر القاهرة دائما 
يعود بالفائدة على الفريق بسبب تقارب االجواء 
مع الكويت وكذلك سهولة ايجاد مباريات مع فرق 
قوية وبنفس املستوى كما ان املعدات املخصصة 
للتدريبات متوافرة، مضيفا ان الترحيب واالستقبال 
الذي يجدونه دائما من االشقاء املصرين يساعد 
ايضا في رفع الروح املعنوية لالعبن وهو عامل 

مهم في اي معسكر.
وقال ان الالعب���ن كلهم اصرار وعزمية على 
حتقيق االلقاب مرة اخرى واحلصول على البطوالت 
احمللية بعد ان متكنوا من احراز 3 القاب املوسم 
املاضي وبالتالي س���تكون مهمتهم مضاعفة هذا 
املوس���م اما باحملافظة على االلقاب او احلصول 
على املزيد س���واء محليا او خارجيا، مشيرا الى 
ان دورة العن الودية س���تكون مبثابة املقياس 
ملدى االستفادة من املعسكر واملباريات التجريبية 
وكذلك للوقوف على مستوى الالعبن بعد فترة 
االعداد السيما ان الدورة سيكون بها فرق خليجية 
قوية وبالتالي االحتكاك معهم سيضاعف الفائدة 

لالعبن.


