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 األبيض يلتقي نيون في معسكر سويسرا

 أزرق الناشئين إلى األردن الثالثاء

 الجهراء يفوز على فوكشا البوسني

 مبارك الخالدي
  استبعدت ادارة نادي الكويت فكرة اقامة مباريات 
ودية مع الفرق اخلليجية خالل فترة اقامة معسكر 

االبيض في مدينة نيون السويسرية.
  وجاء قرار اجلهاز االداري لالبيض بالتشاور مع 
اجلهاز الفني للفريق الذي فضل التركيز على تنمية 
مهارات السرعة لالعبني وتقوية العضالت من خالل 
التركيز على حصص التدريب في صالة احلديد والتي 
اخذت طابعا مكثفا فــــي الثالث ايام املاضية، عالوة 
على تضارب مواعيد وبرامج اعداد الفرق اخلليجية 
املعسكرة هناك كالسيلية وام الصالل القطريني وفرق 

اماراتية من املتوقع وصولها االيام املقبلة.
  واســــندت ادارة الفريق مهمة اختيار الفرق التي 
ســــيقابلها االبيض الى اورتيغا ومساعده كالوسن 
ملعرفتها بالفرق السويســــرية خصوصا فرق دوري 

الدرجة األولى وهي فرق نيون ١١ اجلاري وكروج في 
اليوم الذي يليه وسرفيتا في الـ ١٧ منه.

  وعلمت «األنباء» ان اجلهاز الفني اجرى تغييرات 
عديدة في مراكز الالعبني خالل احلصص التدريبية 
املسائية التي يجريها والتي جتلت بوضوح عبر اكثر 
من تقسيمة اجراها في االيام االخيرة معتمدا في ذلك 
على مدى ســــرعة كل العب في مركزه اجلديد والتي 

الحظها خالل متارين اجلري بالكرة ومن غير كرة.
  وكان اورتيغا قد اعلن في تصريحاته الصحافية 
فور وصوله الى الكويت في الـ ٢٠ من الشهر املاضي 
وقيادته للفريق انه لن يقرر اختيار اسلوب اللعب 
وطريقتــــه قبل الوقوف على احلالة البدنية لالعبني 
وفي مقدمتها السرعة في االداء والتي يوليها اهمية 
قصوى قبل تطبيق فكرة التدريب املراد لالستحقاقات 

املقبلة. 

 مبارك الخالدي
  أرجأ منتخب أزرق الناشــــئني رحلته املقررة الى 
األردن الى الثالثاء املقبل للمشاركة في بطولة غرب 
آسيا بعد ان كان من املقرر ان يغادر اليها اليوم قادما 
من معسكره اإلعدادي في سلوڤاكيا. وجاء قرار ادارة 
األزرق الصغير مبد إقامته ٢٤ ساعة ريثما يتسنى له 
إجراء اختباره األخير مع فريق شباب االمارات حتت 
١٩ سنة، وهو اللقاء الذي اجري امس حلرص اجلهاز 
الفني على خوض التجربة اإلماراتية العتبارات عديدة 
في مقدمتها أهمية االحتكاك مع فريق عربي قبل املغادرة 

الى االردن لتعويد العبينا على روح اللقاءات الرسمية 
لتقارب املستوى والبنية اجلسمانية وطريقة اللعب 
بني الفريق اإلماراتي والفرق التي سيواجهها األزرق 
فــــي االردن. وكان املنتخب قد خاض ٤ مباريات قبل 
لقاء الشباب اإلماراتي امس إذ خسر من فريق حتت 
١٩ ســــنة بهدفني ثم فاز على فريق ترفانا حتـــت ١٩ 
سنة ٢ ـ ١ و٥ ـ ١، كما فاز على فريق بهونيتسا حتت 
١٩ سنة ٣ـ  ٠، وهي جتارب عكست التفاعل اجليد بني 
الالعبني وجهازهم الفني، خاصة فيما يتعلق باجلوانب 

الهجومية واستثمار الفرص السانحة خالل اللقاء.  

 مبارك الخالدي
  حقق فريق نادي اجلهراء حتت ١٧ سنة لكرة 
القدم فوزا عريضا على فريق فوكشـــا البوسني 
لتحت ١٩ ســـنة ٤ - ٢ في معسكره االعدادي في 
البوســـنة بعد ان قدم عرضا هجوميا طيبا نال 
استحسان املتابعني للقاء. واحرز االهداف فهد نايف 

وعبدالهادي البصيري واحمد ونس هدفني.
  وكان اجلهراء قد تعادل في مباراته االولى مع 
فريق فوكشـــا االول من دون اهداف بعد مباراة 

قوية.
  وامتـــدح مدير جهاز الكرة فـــي الفريق خالد 
الســـربل اجواء معسكر الفريق الذي يضم ايضا 
فريق ١٩ ســـنة وفريق حتت ١٥ ســـنة، وقال ان 

الالعبني كانوا متعاونني مع االجهزة الفنية واالدارية 
ويجري العمل في املعسكر وفق اخلطط والبرامج 
املوضوعة حيث يتدرب اجلميع على فترتني لتوافر 
االجواء املناسبة واملالعب وكذلك صاالت احلديد 

والتقوية.
  واضاف السربل ان ما مييز العمل داخل املعسكر 
هو التعاون الطيب من اجلانب البوسني، اذ ان كل 
ما واجهناهم من اداريني والعبني متعاونني معنا 
في توفير افضل الســـبل للخروج بنتائج طيبة 
من حيث ارتفاع املستوى البدني والفني لالعبينا 
وامتالكهم خبرات عديدة ومدربني على مستوى 
عال العداد العبي املراحل السنية الهتمامهم الكبير 

بهذه القطاعات من الالعبني.

 تغييرات كبيرة في مراكز الالعبين

 اختتم تجاربه بلقاء الشباب اإلماراتي

 خسارة األزرق أمام مصر في كأس العالم

االخيرة.
  وكان املنتخب املصري لشباب 
اليد قد واصل تألقه في البطولة 
بتحقيقه الفوز الثاني على التوالي 
وتغلبه على األرجنتني ٢١-٢٠ 
في املباراة التـــي جرت بينهما 
اول من امس ضمن منافســـات 
املجموعـــة األولى بالدور األول 

من البطولة.
املباراة ســـريعة    وجـــاءت 
من اجلانبني واتسمت بالروح 
القتالية إال أن اجلانب املصري 

جنح في حسم املباراة لصاحله 
واخلروج بها إلى بر األمان وتقدم 
املنتخب املصري خطوة جديدة 
نحو التأهل للدور الثاني. وفاز 
املنتخب األملاني على قطر ٣٧-

 .٢٣
  وحقق منتخب السويد فوزا 
ســـاحقا على ليبيا ٣٣-١٣ في 
املجموعة الثالثة ورفع املنتخب 
السويدي رصيده إلى أربع نقاط 
ليحتل املركز الثاني باملجموعة 
بفارق األهداف خلف سلوڤينيا 

املتصدرة التي فازت على جزر 
جرينالند ٤٣-٣١ وأمام املنتخب 
االســـتوني الذي رفع هو اآلخر 
رصيده إلـــى أربع نقاط بفوزه 

على نيوزيلندا ٣٣-٢٩.
  ومنـــي املنتخب التونســـي 
بالهزمية الثانية له على التوالي 
وخسر أمام نظيره االسباني ٢٨-

٣٢ لتظل تونس دون رصيد من 
النقاط في املركز السادس األخير 
باملجموعة الثانية بينما حصد 
املنتخب األسباني أول نقطتني 

له في البطولـــة واحتل املركز 
الثالث.

البرازيـــل صدارة    واعتلت 
أربع  الثانية برصيد  املجموعة 
نقاط بفوزها على فرنسا ٣٣-٢٥.
كذلك تلقى املنتخب اجلزائري 
الهزميـــة الثانية وخســـر أمام 
البرتغال ٢٧-٣١ لتحتل البرتغال 
املركز الثاني باملجموعة الرابعة 
أربع نقـــاط وبفارق  برصيـــد 
األهداف فقط خلف التشيك التي 

فازت على املغرب ٣٧-٢٢. 

 القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
  تلقى املنتخب الوطني للشباب 
خسارته الثالثة في بطولة كأس 
العالم لشباب كرة اليد أمام مصر 
(٢٣-٣٢) مساء امس ليقبع األزرق 
في املركز السادس واألخير دون اي 
رصيد من النقاط باملجموعة األولى 
بينما تقدم منتخب مصر للمركز 

األول برصيد (٦ نقاط).
  ويستغل اجلهاز الفني ألزرق 
اليــــد الراحة التي منحتها اللجنة 
املنظمة اليوم في تصحيح االخطاء 
التي وقع فيها العبو االزرق خالل 
التــــي خاضها  الثالثة  اللقــــاءات 
املنتخب بالبطولة وادت الى هزميته 
في اولى مواجهاته امام قطر (٣١-

٣٤) ثم امام ايسلندا (٣٢-٣٤)، ثم 
امام مصر (٢٣ - ٣٢). 

  من جانبه اكد البحريني نبيل 
طه املدير الفني لالزرق انه طالب 
الالعبــــني كثيرا بالتركيز فقط في 
املباريات التي يخوضونها بالبطولة، 
والعمل على تنفيذ جميع التعليمات 
التي يوجهها لهم اجلهاز الفني قبل 
املباريات او اثناء سيرها لكن هذه 
التعليمات كانت تذهب ادراج الرياح 
في فترات معينة مــــن كل مباراة 
بسبب حالة عدم التركيز التي كانت 

تصيب بعض الالعبني.
الفني    واضاف طه ان اجلهاز 
للمنتخـــب يتابع بدقـــة جميع 
مباريات البطولة، خاصة منافسات 
املجموعة االولى التي يلعب بها 
االزرق للتعرف على مســـتوى 
املنتخبات التي سيواجهها االزرق 
وانه يتوقع ان يقدم االزرق عروضا 
اكثر قوة خالل مبارياته املقبلة، 
التي  بعد تصحيح تلك االخطاء 
وقع فيها الالعبون خالل املنافسات 

الثالث السابقة.
  من ناحية اخرى يختتم االزرق 
استعداداته اليوم للقائه املهم امام 
اقامته  املقررة  املنتخب االملاني 
فـــي الرابعة والنصف عصر غد 
مبران قوي يشتمل على تدريبات 
االحماء واالطالة، ثم تقسيمة من 
مجموعتني يقوم خاللها اجلهاز 
الفني بتحفيـــظ الالعبني الفكر 
اخلططي الذي سيتم تطبيقه في 
لقاء الغد. باالضافة الى تصحيح 
االخطاء التي ظهرت في املباريات 

 خسر املنتخب الوطني لكرة 
السلة مباراته الثالثة في بطولة 
آســـيا لكرة السلة املقامة حاليا 
في الصني امام املنتخب االيراني 
اللقـــب(٩٤-٤٦)، وبذلك  حامل 
يضمن املنتخب االيراني صدارته 
للمجموعـــة الثانيـــة في ختام 
منافســـات اجلولة الثالثة التي 
شهدت أيضا فوزا ثانيا للصني 
تايبه على أوزبكستان (١٠٢-٧٨)، 
لتودع األخيرة املنافسات وتنتقل 
خلوض مباريات ترتيب املراكز 
من ١٣ الى ١٦، التي تنطلق غدا.

  وقد قدم املنتخـــب االيراني 
العرض األفضل له منذ انطالق 
البطولة بعدما عانى في األولى 
أمام الصني تايبـــه وفاز بفارق 
أربع نقاط في الدقيقة األخيرة، 
فيمـــا احتاج في الثانية لبعض 
الوقت قبـــل أن يرتاح للنتيجة 
أمام أوزبكستان. وسجل املنتخب 
االيراني ١٠ رميات ثالثية بينها ٥ 
حلامد اسالمية و٤ لصمد نيكخا 

بهرامي.
  وأكد املنتخب األردني صدارته 
للمجموعة الرابعة، محققا فوزه 
الثالث على التوالي اثر تغلبه على 
املنتخب اإلماراتي (٧٩-٦٧) في 

افتتاح منافسات اليوم الثالث.
العالية  الروحية    وكان الفتا 
التي لعـــب بها االماراتيون بعد 
٢٤ ساعة على اخلسارة الكاسحة 
(٣٨-١٠٨) أمام املنتخب اللبناني، 
وهو ما أكد عليه مدرب الفريق 
منير بن حبيب مشددا على أن 
الفارق الوحيد هـــو أن العبيه 
قاتلوا في هذه املباراة، مشـــيرا 
الى أن املنتخب األردني رمى بكل 
ثقله وأشرك العبيه األساسيني 

لوقت طويل.
انتظر اجلميع  املقابـــل،    في 
الفريق األردنـــي أن يحقق  من 
فوزا كبيرا علـــى غرار ما فعله 

 هزيمة قاسية ألزرق السلة أمام إيران في «اآلسيوية»

أمـــام إندونيســـيا حيث لعب 
بتشـــكيلة احتياطيـــة، بيد أن 
البرتغالـــي ماريو باملا  مدربه 
اضطر في هذا اللقاء الى اشراك 
راشيم رايت وزيد عباس نحو 
٣٠ دقيقة لتأكيد الفوز، خصوصا 
أن املنتخب األردني لم يتمكن من 
رفع النتيجة الى أكثر من ١٢ نقطة 
في حني نزل الفارق الى ٦ نقاط 

(٤٧-٤١) في الربع الثالث.
  وبرز مـــن بـــدالء املنتخب 
األردني محمد حمدان (١١ نقطة 
و٩ متابعـــات) والعب االرتكاز 
اسالم عباس اال أن شقيق األخير 
زيد عباس يبقى جنم اللقاء األول 
بتسجيله ١٦ نقطة و١٢ متابعة 
واصاب ثالثيتـــني من أصل ٥ 
لفريقه، بينما ســـجل املنتخب 

االماراتي ٧ رميات بينها اثنتان 
ألفضل مسجل في اللقاء طالل 
النعيمي برصيد ١٨ نقطة، لكن 
املنتخـــب االماراتي دفع مجددا 
ضريبة الطول اذ استحوذ العبوه 
على ٢٥ متابعـــة في مقابل ٤٧ 
لألردنيـــني الذين خســـروا ٢٠ 
كرة كانت حصة راشـــيم رايت 

منها ٧.

 أشبال «اليد» إلى معسكر المجر
 يغادر البالد اليوم وفد منتخب األشـــبال لكرة اليد متوجها الى 

املجر للمشاركة في بطولة «سيلي كب» الدولية.
  ويرأس الوفد جديع املطيري عضو مجلس اإلدارة ويضم ناصر 
الهلفي ومحمد العجمي اداريني، نايف الرندي مدربا، ومساعده باسم 
الفيلكاوي ومعتز ســـيد اخصائي عالج طبيعي، باإلضافة الى ٢٣ 
العبا وهم: مشعل طه وبشـــار تقي وعبدالرحمن البالول ومشعل 
الشطي وأحمد البلوشي ومحمد ناصر ومحمد العلي ويوسف رويح 
وعبدالعزيز الهاجري وعيســـى البناي وسعود اجلاراهللا وسعود 
الضويحي وعلي حســـن ومطلق املطيري وبدر الرندي وحســـني 

احلجرف ومحمد العنزي وعبداهللا احلجرف وجراح سالم وصقر 
الفهد وعبدالعزيز التتان.

  من جانبه، أكد املطيري ان منتخب األشبال يعد رقما صعبا في 
البطولة حيث متكن من حتقيق املركز الثالث في النسخة األخيرة 

وتوج بلقبها في البطولة قبل املاضية.
  وقـــال ان الهدف من البطولة ليس املنافســـة على اللقب ولكن 
اإلعداد اجليد للمســـتقبل وجتهيز الالعبـــني فنيا وبدنيا، وأضاف 
لدينـــا العديد من الالعبني املوهوبني لذلك فإننا نعمل على تطوير 

وصقل مهاراتهم من خالل هذه البطوالت الدولية. 

 شباب اليد يعالج أخطاءه.. وطه يتعهد بتقديم األفضل

 أزرق السلة لم يكن موفقا أمام املنتخب اإليراني  

 منتخب شباب اليد فرط في الفوز على ايسلندا 


