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مدرب التضامن أشرف وهبة

يوسف النشيط مع محمد باش وعلي الشطي

العب »أزرق الهوكي« يوسف الكندري في مباراة السعودية في »خليجي واحد«

عدد من العبي »ازرق الناشئني« في سلوڤاكيا

الغانم شارك في التدريبات في معسكر نيون بسويسرا

روماو يركز على رفع اللياقة البدنية لالعبي األبيض
مبارك الخالدي

يواص���ل »االبي���ض« متارين���ه 
مبعسكره االعدادي في مدينة نيون 
السويسرية على فترتني صباحية 
ومسائية حيث ركز املدرب البرتغالي 
اللياقة  جوزيه روماو على متارين 

والقوة البدنية.
واجرى الفريق حتى يوم امس 
ثالث حص���ص تدريبية في صالة 
املدرب  احلديد بقي���ادة مس���اعده 
انطوني���و وبتعليم���ات مباش���رة 
م���ن روماو لزيادة الق���وة البدنية 
والعضلية لالعبني في حني تركزت 
متارين الفترة املسائية على اجلري 
واالحماء وتقس���يمات متنوعة بني 
الالعبني حملت اجلوانب التكتيكية 
لفكر املدرب روماو املطلوب تطبيقه 
الرسمية مبشاركة  املباريات  اثناء 
جمي���ع الالعبني. وقد ش���ارك في 
التمارين نائب رئيس مجلس ادارة 
النادي خال���د الغامن ورئيس جهاز 
الكرة مرزوق الغامن ومدير الكرة عادل 
عقلة واملشرف محمد الهاجري بهدف 

رفع الروح املعنوية لالعبني.
من جهة اخ���رى، يجري اجلهاز 
االداري للفري���ق بقيادة مدير الكرة 
عادل عقلة اتصاالته مع احد الفرق 
السويسرية الجراء مباراة ودية خالل 
اليومني املقبلني ومن املتوقع ان تكون 
املباراة امام فري���ق نيون او فريق 
نيوشاتل اللذين مت االتصال معهما 

في اليومني املاضيني.

حامد العمران
بدأ الفري���ق االول لكرة اليد بنادي التضامن تدريباته بقيادة 
املدرب املصري اشرف وهبة على صالة النادي بحضور عدد قليل 
من الالعبني حيث ان ادارة اللعبة برئاس���ة شهاب احلداد اقصت 
املدرب الصربي ماركوفيتش وأوكلت املهمة لوهبة في بداية دوري 

الدرجة االولى في املوسم املاضي بعد النتائج السلبية.
وجنح وهبة في بث روح جديدة بالفريق وحقق املركز الثالث 
في ال���دوري من بني ثمانية فرق ويعتب���ر املركز الثالث نتيجة 
ايجابية للغاية حيث ان التضامن كان يحتل املركز األخير خالل 
السنوات العشر املاضية والنتيجة االيجابية ادت الى جتديد الثقة 
في وهبة ليدرب الفريق االول بش���كل رس���مي في املوسم املقبل 
بتجربة جديدة حيث ان وهبة كان مدربا لفرق املراحل الس���نية 
طوال فترت تواجده في الكويت خالل الثماني سنوات املاضية.

وكان مجل���س االدارة املؤقت للنادي قد عني الالعب الس���ابق 
يوس���ف وبران مساعدا للمدير في املوسم املقبل حيث ان وبران 
سبق ان برز مع الفريق االول وشغل مركز اجلناح االيسر وابتعد 

عن الفريق قبل سبعة مواسم بسبب االصابة.
ويعرف عن وبران دماثة اخللق وقد انهى مدير اللعبة تشكيل 
االجه���زة الفنية وكانت املفاجأة ع���ودة املدرب الوطني منصور 
الزعبي بعد ابتعاده عن تدريب فريق حتت 16 سنة في منتصف 

املوسم املاضي بعد حل مجلس االدارة السابق.
وعاد الزعبي مدربا لفريق حتت 18 سنة الذي يضم مجموعة 
من الالعبني املميزين حيث انه سبق لنفس املجموعة من الالعبني 
بقي���ادة الزعبي احتالل املركز الثاني في بطولة الدوري والكأس 
حتت 16 سنة قبل موسمني كما مت التعاقد مع املصري حسام الدين 
توفيق ليدرب فريق حتت 16 س���نة واملصري محمد ابوالفتوح 
مدربا لفريق حتت 14 س���نة واملصري عصام الدين احمد مدربا 
لفريق حتت 12 س���نة واملدرس���ة ومت التعاقد مع املصري السيد 

عطية مدربا حلراس املرمى. التضامن يستقبل
جدد التايكواندو

تأجيل انتخابات
االتحاد العراقي

يس���تقبل نادي التضامن 
الراغبني في  الالعبني اجل���دد 
االنضمام الى لعبة التايكواندو 
ف���ي الن���ادي، وذل���ك جلميع 
الس���نية من االشبال  املراحل 
الى الدرج���ة االولى، وذلك ما 
بني الساعة ال� 5 و7 من مساء 
اليوم في صالة االلعاب الفرعية 

بالنادي.
ويس���عى التضام���ن ال���ى 
انطالق���ة جديدة ف���ي اللعبة 
س���عيا من ادارته الى حتقيق 
افضل النتائج للموسم املقبل من 
خالل االستعداد املبكر واكتشاف 

املوهوبني. 

الع��راقي  أعلن رئيس االحتاد 
الق���دم ح�سني سع���يد عن  لكرة 
تأجيل انتخابات االحت���اد املق���ررة 
في اربي����ل 24 ساعة لع���دم اكت���مال 
النصاب القان��وني ألعضاء الهيئة 

العامة املؤلفة من 63 عضوا.
أثناء اجللس���ة  وقال س���عيد 
االنتخابية ان عدد احلضور احلالي 
بلغ 25 ش������خصا وتن��ص املادة 
27 من لوائح االنتخابات ان يكون 
النص���اب مكتمال وف���ي حال عدم 
اكتمال���ه يعقد مؤمتر آخر بعد 24 

ساعة«.
كما ناشد سعيد رئيس الوزراء 
العراق���ي املنت���هية واليته نوري 
املالك���ي ب���� »التدخ�������ل إلنه��اء 
املمارس���ات الت���ي يت���عرض لها 
ع�����دد من أعضاء اله���يئة العامة 
املتواجدين في بغداد« دون اإلشارة 
للجه���ات الت���ي تق���ف وراء تلك 

املمارسات.
من جانبه، اعتبر ممثل االحتاد 
الدولي نضال احلديد ان »اجراءات 
الي���وم قانونية  ال���ى  التأجي���ل 
وسلمية ومنس���جمة مع اللوائح 

االنتخابية«.

رفع اإليقاف عن إبراهيم حسن واألندية.. ومبادرة ليبية إلنهاء األزمة بين مصر والجزائر

 األهلي في مواجهة »ثأرية« أمام حرس الحدود الليلة
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

عندما تش����ير عقارب الساعة إلى 
الليلة تتجه أنظار  التاسعة مس����اء 
الس����احرة املستديرة صوب  عشاق 
س����تاد القاهرة الدولي، متني النفس 
بوجبة كروية دسمة، ولقاء من العيار 
الثقيل يجمع األهلي مع حرس احلدود 
في مواجهة بطولة السوبر املصري، 
خاص����ة ان كال الفريقني يبحث عن 

الثنائية.
فاألهلي بصفته بطل الدوري العام 
يتطلع لثنائية »الدوري والس����وبر« 
لذلك أصر املدير الفني للفريق األحمر 
ان يدخل فريق����ه اللقاء وهو مكتمل 
الصفوف وبقوته الضاربة املتمثلة في 
محمد بركات ومحمد أبوتريكة وأحمد 
حسن وحسام عاشور، وحسام غالي، 
ومحمد فضل ووائل جمعة وشريف 
عبدالفضيل واحمد الس����يد وس����يد 
معوض، وهو حتديدا العامل الرئيسي 
الذي يراهن عليه حسام البدري في 

مواجهة اليوم املصيرية، حيث يعلم 
البدري متاما خطورة املنافس الذي 
تسبب في حرمانه من اقتناص أكثر 
من بطولة في املوسمني املاضيني. وكان 
قد ظهر بوضوح ان األهلي سيخوض 
مواجهة اليوم بنف����س طريقة لعبه 
املعتادة )4 � 4 � 2(، وتقريبا بنفس 
التشكيلة األساسية احلمراء املعتادة 
باستثناء تغير واحد او اثنني اذ فضل 
اجلهاز الفني بالدفع بالوافد اجلديد 
القدمي حسام غالي من بداية املباراة 
وإعطاء فرصة لالعب عبداحلميد شبانة 
إلثبات أحقيته باالنضمام للصفوف 
احلمراء في فترة معينة من املباراة 

اذا سنحت الفرصة لذلك.
أما في حراس����ة املرمى فال خالف 
على وجود املتألق ش����ريف إكرامي، 
بعد تألقه غي����ر العادي في مواجهة 
االهلي أمام هارتالند النيجيري بدوري 

أبطال أفريقيا.
وعلى اجلانب اآلخر فإن معنويات 

العبي حرس احلدود قد ارتفعت بقوة 
عن املواجهة االخيرة التي جمعت بني 
الفريقني في نهائي كأس مصر، التي 
انته����ت لصالح الفريق العس����كري، 
واالحتفاظ بلقب الكأس للموسم الثاني 
عل����ى التوالي. وهو ما جعل اجلميع 
يحلم أيضا بحمل كأس بطولة السوبر 

للمرة الثانية على التوالي.
وهذا ما ظهر بوضوح على الفريق 
خالل معسكره التدريبي الذي بدأ في 
اإلسكندرية ثم انتقل إلى القاهرة، وركز 
املدير الفني للفريق طارق العشري 
خالله على احلفاظ على احلالة الفنية 
والبدنية عند العبيه، والتدريب على 
تنفيذ الالعب����ني لطريقة اللعب التي 
تعتمد على غلق املس����احات واللعب 
على األجناب مع االختراق من وسط 
امللعب، باإلضافة إلى التسديد الذي 
يجي����ده العبو احلرس م����ن خارج 
املنطق����ة، حيث يعل����م املدير الفني 
للحرس متاما قوة املنافس وخبرته 

الطويلة وترسانة أسلحته من النجوم 
القادرة على تغيير مسار اللقاء، لذلك 
لن يجازف العشري بالهجوم، وهذا ما 
وضح خالل مران الفريق األخير، الذي 
حفز العش����ري العبيه خالله، مؤكدا 
لهم ان مباراة اليوم هي س����جال بني 
الفريقني، وأن العطاء داخل املستطيل 
األخضر هو الذي سيعطي األفضلية 
ألحد الفريقني، ويعتمد العشري على 
عنصري اخلبرة والشباب املتمثلني في 
أحمد عيد عبدامللك وأحمد عبدالغني 
ومحمد حامد »ميدو« وأحمد حس����ن 
مكي ومحمد مكي الكبير، والقائد محمد 
حليم في وسط امللعب وإسالم الشاطر 
الذي من املتوقع ل����ه ان يقوم بدور 
محوري مهم، كما كان احلال في لقاء 

الفريقني األخير بنهائي الكأس.

رفع اإليقاف

قرر احتاد ش����مال أفريقيا خالل 
جمعيته العمومي����ة التي عقدها في 

تونس العاصمة رفع عقوبة اإليقاف 
بحق املدي����ر اإلداري لنادي الزمالك 

واألندية املصرية.
وأوضح االحتاد ف����ي بيان له ان 
مت النظر في االلتماس الذي تقدم به 
االحتاد املصري لكرة القدم واملتعلق 
برفع العقوبة عن إبراهيم حسن وذلك 
بعد قضاء س����نتني م����ن عقوبة ال� 5 
س����نوات التي فرضت عليه من قبل 
احتاد شمال أفريقيا واعتمدت من قبل 
االحتادين األفريقي والدولي، مشيرا 
ال����ى انه تقرر باإلجماع االس����تجابة 
لطلب االحتاد املصري وإسقاط بقية 
مدة العقوبة بداية من املوسم اجلديد 
وتقدمي طلب في هذا الشأن لالحتادين 

األفريقي والدولي.
وأضاف انه مت في هذا الصدد التأكيد 
على فرض املدة املتبقية من العقوبة 
على إبراهيم حسن في حال ارتكابه 
مجددا أي تصرفات غير رياضية، وذلك 
إضافة إلى العقوبة التي قد تس����لط 

عليه نتيجة سلوكه.
كما واف����ق االحتاد باإلجماع على 
التماس آخر يتعلق برفع العقوبة عن 
األندية املصرية التي كان من املقرر أن 
تشارك في النسخة املاضية من بطولتي 
البطلة والفائ����زة بالكأس  األندي����ة 
وانسحبت قبل انطالق التصفيات على 
خلفية األحداث التي شهدتها مباراة 
اجلزائر ومصر في التصفيات املؤهلة 

الى نهائيات كأس العالم.
من جهة أخرى، وافقت اجلمعية 
اقترح����ات تقدم بها  العمومية على 
رئي����س اللجن����ة األوملبي����ة الليبية 
محمد معم����ر القذافي بدعوة رئيس 
االحتاد اجلزائ����ري روراوة ورئيس 
االحتاد املصري بالنيابة هاني أبوريدة 
لزيارة اجلماهيرية الليبية، وذلك في 
الرياضية بني  إطار تنقية األج����واء 
الطرفني  العالقة بني  البلدين وتوتر 
عقب مباري����ات منتخبي بلديهما في 

التصفيات املؤهلة الى املونديال.

النشيط: السالمية يعسكر باإلسكندرية

في مصر في إطار استعداداتنا.
وأب����دى ثقته بأن املعس����كر 
س����يكون مبثابة برنامج تأهيلي 
جديد للفريق وسوف نعود ونحن 
فريق كامل متكامل معنويا ومهاريا 
وفني����ا، متمنيا ان تس����ود روح 
التع����اون امللحوظة بني الالعبني 

واجلهاز الفني.

خصوصا انه يعلم ما يقوم به جيدا 
حيث انه كان املوسم املاضي مدربا 
لفريق اجلهراء وميلك املعلومات 

الكافية عن الكرة الكويتية.
وتابع سنسافر الى اإلسكندرية 
االس����بوع املقبل لبداية املعسكر 
التدريبي هناك وأتوقع ان يقوم 
الفريق مبالقاة بعض الفرق املهمة 

قال مهاجم الس����املية يوسف 
النش����يط إن والءه للساملية زاد 
بشكل كبير بعدما لعب في املوسم 
املاضي مع الكويت، مش����يرا الى 
انه اكتش����ف ان الساملية مبثابة 
بيته الثان����ي ولن يخرج منه إال 

لالحتراف اخلارجي.
ف����ي تصريح����ات  وأض����اف 
مع الالعبني محم����د باش وعلي 
الش����طي بدأت التدريبات منذ 15 
يوما والحظت وجميع زمالئي أن 
املدرب البوسني سالفني زياديتش 
يأخذ املوضوع على محمل اجلد 
ويحاول دائما التقرب من الالعبني 
ومعرفة احتياجاتهم في امللعب 
وقد جنح بالفع����ل في التواصل 
مع اجلميع وإيص����ال تعليماته 
بشكل جيد يستطيع كل الالعبني 
استيعابها. أما بالنسبة لتوقعاتي 
له مع الفريق فأنا أتوقع أن يساعد 
على رفع مستوى الفريق وأن يقود 
فريقنا ملنصة التتويج هذا املوسم 

الكندري: إصابتي أمام ُعمان حرمتني من بطولتي ماليزيا وتايلند

ناشئو األزرق هزموا ترناڤا في معسكر سلوڤاكيا
تغل����ب منتخبنا الوطني للناش����ئني لكرة القدم عل����ى فريق ترناڤا 
السلوڤاكي بنتيجة 1-0، وسجل الهدف محمد السرهيد، في الشوط الثاني 
بالدقيقة 20، وجاءت املباراة قوية املس����توى ومتيز الفريق السلوڤاكي 
بالقوة اجلسدية، واللياقة البدنية العالية، ولكن العبي االزرق طبقوا ما 
هو مطلوب منهم من قبل اجلهاز الفني وحققوا الفوز والظهور باملستوى 
الطيب. واثنى مدير املنتخب علي الديحاني على جميع الالعبني حيث ان 
اجلميع ملتزم ومتعاون وان هذا املعسكر يعتبر من املعسكرات الناجحة، 
وس����يفيد جميع الالعبني ويطور مستواهم. ومتنى الديحاني ان يعود 
املعس����كر في نهايته بالفائدة االيجابية على جميع الالعبني وأال حتدث 
اصابات تعكر اختيارات املدرب للمرحلة املقبلة، رغم ان املنتخب لديه 
اكث����ر من العب بديل في كل مركز. وطمأن الديحاني ألولياء االمور بأن 
الالعبني بخير كما قام����ت ادارة املنتخب باعطاء الالعبني يوما ترفيهيا 
كامال حيث قام اعضاء الوفد بالذهاب للعاصمة السلوڤاكية براتسالڤا 

وذلك للتسوق والترفيه.

الطبي  الرأي  واخلميس بانتظار 
للبدء في مرحلة العالج التي يأمل 
ان تنتهي قبل »آسياد كازاخستان« 
ليكون جاهزا خل����وض البطولة 
اآلسيوية األقوى، مضيفا ان فرصة 
الكويت مواتية لتحقيق مركز ما او 
نتيجة متقدمة السيما بعد االقتراح 
الذي جرى تقدميه من رئيس اللجنة 
العجمي وبعض االحتادات  فهيد 
اآلسيوية بضرورة فصل املشاركة 
الى قسمني وبحسب الترتيب الدولي 
للمنتخبات اآلسيوية مما مينحنا 
الفرصة الثمينة لتحقيق احد املراكز 

االولى في البطولة.
وأوضح الكندري ان اإلصابة قد 
تكون مفيدة جليل الشباب ليأخذ 
فرصته في البطوالت التحضيرية 
وليكون الرافد األساسي للمنتخب 
الوطني في املستقبل قائال: »أمتنى 
ان يأخذ مكاني العب ناشئ يستفيد 

منه«.

النجم املخض����رم في  أعل����ن 
املنتخب الوطن����ي لهوكي اجلليد 
يوسف الكندري عن اعتذاره عن 
املش����اركة في بطولت����ي ماليزيا 
وتايلند اللتني تنطلقان في سبتمبر 
ونوفمبر املقبل����ني على التوالي، 
اس����تعدادا خلوض دورة األلعاب 
اآلسيوية الشتوية السابعة التي 
تستضيفها »املاتا« في كازاخستان 

نهاية العام اجلاري.
وذكر الكندري ان السبب وراء 
ق����راره املفاجئ ع����دم تعافيه من 
اإلصابة التي حلقت به في ظهره 
أمام املنتخب العماني في بطولة 
اخلليج االولى لهوكي اجلليد التي 
اس����تضافتها الكوي����ت في صالة 
التزلج م����ن 25 مايو لغاية األول 
من يونيو املاضي، والتي أدت الى 
وضعه حتت الرقابة الطبية ملعرفة 
مدى خطورتها وذلك بانتظار نتائج 
التي  الرنني املغناطيسي  أش����عة 

زمالئه في تشكيلة املنتخب لكن 
شبح اإلصابة مازال مخيما حيث 
وقع في مصيدته����ا اما عمان مما 
اضطره الى االنقطاع عن التدريبات 
اليومي����ة ما عدا يوم����ي الثالثاء 

صالة التزلج اس����تعدادا لبطولة 
ماليزيا.

وقال الكندري انه كان يعاني من 
إصابة قدمية قبل خوضه »خليجي 
واحد« اال انه فضل اللعب الى جانب 

ستصدر عن التقرير الطبي اواخر 
االس����بوع املقبل لتحديد إمكانية 
العالج وتأهيل الالعب قبل العودة 
الى التدريبات اإلعدادية للمنتخب 
التي تتواصل يوميا في  الوطني 

العبو األبيض أثناء التدريب
في معسكر نيون بسويسرا

عودة الزعبي شكلت مفاجأة 

»يد التضامن« أكمل األجهزة الفنية


