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عناد: الصليبخات لن يكرر إخفاقه وسيعود للممتاز

األبيض يلتقي ميرا.. والفضلي دخل التدريباتاألزرق الرديف يخسر أمام الشرطة

مبارك الخالدي
توجهت بعثة الفريق االول بنادي الصليبخات 
الى القاهرة مس���اء اول من امس القامة معسكر 
اعدادي يستمر حتى 10 اغسطس املقبل برئاسة 
امني الصندوق نواف الظفيري وعضوية املشرف 
االداري ومدير الفريق ماجد عناد واجلهاز االداري 
املكون من املدرب ثامر عناد ومس���اعديه حسني 

احمد وفالح دبشة اضافة الى 30 العبا.
وقال املدرب ثامر عناد ل� »األنباء« اننا نعول 
كثيرا على مردودات املعسكر العادة تأهيل الالعبني 

بدنيا ومهاريا قبل بداية املوسم.

واضاف اننا وضعنا الصعود الى الدوري املمتاز 
مجددا هدفا لن نتنازل عنه لتعويض اخفاق الفريق 

في املوسم املاضي.
وكش���ف عناد عن جتربة عدد م���ن الالعبني 
احملترفني اثناء املعس���كر وقال انه مت االتفاق مع 
عدد م���ن املتعهدين الحضار العبني من البرازيل 

وصربيا لتجربتهم واختيار العناصر اجليدة.
من جهة اخري اقر مجلس ادارة النادي املعني 
برئاسة د مساعد العازمي تعيني ماجد عناد مديرا 
لفريق الكره خلفا لطالب حسني املستقيل ألسباب 

ادارية.

القاهرة - سامي عبدالفتاح
خس���ر املنتخب الوطني الرديف أول من أمس أمام 
فريق احتاد الش���رطة املصري 0 - 1 على ملعب فندق 
موفنبيك مبدينة 6 أكتوبر بالقاهرة، حيث يقيم االزرق 
معسكره التدريبي، وكانت مباراة قوية وصعبة، حيث 
يعد احتاد الشرطة احد الفرق القوية واملتميزة بالدوري 
املصري، وهذه املباراة هي ثاني مباريات االزرق الودية 

التي يتضمنها معسكره.
ومن خالل ه���ذه التجربة جنح اجلهاز الفني 
للمنتخب بقيادة الصربي غوران توفاريتش ان 
يقف على قدرات الالعبني، بعد ان قام بإش���راك 

معظم الالعبني املستدعني، حيث خاض هذه املباراة 
بتشكيلتني مختلفتني على مدار شوطيها، وخالل 
التدريب���ات احلالية يبحث اجلهاز الفني لالزرق 
الوقوف على التشكيلة األنسب في اللقاء الودي 
الثالث الذي س���يكون بصفة مبدئية أمام فريق 

طالئع اجليش.
ويستأنف االزرق تدريباته اليوم على فترتني كما 
هي العادة منذ وصوله الى معسكره، وكان االزرق 
ق����د خاض مرانه باألمس على فترة واحدة مس����اء، 
وذل����ك بعد ان أصر الصربي غ����وران على مواصلة 

التدريبات.

مبارك الخالدي
يلتق���ي الكويت ظه���ر اليوم فري���ق ميرا 
السويسري في ثاني مبارياته الودية مبعسكره 
املقام مبدينة نيون بسويسرا الذي يستمر حتى 

10 من الشهر املقبل.
وكان االبيض قد تعادل مع نيون في مباراته 
االولى بدون اهداف بعد ان اضاع مهاجمو الفريق 
عددا من الفرص، االمر الذي اضطر مدرب الفريق 
البرتغالي جوزيه روماو لعقد اجتماع مع الالعبني 
املهاجمني وهم البرازيليان كاريكا وروجيريو 
وعلي الكندري وخالد عجب وبش���ار عبداهلل 

حيث طلب من الالعبني التركيز الشديد اثناء 
التعامل مع الف���رص التي تتاح لهم، مبينا ان 
التركيز الذهني يأتي قبل متوضع الالعب في 

حالة الهجوم.
وقد واصل االبيض تدريباته امس حيث ركز 
اجلهاز الفني على النواحي التكتيكية والطرق 
الفنية خاصة صناعة الفرص امام مرمى اخلصم، 
كما شارك في التدريبات احلارس خالد الفضلي 
العائد من اصابة حيث قام باجلري حول امللعب 
منف���ردا حفاظا على لياقته بناء على طلب من 

اجلهاز الطبي.

)قاسم باشا( فريق الصليبخات قبل توجهه إلى القاهرة 

الكويت قدم أداء متوازنا في مباراته مع نيونعبدالعزيز املشعان محاوال املرور من العبي الشرطة 

العب الكويت علي املذن في مباراة سابقة وفي اإلطار فيصل العنزي

»يد« األبيض يبدأ تدريباته غداً بقيادة عقاب
حامد العمران

أكد مشرف الفريق األول لكرة اليد بنادي الكويت فيصل العنزي ل� 
»األنباء« ان مدرب األبيض اجلزائري كمال عقاب وصل أول من أمس 
وسيباشر عمله مع الفريق غدا، حيث سينطلق التدريب األول بصالة 
النادي الرئيس���ية بحضور أغلب العبي الفريق األول وبعض العبي 
حتت 18 سنة، مشيرا الى ان الفريق سيتم اعداده بدنيا بشكل مناسب 
قبل املغادرة الى املعسكر اخلارجي الذي سيقام في العاصمة التركية 
اسطنبول حتى يتسنى للمدرب اختيار الالعبني األكثر جاهزية فنيا 
وبدنيا خلوض املباريات الودية مع الفرق التركية، مؤكدا ان إدارة اللعبة 
أعطت املدرب كامل الصالحيات الختيار األس���ماء املناسبة للمعسكر 

الذي سيستمر 20 يوما على ان يتكون الفريق من 16 العبا.
وأش���ار العنزي الى ان صانع األلعاب ف���ي الفريق األول عبداهلل 
اخلمي���س تعافى من إصابته وبات في كام���ل جهوزيته للدخول في 
التدريب���ات الى جان���ب احلارس وليد احلوال الذي أنهى اجللس���ات 
العالجية وسيدخل التدريب، فيما قد تكون مشاركة قائد الفريق علي 
املذن في التدريبات قليلة لش���عوره ببعض اآلالم اخلفيفة، مبينا ان 
املدرب عقاب سيجتمع مع الالعبني قبل التدريب إليصال فكر وإعطاء 
فك���رة عن برنامجه التدريبي حتى يعي الالعبون أبعاد الش���خصية 

التي يتعاملون معها.
يذكر ان عقاب س���بق ان درب فريق النجم الساحلي التونسي 12 
عاما حقق معه العديد من البطوالت وايضا قاد املنتخب اجلزائري في 
إحدى البطوالت األفريقية وحقق املركز الثالث والتأهل الى نهائيات 
كأس العالم ولم يس���بق لعقاب ان عمل ف���ي اخلليج على الرغم من 
العروض الكثيرة التي تلقاها من دول البحرين واإلمارات وقطر، إال 
ان الكويت جنح في استقطابه بعد تقدمي عرض مادي كبير يتناسب 

مع اسم املدرب.

العنزي: الخميس جاهز ومشاركة المذن غير مؤكدة

القادسية يلغي مباراته مع بتروجيت

الغربللي: ننتظر شطب المسعد

عبدالعزيز جاسم
ألغى القادسية مباراته مع بتروجيت املصري التي كانت ستقام 
اليوم ضمن معس���كره مبدينة 6 أكتوبر بالقاهرة، وذلك ألس���باب 
أهمها اإلصابات التي يعاني منها خلف السالمة ومجيد طالل، والشد 
العضلي عند كل من املدافعني حس���ني فاضل ومساعد ندا، باالضافة 
الى وعكة صحية مفاجئة لكل من احمد عجب وحمد القالف، كما ان 
حمد العنزي وفايز بندر وفيصل العنزي مازالوا في مرحلة التأهيل، 
ما اضطر املدرب محمد إبراهيم الى إلغاء املباراة لعدم وجود مدافعني 
بالفريق للنقص الكبير في صفوفه حيث سافر مع الفريق الى القاهرة 
22 العبا من بينهم 3 حراس للمرمى. وسيكتفي القادسية مبباراتي 
التعاون الس���عودي وجاس���كو املصري في 2 و5 أغسطس املقبل. 
ال���ى ذلك عوض األصفر إلغاء املباراة بتدريبات مكثفة على فترتني 

صباحية ومسائية وستستمر حتى موعد مباراة التعاون.
وأرجع مدير الكرة إبراهيم املس���عود إلغ���اء املباراة الى ظروف 
الفريق اخلاصة التي يواجهها اجلهاز الفني، لكونه يرى ان خوض 
الوديات في الفترة الراهنة قد يؤثر بالسلب على الالعبني الذين بدأوا 
يستجيبون بش���كل إيجابي للفكر اجلديد الذي يطبقه املدير الفني 
محمد إبراهيم، وهناك س���بب آخر أكثر أهمية وهو خش���ية اجلهاز 
الفني من تعرض اي من الالعبني األساس���يني لإلصابة في الوديات 

التي ستتخلل هذا املعسكر.

عبدالعزيز جاسم
ق���ال عض���و مجل���س ادارة 
ن���ادي كاظمة عماد الغربللي ان 
مدرب الفريق االول لكرة القدم 
التش���يكي ميالن ماتشاال الذي 
يقود الفريق حاليا في معسكر 
بالنمسا سيرسل قائمة الفريق مع 
اسماء احملترفني التي ستشارك 
في الدور ربع النهائي من كأس 
االحتاد اآلسيوي، مشيرا الى أن 
احملترف االق���رب للتوقيع معه 
الكسندر  البرازيلي  املهاجم  هو 
الذي ظهر مبس���توى جيد امام 

رد ستار القبرصي، الفتا الى أن 
جتربة االمس مع بشكتاش التركي 
ستحدد مصير احملترفني بصورة 
كبيرة والذين من املمكن أن يضاف 
اليهم قلب دفاع آخر نظرا للنقص 

الكبير في هذا املركز.
وبني الغربللي أن مش���كلة 
املداف���ع عبدالرحمن املس���عد 
لم تنته م���ع الفحيحيل الذي 
لم يش���طب اس���م الالعب من 
س���جالته حتى اآلن ومبجرد 
شطبه سيكون العبا في صفوف 

البرتقالي.

األزرق األولمبي يتعادل مع السعودية ويصعّب من مهمته في »الخليجية«
عادل مطر ال���ذي كان ذلك على 
الهجومية ولم  أدواره  حس���اب 
نشاهد طلعات ناصر القحطاني 
ونزعته الهجومية مليله للش���ق 
الدفاعي أكثر من التقدم الى االمام، 
فيما كان يوس���ف ناصر وحيدا 
الهجومية،  ولم يجد املس���اندة 
واختفت االلعاب العرضية التي 
تش���كل ضغطا عل���ى املنتخب 

السعودي.
كما لم يش���رك املدرب ماهر 
الشمري مهاجمه محمد دهش بعد 
ان بات الهجوم ف���ي حاجه الى 
جتديد دمائه لوضوح االرهاق على 
يوسف ناصر الذي يبدو انه يعاني 
من اصابة، كما سقط حمد امان 
يشكو من االرهاق ايضا لتحمله 

العبء االكبر خالل املباراة.

الشمري: نتيجة عادلة

من جانبه قال مدرب االزرق 
ماهر الشمري ان نتيجة التعادل 
عادلة ب���ني املنتخبني وكان من 
املمكن ان يفوز اي منهما قياسا 
الى ميل املباراة الى االنفتاح في 
الربع ساعة االخير من املباراة، 
مش���يرا الى ان املهاجم يوسف 
ناصر ل���م يكن جاهزا بس���بب 
االصابة التي حلقت به في املعسكر 
النمساوي، اال انه فضل إشراكه 
حلاجة املنتخب اليه. مضيفا: اننا 
لعبن���ا للفوز لكن كنا في حاجة 
الى الضغط من االطراف، وهذا ما 
سنعمل على عالجه في املباراة 

املقبلة.

ولم تكن لالزرق محاوالت تذكر 
خالل الش���وط الثاني باستثناء 
محاولة يوسف ناصر من خالل 
تس���ديدة اس���تطاع احل���ارس 
السديري إبعادها الى ركنية )80(، 
فيما نشط املنتخب السعودي في 
العشر االخيرة ووصل  الدقائق 
الى مرم���ى االزرق في أكثر من 
كرة، اال انه لم يحسن التصرف 

مع الفرص التي الحت له.

مبالغة في التحفظ الدفاعي

وبس���بب املبالغة في احلذر 
الدفاعي ظهر منتخبنا بالصورة 
غير املتوقعة، حيث لعب بعمق 
دفاعي واض���ح لوجود عبداهلل 
الطاهر واحمد الرشيدي واحمد 
ابراهي���م وفيصل العنزي وفهد 
حم���ود، اضاف���ة الى مس���اندة 

منه مركزا طلعاته الهجومية عبر 
اليسرى للملعب والتي  اجلبهة 
تواجد فيها النشط غازي القهيدي 
أمان، فيما غابت  واملهاري حمد 
اجلبهة اليمنى لالزرق متاما عن 
املباراة وكان يوسف ناصر وحيدا 
في معظم اوقات املباراة ما أتاح 
اللعب براحة  للدفاع السعودي 

تامة.
وكاد حسني كنكنوني يتسبب 
في هدف ث���ان في مرمى االزرق 
نتيجة خلروجه اخلاطئ من مرماه 
)30( ول���م يكن كنكوني موفقا، 
حيث تسبب في خطأين آخرين 
في الشوط الثاني نتيجة خلروجه 
اخلاطئ في الك���رات العرضية، 
ولوال التغطية الدفاعية ورعونة 
املهاجمني لألخضر خلرج منتخبنا 

بخسارة كبيرة.

مبارك الخالدي
الوطني  تع���ادل منتخبن���ا 
االوملبي أول من أمس مع منتخب 
الشباب السعودي 1-1 في افتتاح 
الثانية من  منافسات املجموعة 
بطول���ة املنتخب���ات االوملبي���ة 
التي تس���تضيفها  اخلليجي���ة 
العاصمة القطرية الدوحة حتى 

7 من الشهر املقبل.
وتقاسم املنتخبان نقاط املباراة 
التي صبت في مصلحة املنتخب 
االمارات���ي الذي يواجه املنتخب 
السعودي غدا في أول ظهور له، 
حيث يشكل فوز أي منهما ضغطا 
على األزرق في مباراته املتبقية له 
االحد املقبل أمام اإلمارات املرشح 
األقوى للبطولة، اذ يوجب على 
منتخبنا حتقيق فوز صريح إذا 
ما أراد التأهل الى الدور النصف 

النهائي.
تقدم الس���عودية بهدف عن 
طريق مهاجمه فهد اجلهني الذي 
تلقى متريرة ذكية ضربت العمق 
الدفاعي ل���الزرق ووضعته في 
مواجهة احلارس حسني كنكوني 
ليضع الكرة على يساره مبهارة 

عالية )14(.
واستطاع املهاجم حمد أمان ان 
يعيد االزرق الى أجواء املباراة من 
تسديدة من ضربه حرة مباشرة 
سكنت ميني احلارس السعودي 

عبداهلل السديري )18(.
وكان األزرق أكثر استحواذا 
على الكرة وسيطر خالل الشوط 
االول، خصوصا الربع ساعة االولى 

بالغ في تحفظه الدفاعي.. والهجوم في حاجة إلى إعادة نظر

حمد أمان ظهر بشكل جيد أمام املنتخب السعودي

ف��از املنتخ��ب العماني عل��ى نظيره القط��ري 2-0 في 
افتتاح منافسات املجموعة االولى ضمن البطولة اخلليجية، 
وسجل يعقوب القاسمي )36( ومنصور سالم )90 من ركلة 

جزاء( الهدفني.
وأهدر عبد الكرمي سالم العلي ركلة جزاء لقطر )50(.

وتص��در املنتخ��ب العماني املجموع��ة برصيد 3 نقاط 
واقترب م��ن الوصول ال��ى نصف النهائ��ي، حيث يكفيه 
التعادل م��ع البحرين بعد غد في اجلول��ة الثانية، بينما ال 
بدي��ل عن فوز قطر على البحرين ف��ي لقائهما األخير في 

الدور االول األحد املقبل.

عمان تفوز على قطر


