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مدرب الساحل مارينكو كوجلانني

فرحة العبي املنتخب األوملبي بامليدالية الفضية في بطولة اخلليج

كولجانين: الساحل لن يتأثر بمنور وزكي
مبارك الخالدي

قال مدرب الساحل الكرواتي 
مارينكو كوجلانني ان فريقه 
يتطور بشكل مقنع من مباراة 
الى اخرى بالرغم من قلة خبرة 
الالعبني، واضاف مارينكو لـ 
»األنباء« ان العبيه بدأوا في 
اليهم من  استيعاب ما يوجه 
تعليمات فهم جميعا دون 23 
سنة ولديهم احلماس والرغبة 
في لفت انتباه مختلف النقاد 
الفنية للمنتخبات  واالجهزة 
الوطنية، لكن املشـــكلة انهم 
يحتاجون اخلبرة وهذا االمر 
يتطلب صبرا وحتمال كبيرين 
ألن اخلبـــرة ال تأتي في يوم 
او ليلة، لكن من خالل خوض 
العديد من املباريات ألن كثرة 
التي تصقل  املشـــاركات هي 

الالعب.
الفني  واوضح ان الوضع 
للساحل جيد بالقياس الى انه 
لم مير مبرحلة اعداد وتهيئة 
خلوض بطوالت املوسم، لكننا 
على قدر ما اتيح لنا نســـعى 
لتعويض ما فات عبر االلتزام 
بالتدريبـــات وزرع الثقة في 
نفوس الالعبني وعدم الرهبة 
امام الفرق االخرى ليقدم الالعب 
كل ما لديه بروح عالية ودون 

ضغوط.
وعـــن طريقة لعبه، رفض 
مارينكو تفضيل طريقة على 
اخـــرى، مؤكـــدا ان اســـلوب 
اللعب فـــي كل مباراة يعتمد 
على الفريق املنافس، فمن غير 
اللعب  املعقول مثال ان نفتح 
امام القادســـية او الكويت او 
كاظمة او العربي لكننا نستطيع 
احلصول على مبتغانا من خالل 
حترك الالعبني ككتل جماعية 
الهجـــوم والدفاع  في حالتي 
الســـيما ان الكره احلديثة ال 
تعتمد على التقيد باملراكز، فمن 
املمكن ان تشاهد مدافعا يحرز 
هدفا يؤهلك للفوز كما حصل في 
مباراتنا امام النصر في اجلولة 
الرابعة من الدوري حيث متكن 
مدافعنا خالـــد القحطاني من 
احراز هدف الفوز عبر مشاركته 
لالعبي الهجوم، وهذا ما نحاول 
توصيلـــه لالعبني بعدم تقيد 
الالعب فـــي مركزه، فالتحرك 

بالكرة ومن غير كرة امر غاية 
في االهمية لالعب.

واضاف ان الساحل لن يتأثر 
بغياب عبيد منور ومرزوق زكي 
اللذين يقضيان عقوبة ادارية 
بسبب احترافهما اخلارجي دون 
علم النادي، مؤكدا ان اي فريق 
ال يتوقف على العب او اثنني 
وهما احـــرار فيما اتخذاه من 
قرارات والساحل ميتلك البدالء 
القادرين على سد الفراغ، كما 
ان فترة التســـجيل الشتوية 
متكننا مـــن اختيار العناصر 
املناسبة التي نحتاجها لتدعيم 

صفوفنا.

وعن مستقبله مع الساحل، 
قال انه ســـينضم الى اجلهاز 
التدريبي ملنتخب بالده املوسم 
امتلك  املقبل وانني كمـــدرب 
سيرة ذاتية قدمتها الى احتاد 
بـــالدي الذي قـــرر ضمي الى 
جهاز املنتخب، ولعل هذا احد 
االسباب التي دفعتني للحضور 
الى الكويت الكتساب مزيد من 
اخلبرات فـــي املنطقة وألرى 
الفـــارق بعد الســـنوات التي 
قضيتها في الكويت عندما كنت 
مدربا لكاظمة الذي يقدم اآلن 
كرة ممتعة بشكل رائع لتميز 

العبيه وفكرهم العالي.

سينضم لطاقم تدريب كرواتيا الموسم المقبل تكريم »الرديف« و»األولمبي« اإلثنين المقبل

اليرموك والفحيحيل على كأس »سوبر الصاالت«
ينطلق موسم كرة الصاالت احمللي في نسخته الثانية 
بإقامة مباراة كأس السوبر بني اليرموك حامل لقب الدوري 
والفحيحيل بطل الكأس في التاسعة مساء اليوم على صالة 
نادي اليرموك. وتقام املباراة حتت رعاية رئيس احتاد كرة 

القدم الشيخ طالل الفهد. 
ويعد اليرموك والفحيحيل من الفرق املميزة على املستوى 
احمللي بعدما قدما عروضا كبيرة في املوسم املاضي، ليقتسما 

لقبي الدوري والكأس. 

ويضم اليرموك بني صفوفه جنوم ازرق الصاالت بقيادة 
احمد العصفور وسعود املرطة وعبدالعزيز البسام وحمد 
حياة واحلارس فراج الفراج إلى جانب احملترف البرازيلي 

ثياغو غابريل الذي يلعب للمرة األولى في الكويت. 
وسيكون ثياغو بديال للمحترف املصري وائل ابوالقمصان 
الذي شــــارك مع اليرموك في املوسم املاضي، ولكن لم يتم 
جتديد عقده.  في املقابل يضم الفحيحيل نخبة من العبي 
الصاالت بقيادة جنم الفريق األول شاكر املطيري واحملترف 

اإليراني حســــن كرميي الذي شارك مع الفريق في املوسم 
املاضي ولفت األنظار بشــــدة بعد العــــروض الرائعة التي 
قدمها ودفعت اإلدارة إلى جتديد عقده، ويشكل كرميي ثنائيا 
متفاهمــــا مع مواطنه محمد نور زادة.  يذكر ان الفحيحيل 
سيخوض غمار املوسم اجلديد حتت قيادة مدربه الوطني 
عيسى عبدالقدوس مدرب ازرق الصاالت السابق. وستنطلق 
منافسات دوري الصاالت الســــبت املقبل مبشاركة جميع 

األندية احمللية التي شاركت في املوسم املاضي.

مبارك الخالدي
قرر مجلس ادارة احتاد الكرة اقامة حفل 
تكرمي لالعبي منتخب الرديف الفائز ببطولة 
غرب آسيا السابعة واملنتخب االوملبي صاحب 
امليدالية الفضية لبطولة منتخبات اخلليج 
االوملبية الثانية في الثامنة مســــاء االثنني 
املقبل مببني احتاد الكرة بالعديلية، وسيتم 
استبعاد الالعبني الذين وقعت عليهم عقوبات 
ادارية من التكرمي تنفيذا لسياسة الثواب 
والعقاب التي ينتهجها االحتاد في تشجيع 
الالعبني او تقومي سلوكهم في حالة ارتكاب 

االخطاء.

وقد تقرر رفع اسم الالعبني سعود احلويل 
وطالل فاضل من قائمة الالعبني املكرمني من 
املنتخب االوملبي بناء على تقرير رئيس الوفد 
االداري الذي ســــلط الضوء على ما قام به 
الالعبان جتاه مساعد املدرب خالد احمد، كما 
لن يتم استدعاء الالعبني في البطوالت املقبلة 
كي يبقى القرار درسا لالعبني بضرورة احترام 
االجهزة الفنية واالدارية سواء داخل الكويت 
او في حالة التمثيل اخلارجي واعطاء صورة 
مثالية عن الالعب الكويتي خارجيا. اجلدير 
بالذكر ان بعض الشــــخصيات االجتماعية 
قامت بالتبرع لالعبي الرديف مببالغ مالية، 

مــــن املقرر ان يتم صرفهــــا لالعبني عالوة 
على مكافأة الفوز التي يقررها احتاد  الكرة 
حتفيزا لالعبني في البطوالت املقبلة خاصة 
ان غالبية عناصر منتخب الرديف ينتظرهم 
استحقاقان مهمان هما »خليجي 20« باليمن 
خالل نوفمبر املقبل ونهائيات كأس آسيا في 
قطر يناير املقبل كذلك من املقرر ان يشارك 
العبو االوملبي مبزيج من العبي الرديف في 
دورة االلعاب اآلسيوية في مدينة غوانزو 

الصينية الشهر املقبل.
وكان املنتخــــب الرديف قــــد حقق لقب 
بطولة غرب آسيا في نسختها السابعة التي 

اســــتضافتها االردن مؤخرا وهي املشاركة 
االولى لالزرق في هذه البطولة حيث ترك 
الفوز بالــــكأس انطباعا ايجابيا في نفوس 
الرياضية املتعطشة للبطوالت،  اجلماهير 
كما ان العبي االوملبي بذلوا مجهودات كبيرة 
منذ اول جتمع لهم في سبتمبر 2009 حيث 
خاض املنتخب العديد من املباريات داخل 
وخارج الكويت كللها ببلوغ املباراة النهائية 
علــــى كأس البطولة اخلليجية للمنتخبات 
االوملبية التي اقيمت في قطر سبتمبر املاضي 
وحقق فيها االزرق املركز الثاني وامليدالية 

الفضية.

أملاس لگل الناس
اشترك مع األنباء واحصل فــــورًا

على موبايل مرصع باألملاس
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