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 الحمد يحتفي بوفد المنتخب

 األزرق يواصل تدريباته في القاهرة بمعنويات مرتفعة
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

 يواصل املنتخب الوطني عصر اليوم تدريباته على ملعب 
الهدف مبدينة 6 أكتوبر التي يقيم فيها األزرق معس����كره 
االعدادي بالقاهرة قبل املش����اركة في نهائيات كأس آسيا 

التي ستقام في الدوحة من 7 إلى 29 يناير املقبل.
ويقيم األزرق في فندق الشيراتون الذي يعد من أفخم 
الفنادق املوجودة مبدينة 6 أكتوبر، وسيخوض تدريباته 
اليومية على ستاد الهدف املخصص للمنتخبات املصرية. 
ومن املقرر ان يخوض األزرق 5 جرعات تدريبية على مدار 
خمس����ة أيام متتالية، قبل املواجهة الودية األولى له أمام 
كوريا الشمالية 24 ديس����مبر اجلاري، ثم يلتقيه مجددا 

27 من نفس الشهر.
عل����ى ان يختتم مبارياته الودية بلقاء منتخب زامبيا 
في 31 منه، ثم يعود األزرق الى الكويت في 2 يناير املقبل، 
وسيخوض حصة تدريبية وحيدة، ليستعد بعدها للمغادرة 
متوجها إلى العاصمة القطرية الدوحة في الرابع من الشهر 

نفسه للدخول في منافساته الرسمية بنهائيات كأس آسيا 
التي يلعب فيها باملجموعة األولى التي تضم بجانبه قطر 

والصني وأوزبكستان.
وكان املنتخب قد أجرى أول تدريباته مبعسكره املغلق 
على فترة واحدة عصر أمس بعد الراحة الس����لبية التي 
أعطيت لالعبني يوم وصول البعثة للقاهرة جتنبا لإلرهاق 
وس����يركز اجلهاز الفني بقيادة امل����درب الصربي غوران 
توڤاريتش في التدريبات املقبلة على جانب اللياقة البدنية 
بهدف رفع معدالت اللياقة عند الالعبني، بجانب االهتمام 

باجلوانب التكتيكية.
حفل استقبال

من جانبه، اجتمع مدير املنتخب أس����امة حس����ني مع 
الالعبني عقب تناول وجبة العش����اء باألمس وحثهم على 
مواصلة اجلدية في التدريبات، واخلروج من أجواء األفراح 
ونشوة الفوز ببطولة خليجي 20 والتركيز في بطولة آسيا 

الت����ي تعد األهم في املرحلة املقبلة، مؤكدا ان التمادي في 
نش����وة الفوز قد يكون له اثر سلبي كبير على مشوارهم 

في النهائيات اآلسيوية.
 وقد أقامت س����فارتنا ف����ي القاهرة أول من أمس حفل 
استقبال للمنتخب مبناسبة وصوله الى القاهرة، وأعرب 
السفير رشيد احلمد ل� »كونا« عن فخره واعتزازه باالجناز 
الذي حققه أبطال الكويت خالل البطولة اخلليجية التي 

أقيمت في عدن اخيرا.
وقال ان أبناء الكويت عودونا على حتقيق االجنازات 
في مختلف البطوالت على كل األصعدة، مضيفا ان إقامة 
الس����فارة حفل استقبال ألبطال األزرق يعد تقديرا ودعما 

لنيلهم كأس »خليجي 20«.
وأع����رب عن أمله في ان يس����تمر املنتخب في حتقيق 
البطوالت واأللقاب، متمنيا في الوقت ذاته التوفيق له في 
البطولة اآلسيوية التي ستستضيفها قطر يناير املقبل، 

يوسف اليتامى وأسامة حسني يقدمان درعا تذكارية للسفير د.رشيد احلمدوأكد ان السفارة تعمل جاهدة على إجناح املعسكر.


