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اكتملت صفوف فريق الكويت 
قبل 24 ساعة من مواجهة كاظمة 
في نهائي كأس سمو األمير وذلك 
الكندري  الالعبني علي  مبشاركة 
العجمي في تدريبات  واسماعيل 
الفريق مساء امس، خاصة املران 
التكتيكي الذي قاده املدرب البرتغالي 
جوزيه روماو، وتأكدت مشاركتهما 
في املباراة، ويبقى القرار للمدرب 
في اشراكهما من بداية املباراة او 
التريث بحسب مجريات اللقاء الذي 
اعد له العدة باالعتماد بشكل كبير 
على البرازيلي روجيريو كوتنهو 
ووليد علي وخالد عجب كمهاجم 

خاض كاظمة أمس تدريبه 
األخير قبل مواجهة الكويت في 
نهائي كأس س����مو األمير غدا، 
واتسم التدريب بالقوة واحلماس 
بني الالعبني إلثبات جدارة كل 
منهم باملش����اركة في التشكيلة 
الالعبني أن  األساس����ية، لعلم 
املدرب التشيكي ميالن ماتشاال 
دائم التغيي����ر وال يعتمد على 
تشكيلة ثابتة باستثناء بعض 
األسماء التي شاركت مع الفريق 
بصف����ة مس����تمرة من����ذ بداية 

املوسم.

التأكيد على جدارته كمدرب للفريق 
باستطاعته حتقيق البطوالت عبر 
مجموعه متجانس����ة من الالعبني 
املميزين. واخذت اجلمل الفنية التي 
نفذها العبو الفريق اثناء التدريبات 
طابعا يكشف نوايا روماو بانتهاج 
الهجومي عبر االطراف  االسلوب 
خللخلة دفاعات اخلصم والهروب 
من منطقة وس����ط امللعب الدراكه 
متيز العبي كاظمة في نقل الكرات 
في منطقة املناورات، االمر الذي قد 
ال يحبذه روماو في املواجهة التي 

ال حتتمل أنصاف احللول.
مبارك الخالدي  ٭

ويأخذ مكان اآلخر، وهو امر مميز 
ال جتده إال في كاظمة لتميز جميع 
احلراس في النادي وليس فقط 
بني حسني وشهاب، مشيرا إلى 
أن من سيلعب املباراة النهائية 
س����يكون ملصلحة الفريق اوال 

وليس ملصلحته الشخصية.
ومتنى كنكون����ي ان يعود 
كاظمة ملنص����ات التتويج مرة 
أخرى من خالل كأس سمو األمير 
وهي آخر بطولة رسمية حصل 

عليها الفريق قبل 13 موسما.
عبدالعزيز جاسم  ٭

مصير احملترف العماني اسماعيل 
العجمي الذي تلقى عرضًا مغريًا 
من التعاون السعودي والبرازيلي 
كاريكا املعار الى االهلي االماراتي 
واليزال عقده ساري املفعول مع 
ادارة االبيض، كما سيتم االستغناء 
الكاميروني دانيال منشاريه  عن 

بشكل رسمي.
وقاد روماو احلصتني االخيرتني 
لتدريبات الفريق بروح اتس����مت 
بالتحدي واالص����رار على انتهاج 
اسلوب اللعب الذي يكفل حتقيق 
الف����وز في البطول����ة وضمها الى 
جوار بطولة سمو ولي العهد بهدف 

ق����ال حارس  من جانب����ه، 
البرتقالي حس����ني كنكوني انه 
س����يلعب املباراة النهائية رغم 
اإلصابة التي تالزمه منذ فترة، 
فقد ش����ارك أمام القادسية في 
الدور نصف النهائي ولن متنعه 
من اللعب غدا، مش����يرا إلى أن 
مشاركته من عدمها ستكون بيد 

املدرب ماتشاال.
وأضاف ان املنافسة بينه وبني 
شقيقه شهاب أمر إيجابي للفريق 
فاحلارس الذي يتعرض لإليقاف 
أو اإلصابة من الصعب أن يعود 

صريح. ورمبا تكون هذه املباراة 
هي االخي����رة لروماو مع األبيض 
في حال اتخاذ مجلس ادارة النادي 
قرارا بعدم التجديد له، حيث سبق 
ان اعلن اجلهاز االداري للفريق ان 
املس����ائل املتعلقة مبلفات اجلهاز 
الفني والالعبني سيتم بحثها في اول 
اجتماع ملجلس االدارة بعد انتهاء 
املباراة النهائية لكأس سمو االمير 
وهي ختام منافس����ات املسابقات 
احمللية، وسيش����مل اعالن االدارة 
املرتقب هوية مدرب الفريق للموسم 
املقبل سواء كان روماو او غيره، كما 
سيتم االفصاح بشكل رسمي عن 

ورغم غي����اب املصاب فرج 
لهيب فلن تكون هناك مشكلة 
في خط الهج����وم ألن هناك 3 
العبني مميزي����ن في هذا اخلط 
ابرزهم فهد الفهد ويوسف ناصر 
وعبداهلل الظفيري ومن خلفهم 
فهد العنزي، لذلك لم يركز املدرب 
ماتشاال في تدريبات أمس كثيرا 
عل����ى اخلط����ط الهجومية، بل 
وضح رغبته القوية في امتالك 
خط الوس����ط أكث����ر من خالل 
تقدم الظهيرين محمد الهدهود 

وسلطان صلبوخ.

)هاني الشمري( مصير العماني إسماعيل العجمي لم يتحدد مع األبيض  

)األزرق.كوم( حسني كنكوني عازم على املشاركة في نهائي كأس سمو األمير رغم اإلصابة  

الكويت مكتمل الصفوف قبل مواجهة كاظمة

ماتشاال يقود التدريب األخير لكاظمة ويركز على خط الوسط

مصير روماو واحملترفني بعد نهائي كأس األمير

كنكوني: جاهز للنهائي رغم آالم اإلصابة

االحتاد الدولي للشرطة ينّسق 
مع »اإلنتربول« لنشر الرياضة

مؤمتر صحافي للخطيب غدًا

فضية وبرونزية للدبيان 
في بولينغ ماليزيا وسنغافورة

في إطار اجلهود الت���ي يقوم بها رئيس 
االحتادين الدولي والكويتي للشرطة الفريق 
الشيخ أحمد النواف لنشر الرياضة الشرطية 
في جميع املنظمات األمنية على مس���توى 
العالم، قام بتلبية الدعوة التي وجهها األمني 
العام للمنظمة الدولية للش���رطة اجلنائية 
)اإلنترب���ول( د.رونالد نوبل، حيث مت عقد 
عدة اجتماعات تنس���يقية مع األمني العام 
للش���رطة اجلنائية بحضور النائب الثالث 
لرئيس االحتاد الدولي للشرطة أندرو ديركس 
والعقيد عبدالرحم���ن احلقان نائب رئيس 
االحتاد الكويتي للشرطة واملقدم خالد النجار 
مدير املكتب الرئاس���ي في الكويت والرائد 
طارق السداني ووليد الصانع أمني صندوق 

خضع مهاجم القادس���ية السابق السوري 
فراس اخلطيب ام���س للفحص الطبي متهيدا 
لتوقيع عقد مع نادي ام صالل القطري. ووصل 
اخلطيب الى الدوحة مساء اول من امس وينتظر 
ان يعقد مؤمترا صحافيا غدا للتوقيع رسميا، 
حيث اكد اخلطيب ملوقع ام صالل الرسمي انه 

سيوقع عقدا ملدة موسم واحد.
واوضح انه ليس غريبا على الدوري القطري، 
حيث س���بق له االحتراف في صفوف االهلي 

واصل منتخبنا الوطني للبولينغ مسيرته 
املتميزة على الساحة الدولية وقدم عروضا 
رائعة في البطولتني املفتوحتني في كل من 
ماليزيا وسنغافورة، حيث جنح خالد الدبيان 
في احراز ميداليتني، االول���ى برونزية في 
ماليزيا والثانية فضية في بطولة سنغافورة، 
واحتل محمد زيدان املركز السادس في بطولة 

سنغافورة.
وكان منتخبنا الوطن���ي قد غادر البالد 
للمش���اركة في البطولتني ضم���ن برنامج 
املشاركات الدولية الذي وضعه نادي البولينغ 
من اجل صقل جنوم منتخبنا الوطني باالضافة 
الى حتصيل املزيد من النقاط التي تضاف 
الى تصنيف العبينا على مس���توى القارة 

اآلسيوية.
من جهة اخرى، قام الشيخ طالل احملمد 
رئيس نادي البولينغ باالتصال بوفد املنتخب 
وهنأ جمي���ع الالعبني به���ذا االجناز الذي 
يتواص���ل باالجنازات االخرى التي حققها 

االحتاد. وتناول االجتماع الذي عقد برئاسة 
النواف في مدينة ليون الفرنسية مقر املنظمة 
الدولية لإلنتربول س���بل حتقيق التعاون 
املشترك والتواصل املستمر بني املنظمتني مبا 
يخدم الرياضة الشرطية، كما مت بحث سبل 
االستفادة من الدول األعضاء في اإلنتربول 
لالنضمام ألنشطة االحتاد الدولي للشرطة 
في إطار سياسة االحتاد الدولي للشرطة التي 
تهدف إلى حتقيق التقارب بني جميع املنظمات 
األمنية على املستوى الدولي من خالل الرياضة 
حيث مت االتفاق على بحث وس���ائل تطوير 
هذه االتصاالت في املستقبل وحتويلها إلى 
واقع ملموس يساهم في رفع شأن الرياضة 

الشرطية ونشرها بشكل أوسع.

موس���م 2006، وان املفاوض���ات بينه وبني ام 
صالل بدأت خالل وجوده مع منتخب بالده في 

كأس آسيا بالدوحة في يناير املاضي.
ويعد اخلطيب احملترف الثاني الذي ينضم 
ألم صالل بعد البرازيلي كابوري مهاجم العربي 
القطري السابق، ويسعى النادي الكمال عقد 
محترفيه في الفترة املقبلة ويخوض مفاوضات 
لضم املغربيني هرماش العب لنس الفرنسي 

وطالل القرقوري من قطر القطري.

الفريق خالل املوس���م، واكد احملمد االلتزام 
بالبرنامج الفني الذي وضعه اجلهاز الفني 
للفريق ملواصل�����ة مسيرة االجنازات خالل 
البطوالت الدولية املختلفة، وكان الش���يخ 
طالل احملمد قد كل����ف اجلهاز الفني بوضع 
برنامج خاص ملنافسات البطوالت الدولية 
مختلف���ا عن البطوالت السابقة حتى يكون 
هناك تنوع لالعبينا في االداء على اخلطوط 

يختلف من بطولة ألخرى.
من جانبه، قال خالد الدبيان جنم منتخبنا 
الوطني: لقد واجهنا جنوما كبارا معظمه����م 
من احملترفني املرموقني باالضافة الى ع����دد 
من املصنفني االوائل على آسيا واحلقيق����ة 
ان توجيه���ات اجله���از الفن�������ي وزمالئي 
الذي���ن وقفوا مع���ي كان لها اكبر االثر في 
ان احق����ق برونزي����ة ماليزيا ومن بعدها 
فضي���ة س���نغافورة باالضافة الى انه كان 
بداخلي اصرار كبير في ان احقق شيئا باسم 

الكويت.

الفريق الشيخ أحمد النواف خالل االجتماع

فراس اخلطيب خضع لفحص طبي في أم صالل

خالد الدبيان تألق في سنغافورة وماليزيا

فوزي إبراهيم أنهى مهمته مع العربي

توجه لالستغناء عن فوزي رسميًا
يعقد مجلس ادارة النادي العربي اجتماعه 

الدوري االربعاء املقبل برئاسة رئيس مجلس 
االدارة جمال الكاظمي لبحث البنود املدرجة على 
جدول االعمال، وعلمت »األنباء« ان االجتماع لن 

يتطرق الى وضع املدرب فوزي ابراهيم، وذلك 
في اجتاه يعكس رغبة غالبية اعضاء مجلس 
االدارة في عدم التجديد له واالكتفاء بالفترة 
التي قضاها مع الفريق والتي توجت ببلوغ 

األخضر الدور نصف النهائي لبطولة االندية 
اخلليجية الـ 26 ابطال الدوري والكأس.

ومن املتوقع ان حتسم االدارة العرباوية مسألة 
اجلهاز الفني للفريق عبر اختيار مدرب بديل 

لفوزي ضمانا لتوفير االستقرار للبرنامج 
االعدادي لالخضر وفي مقدمته حتديد موعد 

بدء التجمع لالعبني.
وسيبحث مجلس االدارة نتائج اجلمعية 

العمومية العادية التي عقدت االربعاء املاضي 
والتي اعتمدت التقريرين املالي واالداري للسنة 

املالية املنتهية في 31 مارس املاضي، وقدم خاللها 
العضو جاسم عاشور خمسة مقترحات سيتم 

دراستها متهيدا التخاذ االجراءات واآلليات 
اخلاصة بإنزالها ارض الواقع حتقيقا للفائدة 

العامة للقلعة اخلضراء.
مبارك الخالدي  ٭

اجتماع مهم ملجلس إدارة العربي األربعاء


