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اخلميس ١٢ اكتوبر ٢٠١٧

تأجيل اجلولة الـ 4 
لكأس االحتاد إلى يناير 2018
أصدرت جلنة املسابقات في احتاد الكرة قرارا بتعديل مباريات 
اجلولة الرابعة من مسابقة كأس احتاد الكرة وتأجلت بذلك من تاريخ 
11-11-2017 الى 12-1-2018. وبذلك تنطلق مباريات هذه اجلولة في يوم 
اجلمعة من التعديل اجلديد.

دوري »VIVA« للدرجة الممتازة يستأنف اليوم.. والجهراء يبحث عن الصدارة بـ »التضامن«

الكويت يختتم حتضيراته ملواجهة العربي.. و»املرضي« تدرب

ناصر العنزي - مبارك الخالدي

تســتأنف اليوم مســابقة 
دوري »VIVA« للدرجة املمتازة 
بعد توقف ملدة اسبوعني بإقامة 
مبــاراة واحــدة فــي انطالقة 
اجلولــة »4« جتمع التضامن 
»نقطة واحدة« واجلهراء »٦« 
نقــاط على ملعب األول، فيما 
مت ترحيــل مباراة القادســية 
والنصــر املقــررة اليــوم إلى 
بعد غد السبت بسبب مشاركة 
بعض الالعبني احملترفني مع 
منتخبات بالدهم في تصفيات 

كأس العالم.
اليــوم بالنســبة  مبــاراة 
للجهــراء هي نقطة حتول في 
اعتــالء الصــدارة مؤقتا قبل 
مباراة الكويت والعربي غدا، 

وخسر اجلهراويون آخر مباراة 
لهم أمام األبيض »العميد« بعد 
ان حققوا فوزين مستحقني في 

أول مباراتني.
 ويقــود املــدرب بوريس 
بونيــاك مجموعــة جيدة من 
الالعبني يبحثون عن حتقيق 
نتائج الفتة في املوسم احلالي، 
ودفع بونياك بتشكيلة متفاهمة 
من العبيه أبرزهم فيصل زايد 
وحمود ملفي وابراهيم العتيبي 

وعبيد رافع في الوسط 
ولعب اجلهراء في اجلولة 
املاضية مباراة جيدة لكنه لم 
يحسن استثمار الفرص التي 

سنحت له 
وال شــك ان فترة التوقف 
كانــت ذات فائــدة اللتقــاط 
االنفاس بعد اخلسارة وجتهيز 

القــدم بنادي الكويــت اليوم 
حتضيراته استعدادا للموقعة 
املرتقبــة التي ســتجمعه مع 
العربي غدا في اجلولة الرابعة 
ملنافسات دوري viva املمتاز.

وكان األبيض قد استكمل 
تدريباتــه التي لم تنقطع مع 
ختام اجلولة املاضية، اذ فضل 
اجلهــاز الفني بقيادة األردني 
عبــداهلل بوزمــع مواصلــة 
التمارين بهدف معاجلة األخطاء 
والوقــوف على ارتقاء احلالة 

الفنية والبدنية لالعبني. 
الـحـصـــتان  وشهــــدت 
التدريبيتان مؤخرا دخول كل 
الالعبني وفي مقدمتهم العاجي 
جمعة ســعيد والسيراليونى 
محمــد كمارا اللــذان غابا عن 
لقــاء الفريــق أمــام اليرموك 

الدعــم املعنــوي  العرباويــة 
للفريق قبل املواجهة املرتقبة إذ 
حضر النجوم السابقون محمد 
كرم وأسامة حسني وأحمد خلف 
وأحمد عسكر وبعض أعضاء 
اجلمعيــة العمومية وأعضاء 
مجلــس اإلدارة فــي تدريبات 
األخضر اليومني املاضيني األمر 
الذي بعث على استعادة الروح 
املعروفة منعكسا على اجلدية 

في التمرينات.
الفنــي  وثمــن اجلهــازان 
واإلداري الفزعــة العرباويــة 
والتفافها حــول الفريق الذي 
يحتــاج إلى نتيجــة إيجابية 
في مباراة قوية مثل املواجهة 
املرتقبة الستعادة الثقة وإيقاف 
مسلسل هدر النقاط وحتسني 
الترتيب قبل انتهاء القسم االول 

الالعبــني املصابني مــن أحل 
خوض اجلوالت املقبلة ومنها 
مبــاراة اليوم والتي تشــكل 
أهميــة لالعبــني فــي العودة 

للصدارة.
فــي  بــدوره،  التضامــن 
املركــز الثامــن بنقطة واحدة 
بعد تعادله مع كاظمة وخسر 
في اجلولة املاضية من النصر 
بأربعة أهداف كفيلة بأن جتعل 
املــدرب ماهر الشــمري يعيد 

حساباته في تشكيلته.
 وغاب عن التضامن بعض 
العبيه في املباراة املاضية مما 
سبب خلال في خطوطه وجاءت 
فترة الراحة مناسبة إلعدادهم 
بدنيا من أجل حتسني الصورة 

في مباراة اليوم.
ويختتم الفريق األول لكرة 

ضمــن بطولــة كأس االحتاد 
بهدف منحهما املزيد من الراحة 

وجتنبا لإلصابات.
وفي شــأن متصــل، تبدو 
مشاركة السوري حميد ميدو 
الذي انضم إلــى الفريق يوم 
امس غير واردة لعدم اكتمال 
الفحوصــات الطبية اخلاصة 
باإلصابة التي تعرض لها أمام 
املنتخــب األســترالي الثالثاء 
املاضي فــي اللقاء الذي جمع 
منتخب بالده وأستراليا ضمن 
اياب امللحق اآلسيوي اخلاص 

بكأس العالم ٢٠١٨.
   توافد عدد من الشخصيات 
العرباوية على ســتاد صباح 
السالم مقر تدريبات األخضر 
الذي يستعد ملواجهة الكويت.
الرمــوز  وجــود  وعــزز 

من البطولة.
مــن جانــب آخــر، يدخل 
األردني محمود املرضي مترين 
اليوم بعد عودته من مشاركة 
خارجية مع منتخب بالده ما 
يؤكد اكتمال الصفوف اخلضراء 
ومينح األريحية للمدرب محمد 
إبراهيم فــي وضع اختياراته 
للتشكيلة التي سيخوض بها 

املباراة.
وفي شــأن متصــل، طلب 
اجلهــازان اإلداري والفني من 
الالعبني االبتعاد عن املؤثرات 
اخلارجية املتمثلة بالتفاعل مع 
وســائل التواصل االجتماعي 
بهدف توجيه تركيز الالعبني 
نحو املباراة وحتييد اجلوانب 
النفسية ذات الطابع السلبي 

على أداء الفريق.

تدريبات األخضر استعدادا ملواجهة الكويت العبو األبيض في تدريب سابق

اجلهراء التضامن

٥:٥0 - كويت سبورت

»يد« الكويت تستعيد الغربللي في ديسمبر املقبل
يعقوب العوضي

كشــفت التقارير الطبية 
األخيــرة للقوة الضاربة في 
اخلط اخللفي في فريق اليد 
األول فــي الكويــت محمــد 
الغربللي عن صعوبة عودته 
الــى املالعب قبل ديســمبر 
املقبــل حيــث تأخــذ عملية 
العالج التأهيلي وقتا اطول 

من املتوقع.
الغربللــي  وتعــرض 
لإلصابة في املوسم املاضي 
في مباراة فريقه مع الساملية 
وأجــرى عملية جراحية في 
برشــلونة ليخضــع بعدها 
التأهيلي  الطبيعــي  للعالج 
املكثف، وقد تكفل نائب رئيس 
نــادي الكويت خالــد الغامن 
العــالج والعملية  بتكاليف 

اجلراحية. 
وفي السياق نفسه، اعرب 
الغربللي عن شغفه للعودة 
الى ارضية امليدان بعد غياب 
طويل مشيرا الى انه يحتاج 
الى مضاعفة اجلهود للعودة 

الى مستواه املعهود.
ولفــت الغربللــي الى ان 
االطباء نصحــوه بضرورة 
التركيــز في العــالج وعدم 
اللعــب اال بعــد التأكــد من 
التام حرصــا على  الشــفاء 
عدم عودة االصابة او تفاقمها. 
واضاف لدى فريقنا العبني 
موهوبني قادرين على تقدمي 
مستويات ممتازة وجميعنا 
نعمل على قدم وساق خلدمة 
الغربللي أثناء تسديد رمية سبعة أمتار على العربي في الدمجاألبيض والوصول بالفريق 

السهلي: الكويت تستضيف مقر االتحاد اآلسيوي للصحافة الرياضية

اليوسف:»عمومية« لالحتاد لتغيير النظام األساسي 
خطوة أولى على طريق حل أزمة اإليقاف

أقام احتــاد الكرة حفال 
اللجنــة  لتكــرمي رئيــس 
اإلعالمية باالحتاد ســطام 
الســهلي الفائــز مبنصــب 
رئيــس االحتاد اآلســيوي 
الرياضيــة في  للصحافــة 
االنتخابــات التــي أجريت 
يــوم الســادس من شــهر 
أكتوبر اجلاري بالعاصمة 

الباكستانية إسالم أباد.
وحضر احلفــل رئيس 
اللجنــة االنتقاليــة املكلفة 
بــإدارة شــؤون االحتــاد 
إبراهيم الشــهاب وأعضاء 
اللجنة واألمني العام لالحتاد 
د.محمــد خليل، والشــيخ 
أحمد اليوسف الذي حسم 
منصب رئيس مجلس إدارة 
االحتاد املقبل بالتزكية قبل 
إجراء االنتخابات املقرر لها 
يوم 3١ من الشــهر اجلاري 
وأعضــاء اللجــان العاملة 
احلاليني والسابقني باالحتاد 
ومسؤولي األندية ووسائل 
اإلعالم املقروءة واملسموعة 

واملرئية.
الشــهاب  ورحــب 
باحلضور، موجها الشــكر 
لهــم علــى تلبيــة دعــوة 
اللجنــة لتكــرمي رئيــس 
االحتاد اآلسيوي للصحافة 
الرياضية ســطام السهلي، 
مضيفــا أن فــوز الســهلي 
مكســبا  يعــد  باملنصــب 
كبيرا للكويت بصفة عامة، 
والرياضة الكويتية بصفة 

خاصة.
وأكــد أن فوز الســهلي 
يعزز دور وأهمية الصحافة 
الرياضيــة الكويتيــة فــي 
القــارة اآلســيوية، ليكمل 
مســيرة مــن ســبقوه في 
هذا املنصب، وهما رئيســا 
االحتاد اآلسيوي للصحافة 
عبداحملســن  الرياضيــة 

احلسيني وفيصل القناعي.
واختتم الشــهاب كالمه 
معربا عن أمنيته بالتوفيق 
للسهلي في منصبه اجلديد، 
وكذلــك بالتوفيق لرئيس 
االحتاد القادم الشيخ أحمد 

اليوسف.
بــدوره، أعرب الشــيخ 
أحمد اليوسف عن سعادته 

بتلقيــه دعوة مــن رئيس 
اللجنــة االنتقالية إبراهيم 
الشــهاب لتكــرمي اإلعالمي 

سطام السهلي.
واعتبر اليوسف أن فوز 
الســهلي مبنصــب رئيس 
االحتاد اآلسيوي للصحافة 
الرياضــة يؤكد علــى ثقة 
القارة اآلســيوية بالكويت 

وصحافتها احلرة.
وشدد اليوسف على أن 
جناح الســهلي فــي الفوز 
باالنتخابات متثل بداية حلل 
األزمة الرياضية بنيل ثقة 
القارة اآلسيوية، مبينا أن 
اخلطوة األولى حلل األزمة 
هي قيام اجلمعية العمومية 
الحتاد الكرة بتغيير النظام 

األساسي.
شــكر  جهتــه،  مــن 
السهلي االحتاد واحلضور 
علــى تكرميــه بعــد فوزه 
أن  مبينــا  باالنتخابــات، 
الكويت هي من أسست هذا 
االحتاد اآلسيوي للصحافة 

الرياضية.
جمعيــة  علــى  وأثنــى 
التي  الكويتية  الصحافيــني 
منحته ثقتها للترشح ملنصب 
رئيــس االحتــاد اآلســيوي 
للصحافة الرياضية، موضحا 
أن الكويت ستستضيف مقر 
االحتاد خالل الدورة احلالية.

الشهاب يقدم درعا تذكارية للسهلي بحضور اليوسف وخليل 

السهلي واليوسف والشهاب وخليل مع احلضور في االحتاد

الى افضل النتائج وحتقيق 
البطوالت.

وحتدث عن اهمية حصد 
النقاط فــي جميع املباريات 
قائــال علينا احلــرص على 
اســتغالل جميــع املباريات 
وعــدم التفريط بــاي نقطة 
الفــرق اســتعدت  فمعظــم 
بصورة جيــدة وكرة اليد ال 
تعرف املســتحيل لذا علينا 

االنتباه جيدا.
واشاد الغربللي مبجلس 
ادارة الكويت لدعمها اللعبة 
الســنية  بجميــع مراحلهــا 

كمــا اثنى علــى خالد الغامن 
لتواجده املســتمر فيما بني 
فرق اليد وجميع االلعاب في 
النادي مؤكدا انه يعتبر احد 
اهم اسباب النجاح الرياضي 

داخل اسوار العميد.

الفحيحيل تعادل مع النصر في دوري »اليد«
يعقوب العوضي

انتهى لقاء النصر والفحيحيل بالتعادل 
٢3ـ  ٢3 )الشــوط االول ١5ـ  ١١ للنصر( في 
املباراة التي جمعتهما مساء امس على صالة 

الشهيد في الدعية ضمن إطار اجلولة األولى 
من دوري الدمج لكرة اليد، وكسب الفريقان 

نقطة في رصيدهما.
أدار املواجهة احلكمان جاسم السويلم 

وأحمد املطوع.


