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الفهد: اإلمارات األفضل

 الستضافة كأس آسيا 2019

الكويت إلى دبي.. وحزام مع »األوملبي«

وليد يتدرب في كاسيرتانا اإليطالي

العنابي في »بروڤة آسيوية« أمام ويلينغتون

وصل العب نادي اجلهراء سعد وليد 
الى العاصمة االيطالية استعدادا خلوض 
فترة معايشة مع نادي كاسيرتانا االيطالي 
عقب تلقيه دعوة رسمية من وكيل شركة 
جيافوفا بالكويت والتي ترتبط بعالقات 
قوية مع النادي االيطالي ورشحته لالختبار 
في الن���ادي االيطالي متهيدا للتعاقد معه 
حال جنح في لفت انظار اجلهاز الفني في 

الفريق االيطالي.
وكان مدي���ر عام ش���ركة جيافوفا في 
اس���تقبال الالعب اضافة ال���ى مدير فرع 

الشركة في الكويت طواري مدلول والذي 
رافق وليد في رحلته من الكويت الى ايطاليا 
وسيبقى مع الالعب طوال فترة االختبار في 
نادي كاسيرتانا وحتى التعرف على موقف 
الالعب النهائي وما اذا كان سيتعاقد معهم 

ام سيعود الى ناديه االصلي اجلهراء.
وفي سياق متصل ثمن الالعب موافقة 
اجلهراء على الس���ماح ل���ه بخوض فترة 
املعايش���ة في النادي االيطالي والتمسك 
بفرصة االحتراف بأحد اكبر البلدان الكروية 

في العالم.

كانبيرا ـ خاص:

يخوض منتخب قطر األول لكرة القدم »بروڤة آسيوية« 
ض���د ويلينغتون النيوزيلندي اليوم على ملعب املعهد 
الرياضي األسترالي مبدينة كانبيرا، وذلك قبل أيام من 
انطالق كأس آسيا، حيث ستلعب قطر بطل خليجي 22 
ضمن املجموعة الثالثة التي تضم أيضا اإلمارات وإيران 

والبحرين.
ويأتي لقاء ويلينغتون النيوزيلندي ضمن سلسلة 
من املباريات الودية التي خاضعها املنتخب القطري في 
إطار التجهيز للبطولة اآلسيوية حيث لعب أمام منتخب 

استونيا محققا الفوز بثالثية نظيفة في الدوحة قبل السفر 
إلى كانبيرا، وش���هد معسكره احلالي بأستراليا تعادله 
اإليجابي أمام عمان 2/2، ويسعى جمال بلماضي املدرب 
اجلزائري ملنتخب قطر في الدفع بالتش���كيلة األساسية 
والتي س���تخوض القاء املرتقب أمام اإلمارات يوم 11 في 

افتتاح مباريات املجموعة الثالثة.
ومن املتوقع أن يلعب بلماضي بتشكيلة تضم: قاسم 
برهان حلراسة املرمى، بالل محمد، إبراهيم ماجد، محمد 
موسى، عبدالكرمي حس���ن، كرمي بوضيف، عبدالعزيز 
حامت، مشعل عبداهلل، خلفان إبراهيم، حسن الهيدوس، 

محمد مونتاري.

خالص العزاء لعادل عقلة
يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء ملدير 
الفريق األول لكرة القدم بنادي الكويت عادل 

عقلة لوفاة خاله.

تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح 
جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

»إنا هلل وإنا إليه راجعون«.

الدوح���ة � »خاص«: متن���ى رئيس احتاد 
اللج���ان األوملبية الوطني���ة )انوك( ورئيس 
املجلس األوملبي اآلسيوي الشيخ أحمد الفهد 
استضافة االمارات كأس آسيا 2019، وقال الفهد 
في اجلزء الثاني من حواره مع قناة الدوري 
والكأس الرياضية القطرية، وتعليقا على رأيه 
بخصوص ملف كأس آسيا 2019 التي تقدمت 
لها السعودية واإلمارات وإيران: لم أحسم رأيي 
بعد وأعتقد أن الشيخ سلمان هو األقدر.. ولو 
كنت مسؤوال سأقول ان اإلمارات هي األجدر 
باستضافة البطولة. أقول ذلك بناء على واقع 
فإيران لو جنحت في جزئية فس���تعاني في 
جزئيات أخرى بسبب الوضع الراهن للبلد. 
واململكة نظمت خليجي 22 وهناك قيادة جديدة 
الس���عودي مير بظروف  للرياضة واالحتاد 
صعبة وكانت هناك بعض السلبيات في كأس 

مبارك الخالدي

تغادر الب���الد اليوم بعث���ة الفريق األول 
لكره القدم بن���ادي الكويت متوجهة إلى دبي 
إلقامة معسكر إعدادي يستمر حتى 16 اجلاري 
وسيلعب األبيض مباراتني وديتني بناء على 
طلب امل���درب محمد إبراهيم وم���ن املقرر ان 
يرأس بعثة الفريق مدي���ر الكرة عادل عقلة 
واجلهازان الفن���ي واإلداري و24 العبا ليس 
من بينهم الدولي فهد العنزي، وكذلك الواعد 
أحمد حزام املرتبط مع املنتخب األوملبي الذي 
سيغادر اليوم إلى الدمام الستكمال برنامجه 
االعدادي خلوض منافسات البطولة اخلليجية 
للمنتخبات االوملبية املقرر انطالقها في البحرين 

16 اجلاري.
وكان األبيض قد أج���رى حصة تدريبية 

اخلليج حسبما سمعت.. وكالمي على معطيات 
اليوم وليس على 2019.. واليوم اإلمارات هي 

املؤهلة لتنظيم البطولة.
وعن هوية بطل كأس آسيا 2015 في أستراليا، 
قال الفهد: فرص غرب آسيا في البطولة ضئيلة 
جدا وأمتنى أن تخيب توقعاتي ويخرج حصان 
من غرب آسيا ويحصد اللقب ولكن فرص الغرب 
في البطولة ضئيلة ولو نظرنا للمونديال األخير 
فس���نجد أن غرب آسيا لم ميثل إال باملنتخب 
اإليراني وهو نفسه اليوم ليس في أفضل حاالته 
وكان معنا في التصفيات وكانت هناك ندية 
معه وال يوجد شيء مستغرب لسبب واحد وهو 
أنه بعد جتاوز املجموعة سيكون هناك خروج 
املغلوب وس���يظهر املستوى الفني للحصان 
األس���ود وسيكون لدينا فريقان أو 3 في دور 

ال�8.. وكل واحد يتمنى لوطنه النجاح.

واحدة بع���د انتهاء اإلجازة املمنوحة لالعبني 
ومن املتوقع ان يتم فتح ملف الالعبني احملترفني 
خالل تواجد بعثة الفريق في دبي، حيث علمت 
»األنباء« ان اجلهازين الفني واإلداري يبحثان 
بعناية التعاقد مع أحد املدافعني املميزين حلاجة 
الفريق املرحلة املقبلة فضال عن اتضاح املوقف 
بش���أن استمرار اإليراني رضا قوجان وكذلك 
البرازيلي ماكليلي خصوصا بعد عودة النجم 
روجيريو الى صفوف الفريق وانتهاء تعاقده مع 
الشباب السعودي بالتراضي ويشكل املعسكر 
فرصة مواتية للمدرب ابراهيم إلعادة ترتيب 
أوراق الفريق بعد التوقف القس���ري للدوري 
 ،VIVA وينافس األبيض عل���ى بطولة دوري
حيث يحتل املركز الثاني بواقع 28 نقطة بفارق 
نقطة واحدة عن املتصدر العربي، كما ينتظر 

الفريق مشاركة آسيوية الشهر املقبل.

الشيخ أحمد الفهد في حديثه لقناة »الدوري والكأس«

أحمد حزام  موهبة  كروية واعدة  )األزرق. كوم(

العربي يغلق ملف احملترفني ويغادر إلى عجمان اليوم

الكويت في املباراة النهائية 
4� 2 والي���زال يتربع على 
صدارة دوري VIVA بواقع 
29 نقطة مع انتهاء اجلولة 

الثانية عشرة منه.
وف���ي س���ياق متصل، 
أوضح مص���در مقرب من 
اجلهاز اإلداري ان اجلهازين 
الفني واإلداري اغلقا ملف 

التعاق���دات مع العبني جدد 
خ���الل فت���رة االنتق���االت 
الش���توية بعد قرار املدرب 
بونياك االكتفاء باحملترفني 
املتواجدين واالعتماد على 
العناصر احمللية من الفريق 
الرديف والقادرة على اخذ 
فرصتها في الدفاع عن شعار 

الفريق في املستقبل.

مع فرق عجمان والش���عب 
والوصل او الهالل السوداني 
الذي يقيم معسكرا قريبا من 

بعثة األخضر.
اجلدير بالذكر ان العربي 
ق���دم نتائج الفتة املوس���م 
احلالي قبل توقف النشاط 
احمللي بحصوله على كأس 
ولي العهد بفوزه املثير على 

مبارك الخالدي 

تغادر البالد في الرابعة 
عصر الي���وم بعثة الفريق 
األول للكرة بالنادي العربي 
إمارة عجمان  الى  متوجهة 
االماراتية إلقامة معس���كر 
إع���دادي يس���تمر حتى 17 
اجلاري ويرأس بعثة األخضر 
الكرة  مساعد رئيس جهاز 
خليل البالم ومدير الفريق 
عبدالعزيز املطوع واجلهاز 
الفن���ي املكون م���ن املدرب 
الصربي بوري���س بونياك 
ومس���اعديه عبدالعزي���ز 
الك���وت وبيت���ر واندريس 
والالعب���ون احمد دش���تي 
وحمد عبدالرض���ا واحمد 
الصالح واحمد عبدالغفور 
واحم���د إبراهيم وعيس���ى 
البلوش���ي  ولي���د ومبارك 
وجاسم كرم وطالل مصطفى 
وعلي نادر وفهد احلشاش 
وطالل نايف وخلف احمد 
خلف ومحمد جراغ ومحمد 
باعباد وف���راس اخلطيب 
الرش���يدي ومحمود  وفهد 
املواس وحس���ني املوسوي 
احلق���الن  وعبدالعزي���ز 

وعبداهلل الشمالي.
ومن املقرر ان تقيم بعثة 
الفريق في نفس الفندق الذي 
استضاف معسكر االزرق في 
االمارات مؤخرا وس���يلعب 
العربي 3 مباريات ودية بناء 
على طلب امل���درب بونياك 

األخضر أغلق ملف احملترفني

الوليد حامال علم الكويت في ايطاليا

مدرب قطر جمال بلماضي يسعى لرفع لياقة العبي العنابي

األزرق يعود إلى ملبورن قادماً من جولدكوست

سدني، حيث تعذر احلصول 
على الطيران املباشر بسبب 
كثافة املغادرين من كانبيرا 
إلى جولد كوست، وهو األمر 
الذي وض���ع اجلهاز الفني 
بقيادة املدرب التونسي نبيل 
معلول في مأزق حقيقي أمام 
فقدانه مباراة جتريبية مت 
االعداد لها منذ فترة طويلة 
كان الهدف منها هو اختبار 
الذين وقع عليهم  الالعبني 
االختيار ليكونوا ضمن كتيبة 
األزرق في املباراة اإلفتتاحية 
أمام املنتخب االسترالي يوم 

اجلمعة القادم.
ويسعى نبيل معلول إلى 
إعادة ترتيب أوراقه من خالل 
تهيئة الالعبني بدنيا ونفسيا 
لالس���تعداد ألولى لقاءات 
األزرق، ومتكينهم من نسيان 

أحداث املباراة امللغاة والتي 
تس���ببت في إهدار عدد من 
احلصص التدريبية ومباراة 
جتريبية كان الهدف منها هو 
تنفيذ اخلطط التكتيكية التي 
يعتزم تطبيقها خالل لقاء 

نظيره االسترالي.
منتخبن���ا  ويواص���ل 
اليومية  الوطني تدريباته 
عل���ى فترت���ني صباحي���ة 
ومس���ائية وذلك لتطبيق 
اخلطط التي اعتمدها اجلهاز 
الفني لتكون بديلة ومعوضة 
عن احلص���ص املهدرة في 
الطيران، وهو األمر  رحلة 
الذي سيتم من خالل زيادة 
اجلرعات التدريبية ومتكني 
الالعبني م���ن الوصول إلى 
أفضل مستوى ممكن بدنيا 

وفنيا.

قد ب���دت واضحة مع طلب 
إدارة الوفد اإلماراتي بجعل 
التغيي���رات مفتوحة دون 
التقيد بالعدد القانوني والذي 
يبلغ 5 الالعبني إضافة إلى 
حارس املرمى وهو األمر الذي 
حتفظ عليه رئيس البعثة 
وعضو مجلس إدارة إحتاد 
كرة القدم نواف جديد باعتبار 
أن املباراة دولية وأي تالعب 
بها قد تعود تبعاتها بشكل 

سلبي على كال املنتخبني.
األزرق فقد يوما كامال من 
التي بدأها في  استعداداته 
العاصمة األسترالية كانبيرا 
من خ���الل الرحلة الطويلة 
والشاقة لالنتقال إلى مدينة 
جولد كوس���ت والتي تبعد 
عنها مس���افة 5 ساعات من 
الطيران املتواصل عبر مدينة 

وص���ل وف���د املنتخب 
الوطني إلى مدينة ميلبورن 
االس���ترالية بع���د أن غادر 
مدينة جولد كوست، حيث 
كان من املفترض أن يلتقي 
فيها نظي���ره اإلماراتي في 
التي مت  الودي���ة  املب���اراة 
إلغاؤها بسبب اخلالف الذي 
حصل نتيجة إصرار مدرب 
منتخب اإلمارات مهدي علي 
على رفض تصوير أحداث 
اللقاء في الكاميرة اخلاصة 
مبصور منتخبنا مش���عل 
العازمي، وه���و األمر الذي 
أدى إل���ى حدوث مش���كلة 
ألغيت عل���ى أثرها املباراة 
وتدخل األمن االسترالي فيها 
الخراج وفد بعثة منتخبنا 

من أرضية امللعب.
وكانت بوادر اخلالفات 

رئيس احتاد الكرة الشيخ د. طالل الفهد مع املنتخب الوطني والطاقم اإلداري والفني


