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اجلمعة ٦ اكتوبر ٢٠١٧

تأجيل مباراة القادسية والنصر ملدة 48 ساعة
قررت جلنة املسابقات في احتاد الكرة تأجيل إقامة املواجهة التي جتمع 
فريقي القادسية والنصر ضمن اجلولة الرابعة لدوري »VIVA« املمتاز ملدة 
48 ساعة، لتقام يوم السبت 14 اجلاري بدال من اخلميس 12 منه وذلك على 
ستاد محمد احلمد بنادي القادسية. 
وحرصت اللجنة على أن التأجيل خطوة الهدف منها التعاون مع األندية 
نظرا الرتباط بعض الالعبني احملترفني بالسفر للمشاركة مع منتخباتهم.

انطالق مهرجان »البراعم« األول اليوم
مبارك الخالدي 

ينطلق مساء اليوم املهرجان األول للبراعم في لعبة كرة 
القــدم من مواليد ٢٠٠٦ بإقامــة ٦ مباريات.  واملهرجان هو 
األول من نوعه حتت إشــراف جلنة البراعم التابعة للجنة 
املؤقتة إلدارة احتاد الكرة في اطار برنامج شامل لالهتمام 

بقاعدة الالعبني وتطويرها. 
وتستمر املباريات حتى يوم غد السبت مبشاركة اندية 
القادسية والكويت والعربي وكاظمة واليرموك والتضامن 
واجلهراء والصليبخات وبرقان والنصر والساحل والشباب 
والساملية والفحيحيل وخيطان. ومن املقرر أن تتم مراقبة 
الالعبني املشــاركني من قبــل اجلهاز الفنــي للجنة املعنية 

لرصد املميزين مستقبال. 
اجلدير بالذكر ان اللجنة رصدت جوائز تشجيعية للفرق 

الفائزة باملراكز األولى.

يحيى حميدان

شــارك العب القادسية سيف احلشان في التدريب األول 
له مع فريقه »األصفر« بعد غياب دام 3 أعوام، خاض خاللها 
رحلة احترافية مع الشباب السعودي لم يكتب لها النجاح.
وعانــى احلشــان )٢٧ عاما( من تعرضــه إلصابتني في 
الرباط الصليبــي خالل األعوام الثالثة املاضية، األمر الذي 

أبعده عن املالعب لفترات طويلة.

وجاءت عودة احلشان لـ »االصفر« بعد اجلهود االدارية 
التي قادها امني السر املساعد رفاعي الديحاني لضمان تدعيم 

صفوف الفريق في اطار سعيه الستعادة األلقاب.
وقال احلشان عقب انتهاء تدريبه األول أنه سعيد بعودته 
الى بيته القادســية، مؤكدا انه لم يشعر بأي تغيير بعد أن 
استقبله اجلهازان االداري والفني والالعبون أفضل استقبال.

ومتنى احلشان من اجلماهير القدساوية أن تنسى املاضي 
وتقــف مع الفريق في الظروف احلالية التي مير بها والتي 

وصفها بـ »الصعبة«.
وأضاف: »أســعى مع زمالئي الالعبني إلسعاد اجلماهير 
واملساهمة كذلك في حصد األلقاب التي اعتاد عليها األصفر 

في كل موسم«.
وأوضح أنه سيدخل تدريجيا في املباريات وبشكل خاص 
في بطولة كأس االحتاد التنشيطية، مشيرا الى حاجته ملزيد 
من التدريبات وهو قام بالتنسيق مع اجلهاز الفني لتخصيص 

برنامج تأهيلي له ليكون جاهزا بأسرع وقت ممكن.

سيف احلشان خالل التدريب األول  )املركز اإلعالمي للقادسية(

عقب مشاركته في التدريب األول له مع القادسية

احلشان: سعيد بالعودة إلى بيتي

العربي يترقب عودة محمود املرضي عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بالده  )االزرق.كوم( 

عقب تحقيق لقب »السوبر« بالفوز على كاظمة

»األبيض« يواصل االنفراد بألقاب »السلة«

)وليد جمعة(  العبو »سلة« الكويت اعتادوا رسم البسمة على شفاه جماهيرهم  

يحيى حميدان 

واصل الكويت انفراده بألقاب لعبة كرة السلة 
بعد أن حقق لقب كأس الســوبر للمرة الثانية في 
تاريخه عقب تغلبه على كاظمة ٦٦-٦١ مساء أول 
من امس.  وتعتبر هــذه هي البطولة الثالثة على 
التوالي التي يحققها »األبيض« بعد حصوله على 
لقبي الدوري والكأس في املوسم املاضي، وهذا يعود 
الى االهتمام اإلداري الكبير باللعبة وتنوع اخليارات 
لدى اجلهاز الفني بقيادة املدرب السلوفيني بويان 
الزيتش والــذي ميتلك ميزة عن باقي الفرق وهي 
وجود ١٢ العبا مبستوى واحد وباستطاعتهم تغيير 
دفة املباريات لصاحلهم.  وعقب التتويج، قال مساعد 
مــدرب الفريق الكويتاوي يحيى البحر ان املباراة 
لم ترتق للمستوى املأمول من جانب فريقنا وكذلك 
من جانب »البرتقالي« على الرغم من وجود تنافس 

في اللقاء والكثير من شد األعصاب لعدة اعتبارات 
أهمها أن هذه املباراة تأتي بعد ابتعاد دام 4 أشــهر 
عن املباريات الرســمية األمر الذي يعني افتقادهم 
حساســية املباريات بغض النظر عــن املواجهات 

التجريبية التي خاضها كل طرف. 
وأوضــح البحر أن عامل اللياقــة البدنية لدى 
الكويت كان هو الفيصل في حسم اللقب لصاحلنا 
وذلك بسبب االرهاق والتعب الذي حل بالعبي كاظمة 
في الدقائق األخيرة، بينما كان العبونا يجرون في 
امللعب حتى آخر ثانية وهذا يدل داللة واضحة على 
العمل الذي قام به اجلهازان االداري والفني وكذلك 
الالعبــون طوال فترة االعداد والتي تخللتها اقامة 
معسكر خارجي في صربيا والذي اعتبره ناجحا. 
وتوقع البحر أن تكون املنافسة أصعب في بطولة 
الدوري التي ستنطلق يوم األربعاء املقبل، مشيرا 
الى أن جميع الفرق ستسعى للمنافسة بقوة على 

اللقب وهذا حق مشروع للجميع. 
وأضاف البحر أن املنافسة محصورة بني الفرق 
املعروفة مثل كاظمة والقادسية واجلهراء، باإلضافة 
الى الكويت، فيما اعتبر أن النصر والعربي سيدخالن 

بقوة خللط األوراق على أقل تقدير. 

الخباز سعيد باللقب 
من جهته، أبدى العب »األبيض« حسني اخلباز 
سعادته باحلصول على لقب السوبر بعد املجهود 
الطيــب الذي بذله زمــالؤه الالعبون طوال فترات 
اللقــاء الــذي كان خالله فريقه متأخــرا بالنتيجة 
ولكن هذا لم مينعهم من مواصلة بذل اجلهد لقلب 

النتيجة وهو ما حتقق في النهاية. 
وبني اخلباز أن طموح الكويت لن يتوقف عند 
هذا احلد، مشيرا الى أنهم سيسعون للمنافسة بقوة 

على بطولة الدوري وكذلك الكأس.

مبارك الخالدي 

قــرر اجلهازان الفني واإلداري للفريق األول لكرة 
القــدم بالنادي العربي منح العبــي »األخضر« راحة 
ملدة يومني على ان يعاود الفريق جتمعه األحد املقبل 
اســتعدادا ملواجهة الكويت ١3 اجلاري ضمن اجلولة 

الرابعة لدوري »VIVA« املمتاز. 
ويولي اجلهــازان الفني واإلداري املباراة املرتقبة 
امام »األبيض« اهمية بالغة، اذ ال حتتمل نتيجتها هدر 
املزيد من النقاط بعد النتائج الســلبية في اجلوالت 
الثالث األولى من عمر املســابقة، فضال عن أن الفوز 
على الكويت متصدر الترتيب سيسهم بشكل كبير في 
استعادة الثقة والتوازن، األمر الذي يحتاجه املدرب 

محمد ابراهيم في املرحلة املقبلة. 
وفي شأن متصل يسعى اجلهاز اإلداري الى تأكيد 
حجز تذكرة العودة للمحترف األردني محمود املرضي 
املوجــود مع منتخــب بالده حاليا ليصــل الى البالد 
الثالثاء املقبل واملشاركة في التدريب الرئيسي واألخير 
املقرر اقامته اخلميس املقبل الذي سيشهد خطة اللعب 

امام »االبيض«.

العربي يرتاح يومني
واملرضي يعود الثالثاء

صراع على الكرة 

إصابة سعد »طائرة« القادسية
يعقوب العوضي

تعرض العب الفريق األول للكرة الطائرة في القادســية 
سعد صالح إلصابة تبني أنها التواء في كاحل القدم، وذلك 
خالل املباراة الودية التي جمعت فريقه مع الســاحل ضمن 
اســتعدادات الفريقني للبطولة التنشيطية املقرر انطالقها 

في ١4 اجلاري.
ويحتاج سعد الى اخلضوع للعالج الطبيعي لفترة تتراوح 

بني 3 ايام وأسبوع للتعافي التام والعودة إلى املالعب.

»نسائية الكرة« جتتمع 
مع السفارة البريطانية األحد

تعقد اللجنة النســائية باحتاد الكرة القدم اجتماعا في 
السادسة من مساء األحد املقبل مبقر االحتاد، بحضور وفد 
من السفارة البريطانية ملناقشة إجراءات إقامة مباراة ودية 
بني منتخبنا الوطني للســيدات وفريق الســلك العسكري 

البريطاني للسيدات.
وستستضيف الكويت املباراة، التي سيتم حتديد موعدها 

وامللعب الذي ستقام عليه خالل االجتماع.

القادسية يهزم الصليبخات
في انطالق كأس االحتاد

يحيى حميدان - مبارك الخالدي
 

تغلب القادسية على الصليبخات ١-٠ مساء امس في انطالق 
منافســات كأس االحتاد التنشــيطية لكرة القدم ضمن املجموعة 
الثانية. وســجل هدف األصفر العبه محمد زنيفر في الدقيقة 4٦ 
ومنح مدرب الفريق القدساوي، الكرواتي داليبور ستاركيفيتش، 
الفرصة للكثير من الوجوه الشــابة التي لم تشارك في املباريات 
األخيرة ضمن بطولة الدوري، وضمن املجموعة االولى فاز التضامن 
على الساملية 3-٢، وفي املجموعة الثالثة فاز الشباب على الكويت 

بهدف دون رد.


