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االربعاء ٢٣ مايو ٢٠١٨

عوض: »األزرق« سيقدم مباراة أمام مصر تليق باسم الكويت
عبدالعزيز جاسم

خاض منتخبنا الوطنــي األول لكرة القدم 
مساء اول من امس االثنني تدريبه على ملعب 
احتاد الكرة وذلك اســتعدادا ملواجهة املنتخب 
املصري الودية اجلمعة املقبل على ستاد جابر 
الدولــي، ومن املقرر ان يجري تدريبا آخر في 
الـ 9:٣٠ من مســاء اليوم االربعاء على امللعب 
ذاته، على أن تكون احلصة التدريبية األخيرة 

له اخلميس املقبل على ستاد التضامن.
في الســياق نفســه، تصل بعثــة املنتخب 
املصري الساعة ١٢ بعد منتصف ليل األربعاء 

وسيخوض تدريبا واحدا على ستاد جابر.
من جهته، قال مدير املنتخب فهد عوض إن 
العب الوسط سلطان العنزي التحق بتدريبات 
األزرق بعد تعافيه من اإلصابة في ظهره، فيما 
لم يتمكن بدر املطوع من املشاركة في التدريب 
لتعرضه الصابة خفيفة في الســاق ســيرتاح 
على اثرها يومني ولكن لم يتم اســتبعاده من 
القائمة التي ستخوض املباراة وسيكون جاهزا 
للمشــاركة التي تعود فــي نهاية األمر للجهاز 

الفني بقيادة الصربي رادي.
وأضاف عوض أن الالعبني عازمون على تقدمي 
مباراة تليق باســم الكويت أمام منتخب قوي 

ومتأهل لــكأس العالم ولديه العبون مميزون 
ومحترفون، مشــيرا إلى أنه يتمنى اســتفادة 
منتخبنا مــن املواجهة وتصحيح األخطاء من 
أجل االستحقاقات املقبلة، السيما أن املنتخب 

املصري ميتلك مجموعة مميزة من الالعبني.
واشــار الى ان األزرق سينتظم في معسكر 
داخلي مســاء اليــوم االربعاء ويســتمر حتى 
يــوم املباراة في فندق كراون بالزا، متمنيا أن 
يتواجد اجلمهورين الكويتي واملصري لتكرمي 
جنم االزرق السابق بشار عبداهلل واالستمتاع 

باملباراة.
وذكــر ان اجلهــاز الفنــي راض جــدا عــن 
مستوى الفريق السيما بعد الفوز على املنتخب 
الفلســطيني الذي ســاعد على رفــع تصنيف 
منتخبنا ١6 مركزا وفق تصنيف االحتاد الدولي 
لكرة القدم )الفيفا( عن الشهر اجلاري ليحتل 

املرتبة ١6٠.
وأوضــح عــوض أن املنتخــب لعــب ثالث 
مباريات ودية في الفترة املاضية مع منتخبات 
األردن والكاميرون وفلســطني مما ســاعد في 
جتانس الالعبني واالستفادة من األخطاء التي 

حصلت في هذه اللقاءات.
أكــد مــدرب املنتخــب راديكــو  بــدوره، 
افراميوڤيتش في تصريح أن الفريق اســتعد 

جيدا للمواجهة املرتقبة مع نظيره املصري، الفتا 
الى انه عمل في الفترة املاضية على احملافظة 
على مستوى اللياقة البدنية للفريق بعد انتهاء 
املوسم الرياضي آمال تقدمي مستوى الئق خالل 

اللقاء وأال حتدث أي إصابات أثناء التدريب.
وأوضــح أن الفوز األول لالزرق ـ بعد رفع 
اإليقاف الرياضي عنه مطلع شهر ديسمبر املاضي 
ـ على املنتخب الفلسطيني أعطى الالعبني دفعة 
معنوية كبيرة، مؤكدا أنهم سيقدمون مستوى 

أفضل في املباراة املقبلة.
هذا، وســتقام على هامش املباراة مراســم 
اعتزال العب املنتخب الوطني السابق الدولي 
بشــار عبــداهلل برعاية النائــب األول لرئيس 
مجلــس الوزراء ووزير الدفاع الشــيخ ناصر 

صباح االحمد.

العنزي: نطمح إلسعاد جماهيرنا
أكد العب املنتخب سلطان العنزي أنه وزمالءه 
الالعبني سيعملون جاهدين على تقدمي مستوى 
الئق فنيا وبدنيا خــالل مباراة منتخب مصر 
الذي ميتلك العبني محترفني ومتميزين، مضيفا 
انهم يطمحون الى إســعاد اجلماهير الكروية 
في الكويت بتحقيقهم فوزا ثانيا يليق باســم 

املنتخب الكويتي.

اليوسف يشيد مبسيرة بشار عبداهلل
استقبل رئيس مجلس إدارة احتاد كرة القدم الشيخ أحمد اليوسف العب املنتخب 
الوطني ونادي الساملية السابق بشار عبداهلل مبناسبة تكرميه في مباراة املنتخب الوطني 
مع نظيره املصري التي تقام في العاشرة من مساء اجلمعة املقبل على ستاد جابر األحمد 
الدولي، حيث قدم بشار لرئيس االحتاد درعا تذكارية.  وأشاد اليوسف مبسيرة بشار 
في كرة القدم سواء مع املنتخبات الوطنية أو األندية التي لعب لها، مضيفا أن بشار يعد 
إحدى العالمات البارزة في تاريخ الكرة الكويتية ملا حققه من إجنازات.

محمــد كمــارا واالردني بهاء 
فيصــل فــي اطــار برنامــج 
الذي  الفريق  بــأداء  لالرتقاء 
يستعد للمشــاركة ايضا في 

الكويت يقترب من البحريني احليام
البطولة اآلســيوية في حال 
مت االنتهاء من رخصة النادي 
اآلسيوية وهي اهم متطلبات 
املشاركة في دوري ابطال آسيا.

مبارك الخالدي

نــادي  ادارة  اقتربــت 
الكويت من التوقيع رســميا 
مع ظهير املنتخب البحريني 
وليد احليام، ومن املتوقع ان 
تعلن تفاصيل الصفقة خالل 
االسبوع اجلاري ليصبح ثاني 
محترفي االبيض بعد العاجي 

جمعة سعيد.
والبحرينــي احليــام من 
مواليد ١9٨٨ ومن ابرز العبي 
منتخب البحرين الذي شارك 
فــي »خليجــي ٢٣«، وســبق 
الدارة الكويــت االعــالن عن 
عزمها التعاقد مع احد العبي 
خط الوســط من اوروغواي 
ومهاجم من طراز رفيع لتدعيم 
صفوفــه قبــل املشــاركة في 
بطولــة كأس العرب لالندية 
األبطال اغســطس املقبل، اذ 
مــن املقرر ان يواجه االبيض 
فريــق االســماعيلي املصري 
ضمن الدور الـ ٣٢ من املسابقة.
جديــر بالذكــر ان الفريق 
استغنى رسميا عن محترفيه 
للموسم املنتهي وهم السوري 
)االزرق. كوم(حميد ميدو والســيراليوني  البحريني وليد احليام يقترب من التوقيع للكويت  

الرنــدي،  اخلشــتي، ونايــف 
وجالي الظفيري، وسالم أنس 
وإســماعيل عبدالقدوس، وهم 
مدربون جنحوا مع فرقهم في 
الدرجة األولى واملراحل السنية.
إلــى ذلك، فتح احتــاد اليد 
ملفا لدراسة لفتح الباب لدخول 
احملترف االجنبي في البطوالت 
الدراســة  احملليــة، وتشــمل 

أشكناني يقود »يد« الشباب
اســباب رفض بعــض األندية 
باإلضافة الى جدوى إشــراكه 
في البطــوالت احمللية وقياس 

سلبياته وإيجابياته. 
وكانــت بعــض األندية قد 
رفضت دخول احملترف األجنبي 
الى ميادين اليد الكويتية بحجة 
التكاليف املادية الكبيرة وإتاحة 

الفرصة لالعب احمللي.

يعقوب العوضي 

انتهت ادارة نادي الشــباب 
من االتفاق مع املدرب الوطني 
يوسف أشكناني لقيادة فريق 
كــرة اليــد األول خلفا للمدرب 
شهاب الدريدي. ويحفل سجل 
اشكناني بالكثير من االجنازات، 
كمــا انــه يحمــل العديــد من 
اخلبــرات امليدانيــة، حيث قاد 
الفحيحيل والعربي إلجنازات، 
وجنح في حتقيق مراكز متقدمة 
مع مختلف الفرق التي قادها.

وتســعى ادارة الشباب الى 
تعزيز صفــوف الفريق االول 
بالتعاقــد مع بعــض الالعبني 
مصــادر  وأكــدت  احملليــني. 
مطلعة في النــادي ان التعاقد 
مع اشــكناني جاء بعد دراسة 
دقيقة لوضع الفريق وحاجته 
وأهدافه للموسم املقبل، مشيرة 
الى ان جناح املدرب الوطني في 
البطوالت احمللية في السنوات 
االخيرة عكس صورة ايجابية 
كبيرة ملختلف املدربني، وقد متت 
دراســة سيرهم الذاتية ومنهم 
املدرب الوطني يوسف غلومخالد غلوم، وخالد املال، وخلدون 

صعب مهمته في التأهل إلى كأس العرب

الدفاع وراء خسارة الساملية القاسية من االحتاد

املباراة وأضاعها كل من محمد 
الهويــدي وفــراس اخلطيب 
وعدي الصيفي وكانت بالفعل 
فرصا ثمينة جدا ال تعوض، 
حيث كانــت كراتهــم قريبة 

جــدا مــن الدخــول للمرمى، 
ولعــب املــدرب عبدالعزيــز 
حمــادة، والذي يتحمل جزءا 
من اخلسارة الثقيلة، بنفس 
هجومــي لكنــه لم يحســب 
حســاب قــوة االحتــاد فــي 
الهجومي واالرتداد  التنظيم 
السريع نحو مرماه مما أرهق 
خط دفاعه طوال الشــوطني، 
وكان حمادة قد حذر العبيه 
من خطــورة املهاجم العاجي 
رزاق سيســيه الــذي أحدث 
»شــروخا« كثيرة فــي دفاع 
الساملية وسجل هدفا وساهم 

في صناعة بقية األهداف.
وفــي الشــوط الثاني بدأ 
االنهيار في صفوف الساملية 
ودخل مرماه ٣ أهداف وأنقذ 
احلارس ســطام احلســيني 
مرمــاه مــن أهــداف أخــرى. 
وكان يجب على املدرب حمادة 
التدخــل »لتجميل«  ســرعة 
صورة فريقه بعدما عجز خط 
دفاعه عن إيقاف تدفق هجمات 
االحتاد، الذي جلأ العبوه إلى 
كثرة التسديد القوي مما أرهق 
الســاملية  احلــارس. وافتقد 
فــي هذه املبــاراة إلى نوعية 
الالعبني املقاتلني الستخالص 
الكرات من العبي اخلصم فكان 

نتيجة ذلك خسارة ثقيلة.

لــم يكن الســاملية ســيئا 
في الشــوط األول رغم تلقي 
شباكه هدفني وسنحت له ٣ 
فرص حقيقية للتسجيل كان 
ميكن أن تغير كثيرا من سير 

ناصرالعنزي

الثقيلة  الساملية  خسارة 
من االحتاد السكندري املصري 
بخمسة أهداف دون رد أول 
مــن أمس االثنني في اجلولة 
الثانية من التصفيات املؤهلة 
لبطولة كأس العرب لألندية 
األبطال املقامة في جدة كانت 
بسبب سوء خطوطه اخللفية 
وتفكك تنظيمه الدفاعي، حيث 
صعــب عليه إيقاف هجمات 
اخلصم املتواصلة على مدار 
الشوطني، وعجلت اخلسارة 
بخروج الســاملية »٣ نقاط« 
من املنافســة بنسبة كبيرة، 
حيث تبقت له مباراة واحدة 
أمام الفتــح املغربي بعد غد 
اخلميــس فــي حــني أصبح 
االحتاد السكندري »٤ نقاط« 
مرشحا قويا خلطف البطاقة 
الوحيــدة، حيــث ســيالقي 
أســاس تيليكوم اجليبوتي 
وفوزه شــبه مضمون فيما 
يحتاج الســاملية الفوز على 
الفتح وخســارة االحتاد من 
أســاس وهــذا مــن الصعب 
توقعه، إذ ســيتأهل صاحب 
املركز األول للبطولة العربية 
ملالقاة الترجي التونسي ذهابا 

وإيابا.

عدي الصيفي في محاولة للمرور من مدافع االحتاد

..و»الفراعنة« يصل اليوم ويتدرب على ستاد جابر
املنتخب املصري  خاض 
أمس الثالثاء ثاني تدريباته 
بقيادة األرجنتيني هيكتور 
كوبر على امللعب الرئيسي 
لستاد القاهرة قبل السفر في 
العاشرة مساء اليوم األربعاء 

إلى الكويت.
وشهد مران أمس انضمام 
الالعب محمد النني احملترف 
في أرسنال اإلجنليزي وأحمد 
احملمدي العب أســتون فيال 
بعــد غيابهما عن أول مران، 
باإلضافــة إلى محمد صالح 
املرتبط مبباراة نهائي دوري 
أبطال أوروبا أمام ريال مدريد 
السبت املقبل على أن ينضم 

للمعسكر في إيطاليا.
الفنــي  اجلهــاز  وكان 
للمنتخب قد قرر إقامة تدريب 

أول من أمس وأمس، بحضور 
الالعبــني للتدريــب فقــط 
والعودة الى منازلهم لقضاء 
أكبــر وقت مع أســرهم قبل 
السفر الى الكويت ومن بعدها 
إليطاليا ملواجهة كولومبيا في 
األول من يونيو ثم السفر إلى 
بلجيكا ملواجهتها يوم 6 ومن 
ثم العودة الى القاهرة وقضاء 
أيام ٨ و9 يونيو بالقاهرة ثم 

الســفر إلى روســيا يوم ١٠ 
استعدادا للمونديال.

وقد انتهى اجلهاز الطبي 
ملنتخب مصر بقيادة محمد 
أبوالعال، من إجراء الكشــف 
الطبــي علــى الـــ ٢٨ العبــا 
املختاريــن ملعســكر مايــو 
ويونيــو باســتثناء محمد 
صــالح، وإرســال نتيجــة 
الكشــف إلى »فيفا« ملعرفة 

احلالة الصحيــة لكل العب 
مشارك في املونديال.

مــن جانبــه، أكــد مدير 
إيهاب  املهنــدس  املنتخــب 
لهيطــة أن اجلهــاز الفنــي 
بقيــادة األرجنتينــي كوبر 
لن يتدخل ملطالبة الالعبني 
باإلفطــار فــي رمضان بأي 
حال مــن األحوال، مشــيرا 
إلــى أن جميــع التدريبات 

واملباريات خالل املعســكر 
احلالــي ســتراعي صيــام 
الالعبني واحلفاظ على احلالة 

النفسية والبدنية لهم.
وأضاف لهيطة: »لم ولن 
نلجــأ لــدار اإلفتــاء ملعرفة 
جــواز إفطــار الالعبــني في 
رمضــان من عدمه، ألن ذلك 
أمر شخصي لكل العب ولن 
يتــم إجبــار أي العــب على 
اإلفطــار«. وقد »تعاقدنا مع 
خبراء تغذية ووضعوا برامج 
لالعبني واجلميع لديه هدف 
واحد في املنتخب وهو بذل 
قصــارى اجلهد فــي وديات 
الكويت وكولومبيا وبلجيكا، 
باإلضافة إلى تقدمي عروض 
قوية في كأس العالم بروسيا 

يونيو املقبل«.

شكوك حول مشاركة النني
بات محمد النني جنم أرسنال اإلجنليزي 
ومنتخب مصر، مهددا بالغياب عن ودية 
الفراعنة أمام األزرق، حيث مازال يعاني 
من اإلصابة التي حلقت به مع أرســنال 

بالــدوري اإلجنليزي في الكاحل وتتجه 
النية لدى اجلهاز الفني للمنتخب إلراحته 
في ودية األزرق خشية تفاقم اإلصابة حال 

مشاركته في املباراة.

ســيد عبداحملســن مرتضى، 
محمد الســليم )القادســية(، 
حســني اخلباز، حمد عدنان، 
مساعد العتيبي، فهد الظفيري، 
عبداهلل الشمري )الكويت(، 
عبدالعزيــز ضــاري، بــدر 
الشــمري  العثمــان، تركــي 
)اجلهراء(، احمد البلوشــي، 
عبداهلل توفيق، محمد جاسم 
)كاظمة(، بدر العتيبي، يوسف 
عقاب )النصر(، ومحمد الوراد 
)الشباب(، في حني مت اختيار 
٤5 العبا لتمثيل »الناشئني«، 
و٣١ العبا في قائمة »الشباب«.
إدارة االحتــاد  وتــدرس 
مجموعة من الســير الذاتية 
ملدربــني أجانــب أو مواطنني 
إلسناد القيادة الفنية لهم في 
املنتخبــات الثالثــة، علما أن 
االحتاد ال يرتبط مع أي مدرب 
حاليا بسبب اإليقاف املفروض 
على النشاط اخلارجي للعبة.
مــن جهته، أكد أمني ســر 
االحتاد هيثم بارون أن اختيار 
قوائم املنتخبات الثالث جاء 

بارون يتمنى من الالعبني ضرورة االلتزام بالتدريبات

»السلة« يعتمد قوائم منتخبات
 الرجال والشباب والناشئني

في هذا الوقت من أجل إعدادهم 
لالستحقاقات املقبلة في حال 
مت رفع اإليقاف وإلبقاء الالعبني 
في حالــة اجلاهزية املطلوبة 
خالل الفتــرة الصيفية عقب 

توقف املوسم.
وأشار إلى أنه يتمنى من 
الالعبني االلتزام بالتدريبات 
وبتعليمات اجلهازين اإلداري 
والفنــي مــن أجــل االرتقــاء 
مبستوياتهم والوصول بهم 
الى املستوى الفني املطلوب.

يحيى حميدان

اعتمــدت جلنــة التدريب 
واملنتخبــات في احتــاد كرة 
السلة قائمة أسماء منتخبات 
الرجال والشباب والناشئني 
وذلك قبل بدء التدريبات خالل 

الفترة املقبلة.
الكبير«  وتنتظر »األزرق 
مشاركة خارجية عبر البطولة 
الودية التي ستقام في تركيا 
خــالل يونيــو املقبــل، فيما 
سيلعب »الشباب« في البطولة 
العربية في يوليو املقبل، في 
حني ســيكتفي »الناشــئني« 
بإقامــة التدريبــات اليومية، 
وذلــك إلبقــاء الالعبــني فــي 
اجلاهزيــة املطلوبة حتســبا 
والعــودة  اإليقــاف  لرفــع 
البطــوالت  للمشــاركة فــي 

اخلارجية مستقبال.
وضمــت قائمــة منتخب 
الالعبــني: عبدالعزيز  الكبار 
الهجرس،  احلميدي، ناصــر 
هيثم بارونصالح يوسف، احمد درويش، 

عمومية »الفروسية« تعتمد التقريرين اإلداري واملالي
اعتمدت اجلمعيــة العمومية لنادي الكويت 
للفروســية التقريرين اإلداري واملالي للموسم 
املنتهي وامليزانية املقترحة للموسم املقبل واالتفاق 
على تعيني مراقب للحســابات، وشكرت رئيس 
وأعضاء مجلس اإلدارة على اجلهود التي بذلت 
وحصاد العديد من اإلجنازات املشرفة، ومتنت 
املزيد من اإلجنازات والدعــم من الهيئة العامة 
للرياضة ملواصلة العطاء وخدمة رياضة اآلباء 

واألجداد.

مثــل مجلــس اإلدارة في اجتمــاع اجلمعية 
العمومية كل من جاسم اخلرافي رئيس النادي 
واألعضاء خليفة اخلرافي وخالد املرزوق ومحاسب 
النادي محمد يوســف، فيما مثل الهيئة العامة 
للرياضة مفتش حســابات النادي عمر حسني. 
وشكر جاسم اخلرافي أعضاء اجلمعية العمومية 
على حضورهم للمرة الثانية العتماد التقريرين 
اإلداري واملالي ومناقشــة كل األعمال التي متت 
خالل املوسم وامليزانية املقترحة للموسم املقبل.

جانب من تدريبات األزرق
)محمد هنداوي(


