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اخلميس ١١ اكتوبر ٢٠١٨

ً الكويت يهزم اجلهراء برباعية وديا
فاز الكويت على اجلهراء 4-0 في املباراة الودية التي جمعتهما مساء اول من امس في اطار االستعدادات 
املستمرة للفريقني خالل فتره التوقف الدولي. وسجل أهداف األبيض راضي جمال هدفني وكل من مشعل 
خالد ومحمد البذالي هدفا، ولعب الكويت املباراة بتشكيل مكون من عبدالرحمن احلسينان حلراسة املرمى 
وفي الدفاع فهد صباح ومشاري غنام ومحمد البذالي وسامي الصانع وفي الوسط عبداهلل البريكي وشاهني 
اخلميس وراضي جمال وشريدة الشريدة وفي املقدمة جمعة سعيد ومشعل خالد.
مبارك الخالدي

ناصر العنزي

يخوض منتخبنا الوطني جتربة 
دولية ودية أمام منتخب لبنان مساء 
اليوم على ملعب نادي الكويت ضمن 
مباريــات »FIFA DAY« اســتعدادا 
لالســتحقاقات املقبلة وحرصا على 
إعــداده علــى افضــل صــورة ومنح 
الفرصة في كل جتربة إعدادية لعناصر 
جديدة تتطلع للمشاركة األساسية.

واختــار مــدرب األزرق الكرواتي 
روميو يوزاك ٢5 العبا ملباراة اليوم 
واملباراة املقبلة مع أستراليا ١5 اجلاري 
ومــن بينهم العبون مت اســتدعاؤهم 
ألول مرة بعدما قدموا مستويات جيدة 
وهم حسني املوسوي وغازي القهيدي 
وعمر احلبيتر ومشاري العازمي وحمد 

احلربي ومدافع النصر علي عتيق.
  وهــذه التجربة هــي الثانية التي 
يشرف فيها املدرب يوزاك على منتخبنا 
الوطني بعد التعاقد معه في الصيف 
املاضي، وكانت األولى مع العراق في 
ســبتمبر املاضي وانتهــت بالتعادل 
اإليجابي ٢-٢، وكشفت هذه املباراة 
للمدرب بعــض الســلبيات من أجل 
عالجهــا واإليجابيات لتعزيزها، كما 
انهــا مكنت يوزاك مــن االطالع على 
مستويات الالعبني عن قرب وهي مع 
مبــاراة اليوم بالطبع ليســت كافية 
للمدرب من أجل الوقوف على التشكيلة 

املناسبة.
كما ميلك املدرب متسعا من الوقت 
خلوض جتارب أخرى واختيار األفضل 
من الالعبني، حيث ان أقرب استحقاق 

خارجي سيكون بعد عام تقريبا لذلك 
فإن املدرب مطالب مبتابعة جميع الفرق 
واختيار العناصر املســتحقة وإبعاد 

من لم ينجح في التجربة.
وتضم تشكيلة املنتخب عددا من 
العناصــر الشــبابية وذات اخلبرة، 
ودخل فهد العنزي وفهد األنصاري في 
مراحل عالجية للوقوف على حالتهما 
البدنية قبل مشــاركتهم، كما أصيب 
طــالل الفاضل في عضلة الفخذ ومن 
املتوقع عدم مشاركته في مباراة اليوم 
من أجل إعداده ملباراة اســتراليا يوم 

االثنني املقبل.
ومباراة اليوم تعد فرصة لالعبني 
من أجل التجانس والدخول في أجواء 
املباريــات الدولية ومنهــم من ميلك 
اخلبــرة في مثل هذه األجواء، كما ان 

املــدرب يوزاك مطالب مبنح الفرصة 
للعناصــر التي مت ضمهــا مثل حمد 
احلربــي وعلي عتيــق ومحمد خالد 

وحسني املوسوي.
أمــا املنتخــب اللبناني فيســتعد 
للمشاركة في كاس آسيا والتي ستقام 
في يناير املقبل في اإلمارات، ولعب في 
الشــهر املاضي مباراة إعدادية تغلب 
فيها على األردن وتضم صفوفه عناصر 

ذات مستوى جيد.

مبارك الخالدي

قال مدرب املنتخب االوملبي راجكو ماجيك بعد خســارة املنتخب 
اول من امس امام منتخب البحرين 1-2 اننا ال زلنا في مرحلة تطبيق 
االختبارات قبل االستقرار على قائمة الـ25 العبا خلوض التصفيات 
اآلسيوية مارس املقبل ولذلك اخترنا اربعة عناصر جديدة لهذه الدورة، 
وال شك ان مثل هذه الدورات فرصة مناسبة الختبار جودة الالعبني. من 
جانبه اكد عضو مجلس ادارة احتاد الكرة وعضو اللجنة الفنية احمد 
عجب ان برنامج اعداد املنتخب االوملبي يسير وفق البرنامج الزمني 
احملدد للوصول الى افضل تشكيلة للمنتخب قبل خوض االستحقاقات 
الرسمية. وقال اننا نسعى لالستفادة القصوى من خالل هذا التجمع 
والتجمع املقبل في نوفمبر في االمارات ليكون هذا املنتخب خير سفير 
للكرة الكويتية السنوات املقبلة. بدوره أشاد مدير املنتخب البحريني 
االوملبي الشيخ احمد آل خليفة بتجمع ثالثة منتخبات اوملبية في ستاد 

ثامر على ارض الكويت وقال ان فكرة الدورة رائعة.

استقبل عضو مجلس األمة فراج العربيد العب النصر والعربي 
واألزرق السابق طالل نايف، وقدم له الدعوة حلضور مباراة اعتزاله، 
التي ســتقام حتت رعاية رجل األعمال بدر العتيبي، والتي ستجمع 
منتخب الكويت الوطني مع املنتخب البحريني الشــقيق وديا يوم 
15 نوفمبر املقبل. ومتنى العربيد مســتقبال أفضل لنايف بعد قرار 
االعتزال وأن يفيد اللعبة إداريا أو فنيا، فيما قدم طالل نايف الشكر 

إلى العربيد على املساهمة في اعتزاله.

بيروت - ناجي شربل

ضرب هومنتمــن بيروت حامل اللقب موعدا مع نادي بيروت 
املضيف في الدور نصف النهائي لبطولة األندية العربية الـ 31 في 
كرة السلة التي يستضيفها نادي بيروت في مجمع الشياح الرياضي 
البلدي تكرميا للراحل هنري شلهوب، بعد ان فاز هومنتمن في ختام 
الدور ربع النهائي على العربي القطري 84-73، فيما فاز بيروت في 
وقت ســابق على الفتح السعودي 92-64 في ثالث مباريات الدور 
ربع النهائي علما ان بيروت يخوض جتربته العربية األولى، كذلك 
تغلب االحتاد الســكندري املصري على مواطنه وجاره سبورتنغ 
السكندري 81-62 في ثاني مباريات الدور ربع النهائي. وكان جمعية 
ســال املغربي وصيف النســخة املاضية على ارضه أول املتأهلني 
للدور نصف النهائي، بفوزه في افتتــاح الدور ربع النهائي على 
فريق النصر السعودي 87-68، وعليه سيلتقي االحتاد السكندري 

وجمعية سال في أولى مباراتي الدور نصف النهائي. 
وتختتم البطولة اجلمعة غدا باملباراة النهائية التي سيكون احد 

طرفيها فريق لبناني.

يعقوب العوضي

يعقد مجلس إدارة احتــاد كرة اليد 
اجتماعا مساء اليوم التخاذ القرارات 
الالزمة بحق املتورطني في املشاجرة 
التي وقعــت أثناء مباراة كاظمة مع 
العربي أول من أمس ضمن اجلولة 
الرابعة من دوري الدمج، والتي اشتبك 
فيها بعض العبي البرتقالي مع عناصر 

القــوات اخلاصة باأليدي، اثر احتجاج 
العب الدائرة سالم عبد السالم على قرارات 

الطاقم التحكيمي املكون من محمد بويابس وأحمد اجليماز ومراقب 
املباراة مشاري الرميح. وكانت عناصر القوات اخلاصة قد تدخلت 
لفض النزاع إال ان فتيل املشــاجرة اشتعل بعد اشتباك سالم 
عبدالسالم مع احد العناصر األمنية. وتوجهت العناصر األمنية 
الى مخفر الدعية لرفع شــكوى في حق املتورطني باملشاجرة، 

فيما رفع حكام املباراة تقريرا الى مجلس إدارة االحتاد.
إلى ذلك، مت إيقاف الالعب سالم عبدالسالم مباراتني متتاليتني 
لسوء لسلوك، وذلك بعد تلقيه البطاقة احلمراء، كما رفع حكام 
املباراة تقريرا الى جلنة املســابقات لتغليظ العقوبة او االكتفاء 
بها حســب ما تراه مناســبا، ومن املتوقع تغليظ العقوبة اثر 
األحداث التي دارت. إلى ذلك، وفي اجلولة نفســها فاز برقان 
على خيطان بنتيجة 22 ـ 20 في املباراة التي جمعتهما مســاء 
اول من امس على صالة الشــهيد فهد األحمد مبقر احتاد اليد 
في الدعية ليرفع برقان رصيده الى 6 نقاط وبقي خيطان على 

رصيده السابق بنقطة واحدة.

فراج العربيد يتسلم درعا تكرميية من طالل نايف

هومنتمن بيروت يتطلع إلى الدفاع عن لقبه العربي

ماجيك: ما زلنا في مرحلة االختبارات

العربيد يشيد مبسيرة نايف

فريق لبناني في نهائي السلة العربية

احتاد اليد يجتمع.. وعقوبات متوقعة 
على العبي كاظمة

سفارة لبنان حتتفي بنجوم منتخب األرز

هادي العنزي

رحبت القائمة باألعمال الديبلوماسية 
في الســفارة اللبنانية نسرين بوكرم 
بوفــد منتخب بالدها لكــرة القدم في 
بلــده الثاني الكويت، وذلك في احلفل 
االجتماعي الذي أقامته السفارة مساء 
أمس األول على شرف املنتخب اللبناني 
الذي ســيلتقي األزرق اليوم.  وقالت 
بوكرم لـ »األنبــاء« ان فرحتنا غامرة 
بلقــاء جنوم لبنــان، ولن يكون هناك 

خاسر في لقاء الشــقيقني اليوم، فإذا 
فــاز لبنان فهو فوز للكويت والعكس 
صحيح. من جانبه، أبدى املدير الفني 
اللبنانــي املونتينغــري  للمنتخــب 
ميودراج رادولوفيتش سعادته بالعودة 
للكويت مجددا، وقال لـ »األنباء«: إننا 
جئنا في مهمة عمل نسعى من خاللها 
إلى الوقوف على احلالة الفنية للعديد 
من الالعبني، ومواجهة الكويت جتربة 
مفيــدة للمنتخبني. بدوره، أكد رئيس 
جلنــة العالقات العامــة باحتاد الكرة 

حمزة الشــطي أن لقاء األشقاء اليوم 
مكسب للجميع، وال يوجد خاسر بغض 
النظر عن نتيجة املباراة، ونتمنى أن 
نشــهد مباراة ممتعة تليق مبســتوى 
املنتخبني. وتوقع صانع ألعاب منتخب 
لبنان ربيع عطايا أن يشهد اللقاء الدولي 
مع الكويت منافســة وندية. وقال ان 
لقــاء املنتخبني نادرا مــا يكون عامرا 
باألهداف في املواجهات الرسمية، ونأمل 
أن يكــون لقاء اليــوم ممتعا ومخالفا 

للنتائج السابقة.

)احمد علي( نسرين بوكرم تتوسط احلضور خالل االحتفاء مبنتخب لبنان 

حسن: تجربة »بيراميدز« مستمرة

أغيري يبحث مشاكل دفاع »الفراعنة«

القاهرةـ  سامي عبدالفتاح

يعقــد اليــوم املكســيكي خافيير 
اغيري املديــر الفنــي ملنتخب مصر 
لكرة القدم مؤمترا صحافيا قبل املران 
الرئيسي للمنتخب استعدادا ملباراته 
مع سوازيالند غدا اجلمعة في اجلولة 
الثالثة لتصفيات بطولة األمم األفريقية، 
والتي تقام مبلعب السالم في القاهرة 
بحضور ١5 ألف مشجع من اجلماهير 

املصريــة. واكتملت صفوف منتخب 
مصــر بانضمام جميع الالعبني الـ٢5 
ملباراتي سوازيالند املقرر لهما يومي 
١٢ و١6 أكتوبــر اجلاري في اجلولتني 
الثالثة والرابعة من التصفيات، بعد أن 
وصل علي غزال وعمرو طارق وعمرو 

وردة ومحمد صالح.
ويشهد املنتخب أزمة في خط الدفاع 
وحتديدا البديل ألحمد حجازي الذي 
يغيب عن اللقاء لإليقاف، حلصوله على 

إنذاريــن، حيث يرى أغيري أن أقرب 
الالعبني لسد مكان حجازي هو علي 
غزال العب الوسط املدافع، مع تغيير 
خطة اللعب لتعتمد على الدفع مبحمد 
النني وطارق حامد في الوسط املدافع 
فقط. من جانب آخر، أكد املشرف على 
الكرة في نادي بيراميدز أحمد حسن ان 
جتربة بيراميدز مستمرة حتى يكتمل 
جناحها، نافيا أي نية لتفكيك الفريق 

في االنتقاالت الشتوية.

عبدالعزيز جاسم

قال مدرب املنتخب الوطني األول لكرة القدم الكرواتي 
روميــو يوزاك ان املباراة الوديــة الثانية لألزرق التي 
ســتكون امام منتخب لبنان مهمة جدا بسبب اختيار 
عدد من الالعبني اجلدد، كما انها ستكون أيضا مبنزلة 
إعداد جيد للتصفيات اآلســيوية التي ســتقام بعد ما 
يقارب العام، مشيرا إلى ان مشاري العازمي سيشارك 

في مباراة اليوم.
جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي الذي عقد باحتاد 
الكرة صباح امس بحضور مدرب لبنان املونتينيغري 

ميودراغ رادولڤيتش والالعب علي حمام والعب وسط 
األزرق مشاري العازمي.

وأضاف يوزاك ان اختيــاره لالعبني جاء من أجل 
إشراكهم وإعطائهم الفرصة لكن بعض الظروف خالل 
املباراة قد تفرض عليك عدم اشراك بعضهم. من جهته، 
أكد جنم الوسط مشاري العازمي أن املنتخبني يعرفان 
بعضهما جيدا لذلك ســتكون ممتعة وتليق باسميهما 
السيما أن املنافس لم يخسر منذ 16 مباراة. أما مدرب 
لبنان ميودراغ فقال: ان املباراة مبنزلة استعداد لنهائيات 
كأس آسيا وأعرف العبي األزرق جيدا لتدريبي كاظمة 
واجلهراء وسعيد لوجود مشاري العازمي في املنتخب. 

واضاف ان كل مدرب يبحــث عن الفوز في املباريات 
لكن ايضــا هناك العبون جــدد مت ضمهم ويجب ان 
أمنحهم الفرصة للوقوف على مستواهم لكنني سألعب 
بطريقة هجومية لرغبتي في الفوز، مشيرا الى أن هناك 
3 غيابات مؤثرة لإلصابة، وهم: حسن معتوق وجوان 

العمري ونور منصور. 
بدوره، قــال العب املنتخب اللبناني علي حمام انه 
يعتبر املباراة مبنزلة بطولة ألن منتخب بالده لم يتعرض 
ألي خسارة منذ 16 مباراة ونريدها ان تكون مع األزرق 
الـ 17 وهو أمر سيمنح العبي الكويت دافعا ايضا ألن 

يوقفوا لبنان، لذلك أتوقع ان تكون مباراة ممتعة.

رئي�س واأع�ضاء جمل�س الإدارة والأ�ضرة الريا�ضية

وجميع العاملني
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يتقدمون باأحر التعازي القلبية من
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غازي بداح العتيبي
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هل ينجح روميو في اختباره الثاني أمام لبنان اليوم؟

يوزاك: املباراة إعداد قوي.. ورادولڤيتش: أعرف العبي األزرق جيداً

لبنان الكويت
كويت سبورت
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روميو يوزاك وميودراغ رادولڤيتش 
ومشاري العازمي وعلي حمام 

خالل املؤمتر الصحافي
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