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»األوملبي« يستعد بقوة على ستاد جابر

عبدالعزيز جاسم 

يواصل منتخبنا األوملبي تدريباته اليومية 
على امللعب الفرعي لستاد جابر وذلك ضمن 
استعداداته الستضافة منافسات املجموعة 
اخلامسة املؤهلة إلى نهائيات آسيا في تايلند 
يناير املقبل ملنتخبات حتت ٢3 عاما، حيث 
ضمــت مجموعة األزرق منتخبات ســورية 
واألردن وقيرغيزستان. وارتفع عدد حضور 
الالعبني الذين مت اختيارهم إلى 3١ العبا، فيما 
غاب باقي الالعبني بســبب بعض الظروف 
من بينها اإلصابات. ويســعى اجلهاز الفني 
بقيادة املدرب الكرواتي دينكو جيليتش إلى 

تقليــص القائمة قبل املغادرة إلى معســكر 
البحرين املقرر له ٦ مارس املقبل والذي من 
خالله مع منتخب البحرين وديا على أن يتم 
حتديد الفريق اآلخر خالل فترة املعسكر الذي 

سينتهي في ١5 منه.

أزرق الشباب يلتقي اإلمارات
هذا ويخوض منتخبنا الوطني للشباب 
أولــى مبارياته في بطولة البحرين الدولية 
الثانية للشــباب عندمــا يلتقي مع اإلمارات 
فــي املنامــة، على أن يختتم أزرق الشــباب 
مواجهاتــه اخلميــس املقبل أمــام البحرين 

مستضيف البطولة.

زوران لـ »األنباء«: »سلة« اجلهراء في مشكلة!
هادي العنزي

أكــد مــدرب الفريــق 
الســلة  لكــرة  األول 
بنــادي اجلهــراء زوران 
كريكويتــش أن فريقــه 
مير مبشــكلة كبيرة قبل  
املمتاز  الــدوري  انطالق 
لكرة السلة في األول من 
مارس املقبــل، مبينا أن 
التــي حلقت  اإلصابــات 
بنجمــي الفريق عبداهلل 
الصــراف وعبدالعزيــز 

ضاري وتغيــب نايف الصندلي ســتؤثر 
سلبا على جاهزية الفريق واستعداده قبل 

مواجهة القرين اجلمعة املقبل.
وأبــدى زوران في تصريح لـ »األنباء« 
عدم رضاه عن فقــدان اجلهراء للقب درع 
االحتاد الذي أحرزه املوسم املاضي وأحرزه 
الكويت، مضيفا: »قدمنا مستويات جيدة 
فــي البطولة ولكن اخلســارة من الكويت 
جاءت ســببا رئيســيا لعدم تأهلنا حيث 
شاركنا أمام فريق جاهز فنيا وبدنيا ولديه 
عــدد كبير من الالعبــني املتميزين، ولعل 
للخسارة أســبابها األخرى وأولها تأخير 
انطــالق البطولة والتــي كان مقررا لها ٦ 

ديســمبر، حيث بدأت ٢٠ يناير، فضال عن 
كون الفريــق يعاني من غيابات مهمة مما 
أجبرتنا على االستعانة بـ 4 العبني شباب 
من فريقي حتت ١7 و١٩ سنة تواليا، وهذا 

يبني حالة الفريق«. 
وأكد كريكويتش أنه ال خيار أمامه في 
الدوري املمتاز سوى اللعب بروح قتالية 
عالية والقتال حتى املباراة األخيرة لتعويض 
النقص احلاد الذي يعانيه فريقه الســيما 
في العبــي اخلبرة، الفتا إلــى أن الكويت 
والقادسية هما األقرب للمنافسة على اللقب 
والفوز بالدوري وإن رجح كفة األول، في ظل 
وجود هامش محدود نسبيا للفرق األخرى.

خالص العزاء للفضلي
يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء 
واملواساة حلارس مرمى األزرق السابق 
خالد الفضلي وحارس مرمى القادسية 

أحمد الفضلي لوفاة شقيقهما صباح.
 تغمــد اهلل الفقيد بواســع رحمته 

وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ناصر العنزي

يخوض القادســية مساء 
اليوم أول مهمة له في بطولة 
كأس االحتاد اآلسيوي عندما 
يحل ضيفا على العهد اللبناني 
في مواجهــة قوية جتمعهما 
علــى ملعــب مدينــة كميــل 
شــمعون في بيــروت ضمن 
التــي تضم أيضا  املجموعة 
املالكية البحريني والسويق 
العمانــي. وكان األصفــر قد 
أجرى تدريباته فور وصوله 
لبنان مبشاركة جميع العبيه. 
وسبق لألصفر أن حقق كأس 
البطولة عام ٢٠١4 على حساب 
أربيل العراقي. وأشرف املدرب 
الرومانــي إيوان مارين على 
تدريبات الفريق قبل مباراة 
اليوم بحضور جميع العبيه، 
والذي انضم إليهم يوســف 
ناصر بعدما تأخر في املغادرة 
مــع الوفد، ومــن املتوقع أن 
يجري املــدرب تعديالت في 
التشكيلة كعادته في املباريات 
السابقة في الدوري ووضح 
عــدم اعتماده علــى الثنائي 

األجنبي رونالد وانغا وأكسل 
ماي بعدما تكرر جلوســهما 
على مقعد االحتياط في عدة 
مباريــات لكنــه قد يشــرك 
أحدهمــا اليــوم حيــث دأب 
املدرب علــى التغيير الدائم 

في صفوفه.
القادسية  وتختلف مهمة 
اليــوم عــن مهامــه احمللية 
حيــث يخــوض مواجهة في 
ملعــب اخلصــم مبســاندة 
جماهيرية، لذلك على مدرب 
القادســية حتصــني دفاعــه 
والتنبيه على املدافعني بحسن 
التغطية ومراقبــة مهاجمي 
اخلصــم جيدا حيــث كثرت 
األخطاء فــي الدفاع وآخرها 
أمام كاظمة »٢-٢«، كما يجب 
على احلارس خالد الرشيدي 
اخلــروج للكــرات العرضية 
وقت احلاجــة إلراحة الدفاع 
لذلك فإن عناصر القادســية 
بالــروح  اليــوم  مطالبــون 
القتاليــة داخل امللعــب. أما 
الفريق املضيف العهد فيتصدر 
الدوري اللبناني برصيد خال 
من اخلسارة ويدخل املباراة 

مارين: احلظوظ متساوية.. ومرمر: نعرف قوة املنافس
بيروت - ناجي شربل

أكد  مدرب القادســية الروماني ايوان 
مارين أنه ميتلك عناصر اخلبرة، معتبرا 
أن حظوظ الفرق متساوية، مشيرا إلى أن 
املنافس العهد قــوي وميتلك عناصر في 
املنتخب اللبناني لذلك الفريق األقل ارتكابا 
لألخطاء هو الذي يستطيع حتقيق الفوز. 
جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي الذي 
يسبق املباراة في بيروت للمدربني وبحضور 

العب من كل فريق.
وأضاف: يرتكب فريقي أخطاء كبيرة 
حترمه من الفوز فــي املباريات وهذا ما 
سنحاول منعه  اليوم، معتبرا أن فترة الغياب 
الكويتية عن البطولة اآلسيوية أثرت على 
مستوى الكرة من النواحي الفنية ولتعاقدات. 
من جهته، قال احملترف السوري  إسراء 

العهد  احلموية إن فريقه يحترم منافسه 
ونأمل في حتقيق الفوز، السيما أن األمور 
الفنية بالنادي مستقرة ونسعى الى تقدمي 

أداء جيد.
من جانبه، قال مدرب العهد باسم مرمر 
إنه يعرف متاما قوة املنافس وتابعته بأدق 
التفاصيل ولكن فريقه أصبح ميتلك اخلبرة 
اآلســيوية الكافية من حيث مشــاركاته 
األخيرة املميزة، خصوصــا أنه  ميتلك 
الرغبة والطموح الكبيرين إلحراز البطولة 

اآلسيوية. 
وتابع: االستهتار غير موجود في فريقه 
وسيقوم بوضع خطة مغايرة عن التي لعب 
فيها في املباريات األخيرة، مشيرا إلى أن 
ابتعاد القادسية في السنوات األخيرة لن 
يؤثر على مســتواه احلقيقي، حيث يبقى 

مارين ومرمر خالل املؤمتر الصحافياسما كبيرا في سماء الكرة اآلسيوية.

»قدامى األزرق« يخسر أمام قطر في لقاء استعراضي بالدوحة
الدوحة - فريد عبدالباقي

خــاض فريــق قدامــى 
وديـــــة  مبــاراة  األزرق 
أمام نظيره  اســتعراضية 
القطري والتــي جرت بني 
الفريقني في سوق واقف في 
إطار املشاركة املتميزة من 
قطر في االحتفاالت الوطنية 
للكويت سواء في الدوحة أو 
في الكويت، حيث انطلقت 
من اخلميــس املاضي عدد 
الفعاليــات االحتفالية  من 
باأليــام الوطنية للكويت، 

والتي تختتم اليوم.
الفعاليات  وحتمل هذه 
التي تنظمها جلنة الفعاليات 
باملكتب الهندسي اخلاص، 
واحــد«،  »شــعب  اســم 
وتتضمــن فنونا شــعبية 
البلديــن،  مشــتركة بــني 
وأوبريــت »وطــن واحد« 
الــذي احتضنــه مســرح 
املوسيقار عبدالعزيز ناصر 
بسوق واقف، وحفالت فنية 
يحييهــا فنانون كويتيون 
وقطريون، فضال عن مباراة 
في كرة القدم جتمع قدامى 
جنوم قطر والكويت، والتي 

ترأس الوفد عضو مجلس 
الكويتــي  االحتــاد  إدارة 
خالد الشمري، وضم الوفد 
الزميل جابر نصار، وجنوم 
الكرة الكويتية القدامى في 
مقدمتهــم بدر حجــي قائد 
الفريق وجمال مبارك وفرج 

لهيب وبشار عبداهلل. 
وقدم الشمري وأعضاء 
الوفــد الكويتــي التهنئــة 
لرئيس االحتاد والشــعب 
القطــري مبناســبة فــوز 
العنابي بلقب كأس آســيا 
للمــرة األولى في تاريخه. 
أعــرب  اللقــاء  وعقــب 
الشمري عن سعادة الوفد 
الكويتي بالتواجد في قطر 
وقال: »يســعدنا ويشرفنا 
أن نتواجــد بــني أشــقائنا 
القطريــني، وهو أمر ان دل 
على شــيء فإمنا يدل على 
املكانة التي حتتلها الكويت 
والكويتيون في قلوب كل 

القطريني«.
وأعلن الشمري مشاركة 
األزرق فــي خليجــي ٢4 
بالدوحة، مضيفا: »نتمنى 
إقامة البطولة مبشاركة كل 

األشقاء في قطر«. 

خالد الشمري يقدم تي شيرت األزرق لرئيس االحتاد القطري بحضور بدر حجي وجابر نصار

ونهيــر  مبــارك،  جمــال 
الشــمري، وأحمد موسى، 
وصالــح البريكــي، وفرج 
لهيب، ومحمــد العدواني، 
وبدر حجي، وسامر املرطة، 
وسمير عبدالعزيز، وبشار 
عبداهلل، بقيادة املدرب ثامر 

عناد العنزي.

وكان رئيــس االحتــاد 
القطري لكرة القدم الشيخ 
حمد بن خليفة بن أحمد آل 
ثاني قد استقبل مبكتبه وفد 
منتخب قدامى األزرق الذي 
وصل إلــى الدوحة بدعوة 
من االحتاد القطري خلوض 
املباراة االستعراضية، حيث 

أســفرت عن فــوز العنابي 
الترجيــح 4-٢  بــركالت 
بعد انتهاء الوقت األصلي 
بالتعادل اإليجابي ١-١، حيث 
تقدم لقطر عادل درويش، 
وتعــادل لــألزرق صالــح 

البريكي.
وضمت تشكيلة األزرق، 

األصفر يواجه »العهـد« وجماهيره
في الظهور األول له بكأس االحتاد اآلسيوي
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األرض  بعاملــي  متســلحا 
واجلمهــور واســتعد بكامل 
عناصره وتضم صفوفه ثالثيا 
محترفا هم: الهداف البلغاري 
مارتن توشيف والنيجيري 

عيســى يعقوب والســوري 
املدافع أحمد الصالح.

القادسية باألسود
واســتقر الفريقان خالل 

االجتماعي الفني الذي سبق 
املبــاراة، علــى أن يرتــدي 
القادسية اللبس االحتياطي 
األسود، فيما سيرتدي العهد 

عناد لـ »األنباء«: العبو الصليبخات خذلونا!لونه املعتاد األصفر.  
هادي العنزي

الكــرة  مديــر  أبــدى 
بنــادي الصليبخــات ماجد 
عناد اســتياءه الشــديد من 
اللتني تلقاهما  اخلســارتني 
الفريــق األول في اجلولتني 
املاضيتني أمام خيطان ٠-٢ 
والساحل ١-3 تواليا مما أدى 
إلى انحسار حظوظ األحمر 
في املنافســة علــى البطاقة 
 VIVA الثانية املؤهلة لدوري
املمتاز لكرة القدم. وأكد عناد 

في تصريح لـ »األنباء« أن السبب الرئيسي 
وراء اخلسارتني هو عدم تقدمي الالعبني لألداء 
املتوقع منهم، مضيفا: »الالعبون خذلونا بكل 

وضوح وستكون لنا وقفة 
جــادة عقب انتهاء املوســم 
الوضــع ووضع  لتصحيح 
النقاط على احلروف وعلى 
كل منا حتمل مسؤولياته«. 
وأشاد عناد باجلهازين الفني 
واإلداري للفريق، مؤكدا ان 
املدرب القدير أنور يعقوب 
محل ثقة وتقديــر كبيرين 
لدينا وقد قدم الكثير للفريق 
منــذ توليه مهــام التدريب 
منتصف املوسم، الفتا، ثقتنا 
متجــددة باملــدرب الوطني 
وجهازه املســاعد، كما نشــيد بالدعم الكبير 
الــذي قدمه رئيس وأعضــاء مجلس اإلدارة 

للفريق منذ مطلع املوسم وحتى اليوم.

)زين عالم( زوران كريكويتش خالل قيادته تدريبات اجلهراء 

ماجد عناد

ناصرالعنزي

خرج الكويت »األبيض« 
بنقطة من مباراته مع االحتاد 
السوري بعد تعادلهما سلبا 
في املبــاراة التي جمعتهما 
أمس على ستاد نادي الكويت 
في افتتاح املجموعة الثانية 
لكأس االحتاد اآلسيوي لكرة 

القدم.
لم يستطع الكويت تهديد 
خصمــه بشــكل فعلــي في 
الشــوط األول رغم تناقله 
الكرات بشكل سليم الفتقاده 
إلى املهاجم املخلص للكرات، 
حيث وضــح غياب املهاجم 
اخلطــر جمعة ســعيد مما 
أحدث صعوبة في اختراق 
دفــاع اخلصم، وغــاب عن 

األبيض باإلضافة إلى سعيد 
املهاجــم البرازيلي لوكاس 
سيلڤـــا وطالل جازع وأشرك 
املدرب محمـــد عبداهلل كال 
من عبداهلل البريكي وطالل 
ميــدو  وحميــد  الفاضــل 
وشريدة الشريدة في الوسط 
وفيصــل زايد ويعقـــــوب 
الطراروة في املقدمة وتناقل 
العبو الكويت الكرات مينة 
ويســرة وحصلــوا علــى 
فرصتــني ثمينتــني واحدة 
الهاجــري  للمتقــدم فهــد 
وسدد الكــرة ضعيفـة بيد 
احلارس وتكفلت العارضــة 
برد كــــرة ثابتة وسددهــا 
طــالل الفاضل قوية ارتدت 
من الدفاع، ولــم يكن دفاع 
الكويت حذرا فــي التعامل 

مع هجمات االحتاد وتعرض 
مرمى حميد القالف حملاولتني 
وأحسن األخير في التصدي 

لهما.
الثانــي  الشــوط  وفــي 
تبــادل الفريقــان الهجمات 
مــع أفضلية لألبيض ولكن 
بــال وصــول للمرمى حيث 
كانــت كرة األبيــض تصل 
إلى مشارف منطقة اجلزاء 
وتعــود مــرة اخــرى ممــا 
سهل للخصم قطع الكرات، 
وردت العارضة اخطر فرص 
االحتاد من كرة سددها عمر 

مشهداني.
أدار املبـــــاراة احلكــــم 
القيرغيستــاني تيمـــــور 
فايزولــني وأحســــن فــي 

فيصل زايد محاوال اختراق دفاعات االحتاد السوري  )املركز اإلعالمي بنادي الكويت(إدارتهــا.

»األبيض« يخرج بنقطة من االحتاد السوري


