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االربعاء ١٩ يونيو ٢٠١٩ رياضـة

«السداسية» ناقشت في لوزان
جناح خارطة الطريق

رسميًا.. خليل تقدم باستقالته

مبارك اخلالدي

بحثت اللجنة السداسية 
في لوزان امس النجاح الذي 
الطريق  حققتــه خارطــة 
املتفق عليها بني اجلانبني 
الكويتــي والدولــي لرفع 
اإليقاف بشــكل نهائي عن 
النشاط اخلارجي للرياضة 
الكويتية، ومثل الكويت في 
االجتماع مدير عام الهيئة 
العامــة للرياضة د.حمود 
فليطــح ونائبه لشــؤون 

الرياضــة د.صقــر املال واحملامــي صالح 
القحطاني، كما حضره حسني املسلم وأعضاء 

اللجنة القانونية باللجنة 
األوملبية الدولية.

اســتعرض االجتمــاع 
النتائج األخيــرة خلارطة 
الطريق واملتمثلة في جناح 
العمومية  انعقاد اجلمعية 
الرياضيــة ١٢  لالحتــادات 
اجلــاري وحتديــد يوم ٣٠ 
اجلــاري موعــدا النتخاب 
مجلــس إدارة جديد للجنة 
األوملبيــة الكويتيــة، وهي 
اخلطــوة األخيرة خلارطة 
الطريــق، اذ مــن املقرر أن 
تتخــذ اللجنــة األوملبيــة الدوليــة قرارها 

التاريخي برفع اإليقاف.

قدم األمني العام الحتاد كرة القدم د.محمد 
خليل استقالته صباح أمس من منصبه على 
أن يتم عرضها على مجلس إدارة االحتاد 

في اجتماعه املقرر عقده اليوم األربعاء.
وساهم خليل خالل فترة توليه منصب 
األمني العام في إدارة االحتاد بنجاح خصوصا 
خالل فترة اإليقاف والتي دامت ملا يقارب 

الثالث سنوات وما صاحبها من صعوبات 
على املستوى احمللي والدولي. كما كان له 
دور في تقدمي مشروع كبير بالتعاون مع 
االحتاد الدولي لكرة القدم لتطوير منظومة 
العمل اإلداري باالحتاد والعمل على تكملة 
الكويتية متهيدا إلنشاء  تراخيص األندية 

رابطة دوري احملترفني لألندية.

د.حمود فليطح

..ومنافسة بني القادسية والعربي على السويلم

سلوڤيني أو كرواتي لقيادة «يد» األخضر

شباب أزرق الطائرة إلى إسطنبول

يعقوب العوضي

اشتعلت املنافسة بني الغرميني التقليديني 
القادســية والعربــي مبكــرا وقبــل انطالق 
املنافسات احمللية للعبة كرة اليد، حيث يسعى 
األخضر لتجديد عقد العبه مشعل السويلم 
والذي ظهر بصورة جيدة املوسم املاضي مع 
الفريــق، إال انه يتعني علــى الالعب العودة 
في بداية املوسم اجلديد الى صفوف األصفر 
بســبب ارتباطه مع الفريق قبل ٣ ســنوات 

بعقد انتقال رسمي في املوسم الذي شطبت 
فيه يد األصفر على خلفية انسحاب الفريق 
من بطولة الدوري والكأس، وبحسب القوانني 
واللوائح اجلديدة وخارطة رفع اإليقاف عن 
اليد الكويتية يعود جميع العبي القادســية 
مبختلف الفئــات العمرية الى األصفر بداية 
من املوســم اجلديد. وفي هــذا اإلطار، أكدت 
مصادر مطلعة في القلعة الصفراء أن عودة 
السويلم لالصفر محسومة، أما قرار اإلبقاء 

عليه ضمن الفريق فيعود للجهاز الفني.

يعقوب العوضي 

ينتظــر اجلهاز اإلداري للعبة كرة اليد 
بالنادي العربي اجتماعه مع مجلس إدارة 
النادي للوقوف على هيكلة اجلهاز الفني 
للفريق األول وفرق املراحل السنية للعبة، 
حيث وضع األخضر عدة سير ذاتية ملدربني 
من أوروبا لقيادة الفريق األول أحدهم من 
سلوڤينيا وآخر من كرواتيا، ومن املرجح أن 
يتعاقد األخضر مع املدرب السابق ملنتخبنا 
الوطنــي «تونيك دريســكوفيتش» حيث 
أكدت مصادر أن السيرة الذاتية له حتظى 
بكثير مــن االهتمام ملا ميلكــه من معرفة 

وطيدة بالالعبني.
الى ذلــك انضم للفريــق األول العبان 
من فريق الشــباب حتت ١٩ سنة هما فواز 
مبارك ويشغل مركز الظهير األيسر، وصانع 
األلعاب ســالم ماهر ويأتي انضمامهما في 
إطار االســتعانة بخدمــات العبي املراحل 

السنية.
وكان العربي قد احتل وصافة الدوري 
املمتاز في املوســم املاضي وكذلك وصافة 
كأس االحتاد، وظهر األخضر بصورة جيدة 
بعد موســمني عانى فيهما األمرين بسبب 
تراجع املستوى الفني العام وتقهقره إلى 

دوري الدرجة األولى.

غــادر البالد ظهر امــس وفد منتخب 
الطائرة حتت ٢٣ سنة متوجها إلى مدينة 
اسطنبول التركية إلقامة معسكر تدريبي 
هناك يســتمر حتــى ٢٦ يونيو اجلاري 
ضمن استعدادات األزرق للمشاركة في 
التصفيات اآلسيوية ملجموعة غرب آسيا 

التي ستقام في البحرين وتستمر لغاية 
اخلامــس من يوليو املقبل واملؤهلة إلى 
البطولــة اآلســيوية والتي ســتقام في 
ميامنــار خالل أغســطس املقبل وتضم 
مجموعــة األزرق الســعودية، وقطــر، 

والعراق، وفلسطني.

صراع على الكرة بني مشعل السويلم ويعقوب اسيري  حارس خيطان 
يفاضل بني ٤ أندية

يحيى حميدان

تلقى حارس مرمى الفريق األول لكرة القدم بنادي خيطان 
أحمد الدوسري ٤ عروض من أندية القادسية والكويت واليرموك 

والفحيحيل لالنتقال الى أحدها قبل انطالق املوسم اجلديد.
ويدرس الدوســري العــرض األفضل له، وقــال في حديث 
خاص مع «األنباء» ان هذا القرار أوال وأخيرا بيد إدارة النادي. 
مضيفا: «أنا شخصيا أرغب في خوض حتد جديد في مسيرتي 
الكروية بعدما قضيت سنوات طويلة في خيطان منذ طفولتي، 
ومثل هذه التحديات اجلديدة تنقل الالعب ملستويات أفضل».
وأوضح ان حتديد الوجهة املقبلة سيكون سابق ألوانه، إذ 
ان جميع العروض شفهية لم ترتق للصفة الرسمية بني إدارات 
األندية، مشــيرا الى أنه لم يضع أي شــروط مالية محددة او 

للعب أساسيا.
وأردف: «الالعب املمتاز يفرض وجوده في أي ناد وأنا أرغب 
بالتأكيد في املشاركة بصفة أساسية وهذا األمر ال يلغي وجود 

منافسة من حراس آخرين مميزين».

العتيبي لـ «األنباء»: الساحل لن يكون ضيف شرف في «املمتاز»
هادي العنزي

أكــد مدرب الفريــق األول 
لكــرة القدم بنادي الســاحل 
عبدالرحمن العتيبي لـ«األنباء» 
أن الفتــرة املقبلــة ستشــهد 
اســتعدادا خاصــا يختلــف 
عمــا كان عليــه في املواســم 
السابقة؛ نظرا ملشاركة الفريق 
في الــدوري املمتاز، فالرؤية 
الفنية اختلفت عما كنا عليه 
بداية املوســم املاضي، حيث 
كان التأهل للدوري املمتاز هو 
الهــدف األول وقد حتقق، أما 
اليوم فسيكون األمر مختلفا 
كليا باختالف نوعية املنافسني، 
ويتطلب حزمة إجراءات فنية 
تتواكب مع التحدي اجلديد في 
ظل دعم مجلس اإلدارة واجلهاز 

اإلداري للساحل.
وذكــر أنــه باإلمــكان أن 
تقســم فرق الدوري املمتاز 
مــن حيــث املســتوى الفني 
إلى نصفني، حيث جند فرق 
الساحل والشــباب والنصر 
واليرموك والتضامن متقاربة 
بدرجة كبيرة، فيما على اجلهة 
األخــرى هناك ٥ فرق أفضل 
فنيا وهي الكويت والقادسية 
والعربي والساملية وكاظمة 
وكل منها لديه ما ميكنه من 

الفوز بالبطوالت املختلفة.
وأضاف العتيبــي انه ال 

كان لهم الدور األبرز في تأهلنا 
للممتاز.

وذكــر: اننا نعــول على 
احملترفني كثيرا، وقد احتفظنا 
مبحترفني هما حسني نداي 
جوي ونداي اوسنيو بعدما 
قدما مستويات متميزة سواء 

للفريــق، أمــا فيمــا يتعلق 
البرازيليــني  باحملترفــني 
اآلخرين فإنهما سيخضعان 
للتقييم الفني الشــامل في 
التدريبي بصربيا  املعسكر 
الــذي ســيقام بــدءا من ١٢ 

أغسطس املقبل.

في دوري الدرجة األولى في 
كأسي األمير وولي العهد، كما 
لفت نظرنا املوسم املاضي 
مهاجــم الصليبخات تيتي 
بعدمــا ســجل ٩ أهداف مع 
فريقه الســابق، وعليه فإن 
هؤالء الثالثــة دعامة مهمة 

(محمد هنداوي) العتيبي يعّول على الشباب في الدوري املمتاز  

يوجــد خوف على الســاحل 
الذي ميلك احلافز والطموح 
الكافيني للتواجد ضمن فرق 
الوســط في الدوري املمتاز، 
مبعنى أن الساحل لن يكون 
ضيف شرف، وسنعتمد على 
الشباب بدرجة كبيرة الذين 

أزرق الناشئني يتغلب على «كورفيز» بثالثية
مبارك اخلالدي

واصل منتخبنا الوطني للناشــئني نتائجه 
اجليدة في معسكره املقام حاليا في تركيا بعد 
تغلبــه على فريق كورفيــز بثالثية نظيفة في 
املباراة التي جمعتهما مساء اول من امس، وسجل 
لألزرق الالعبون جراح الهليلي واحمد خورشيد 

وعبدالعزيز الشمري.
واملبــاراة هي الثانيــة للمنتخب، إذ فاز في 
مباراته األولى على فريق اتش سبورت ٤-٢، 
ويستأنف األزرق برنامجه اإلعدادي اليوم على 
فترتــني كاملعتاد بعد ان منــح اجلهازان الفني 
واإلداري الالعبني راحة امس، ومن املتوقع ان 

تنطلق تدريبات اليوم باحملاضرة الفنية للمدرب 
إبراهيم عبيد، لشــرح األمــور الفنية اخلاصة 

مبباراة األزرق أمام كورفيز.
ويســتعد املنتخب املتواجد فــي تركيا منذ 
١٠ ايام للمشــاركة في دوره غرب آســيا املقرر 
انطالقها في االول من الشهر املقبل وحتى ١١ منه.
ومــن جهته، أشــاد مديــر املنتخــب محمد 
احلريص باألداء العالي والروح املتميزة لالعبني، 
وقال في تصريح لـ «األنباء»: لعبنا أمام فريق 
قوي ويتميز بالقوة البدنية واجلسمانية ومارس 
ضغطا كبيرا على العبينا في الشوط االول لكننا 
جنحنا في مجاراة اخلصم ولم يحالف األزرق 

التوفيق في اكثر من محاولة.

وأضــاف ان اجلهاز الفني قــام بإجراء عدد 
من التبديالت في الشوط الثاني لتحسني األداء 
الدفاعي عبر إغالق املنافذ أمام الفريق اخلصم 
والتركيز على استغالل الفرص املتاحة، ومتكنا 
من تسجيل ٣ أهداف مبجهود الالعبني، ولفت الى 
ان ما يثلج الصدر هو التزام الالعبني بتعليمات 
اجلهاز الفني طوال الشوطني خاصة انهم طبقوا 

اخلطة املطلوبة بشكل كبير.
وذكــر احلريص ان إعداد املنتخب اليزال في 
مراحلــه االولى وهناك حتســن كبير في اللياقة 
البدنية لالعبني، ونتوقع ان نصل إلى نسبة ٨٠٪ 
من النجاح املأمول بدنيا وفنيا مع نهاية املعسكر 
لتكتمل اجلاهزية قبل انطالق منافسات غرب آسيا.

احلريص يشيد بأداء الالعبني والتزامهم بالتعليمات
أزرق الناشئني يستأنف تدريباته في تركيا اليوم

العربي يستقبل مدربه مارتينيز
مبارك اخلالدي 

وصل الى البالد عصر 
يوم امس املدرب االسباني 
خــوان مارتينيز للتوقيع 
على عقــد تدريبه للفريق 
األول لكــرة القدم بالنادي 
العربي، وكان في استقباله 
باملطار عضو جلنة الكرة 
خالد عبدالقدوس ومنسق 
الفريــق عبــداهللا زكريــا 
والعالقات العامة بالنادي. 
وميتلك املدرب مارتينيز 

ســيرة ذاتيــة رائعــة، اذ تولى قيــادة فرق 
ليفانتــي وبلد الوليد ملوســمني وامليريا في 

إسبانيا وشنغهاي الصيني.  
وكانت ادارة النادي قد احاطت 
مفاوضاتها مع املدرب بالسرية 
التامة حفاظا على جناح مهمتها 
في العثور على مدرب محنك 
قــادر على اعــادة الفريق الى 
املنافســة.  وفــي جانب آخر، 
علمت «األنباء» أن جلنة الكرة 
توصلت الى اتفاق مع محترف 
اجنبي «سوبر» يجيد اللعب 
في مركز االرتكاز جار الكشف 

عنه خالل األسبوع احلالي. 
اجلدير بالذكر أن تدريبات 
األخضر ستنطلق في ١٠ الشهر املقبل استعدادا 

خلوض منافسات املوسم اجلديد.

خوان مارتينيز


