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21 العباً في تدريبات »األزرق« استعداداً ملواجهة تركمانستان

النجار: العربي خسر أمام الساحل بأخطاء فردية

عبدالعزيز جاسم

يخوض منتخبنا الوطني 
األول لكــرة القــدم تدريبه 
األخير مســاء اليــوم على 
ستاد جابر الدولي استعدادا 
ملواجهة تركمانستان الودية 
غــدا ضمــن أيــام التوقف 
الدولي »فيفــا دي«، والتي 
جاءت لعدم مشاركة األزرق 
فــي اجلولــة الرابعــة مــن 
تصفيات آســيا املشــتركة 
املؤهلة إلــى نهائيات كأس 
العالم في قطر ٢٠٢٢ وكأس 

آسيا في الصني ٢٠٢3. 
وقد شهد احلصة التدريبية 
أمــس حضور ٢١ العبا بقيادة 
ثامر عناد،  وسيكون تدريب 
اليــوم هــو األخيــر لالعبــني 
واملدرب الوطنــي ثامر عناد، 
نظــرا لعــودة الالعبــني إلــى 
أنديتهم بعد املباراة مباشرة، 
وبالتالي سيكون التجمع املقبل 
يوم ٩ نوفمبر املقبل استعدادا 
ملواجهــة الصني تايبيه في ١٤ 

مبارك اخلالدي

قــال نائب رئيــس جهاز 
الكرة بالنــادي العربي احمد 
النجــار إن األخضر وقع في 
بعض األخطاء في مواجهته 
أمــام الســاحل أول من امس 
ضمن اجلولة الثانية لبطولة 
كأس االحتاد كلفته اخلسارة 
بركالت الترجيح 6-5، متمنيا 
أن يســتفيد الفريق االخضر 
منهــا قبــل مواجهــة فريــق 

.VIVA الشباب في دوري
وقال النجار في تصريح 
لـ »األنباء«: إننا لعبنا شوطا 
أول جيدا ومميزا لكننا وضعنا 
انفسنا في موقف حرج نتيجة 
بعض االخطاء الفردية أو على 
مســتوى التحــرك اجلماعي 
اســتثمرها فريــق الســاحل 
الذي قدم مستوى وأداء مميزا 
حتــى أدرك التعادل، وحاول 
اجلهاز الفنــي لفريقنا إعادة 
السيطرة على املباراة بتكثيف 
الضغط علــى مرمى الفريق 
املنافس والوصول الى املرمى 
لكن االستعجال في استثمار 
الفــرص أضاع املبــاراة على 

الفريق.
وأضاف النجار أن األخضر 
عانــى بعــض االخطــاء في 
التمرير ما أفقد الفريق جتانسه 
وعمله اجلماعي بســبب قلة 

في االختيــار، ورمبا تكون 
الفرصــة مواتيــة لالعبــني 
البــدالء الذين لــم يتمكنوا 
من اللعب في مواجهة األردن 
املاضيــة، علــى ان تكــون 
التبديالت من الالعبني اجلدد 
الذيــن مت اختيارهم أول من 
أمس وانضموا إلى التدريبات 

اجلماعية.

البناي يتحدث عن املصابني
من جانبه، وفي تصريح 
حتدث رئيس اللجنة الطبية 
باحتاد الكــرة د.عبداملجيد 
البنــاي عــن الالعبــــــــني 
املستبعدين، وقال إن اغلبهم 
اشتكى خالل فترة املعسكر 
في االردن وبعد املباراة من 
االرهــاق واصابات متفرقة 
ومن هؤالء بدر املطوع وعامر 
معتــوق الذي تلقــى امس 
حقنــة عالجيــة في مفصل 
القدم حيث يعاني من وجود 
»تكلــس« قدمي يعاوده بني 

فترة واخرى.

الى األداء التحكيمي أو خلق 
األعــذار، لكــن لألســف لــم 
يستطع حكم املباراة إدارتها 
أو الســيطرة عليها بالشكل 
املطلــوب، ونبــارك لفريــق 
الساحل ونتمنى أن يستفيد 
العربــي مــن مباراتــي كأس 

البناي استغرابه  وأبدى 
القليــل  االســتخدام  مــن 
من اجلهــاز الفني الســابق 
للمنتخــب ألجهــزة قيــاس 
املعدل اللياقي لالعبني والتي 
مت شــراؤها مببالغ كبيرة، 
الفتا الى ان الشركة املصنعة 
ذكــرت أن عدد املــرات التي 
اجريت فيها عملية القياس 
للفريق منذ بداية االعداد لم 
تتجاوز االثنتني في حني كان 
يفترض أال تقل عن ١5 مرة.

مؤمتر صحافي
يعقــد في الـــ١٢ من ظهر 
اليــوم املؤمتــر الصحافــي 
اخلــاص باملبــاراة بحضور 
مدرب والعب من كل منتخب، 
علــى أن يســبقه بســاعة 
االجتمــاع الفنــي لإلداريني 
لتحديــد زي كل منتخــب 
أساســي وبديــل، باإلضافة 
إلى لــون زي حراس املرمى 
حتى ال تتعارض مع قمصان 

احلكام.

وتشير مصادر الى أن املدرب 
غادر دون التوصل الى صيغة 
مرضية للخــالف بينه وبني 
إدارة النــادي حول تســوية 
عقده مــع النادي، األمر الذي 
قد ينذر بتصاعد املواقف بني 

الطرفني.

واضاف ان فيصل عجب 
وخالد ابراهيم اللذين استبعدا 
من مباراة االردن الصابتهما 
بتمزق عضلي ســيخضعان 
لفحــص شــامل بالســونار 
للوقوف على مدى استجابتهما 
للعالج. امــا احلارس حميد 
القالف فشكا من وجود »رشح 
ماء« في الركبة وهي اصابة 
قدميــة، وســيخضع لعمــل 
اشــعة خاصة، وســيحتاج 
الى اسبوعني تقريبا للتعافي 
وسيكون جاهزا ملباراة الصني 
تايبيه، مشــيرا الى ان بقية 
الالعبني يعانون من اصابات 
طفيفــة عبــارة عــن كدمات 

عادية.
وحول تراجع معدل لياقة 
الفريق مع الدقائق األخيرة 
من مباراة االردن، قال البناي 
ان هــذا االمر بدا على العبي 
املنتخبــني، ومــن اســبابه 
احلمــاس الكبيــر والضغط 
العصبي الذي يصاحب مثل 

هذه املباريات املهمة.

االحتاد، خصوصــا معاجلة 
األخطاء قبل خوض املواجهة 
املهمــة فــي دوري VIVA أمام 
فريــق الشــباب. وفي جانب 
متصــل، غادر البــالد صباح 
امس مدرب الفريق الســابق 
االســباني خــوان مارتينيز. 

يعود إلى التجمع في نوفمبر استعداداً  ملباراة الصني تايبيه

اإلسباني مارتينيز غادر البالد دون حل

جانب من تدريب املنتخب الوطني أمس في ستاد جابر  )ريليش كومار(

)محمد هاشم( الساحل تفوق على العربي بالضغط على حامل الكرة 

منه في اجلولة اخلامســة من 
التصفيات، والتي سيخوض 
األزرق أيضا بعدها بأربعة أيام 
وحتديدا في ١٩ نوفمبر مواجهة 
اجلولة السادســة أمام نيبال 
)اإلياب( قبل ان يغادر إلى قطر 
للمشاركة في بطولة خليجي 
٢٤ التــي من املقرر ان تنطلق 
في ٢7 من الشهر ذاته وتستمر 

منافساتها حتى ٩ ديسمبر.
وكان املــدرب ثامر عناد 
أراح 7 العبــني فــي مواجهة 
تركمانستان وهم: بدر املطوع 
وحميد القالف وفهد الهاجري 
العنزي ومشاري  وسلطان 
غنام وعامر املعتوق وفيصل 
زايد، اال انه في املقابل أعلن 
انضمام ٤ العبني جدد وهم 
حارس املرمــى محمد هادي 
والالعــب خالد شــامان من 
النصر والعب وسط التضامن 
راشد املطيري ومدافع العربي 
أحمد إبراهيم، حيث سيمنح 
عــددا من الالعبــني الفرصة 
للمشاركة وإثبات أحقيتهم 

التركيز خصوصا في الدقائق 
العشر الءخيرة التي شهدت 
ارتفاعا في نسبة الرطوبة ما 

اثر على أداء الفريقني.
وتابع النجــار بالقول: ال 
نريد أن نتحدث عن احلكام، 
وليس مــن طبعنــا التطرق 

.. والنوفل لـ »األنباء«: هزمنا األخضر بالروح واألداء املتكامل
هادي العنزي

أكد إداري الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الساحل محمد النوفل لـ »األنباء« ان التغلب 
على العربي بركالت الترجيح بعد تعادل إيجابي 
بهــدف لكل منهما أول من امس جاء بفضل 
الروح العالية التي ظهر بها الفريق على مدار 
شوطي املواجهة واألداء املتكامل دفاعا وهجوما 
من جميع الالعبني، وذلك رغم غياب عنصرين 
مهمني بالفريق هما أحمد العتيبي ومرزوق 

عقيل حلصولهما على بطاقات ملونة. 

وذكر النوفــل أن مواجهتي بطولة كأس 
االحتاد خدمت الفريق بشــكل جيد، السيما 
في إطار رفع جاهزيته الفنية والبدنية والرمت 
العام للفريق، مضيفا ان األولوية تبقى دائما 
ملباريات الدوري املمتــاز، ونتطلع ملواجهة 
القادسية املقبلة لتقدمي أفضل ما لدينا سعيا 
من أجل اخلروج بأفضل نتيجة ممكنة، وذلك 
رغم قوة املنافس وما يضمه من كوكبة جيدة 
من الالعبني في مختلف اخلطوط، مشيدا بأداء 
الالعبني خالل جولتي كأس االحتاد، وتعاون 

)محمد هاشم(اجلهازين الفني واإلداري للفريق. محمد النوفل مع اجلهاز الفني للساحل 

الكويت توقع اتفاقيات تعاون 
مع ٣ جلان أوملبية وطنية دولية

ستاد خليفة الدولي يحتضن »خليجي 24«
الدوحة - فريد عبدالباقي 

أكد نائب الرئيس ورئيس جلنة التسويق 
باحتــاد كأس اخلليــج العربــي، العماني 
د.جاسم الشكيلي، أن هناك تنسيقا مستمرا 
مع االحتاد القطري لكرة القدم، بخصوص 
الترتيبــات والتحضيــرات لكأس اخلليج 
العربي ٢٤، التي تقام في العاصمة القطرية 

الدوحة نوفمبر املقبل.
وفيمــا يتعلــق باجلانــب التســويقي 
للبطولــة، ذكــر الشــكيلي أن احتاد كأس 
اخلليــج العربــي تلقى عدة عطــاءات من 
شركات وقنوات تلفزيونية خليجية، وأخرى 

أجنبية لشراء حقوق نقل البطولة، وتتم 
حاليا دراسة هذه العروض الختيار األفضل 
منهــا، مبا يعــود بالنفع علــى املنتخبات 

املشاركة.
وبني الشــكيلي أنــه مت اختيار ســتاد 
خليفــة الدولي، أحد مالعــب كأس العالم 
٢٠٢٢، وامللعــب الذي احتضــن »خليجي 
٤«، و»خليجي ١١«، ليكون امللعب الرئيسي 
ملنافســات »خليجــي ٢٤«، كما أنه أرســل 
الدعــوات جلميــع االحتــادات اخلليجيــة 
حلضور قرعة البطولة، والتي ســتجرى 
في ٢3 الشــهر اجلاري بفندق كمبنســكي 

بالدوحة.

أزرق الشباب يختبر قدراته أمام بنغالديش

وقعــت اللجنــة األوملبيــة الكويتية مع 
نظيرتهــا اإلســبانية امس اتفاقيــة ثنائية 
للتعــاون فــي املجال الرياضي الســيما في 

مجال تطوير احلركة األوملبية.
وتهدف االتفاقية التي وقعها رئيس اللجنة 
األوملبية الكويتية الشيخ فهد الناصر ورئيس 
اللجنة األوملبية األسبانية أليخاندرو بالنكو 
إلــى العمل علــى تطوير احلركــة األوملبية 
الكويتيــة وتطويــر مهــارات الرياضيــني 
والتعاون بني األندية واالحتادات الرياضية 

من خالل تنظيم املعسكرات الرياضية.
واتفق اجلانبان على أن ترســل إسبانيا 
فريقا فنيا في األلعاب الفردية واجلماعية التي 
تتفوق بها إسبانيا إلى الكويت إلجراء دراسة 
ميدانية شــاملة للوضع الفني واحتياجات 

تلك الفرق للعمل على تطويرها.
كما وقعــت اللجنة األوملبيــة الكويتية 
مــع نظيرتها في أوروغواي اتفاقية ثنائية 
للتعــاون في املجال الرياضي، الســيما في 
رياضة كرة القدم، حيث تهدف االتفاقية الى 
التطوير اإلداري والفني في املجال الرياضي 

والتعــاون الفنــي من خالل إعــداد املدربني 
والفنيني الكويتيني وايضا تبادل اخلبرات 
في مجاالت التدريب وعلوم الرياضة والطب 
الرياضي وتبادل املعسكرات الرياضية بني 
األنديــة الرياضيــة واالحتــادات واألبطال 
األوملبيني. ووقع االتفاقية الشيخ فهد الناصر، 
ومن جانب اوروغواي رئيس اللجنة األوملبية 

د.خوليو مايغلوني.
إلى ذلك وقعت اللجنة األوملبية الكويتية 
مــع نظيرتها فــي هنغاريا اتفاقيــة ثنائية 
للتعــاون في املجال الرياضــي ايضًا ووقع 
االتفاقية الشيخ فهد الناصر ورئيس اللجنة 
االوملبية في هنغاريا كريستيان كولسكار .
إلــى ذلك، ثمن رئيــس اللجنة األوملبية 
الشــيخ فهد الناصر الرعاية الكرمية لسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 
لبطولــة آســيا ٢5 للبولينغ التــي تنطلق 
منافســاتها في الكويت ٢٠ أكتوبر اجلاري، 
مؤكدا أن تلــك الرعاية تأتي ضمن ما دأبت 
عليــه القيادة السياســية من تقــدمي الدعم 

املعنوي ألبناء الكويت من الرياضيني.

مبارك اخلالدي - الدوحة ـ فريد عبدالباقي

يلتقــي منتخبنا الوطني للشــباب حتت 
١٩ سنة في السابعة مساء اليوم مع منتخب 
بنغالديش وذلك على مالعب أكادميية سباير 
في العاصمة القطرية الدوحة في إطار الدورة 
الودية التي تنظمها قطر مبشــاركة العنابي 
استعدادا خلوض التصفيات اآلسيوية املؤهلة 
الــى كأس آســيا، حيث يلعــب منتخبنا في 
املجموعة االولى التي تضم منتخبات العراق 
وعمــان وفلســطني وأفغانســتان وتنطلق 
فــي نوفمبر املقبل. وكانــت الدورة الثالثية 
قــد انطلقت مســاء امــس بلقاء جمــع قطر 
وبنغالديش. واختــار اجلهاز الفني لألزرق 
بقيادة الكرواتي دينكو جيليتش قائمة مكونة 
من ٢8 العبا خلوض الدورة الودية. ويسعى 
اجلهاز الفني الــى اخلروج بنتيجة إيجابية 

تعكس حسن سير البرنامج اإلعدادي الطويل 
الذي متتع به املنتخب طوال الفترة املاضية 
والذي تضمن معسكرا خارجيا أقيم في هولندا، 
ويأمل املدرب دينكو الوصول الى قائمة الـ ٢3 
العبا الذين سيمثلون املنتخب في التصفيات 

وهي األهم في مشوار إعداد األزرق.
مــن جهتــه، أثنى مديــر املنتخــب حمد 
احلربــي علــى اســتعدادات األزرق خلوض 
غمار التصفيات اآلســيوية للشــباب والتي 
ســتقام الشهر املقبل في العراق، مشيرا الى 
أن املنتخب يخوض الــدورة الدولية بهدف 
الوقوف على مســتوى العبيه قبل املشاركة 
في التحدي اآلسيوي. وقال احلربي إن اجلهاز 
الفنــي بقيادة الكرواتــي دينكو حرص على 
اصطحاب ٢6 العبا في معســكر الدوحة من 
أجل جتهيزهم واختيار القوام األساسي الذي 

سيخوض بها التصفيات.

الشيخ فهد الناصر خالل توقيع االتفاقية مع أليخاندرو بالنكو

أزرق الشباب يخوض حتديا جديدا في قطر

دشتى: 15 حكماً جديداً في كأس االحتاد
مبارك اخلالدي

كشف مدير جلنة احلكام 
الكرة عباس دشتي  باحتاد 
لـــ »األنباء« عــن ان اللجنة 
دفعت بـ ١5 حكما جديدا إلدارة 
اجلولتني االولى والثانية من 
بطولة كأس االحتاد االسابيع 
املاضيــة. وقــال دشــتي ان 
اللجنة تســعى الى تطوير 
العمل بقطاع احلكام واعداد 
وتأهيل وتطوير املســتوى 
الفنــي للصــف الثانــي من 

احلكام عبر اتاحة الفرصة لهم إلدارة مباريات 

البطولة التي تتميز بارتفاع 
املســتوى كونها تضم فرقا 
تلعب فــي الــدوري املمتاز 
واخرى في الدرجة االولى ما 
يزيد من خبرة هؤالء احلكام.
واضاف انه متت متابعة 
اداء هذه املجموعة من احلكام 
ســواء للســاحة او احلكام 
املساعدون مع رصد املردود 
الفنــي واالخطاء ان وجدت 
لتتم مراجعتها عبر الڤيديو 
ومعاجلتهــا فــي االجتماع 
املزمع عقده في اللجنة لتقييم 

األداء بهدف االرتقاء مبستوى التحكيم.

عباس دشتي

احلربي: نسعى للوقوف على مستوى الالعبني قبل التحدي اآلسيوي


