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ناصر العنزي

يستضيف منتخبنا الوطني مساء اليوم 
منتخب تركمانستان في مباراة دولية ودية 
على ستاد جابر الدولي ضمن أيام »فيفا دي« 
استعدادا للجولتني املقبلتني من تصفيات 
كأس العالم ٢٠٢٢ بقطر وكأس آسيا ٢٠٢3 في 
الصني، حيث سيالقي الصني تايبيه ونيبال 
يومــي ١4و١٩ نوفمبر املقبــل، كما ينتظر 
األزرق استحقاقا آخر وهو املشاركة في كأس 

اخلليج املقررة في الدوحة خالل الفترة من 
٢7 نوفمبر إلى ٩ ديسمبر، وبذلك سيكون 
أمام األزرق جدول مزدحم من املشــاركات 

اخلارجية.
وقــد عاد األزرق اخلميــس املاضي من 
عمان بعدما تعادل مع األردن من دون أهداف 
في منافســات اجلولــة الثالثة للتصفيات 
اآلســيوية وانخرط بعدهــا الالعبون في 
التدريبات بإشــراف املــدرب الوطني ثامر 
عناد بحضور العبيــه املختارين وأضاف 

إليهم احلارس محمد هادي وخالد شــامان 
وراشد املطيري وأحمد ابراهيم، كما فضل 
املــدرب إراحة 7 العبني عن مبــاراة اليوم 
وأبرزهم بدر املطوع وفيصل زايد واحلارس 
حميد القالف ومنح الفرصة للعناصر التي 

لم تشارك في املباريات املاضية.
وبالنظر الى آخر مباراة لعبها األزرق أمام 
األردن فإن على املدرب معاجلة بعض أوجه 
القصور ومنها عدم فاعلية الكرات األخيرة 
حيث يحسن العبو منتخبنا تبادل الكرات 

ونقلهــا ولكن دون تســجيل حيث نحتاج 
إلــى املهاجم القادر علــى مزاحمة اخلصم 
واستخالص الكرات منهم والوصول للمرمى.
ويعتمــد املدرب عناد على عناصر ذات 
خبرة ميكنها أن تنفذ ما يريد الوصول إليه 
ولكــن على منتخبنــا أن يتعامل جيدا مع 
اجلوالت املقبلة اذ أصبح املنتخب االسترالي 
هو األوفــر حظا خلطف بطاقة التأهل عن 
املجموعة الثانية وأمامنا فرصة للمنافسة 
على أفضل مركز ثان، وعلى منتخبنا عدم 

التفريط في نقاطه بعدما خســرنا 3 نقاط 
من أستراليا كي يظل قريبا من املنافسة.

أمــا منتخــب تركمانســتان فيلعب في 
املجموعة الثامنة بالتصفيات اآلسيوية والتي 
تضم الى جواره كوريا الشــمالية وكوريا 
اجلنوبية ولبنان وســريالنكا، ويأتي في 
املركز الثالث بعد كوريا اجلنوبية والشمالية، 
وقد خاض آخر مباراة له اخلميس املاضي 
أمام منتخب لبنان وخسرها ١-٢ على ستاد 

املدينة الرياضية في بيروت.

تركمانستان7:00»األزرق« في اختبار »ودي« أمام تركمانستان كويت سبورتالكويت

عناد وأنتي: فرصة جيدة لتجربة الالعبني اجلدد
عبدالعزيز جاسم 

أكد مدرب منتخبنا الوطني األول 
لكرة القدم ثامر عنــاد أهمية مباراة 
تركمانستان لعدة أسباب أهمها جتربة 
الالعبني اجلدد والذين لم يشاركوا في 
مباراة األردن الســابقة في تصفيات 
آسيا املشتركة. جاء ذلك خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقد امس في مقر احتاد 
الكرة بحضــور عناد والعب األزرق 
مبارك الفنيني واملنسق اإلعالمي حسن 
موسى ومدرب تركمانستان الكرواتي 
ميشــا انتي والالعب سبارو ميكان، 

وأدار املؤمتر وليد النايف.
وأضاف عناد: اننا نسعى لالستفادة 
مــن املباراة بشــكل كبير من خالل 
الوقوف على مستوى الالعبني، مشيرا 
إلى أن التركيز العالي سيجعل املنتخب 
يؤدي بشكل جيد وحتقيق الفوز وذلك 

من أجل حتسني التصنيف الدولي.
وذكر انه قرر إراحة 7 العبني كما 
ضم 4 العبني جــدد، وذلك من أجل 
احلصول على فرصة املشــاركة مع 
األزرق، مبينا أن الغيابات ال تؤثر على 
املنتخب ألنه يعتبــر جميع الالعبني 
أساســيني. وأبدى عناد ثقته باألندية 

من خالل إعداد العبي األزرق بصورة 
مميزة في بطولة الدوري، مشيرا إلى 
أنه سيقوم بوضع خطة اإلعداد للفترة 

املقبلة بعد مواجهة اليوم.
مــن جانبه، قال الالعــب مبارك 
الفنيني إن األجواء مميزة في تدريبات 
الالعبني  األزرق خصوصا أن جميع 
جاهزون للمواجهة التي نســعى من 
الفوز واالســتفادة  خاللها لتحقيق 
منها بشكل جيد. بدوره، أشاد مدرب 
انتي باالستقبال  تركمانستان ميشا 
املميز الذي حظي به الوفد، مشــيرا 
إلى أنه سيحرص خالل املباراة على 

إشراك الالعبني اجلدد في املباراة التي 
اعتبرها مهمة جــدا حتى وإن كانت 
ودية من ناحية النتيجة والتصنيف، 
لكن كمدرب يجب أن أعطي الفرصة 
جلميع الالعبني من أجل االســتمرار 
في التصفيات، خصوصا أن الوديات 
توضح الصورة بشــكل أكبر ملعرفة 

إمكانيات بعض الالعبني.
من جهته، قال الالعب سبارو ميكان 
إن منتخب بالده مســتعد للمواجهة 
وجميــع الالعبني يريــدون الظهور 
مبســتوى مميز مــع حتقيق نتيجة 

إيجابية.

5 مباريات في انطالق 
كأس احتاد الطائرة اليوم

»أزرق الصاالت« إلى املنامة 
خلوض التصفيات اآلسيوية

يعقوب العوضي 

تنطلق منافسات كأس االحتاد للكرة الطائرة اليوم بإقامة 
٥ مباريات حيث يلعب كل من الكويت مع اليرموك في الـ ٠٠.7 
على صالة نادي كاظمة فيما يتواجه القادسية مع الساحل في 
الـ ٥.٠٠ على الصالة نفسها. كما يلعب العربي مع الشباب في 
الـ 6.٠٠ على صالة القادسية ويلعب كاظمة مع الصليبخات في 
الـــ7.3٠ على صالة اليرموك واخيرا يلعب اجلهراء مع برقان 

في الـ6.3٠ في نادي التضامن. 
 من جانبه، قال امني سر احتاد الكرة الطائرة فوزي املعتوق 
ان بطولة االحتاد لفئة العمومي التي ستنطلق اليوم الثالثاء 
مبشاركة ١١ فريقا يتوقع  ان تشهد منافسة قوية كونها اولى 

البطوالت احمللية هذا املوسم.
واضاف املعتوق ان البطولة ســتقام بنظام املجموعات اذ 
يلعب في املجموعة االولى كل من الكويت والقادسية والعربي 
والساحل والشباب واليرموك في حني تضم املجموعة الثانية 

كال من كاظمة والتضامن وبرقان واجلهراء والصليبخات.
وأوضح ان االول والثاني من كل مجموعة سيتأهالن للدور 
نصف النهائي ويتنافس الفريقان الفائزان على لقب البطولة، 
مؤكدا ثقته بجميع الفرق املشــاركة فــي البطولة على تقدمي 

افضل ما لديها من مستوى حلصد اللقب والفوز بها.
وأشار املعتوق الى ان هذه البطولة تعد فرصة جيدة الختبار 
مستوى الالعبني وإعطاء فرصة للشباب باملشاركة، الفتا الى 
ان قــرار عــودة احملترف االجنبي للدوري احمللي ســينعكس 

إيجابيا على املستوى الفني العام للموسم احلالي.
وأفاد بأن ذلك ظهر جليا في مباراة كأس السوبر التي اقيمت 
مؤخــرا وحصل علــى لقبها نادي الكويــت، مبينا ان اجلميع 
الحظ مدى تأثير وجود احملترف األجنبي ضمن الفريقني في 

ارتفاع املستوي الفني للقاء.
وتوقع املعتوق ان تنتقل حمى االرتقاء الفني جلميع األندية 
نظــرا لتعاقد عدد كبير من األنديــة مع محترفني أجانب على 
مستوى عال من الكفاءة، إضافة الى عقد األندية صفقات داخلية 

ناجحة استعدادا خلوض البطوالت املقبلة بالشكل األمثل.

يحيى حميدان 

غادر البالد عصر امس وفد منتخبنا الوطني لكرة الصاالت 
متوجها الى العاصمة البحرينية املنامة خلوض غمار التصفيات 
املؤهلــة إلى نهائيات كأس آســيا والتي ســتنطلق غدا االربعاء 

وتستمر حتى ٢3 اجلاري. 
ومت تقسيم املنتخبات على مجموعتني، حيث جاء »االزرق« 
فــي املجموعة األولى إلــى جانب البحرين والعــراق واإلمارات 
وفلسطني، فيما ضمت املجموعة الثانية منتخبات لبنان وقطر 
والسعودية وعمان. ويتأهل االول والثاني من كل مجموعة مباشرة 
إلى النهائيات اآلسيوية، فيما يلعب صاحبا املركزين الثالث من 
كل مجموعــة مباراة فاصلة لتحديــد املتأهل اخلامس لنهائيات 
كأس آسيا للصاالت التي ستقام العام املقبل في تركمانستان.

وأعلن مدرب منتخبنا، البرازيلي ريكاردو كاكاو، عن قائمة 
الـــ ١4 العبا التي ســتخوض التصفيــات، والتي ضمت كال من: 
محمــد الهزمي، فهد اخلــواري، عبدالرحمن الــوادي، عبدالعزيز 
داود، عبدالرحمن الطويل، عبدالرحمن املســبحي، حمد حيات، 
يوسف اخلليفة، حمد العوضي، سلطان املاجد، أحمد الفارسي، 
ناصر العلبان، صالح الفاضل وعبد العزيز البســام. واستبعد 
اجلهاز الفني كال من ســليمان البعيجان وبدر املنصور وسالم 
الصميعي وعلي الســيف عقب االنتهاء من املعســكر التدريبي 

الذي اقامه »االزرق« في التشيك.
من جهته، قال مدير منتخبنا الوطني حسني حبيب انه ملس 
تطورا ملحوظا بأداء املنتخب خالل املعسكر التشيكي من خالل 
احلصــص التدريبية واملباريات اخلمس التجريبية التي لعبها 
»االزرق« هناك. وأعرب حبيب في حديث مع »األنباء« عن تفاؤله 
بتقدمي منتخبنا املســتويات املطلوبة واملنافســة على بطاقات 
الصعود للنهائيات اآلســيوية رغم صعوبة املهمة، حيث أشــار 

الى ضرورة احترام املنتخبات املنافسة لنا. 
وبني أن املباراة األولى ســتكون امام فلســطني وهو منتخب 
غامض نوعا ما، ويجب األخذ في االعتبار تطور الرياضة هناك 
ووصول فرقهم الى مستويات أفضل مما كانت عليه في السابق.

منتخبنا يتوجه الى البحرين بطموحات كبيرة 

هادي العنزي

تعرض العب الفريق األول لكرة القدم بنادي الساملية 
محمــد الهدهود إلصابة في ركبتــه خالل مباراة فريقه 
أمام خيطان بكأس االحتاد التي انتهت ملصلحة السماوي 

بثالثة أهداف مقابل هدف.
وذكر محمد الهدهود لـ »االنباء« أنه وبحســب رأي 
د.عذبي الشمري ود.عبداملجيد البناي لم يظهر الفحص 
املبدئــي لركبته أي عالمات لقطع في الرباط الصليبي، 
بينما األشعة التي قام بها تظهر أن هناك قطعا بالرباط 
الصليبي، مضيفا: لرمبا وبحسب رأي االطباء أنه متى 
مــا كان هناك ماء حــول الركبة فإن الرباط الصليبي ال 
يظهر، وعليه فإن هناك احتمالية لعدم وجود قطع في 
الرباط وأمتنى ذلك، حيث أعاني من مشاكل في األربطة 
اجلانبية للركبة وهي رمبا تكون املســببة لتلك املياه 
على الرباط. ولفت الهدهود إلى أن إصابته جاءت بسبب 
ســوء أرضية ملعب مباراة الســاملية وخيطان وليس 

نتيجة أي احتكاك مع أي العب من الفريق املنافس.
إلــى ذلك، تــواردت أنباء أمس عن اســتقالة عضو 
مجلــس إدارة نادي الســاملية أحمد عايض، وذلك دون 

الكشف عن مسبباتها.

اإلصابة تهدد الهدهود.. وأنباء عن استقالة عايض

.. وقطع بالغضروف 
يبعد العازمي عن »البرتقالي«

عبدالعزيز جاسم

قال جنم خط وسط الفريق األول لكرة القدم بنادي كاظمة 
وقائد الفريق مشاري العازمي لـ »األنباء« إنه تعرض إلصابة 
عبارة عن قطع بالغضروف في الركبة اليسرى إثر تدخل مع 
أحد العبي الفحيحيل في اجلولة األولى من كأس االحتاد في 
4 اجلاري، مشيرا إلى أن الفحوصات األولية أثبتت إصابته 
بقطع، وهناك فحص أخير ســيحدد من خالله فترة الغياب 
والتي ســتكون بني الشهر والشــهرين، مبينا انه إذا كانت 
جراحة باملنظار فسيغيب من شهر إلى شهر ونصف، أما إن 

كانت جراحة عادية فسيغيب ملا يقارب الشهرين.
وبــني العازمي أنه يفكر في العــالج باخلارج ورمبا في 
مستشــفى اســبيتار بقطر، وذلك من أجل العودة ســريعا، 
مبينــا أنه مبدئيا ســيغيب عن اجلــوالت األربع املقبلة في 

الدوري وقد تكون العودة بعد ذلك.
وعن أداء البرتقالي، أشــار إلى أنــه بحاجة للتطور من 
أجل املنافسة على األلقاب سواء العبني محليني أو محترفني، 
مضيفا أنه يثق في قدرات اجلهاز اإلداري الذي ميتلك خبرة 

كبيرة حتى يعود كاظمة إلى سابق عهده.


