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اخلميس ١٧ اكتوبر ٢٠١٩ رياضـة

عبدالعزيز جاسم

أكد مدرب منتخبنــا الوطني األول لكرة 
القدم ثامر عناد بعد التعادل مع تركمانستان 
١-١ وديــا أول مــن أمس أنه لــم يكن تهمه 
نتيجة املباراة بقدر ما كان يهمه حتسني األداء 
وإيجاد التوليفة املناسبة خصوصا باختيار 
الالعبني املناســبني القادرين في حال حدث 
غياب أو نقص في صفوف األزرق، مشــيرا 
إلى أن نتيجة التعادل مرضية لكن األهم في 

الوقت احلالي هو التجانس.
وأضاف: بالنسبة لي ولالعبني التجربة 
تعتبر مفيدة، حيث أشركت معظم الالعبني 
الذين لم يشاركوا في املباريات السابقة حتى 
اجلدد شاركوا باستثناء خالد شامان وذلك 
لظروف املباراة، مشيرا إلى أن املباراة أظهرت 
اإلمكانية في االعتمــاد على جميع الالعبني 
في أي مباراة وهو أمر مينح حرية للمدرب 

في اختياراته.
وأشــار عناد إلى أن هناك أخطاء حدثت 
في املباراة وسنسعى إلى تصحيحها خالل 
احلصــص التدريبية املقبلــة للوصول إلى 
اجلهوزية التي نريدها، مشيرا إلى أن مباراة 
األردن السابقة في التصفيات تختلف كثيرا 
عــن تركمانســتان مــن ناحيــة االنضباط 
والتركيز واألهمية وكذلك اجلوانب التكتيكية، 
لذلك في مباراة تركمانســتان حرصت على 
إعطــاء الالعبني احلرية في األداء خصوصا 

من الناحية الهجومية بعيدا عن الضغوطات 
خصوصا أن تلك املباريات هي التي ستساهم 
في بروز الالعبني. وعن فوز األردن وأستراليا 
علــى نيبال 3-٠ والصــني تايبيه ٧-١، قال 
عناد انه كان متوقعا وهو نفس األمر الذي 
ينطبق على األزرق في حال لعب أمام نيبال 
والصني تايبيه، إال أنني توقعت فوز األردن 
بنتيجة أكبر، مشيرا إلى أن الفوز في املباراتني 
املقبلتني ســيكون مفتاح العودة للمنافسة 
السيما أن املنافسة ستكون بيننا وبني األردن 
من الواضح على البطاقة الثانية، الفتا إلى 
أن نتائــج باقي املجموعــات في التصفيات 
اآلسيوية املشتركة املؤهلة إلى نهائيات كأس 
العالم في قطر ٢٠٢٢ ونهائيات كأس آســيا 
في الصني ٢٠٢3 تعتبر جيدة وقد تصب في 

مصلحة األزرق مستقبال.
ومن املقرر أن يتابع املدرب عناد اجلوالت 
 VIVA من الثالثة حتى السادســة في دوري
املمتــاز قبــل أن يعلــن عن قائمة األســماء 
اســتعدادا ملواجهتي الصني تايبيه ونيبال 
١4 و١٩ نوفمبر وقد تشــهد تغييرات طفيفة 

في حال تألق بعض الالعبني.

الظفيري موقوف
الى ذلك، لن يتمكن العب القادسية أحمد 
الظفيري من املشاركة مع األزرق في مباراة 
الصني تايبيه وذلك حلصوله على بطاقتني 

صفراوين في مباراتي نيبال واألردن.

 »أزرق الشباب« يعود من قطر

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

تصل بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم للشباب حتت ١٩ 
سنة اليوم إلى أرض الوطن برئاسة عضو مجلس إدارة االحتاد 
د.إبراهيم االنصاري ومدير املنتخب حمد احلربي عقب اختتام 
معسكره التدريبي اخلارجي في العاصمة القطرية الدوحة، 
ولعب خالله مباراتني وديتني أمام منتخب بنغالديش وقطر، 
حقق االنتصار على األول بهدفني دون رد سجلهما عبدالعزيز 
ناجي وبندر السالمة، فيما خاض لقاءه األخير أمام منتخب 
قطــر في وقت متأخر من مســاء أمس في أكادميية أســباير 
زون. ويأتــي اســتعدادات األزرق خلوض غمــار التصفيات 
املؤهلــة لكأس آســيا ٢٠٢٠، حيث أوقعــت قرعة التصفيات 
املنتخب ضمــن املجموعة األولى بجانب العراق )املضيفة(، 
سلطنة ُعمان، وفلسطني، وستقام اجلولة األولى من مباريات 
املجموعــة ٢ نوفمبــر املقبل. وحرص اجلهــاز الفني بقيادة 
الكرواتي دينكو جيليتش على جتربة جميع الالعبني خالل 
املباراتني الوديتني للوقوف على مستواهم قبل حتديد قائمة 

الـ ٢3 العبا للمشاركة في التصفيات اآلسيوية.

جانب من مباراة منتخبنا امام بنغالديش 

العتيبي: جمال ونداي 
جاهزان ملباراة القادسية

اجلهراء يستضيف 
الفحيحيل في دوري »األولى«

»طائرة« العربي تتخطى 
الشباب بصعوبة

هادي العنزي

استعاد الفريق األول لكرة 
القدم بنادي الساحل مهاجمه 
محمد جمال واملدافع احملترف 
حسني نداي اللذين غابا األيام 
املاضية بسبب اإلصابة، وذلك 
قبل مواجهة القادسية في ثالث 
جوالت الدوري املمتاز بعد غد 

السبت.
من جهته، أكد مدير الكرة 
بنادي الساحل جمال العتيبي 
أن بطولة كأس االحتاد حققت 

األهداف املرجوة منها، سواء في إعداد الفريق بالصورة املطلوبة 
فنيا وبدنيا، أو من خالل تالفي السلبيات وتعزيز اإليجابيات 
فــي األداء العام للفريق، وجاء التغلب على العربي في املباراة 
الســابقة مســتحقا، مؤكدا جــودة العبي الســاحل، خاصة أن 
األخضر شــارك بتشكيلته األساســية من محليني ومحترفني، 
الفتا إلى أن زيادة التبديالت كان مطلبا مســتحقا في البطولة 

التنشيطية لتجربة مزيد من الالعبني.
وذكر العتيبي أن الساحل يعرف موقعه جيدا وما يريد في 
الدوري املمتاز، مضيفا: إننا ال نريد أن نشكل ضغطا مضاعفا 
على الالعبني، وهم يعون جيدا مسؤولياتهم، واملطلوب منهم 

سواء في مواجهة القادسية املقبلة وما بعدها.

مبارك اخلالدي

يستضيف الفريق األول لكرة القدم بنادي اجلهراء في 
الـ 5:45 مساء اليوم فريق الفحيحيل في إطار منافسات 
اجلولة الرابعة لدوري VIVA لفرق الدرجة األولى، وميتلك 
اجلهراء نقطتني، في حني يدخل الفحيحيل املباراة ورصيده 
خــال من النقاط، ومن املتوقــع أن حتفل املباراة باإلثارة 
والندية املتوقعة لرغبة الفريق املضيف في حتقيق الفوز 
األول له في املسابقة بعد التطور امللحوظ للمستوى الفني 

منذ تسلم املدرب الوطني د.محمد املشعان.
وفي املقابل يأمل الفحيحيل وقف نزيف النقاط والعودة 

إلى مستواه املعهود.
وفــي ذات التوقيــت يلتقي برقان )4 نقــاط( مع فريق 
خيطان )3 نقاط( وذلك على ســتاد نادي الشباب، وال تقل 
املباراة إثارة عن سابقتها، وقد قدم الفريقان عروضا جيدة 
حتــى اآلن ويحدوهمــا األمل في مواصلة مشــوار النتائج 
اإليجابية. اجلدير بالذكر أن مواجهات األسبوع تشهد غياب 

الصليبخات املتصدر بـ ٧ نقاط وذلك للراحة.

يعقوب العوضي

أســفرت نتائج اجلولــة األولى من بطولــة احتاد الكرة 
الطائــرة والتي انطلقــت أول من أمس عن فوز القادســية 
على الساحل 3-١، وجاءت األشواط ٢5-١٧، ٢5-١5، ٢١-٢5 
و٢5-١٢، كما فاز الكويت على اليرموك 3-٠ وكانت األشواط 
كاآلتــي: ٢5-١5، ٢5-٢٠ و٢5-٩، فيمــا تغلب العربي على 
الشــباب بعد مباراة قوية بنتيجة 3-٢ وجاءت األشــواط 
٢5-٢5، ٢5-٢٠، ٢5-٢٢، ٢5-١6 و١5-١٠، وفاز اجلهراء على 
برقان 3-٠ وكانت األشواط كاآلتي: ٢5-١٧، ٢5-١3 و٢5-١3.

جمال العتيبي

خيطان يستعيد جهود ناصر والعنزي والفوزان
يحيى حميدان

استعاد فريق الكرة بنادي خيطان 
جهود املدافعني احمد ناصر وفيصل 
العنزي عقب شفائهما من اإلصابة التي 
حلقت بهما خالل الفترة املاضية، في 
حني اكتملت جاهزية مساعد الفوزان 
بعدما خضع لبرنامج تأهيل مكثف. 
وعاد كذلك احملترف الغاني كوفي 
بواكيه بعد حصوله على إجازة قصيرة 

استغلها في السفر إلى بالده، األمر 
الــذي غيبه عن مباريــات »األحمر 
واألسود« في كأس االحتاد التنشيطية. 
املنسق االعالمي  من جهته، قال 
خليطان فيصل عوض إن مباراة اليوم 
أمام برقان ضمن اجلولة الرابعة من 
دوري »VIVA« للدرجــة االولى تعد 
صعبة، الســيما عقب فترة التوقف 
إلتاحة الفرصة إلقامة املباريات الدولية، 
وبالتالي فإن ظــروف الفريقني قد 

تختلف عمــا كان عليه الوضع قبل 
التوقف. وأوضح عوض لـ »األنباء« 
أن فترة التوقف كانت مفيدة بالنسبة 
لنا وذلك في تأهيل الالعبني املصابني 
وإتاحة الفرصة ملشاركة مجموعة من 
الالعبني الشباب مع الفريق في كأس 
االحتاد، كما حرص اجلهاز الفني بقيادة 
اإلسباني خوسيه كامبيلو على مراجعة 
سلبيات املرحلة املاضية والعمل على 

حتسني ظروف الفريق.

أزرق »اليد« يعلن حالة الطوارئ استعداداً للبحرين
يعقوب العوضي

أعلن اجلهاز الفني ملنتخبنا الوطني 
لكــرة اليد بقيــادة املدرب الفرنســي 
يرمي سيال ومساعده أمالو ايرك حالة 
الطوارئ إيذانا بدخول األزرق التصفيات 
اآلسيوية املؤهلة الى أوملبياد طوكيو 
٢٠٢٠ والتــي يفتتــح فيهــا املنتخــب 
الوطنــي مواجهاته مــع البحرين غدا 
ضمــن منافســات املجموعــة الثانية 
احلديدية والتي تضــم ايران وكوريا 

اجلنوبية أيضا.
ويتأهل بطل التصفيات مباشــرة 
الى طوكيو، بينما يلعب صاحب املركز 
الثاني ملحقــا مكونا من 3 مجموعات 
يتأهــل منهــا األول والثانــي مــن كل 

مجموعة )6 مقاعد( الى األوملبياد. 
وشهدت صالة نادي الدحيل القطري 
التدريب األول مساء أول من أمس فور 
وصول األزرق الى العاصمة القطرية 
)الدوحة( مقر إقامة التصفيات وركز 
اجلهاز الفني على عدة جوانب تكتيكية 
وعلى خطة اللعب فتــدرب الالعبون 
على بعض عمليات التقاطع والتحرك 

ميلك اإلصرار في حتويل األهداف الى 
واقــع ملمــوس. الى ذلك وفــي زيارة 
خاطفة للبالد مساء أول من امس، أكد 
رئيس االحتاد الدولي لكرة اليد د.حسن 
مصطفــى أن كرة اليد الكويتية والدة 
للمواهــب وأرض خصبة للرياضيني 
بصــورة عامــة ولطاملــا كان منتخب 
الكويــت أحــد أعمدة القــارة الصفراء 
والذي يقدم كرة يــد جميلة مبختلف 
األجيال التي ظهرت منذ نشأة اللعبة.

حسن مصطفى: سعيد بعودة الكويت إلى خارطة الرياضة الدولية

التدريب األول لألزرق في صالة نادي الدحيل أول من أمس 

في الصالة ذهابا وعودة ككتلة واحدة 
بغــرض تطبيق بعــض اجلمل الفنية 
وتوفير سرعة التحول من الدفاع الى 
الهجوم والعودة من الهجوم الى الدفاع، 
خاصة أن املنتخبات املنافســة تعتمد 
على الســرعة والقوة البدنية وميتاز 

العبوها بالبنية اجلسدية اجليدة. 
وفي الســياق ذاته، أكد عبدالعزيز 
الزعابي مشــرف املنتخب أن حظوظ 
منتخبنا في التأهل صعبة، ولكن اجلميع 

يحيى حميدان

قال مدرب فريق الكرة بنادي الكويت، السوري 
حســام الســيد، ان األمور جيدة في »األبيض« 
قبل لقاء التضامن املقرر بعد غد السبت ضمن 
مباريــات اجلولة الثالثة من منافســات دوري 

VIVA املمتاز.
وأضاف السيد في حديث خاص مع »األنباء«: 
»الفريق استفاد كثيرا من فترة التوقف للمباريات 
الدولية فــي تأهيل بعض الالعبــني املصابني، 
ومنهم طــالل الفاضل وفهد العنزي، واشــراك 
بعضهــم اآلخر في مباريات كأس االحتاد لعدم 
حصولهم على الوقت الكافي من الدقائق خالل 

مباراتي الكويت في الدوري«.
وأشار الى أن العبي »األبيض« الدوليني عادوا 
مساء امس للتدريبات والتي كانت استشفائية 
بالنســبة لهــم عقب فترة ليســت بالقليلة من 

التدريبــات مــع »االزرق« تخللها خوض 
مباراتني أمــام األردن ضمــن التصفيات 
املزدوجة وتركمانستان الدولية الودية.
وأوضح السيد أن لقاء التضامن لن 
يكون سهال بطبيعة احلال وعلينا اللعب 
بكل جدية للحصول على النقاط الثالث 
واحلفاظ على سجلنا اخلالي من الهزائم 
أو التعــادالت، الفتا الــى أن »العنيد« 
ميلك مجموعة جيدة من الالعبني وال 

مجال للتراخي أمامهم.
وأردف بقولــه »فتــرة التوقف لها 

ايجابياتها وسلبياتها، إذ اننا استفدنا 
من التوقف في تأهيل الالعبني املصابني 

واشــراك البعض اآلخر في مباراتي كأس 
االحتــاد، في حني أنها مــن املمكن أن تكون 
سلبية على أي فريق نظرا إلمكانية انخفاض 

رمت الالعبني«.

حسام السيد لـ »األنباء«: 
األمور جيدة في »األبيض«

عناد: جتربة تركمانستان 
مفيدة.. وال تهمني النتيجة

فرحة عمر احلبيتر بتسجيل هدف التعادل 
)هاني الشمري(

نادي خيطان الرياضي
إعــالن

استغالل  بشأن   )2019/1( رقم  المزايدة  عن طرح  الرياضي  خيطان  نادي  يعلن 
صالة رياضية رقم )1( بالنادي وفقًا للبيانات الواردة بالجدول أدناه وذلك باألظرف 
يمكن  والتي  الشروط  بكراسة  الواردة  والمواصفات  للشروط  طبقًا  المغلقة 

الحصول عليها من مقر النادي.

شروط التقديم:
1- أن يكون كويتيًا تاجرًا أم شركة، ويجوز أن يكون أجنبيًا بشرط أن يكون له شريك أو 

وكيل كويتي بعقد رسمي موثق وطبقًا لألنظمة المعمول بها في الكويت.
2- أن يكون مقيدًا في السجل التجاري ومسجاًل لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت وأن يكون 

تاريخ شهادة القيد في كليهما معاصرًا لتاريخ طرح المزايدة.
3- أن تكــون الشركة أو المؤسسة من ذوي االختصاص ومرخصًا لها بذلك.

4- تقدم العطاءات خالل المدة المحددة باإلعالن موقعة من أصحابها على نموذج العطاء 
المختوم بختم النادي ووضعه داخل مظاريف مغلقة ومختومة بالشمع األحمر ومكتوب 
عليها اسم المزايدة ورقمها فقط، ويتولى مقدم العطاء أو مندوبه وضع المظاريف في 

صندوق المزايدات المعدة لهذا الغرض لدى السكرتارية بمقر النادي.
د.ك(   50( قدرها  رسوم  نظير  العطاء  ونموذج  الشروط  كراسة  باستالم  المزايد  يقوم   -5
)فقط خمسين دينارًا كويتيًا( الغير، غير قابلة للرد اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 
الرسمي  الدوام  فترة  خالل   2019/10/26 الموافق  السبت  يوم  إلى   2019/10/17

للنادي من الساعة )5:00( إلى الساعة )9:00( مساًء بمقر نادي خيطان الرياضي.
6- موعد االجتماع التمهيدي يوم الثالثاء الموافق 2019/10/29 الساعة )12:30( ظهرًا.

االثنين  يوم  المزايدة  في  الراغبين  من  العطاء  ونموذج  الشروط  كراسة  تسليم  يتم   -7
خيطان  نادي  بمقر  المخصص  الصندوق  داخل  بإيداعها   2019/11/4 الموافق 

الرياضي، علمًا بأن آخر موعد للتسليم الساعة )12:00( ظهرًا.
أو  العطاء لمدة سنة في صورة خطاب ضمان  إجمالي  )2%( من  األولي  التأمين  8- قيمة 
شيك مصدق من أحد البنوك المعتمدة في دولة الكويت وتكون صالحيته ثالثة أشهر 
من غلق باب تقديم العطاء لصالح نادي خيطان الرياضي، ولن يلتفت إلى العطاء غير 
المصحوب بالتأمين األولي وسيتم اإلفراج عن التأمين األولي لكل من لم ترس عليه 
المزايدة بعد أن يقوم مقدم العطاء الذي رست عليه المزايدة بتقديم التأمين النهائي 

وتوقيع العقد.
 )12:30( الساعة  تمام  في   2019/11/4 الموافق  االثنين  يوم  المظاريف  فض  موعد   -9

ظهرًا.

الموقعمدة االستغاللاستغاللرقم المزايدة

صالة رياضية بالنادي 2019/1
نادي خيطان سنةرقم )1(

الرياضي


