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ناصر العنزي

يخــوض الكويــت ممثــل الكــرة 
الكويتية أولى مبارياته مساء اليوم 
أمام تشرين السوري في عمان ضمن 
تصفيــات املجموعــة الثالثــة لكأس 
االحتاد اآلســيوي التي يســتضيفها 
الفيصلي األردني وتضم ايضا شباب 

األمعري الفلسطيني.
وقــد خاض «األبيــض» تدريباته 
فــور وصوله عمان بإشــراف مدربه 
اإلسباني كارلوس غونزاليس مبشاركة 
جميــع العبيه املختاريــن فيما غاب 
عنه العاجي جمعة سعيد واإلسباني 
جاي دميبلي بعدما مت استبعادهما من 
القائمة األساســية وتسجيل الثالثي 
األجنبي التونسيان رامي بدوي وأحمد 
عكايشي والفرنسي سيسوكو، حيث 
يســعى «األبيض» للتأهل إلى نصف 
النهائي وحتقيق اللقب للمرة الرابعة 
بعد فوزه بالكأس أعوام «٢٠٠٩ و٢٠١٢ 

و٢٠١٣» وميكنه تكرار حتقيق البطولة 
إذا أحســن في مهامه ولعب من أجل 
الفوز رغم صعوبــة املهمة أمام فرق 

ال تقل مستوى عنه.
ويســعى «األبيــض» إلــى إثبات 
أحقيته في املنافســة بعدما غاب عن 
املشــهد في الدوري املمتاز على غير 
عادته وابتعد عن املنافسة على اللقب 

محتال املركز الثالــث، لذلك فإن هذه 
البطولة ستكون متنفسا للفريق من 
أجــل العودة الى مســتواه الطبيعي 

وتقدمي نتائج طيبة.
ومباراة اليوم ستكون صعبة كونها 
أول مباراة لألبيض في املجموعة وعلى 
مدربه غونزاليس اختيار التشــكيلة 
املناســبة التي تكفل له تهديد مرمى 

اخلصم واحملافظة على مرمى حارسه 
حميــد القالف مســتندا الى ما ميلكه 
العبــو الكويــت مــن خبــرة تكفيهم 

للخروج بنتيجة إيجابية.
أما تشــرين السوري فيشارك في 
البطولة للمرة األولى ويقوده املدرب 
ماهر بحري بعناصر محلية تســعى 

إلى ترك بصمة في البطولة.
غونزاليس يثق في العبي الكويت

بدوره، أكــد مدرب نادي الكويت، 
اإلسباني كارلوس غونزاليس، على 
صعوبة مواجهة اليوم، موضحا في 
املؤمتــر الصحافــي للمبــاراة امس: 
«مباراة صعبة ومهمة.. تشرين فريق 
منظــم وجيد، هدفنــا احلصول على 
النقاط الثالث، وتعزيز طموحاتنا في 
املنافسة، وعلينا االعتماد على أنفسنا»، 
وأكمل: «نفتقد بعض الالعبني الذين 
انضموا لتدريبات منتخب الكويت، لكن 
لدينا شباب نثق في قدراتهم كثيرا».

«الكرة» التقى «أزرق الرياضات اإللكترونية»
التقى األمني العام لالحتاد الكويتي لكرة القدم 
صالح القناعي مع كل من أمني سر النادي الكويتي 
للرياضات اإللكترونية فيصل أبل وأعضاء منتخب 
الكويت لكرة القدم اإللكترونية (لعبة فيفا ٢١) 
وهم: عبداهللا الريش، أحمد سالم، وعثمان الشالل، 
وذلك عقب مشــاركتهم في مرحلة التصفيات 

لبطولة كأس األمم في لعبة فيفا.
وضمت املجموعة التي شارك فيها منتخب 
الكويت ٥ دول أخرى هي السعودية واإلمارات 
وقطر وجنوب أفريقيا والهند، رغم أن املنتخب 
الكويتــي لم يحالفه احلظ في التأهل للمراحل 

املتقدمة مــن التصفيات، حيث نافس املنتخب 
بقوة وكان أداؤه على مســتوى عال ومميز، 
حيث تعادل مع بطل العالم املنتخب السعودي 

باألهداف.
هذا، وشــكر القناعي أعضاء املنتخب على 
اجلهود املبذولة، متمنيا لهم التوفيق في قادم 
البطوالت. بدوره شدد أبل على أهمية املشاركة 
مبستوى مشرف للكرة اإللكترونية الكويتية، 
كما ركزت التوجيهات املقدمة ألعضاء املنتخب 
على مواصلة التدريبات وخصوصا في اجلانب 

القناعي مستقبالً أبل وأعضاء منتخب الكويت لكرة القدم اإللكترونيةالفني والتكتيكي استعدادا للبطوالت القادمة.

الدالي: العربي رفض مشاركتي مع تشرين
أكد محترف العربي السوري عالء 
الدالي، أنه وافق مباشرة ودون تردد 
على طلب تشرين بشأن مشاركته 
في مباريات كأس االحتاد اآلسيوي.

وقــال الدالي فــي تصريحات 
صحفيــة ان العربــي رفض طلب 

تشرين، حيث كنت في حاجة لفسخ 
تعاقدي والتوقيع مع تشرين، وبعد 
ذلك العودة مجددا للتوقيع مع العربي، 
وزاد: «هذا شيء مربك وكان األخضر 
يريد مني احملافظة على تركيزي قبل 

حسم الدوري بالكويت».

«األبيض» يواجه «تشرين» في أول اختبار آسيوي

حترك نشط ومبكر لسوق االنتقاالت احمللي
مبارك اخلالدي

على غير العادة كمــا جرت العادة في 
املواســم الفائتة وفي تطور غير مسبوق، 
شهد سوق االنتقاالت احمللية نشاطا واسعا 
فيما يبدو حرصا من األندية على االستقرار 
الفني لفرقها والبدء في االعداد مبكرا، وهو ما 
حدث في النادي العربي، حيث أعلن االحتفاظ 
مبدربه الكرواتي انتى ميشــا واحملترفني 
الليبي السنوسي الهادي والفلسطيني عدي 
الدباغ والسوري عالء الدالي، فيما ينتظر 
املوقف الرســمي الحتاد كرة القدم بشأن 
عدد احملترفني للموسم املقبل ليتخذ قرارا 
باالختيار بني املدافع السوري أحمد الصالح 
والغاني عيسى يعقوبو، كما ترددت معلومات 
عن التفاوض مع العب املنتخب والساملية 

فواز عايض العتيبي. من جانبه، أعلن املنسق 
اإلعالمي لنادي كاظمة ناصر الفضلي عن 
قرب التوصل الــى االتفاق مع ٤ صفقات 
من العيار الثقيل إلعادة ترميم «البرتقالي»، 
فيما أكــدت مصادر أخرى ان أحد األندية 
الكبرى انتهى بالفعل من التوقيع مع العب 
العربي السابق ونادي الشباب عبداحملسن 
التركماني، مشيرة الى توجه النادي بحملة 
جتديد واحالل بعد الظهور الباهت للفريق 

خالل املوسم املنتهي. 
وعلى الوقع ذاته، أعلنت إدارة الفحيحيل 
التجديد مع البرازيلي لويز فيرناندو ومثله 
حترك النصر باالعالن عن االتفاق مع املدرب 
سلمان عواد بديال الحمد عبدالكرمي والتعاقد 
مع األردني عدي الصيفي من القادســية 

واالحتفاظ بالعاجي روبن.

برقان يريد االحتفاظ ببوشنيبة
يحيى حميدان 

اقتربت ادارة الكرة بنادي برقان من جتديد 
التعاقد مع املدافع التونسي رامي بوشنيبة 
ملوسم آخر بعد ظهوره مبستوى طيب خالل 

منافسات املوسم الذي انتهى أمس. 
وقدم ابوشــنيبة (٣٠ ســنة) مستويات 
ممتازة مع «الذهبي» منذ التعاقد معه وكان 
أحــد أعمدة اخلــط اخللفي وشــغل مركزي 
قلب الدفاع واجلناح األمين. وتنوي االدارة 
البرقانية التجديد كذلــك للمدرب الكرواتي 
برونو تشــكيلتش، بيــد أن األمور لم تأخذ 
الطابع الرســمي سواء معه أو مع بوشنيبة 
انتظارا لالجتماع املقرر انعقاده االسبوع املقبل 
لبحث كافة تفاصيل الباقني أو الراحلني قبل 
الدخول في االجازة الصيفية بشكل رسمي.

«الطائرة» اجتمع مبنتخب الناشئني

«يد» خيطان جّددت للعوضي.. 
والتدريبات منتصف يونيو

يعقوب العوضي

عقــد االحتــاد الكويتي لكــرة الطائرة 
اجتماعا عاديا مع العبي املنتخب الوطني 
للناشئني مساء أمس االول في مقر االحتاد 
بصالة الشيخ سعد العبداهللا في ضاحية 
صباح السالم، متهيدا النطالق استعدادات 
أزرق الناشــئني للمشــاركة فــي البطولة 
العربية في تونس أغسطس املقبل، حيث 
ترأس االجتماع نائب رئيس االحتاد نايف 
اخلميلي وبحضور اجلهازين اإلداري والفني 

للمنتخــب الوطني وجميع الالعبني. وأكد 
اخلميلي أن املراحل السنية نواة املستقبل 
وأن االهتمام بها واجب، مضيفا ان «لدينا 
عدة استحقاقات خارجية وعلينا االستعداد 

لها بالصورة املناسبة».
وناشد الالعبني االلتزام في التدريبات 
اليومية والتي ســتنطلق األسبوع املقبل، 
مضيفــا: «ثقتنــا فيكــم كبيرة جــدا، فقد 
تابعناكم في مختلف املراحل الســنية كما 
لن نتأخر عــن تلبيــة احتياجاتكم ألنكم 
العماد األول للمنتخب الوطني العمومي».

يعقوب العوضي

جددت إدارة نادي خيطان 
عقد مــدرب فريق اليد األول 
الوطنــي يوســف العوضي 
ملوسم آخر رسميا، كما وضع 
اجلهــاز الفني ٥ العبني على 
طاولــة مفاوضاتــه لتعزيز 
صفوف الفريق محليا، حيث 
تتجه النية للتعاقد معهم على 
سبيل االعارة، باإلضافة الى 
محترف عربــي، ومن املقرر 
ان تنطلــق تدريبات الفريق 

أواخــر يونيــو املقبل اســتعدادا للمشــاركة 
في منافســات دوري الدرجــة األولى. وبهذه 
املناسبة، أكد يوسف العوضي ان إدارة النادي 
ومديرالفريق جليل البلوشي يبحث عن التأهل 
إلى الدوري املمتــاز من جديد والوصول الى 
أفضل النتائج، مشيرا إلى ان التعاون اإلداري 
والفني باإلضافة الى جهود الالعبني سينتج 
عنهم حتقيق الهدف املنشود. وقال: «لقد مررنا 
بظروف استثنائية املوسم السابق أفضت إلى 
الهبوط إلى دوري الدرجة األولى، ولكن العزم 
كل العزم من قبل مجلس اإلدارة واجلهازين 
اإلداري والفني والالعبني على حتقيق نتائج 

طيبة في املسابقات املختلفة 
والوصول إلى الدوري املمتاز 
مرة أخــرى». وحول جتديد 
عقــده قــال: «ال أملــك عصا 
ســحرية لتحقيــق النتائج 
املطلوبة بني عشية وضحاها، 
ولكن أستطيع اجلد واالجتهاد 
ومضاعفة جهودي للوصول 
إلى افضل حالة من اجلهازية 
البدنية والفنــي مع الفريق 
وأن أسعى ألكون عند حسن 
ظن اجلميع من خالل إظهار 
املستوى احلقيقي لكرة اليد 
في نادي خيطان». وحول التعاقدات قال: «حاليا 
يفاوض اجلهاز اإلداري عدة أندية بغرض ضم 
٥ العبني محليني على سبيل اإلعارة سنكشف 
عن أسمائهم في وقت الحق وبناء على توصيات 
اجلهاز الفني، حيث اننا قمنا بدراسة شاملة 
ملواطن الضعف ومكامن القوة وحاجتنا لالعبني 
مــن نوعية معينة تعني الفريق على حتقيق 
الهدف والتأهل الى الدوري املمتاز، أما احملترف 
فلدينا سير ذاتية عدة حملترفني عرب راغبني 
في املشاركة في البطوالت احمللية وبناء عليها 
سنتخذ قرار التعاقد مع أحدهم مبا يعود بفائدة 

فنية للفريق».

محترف عربي و٥ العبني ضمن خطط اجلهازين اإلداري والفني

يوسف العوضي

عبدالعزيز جاسم

خــاض منتخبنــا الوطني األول 
لكرة القدم مساء أمس أول تدريباته 
على ملعب نادي ضباط الشرطة في 
دبي بحضور ٢٦ العبا بقيادة املدرب 
اإلسباني اندريس كاراسكو استعدادا 
للمشــاركة في التصفيات املشتركة 
املؤهلة إلــى نهائيــات كأس العالم 
٢٠٢٢ في قطر ونهائيات كأس آسيا 

٢٠٢٣ في الصني، حيث يســتضيف 
األزرق منافســات املجموعة الثانية 
التي ستستكمل مبارياتها ٣ يونيو 

املقبل وتختتم في ١٥ منه.
واطمــأن اجلهــاز الطبــي علــى 
سالمة جميع الالعبني من خالل عمل 
الفحوصات اليومية الذي اثبتت عدم 
إصابة أي العب خصوصا العضلية، 
كما تلقى اجلهاز الطبي نتائج مسحات 
pcr لوفــد منتخبنــا والتــي جاءت 

جميعها سليمة، وسيقوم «األزرق» 
بعمل مســحات أخرى األحد املقبل 
حسبما هو معمول به بدولة اإلمارات.
ورغــم جهوزيــة الالعبني فلن 
يعطي اجلهاز الفني أحماال بدنية 
كبيرة خالل التدريبات بسبب ارهاق 
الالعبني بعد ضغط جدول مباريات 
الــدوري في اجلوالت املاضية، لذا 
سيعمل اجلهاز الفني على األمور 
التكتيكية بشــكل كبير السيما ان 

الوقت يعتبــر ضيقا ويحتاج الى 
كل حصة تدريبية لتطبيق كل ما 
يريده في مواجهة ماليزيا الودية 

األحد املقبل.
إلى ذلك، حمل معسكر دبي أخبارا 
سارة للمدرب كاراسكو الذي وصلت 
عائلتــه إلى هناك بعد أن طالب منذ 
فتــرة بالســماح لهــم بالدخول إلى 
الكويت، لكن ظروف السفر واغالق 

املطارات حالت دون ذلك.

الشمري لـ «األنباء»: أوضاع احتاد «السلة» ال ُتطاق.. واستقالتي خالل يومني
هادي العنزي

أكد عضو مجلــس إدارة احتاد كرة 
السلة وليد الشمري في تصريح خاص 
لـ«األبناء» عزمه التقدم باستقالته رسميا 
من مجلس اإلدارة، إلى جانب االستقالة 
الرسمية التي تقدم بها أمني السر العام 
عبدالرحمن اخلباز في وقت متأخر مساء 
أمس األول، مضيفا: عقد مساء أمس األول 
اجتماع ملجلس اإلدارة، تقدم خالله اخلباز 
باستقالة، وسأتقدم في االجتماع املقبل 

باستقالة مسببة أيضا، وفي حال تأخر أو 
تأجيل عقد اجتماع ملجلس اإلدارة خالل 
اليومني املقبلني، فسأسلمها رسميا ألمني 
السر العام املســاعد خالل يومني على 

اقصى تقدير.
وأرجع وليد الشــمري استقالته إلى 
احلالة املتقدمة من عدم التعاون بني أعضاء 
مجلس اإلدارة، ما يستحيل معها العمل 
في مثل هذه األجواء، وقال: «لقد حاولنا 
على مدى شهور عدة إصالح اخللل في 
العمل اإلداري باالحتاد، ولكن دون جدوى، 

وبعدما تقدم أحد القيادات الرياضية وممن 
له تاريخ طويل في كرة الســلة ممثال 
بعبدالرحمن اخلباز فإن األمر قد وصل 
العمل معها و«الوضع  مرحلة يستحيل 
ما يســر»، واألمر برمته ليس خالفات 
شــخصية أو مزاجية، فقد جئنا للعمل 
الكويتية»،  السلة  متطوعني خلدمة كرة 
الفتا إلى أنه أخبر مجلس إدارة الشباب 
لكونه مرشح النادي، وسيجتمع مع رئيس 
مجلس اإلدارة د.مناحي العازمي لتوضيح 

وليد الشمريالصورة كاملة.

معسكر تركي وبطولة دولية لـ «أزرق السلة» يوليو املقبل
هادي العنزي

يدخــل منتخبنا الوطني 
لكرة السلة معسكرا تدريبيا 
في تركيا ملدة ٢٠ يوما على أن 
يتضمن االنخراط في بطولة 
دولية ودية مبشاركة عدد من 
املنتخبات األوروبية واألندية 
التركية من املستوى األول، 
وذلك ضمــن مرحلة اإلعداد 
الثانية حتضيرا للمشاركة 
في البطولة العربية بتونس 
نوفمبــر املقبــل، والــدورة 
اخلليجية الثالثة في ديسمبر 
املقبــل بالكويــت. وفي هذا 
الصدد، أشــاد املديــر الفني 
ملنتخبنا الوطني لكرة السلة 
التالتلــي باالنضباط  عادل 

صالة االحتاد مبجمع الشيخ 
ســعد العبــداهللا للصاالت، 
لـ«األنبــاء»: «ابــدى  وقــال 
الالعبــون املختــارون الـ١٦ 
حرصهم الشديد على حضور 
جميع احلصص التدريبية، 
واملشاركة بفعالية وإيجابية، 
وهــذا األمر محل تقدير عال 
لدينــا، ويدفعنــا لتقــدمي 
أفضل ما لدينــا من خبرات 
فنية تراكمية، وتأكيدا على 
أن الالعــب الكويتــي جدير 
املســؤولية، ونافيا بشــكل 
قاطع ما يردده البعض بأن 
الالعــب الكويتــي ال يلتزم 
بتدريباته، بل التزامه يضاهي 
نظيره احملتــرف في الدول 
األخــرى، وقــد بــدأ اإلعداد 

البطولة اخلليجية في دبي من 
١٨-٢٧ يونيو، على أن نبدأ 
معسكرا داخليا في األول من 
يوليو املقبل، يستمر خلمسة 
أيام على أقصى تقدير، بحيث 
نغادر إلى تركيا للدخول في 
معســكر تدريبي واملشاركة 
في بطولة دولية ودية أيضا 
على أن تنتهي مرحلة اإلعداد 
الثانية في ٢٥ يوليو ليعود 
الالعبــون ألنديتهم،  بعدها 
واشاد التالتلي بدعم اللجنة 
األوملبيــة الكويتية والهيئة 
العامة للرياضة ألزرق السلة 
وذلك من خالل اتاحة الفرصة 
لهــم للتدريــب فــي الفترة 
املسائية خالل فترة احلظر 

اجلزئي املاضية.

الفني أواخر أبريل املاضي، 
والبرنامج يسير وفق اخلطة 
املوضوعة»، الفتا إلى وجود 
تدريبات صباحية لعدد من 
الالعبني وفقا ملعطيات فنية 
وتوافر الالعبني، مع تفهمه 
الكبيــر لظــروف الالعبــني 

العملية واحلياتية.
دعم «األوملبية» والهيئة 

التونسي  واشار اخلبير 
وعضو جلنــة التطوير في 
االحتاد الدولي لكرة الســلة 
عادل التالتلي إلى ان املرحلة 
األولى لفترة اإلعداد األولى 
تنتهي في ٢٤ يونيو املقبل، 
مضيفــا اننــا ننتظر العبي 
نادي الكويت املشاركني في 

التالتلي لـ «األنباء»: التزام الالعبني محل تقدير.. واإلعداد وفق البرنامج

عادل التالتلي       (محمد هنداوي)

الكبير من قبل جميع العبي 
األزرق في التدريبات اليومية 
التــي يجريهــا املنتخب في 

تشرين4:00 غير منقولة فضائيًاالكويت

مسحات وفد «األزرق» سليمة.. وعائلة كاراسكو وصلت دبي


