
22
االثنني ٢٤ مايو ٢٠٢١ رياضـة

«األزرق» يعبر ماليزيا وديًا في دبي
عبدالعزيز جاسم

تغلــب منتخبنا الوطنــي األول لكرة 
القدم على نظيره املاليزي ٤-١ وديا أمس 
في معسكره الذي يقيمه في دبي، وسجل 
لـــ «األزرق» أحمد الظفيــري (٢٢) وفهد 
الهاجري (٥١) وشبيب اخلالدي (٦١) وفهد 

األنصاري (٦٨).
وبدأ مدرب األزرق اإلسباني اندريس 
كاراســكو املباراة بتشــكيل مكــون من: 
سليمان عبدالغفور وفهد الهاجري وخالد 
إبراهيم وحمد حربي وحمد القالف واحمد 
الظفيري وفهد األنصاري وعيد الرشيدي 

ومبارك الفنيني وبندر السالمة وشبيب 
اخلالدي.

إلى ذلك، اطمأن اجلهاز الطبي ملنتخبنا 
الوطني على ســالمة وفــد االزرق بعدما 
جاءت نتيجة مسحات pcr سليمة جلميع 
أفراد البعثة للمرة الثالثة، األولى كانت في 
الكويت قبل املغادرة إلى دبي، والثانية بعد 
الوصول مباشرة، والثالثة ظهرت نتيجتها 
أمس، ما يدل على حالة االلتزام الكبيرة 

لدى وفد األزرق في املعسكر اخلارجي.
وســيخضع الوفد ملســحة رابعة قبل 
املغادرة من دبي بـ٤٨ ســاعة وذلك وفق 
االجراءات الصحيــة املتبعة في الكويت 

واإلمارات عند املغادرة والوصول. ويقيم 
األزرق معسكره اخلارجي في دبي استعدادا 
للمشاركة في التصفيات املشتركة املؤهلة 
إلى نهائيــات كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر 
ونهائيــات كأس آســيا ٢٠٢٣ في الصني، 
حيث يستضيف األزرق منافسات املجموعة 
الثانية التي ستستكمل مبارياتها ٣ يونيو 

املقبل وتختتم في ١٥ منه.
ومن املقرر أن تكون تدريبات األزرق 
اليوم بقيادة املدرب اإلســباني اندريس 
كاراسكو استشفائية لالعبني الذين شاركوا 
في مواجهة ماليزيــا الودية أمس، بينما 

سيتدرب باقي الالعبني بشكل طبيعي.

مسحات املنتخب سليمة للمرة الثالثة

فرحة كبيرة بهدف أحمد الظفيري أمام ماليزيا

مبارك اخلالدي

استأنف منتخبنا الوطني األوملبي 
تدريباته مســاء أول من أمس على 
ملعب املرحــوم عبدالرحمن البكر 
باحتاد الكرة اســتعدادا الستكمال 
خلــوض  اإلعــدادي  البرنامــج 
االستحقاقات املقبلة. وتدرب األوملبي 
حتت قيادة املــدرب الوطني محمد 
العزب ومساعديه وبحضور الالعبني 
الذيــن وقع عليهــم اختيار اجلهاز 
الفني في هذه املرحلة. ومن املقرر 
أن تستمر تدريبات املنتخب حتى 

األول من الشهر املقبل.
وفي جانب متصل، يترقب اجلهاز 
الفني لألوملبي قــرار مجلس إدارة 

االحتاد باملوافقة على معسكر لبنان 
املقترح في األول من الشهر املقبل، 
حيث سيلعب األزرق هناك مباراتني 

وديتني مع املنتخب اللبناني.
 وعلمت «األنباء» أن فكرة املعسكر 
مهددة باإللغاء نظرا للظروف التي 
متر بها املنطقة فضال عن اإلجراءات 

اخلاصة باالحترازات الصحية.
وضمت قائمــة األزرق األوملبي 
٣٥ العبا هم: محمد الربيع (برقان)، 
براك عيســى - عبدالعزيز البشر 
الفضلــي -  (التضامــن)، خالــد 
عبدالعزيز رسام - يوسف عايض 
(اجلهــراء)، ســعود عبدالعزيــز 
 - عتيــق  جاســم  (خيطــان)، 
ســلمان البوص - عبداهللا حسني 

(الســاحل)، عبدالرحمــن الفضلي 
- عبداهللا مســاعد - فهد العبيان 
(الساملية)، سلمان سعود - محمد 
حســني (العربي)، حســني حاجية 
- عبدالعزيــز البحــر - عبــداهللا 
حسني - منصور العنزي - يوسف 
احلقــان (القادســية)، طالل طارق 
- عبدالرحمــن فيصــل - عبداهللا 
اجلــزاف - عقيــل الهــزمي - فهــد 
الفضلــي - فهد العميــري - وليد 
التورة - يوسف الكندري (كاظمة)، 
فواز اخلالدي (الكويت)، طالل مزيد 
- عبدالرحمــن الديحاني - محمد 
احلسينان (النصر)، صالح املجيدل 
- علي محســني - فهــد الراجحي 

(اليرموك).

فيصل زايد تألق في اللقاء االول وسجل هدفني.. فهل يواصل التهديف اليوم ؟

«يد» الساملية تضم زكار 
رسميًا لآلسيوية

يعقوب العوضي

تعاقدت إدارة الساملية مع العب املنتخب القطري ونادي 
الريان أمني زكار لضمه الى صفوف فريق اليد األول تدعيما 
للفريق الذي يستعد للمشاركة في بطولة األندية اآلسيوية 
أبطال الدوري واملقررة في جــدة ١٢ يونيو املقبل، وبذلك 
يتبقى للسماوي محترف واحد بعد التعاقد مع إسالم حسن 
وسجاد استكي. وفي السياق ذاته، أكد رئيس اجلهاز اإلداري 
حسني اخلضري ان املنافسة اآلسيوية شديدة، مشيرا إلى ان 
اليد الكويتية تتطور باستمرار رغم الظروف التي مرت فيها 
ومازالت بسبب تفشي ڤيروس كوررنا كوفيد- ١٩، ومضيفا: 
«نسعى لدمج احملترفني بالفريق والوصول بجاهزية جيدة 
للبطولــة والتي لم يتبق عليها إال القليل حيث منلك العبني 
على مســتوى فني ممتاز، ونتمنى تفادي اإلصابات التي 

أضرت بالفريق كثيرا باملوسم املاضي».
من جانبه، أشاد مدرب الفريق أحمد فوالذ بالتزام الالعبني 
في التدريبات اليومية، مضيفا: «البطولة اآلســيوية كبيرة 
وحتتاج الى مضاعفة جهودنا وإن شــاء اهللا الالعبون على 

قدر املسؤولية امللقاة على عاتقهم».
إلى ذلك، تغادر بعثة الســاملية الــى قطر لالنخراط في 
املعسكر التدريبي اجلمعة املقبل، وهو املعسكر الذي سيستمر 
حتى ١٠ يونيو املقبل، حيث ستوجه بعثة السماوي إلى جدة 

مقر إقامة البطولة.

الدوحة تستقبل «أبطال أفريقيا»
الفحيحيل يفاوض هنري

ويدرس التجديد جلاكوب

الدوحة ـ فريد عبدالباقي - القاهرة - سامي عبدالفتاح

بــدأت العاصمة القطريــة (الدوحة) في 
استقبال أبطال القارة األفريقية، األهلي املصري 
(بطــل دوري أبطال أفريقيا)، وفريق نهضة 
بركان املغربي (بطل الكونفيدرالية)، استعدادا 
خلوض لقــاء كأس الســوبر األفريقي ٢٠٢١ 
مســاء اجلمعة املقبل على ســتاد جاسم بن 

حمد بنادي السد.
وكشــفت اللجنة املنظمة للمبــاراة، عن 
برنامج األهلي الذي وصل فجر اليوم االثنني 
ليخوض أول تدريباته في الـ٧:٠٠ مساء اليوم 
بتوقيــت الكويت على ملعب رقم ٣ مبالعب 
جامعة قطر، أحد مالعب مونديال قطر ٢٠٢٢، 
فيما يخوض نهضة بركان أول تدريباته على 
ملعب رقم ٢ مبالعب جامعة قطر في الـ٧:٣٠ 
مساء غد، فور وصول بعثة الفريق إلى قطر 
صباح الغد، على أن يخوض الفريقان التدريب 
الرئيسي على ستاد نادي السد مساء اخلميس 
املقبل، والذي يشهد أيضا عقد املؤمتر الصحافي 

للفريقني بجانب االجتماع الفني للمباراة.
وحسب قواعد االحتاد األفريقي سيخضع 

الفريقــان، إلــى اإلجــراءات االحترازية ضد 
ڤيروس كورونا، وذلك بالدخول في الفقاعة 
الطبيــة اعتبارا من يوم الوصــول، وإجراء 

املسحات قبل انطالق املباراة بـ٤٨ ساعة.
من جهــة اخــرى، يعود ســباق الدوري 
املصري مبواجهتــني كبيرتني ضمن اجلولة 
٢٤ األولى في الثامنة مساء بتوقيت الكويت 
وجتمع بني اإلسماعيلي واملقاصة، والثانية 
في العاشرة مساء وجتمع بني الزمالك متصدر 
جدول الترتيب، واملصري البورسعيدي الذي 

يسعى الى دعم وجوده في املركز الثالث.
وســتكون هذه املواجهة بحضور اللجنة 
اجلديدة إلدارة نادي الزمالك برئاسة حسني 
لبيــب، رئيس اللجنة املنظمة لبطولة كأس 
العالم لكرة اليد، التي نظمتها مصر مؤخرا، 
حيث أعلن أشــرف صبحي، وزير الشــباب 
والرياضة تشــكيل اللجنــة اجلديدة إلدارة 
الزمالك، مــع فتح باب الترشــح النتخابات 

القلعة البيضاء، ١ سبتمبر املقبل.
وتضم اللجنة د.حســني السمري، مديرا 
تنفيذيا، وطارق جبريل مديرا ماليا، وعاطف 

النمر مديرا رياضيا.

هادي العنزي

يعكــف اجلهــاز اإلداري للفحيحيل على 
ملف احملترفني، جتديدا ودراســة، حيث أمت 
األســبوع املاضي جتديــد التعاقد مع العب 
الوســط البرازيلي لويــس فرنانديز، فيما 
دخل في مفاوضات جادة مع مهاجمه العاجي 
سيدريك هنري للوصول إلى صيغة مرضية 

للطرفني للتجدي. 
ويبقى ملف احملترفني الثالثة، الكاميروني 
ارون امبيبــي، والعاجــي جاكــوب ايبوي، 
والســوري عبــداهللا الشــامي، مفتوحا قيد 
الدراســة اإلدارية والفنية، ويتوقع أن يبت 
اجلهاز اإلداري في ملف الالعبني األربعة قبل 
بدء إجازاتهم اخلاصة، والتي تبدأ مع نهاية 
شهر مايو اجلاري، وهو املوعد الذي يتزامن 

مع نهاية عقودهم أيضا.

الزمالك في مواجهة صعبة مع املصري

«األوملبي» استأنف تدريباته.. وينتظر معسكر لبنان

«األبيض».. بشعار «الفوز فقط» أمام األمعري اليوم

التضامن لتجديد إعارة القناعي
يحيى حميدان

بدأت إدارة نادي التضامن مساعيها لتجديد إعارة احلارس 
سعود القناعي من إدارة ناديه األصلي العربي ملوسم آخر 
عقب مساهمته الواضحة في تطور نتائج «العنيد» 
خالل فترة املوسم ونصف املوسم التي قضاها مع 
الفريق. وقدم القناعي (٢٦ سنة) مستويات ممتازة 
مع التضامن وساهم في حصوله على لقب دوري 

الدرجة األولى والعودة للدوري املمتاز.
وتريد إدارة «العنيد» استغالل العالقة اجليدة 
مع نظيرتها في «األخضر» للموافقة على جتديد 
إعارة القناعي مرة أخرى، الســيما أن فرص 
مشــاركته مع العربي تبدو ضئيلة لوجود حارسي 

املرمى سليمان عبدالغفور وعلي جراغ.

ناصر العنزي - يحيى حميدان

ال بديــل عــن الفــوز للكويت اليــوم في 
مباراته أمام شباب األمعري الفلسطيني ضمن 
منافسات اجلولة الثانية للمجموعة الثالثة 
في تصفيات كأس االحتاد اآلسيوي املقامة في 
األردن بعدما خرج األبيض بنقطة في مباراته 
املاضية مع تشــرين السوري وانتهت ٣-٣، 
وتبقت له مباراة مع املســتضيف الفيصلي 
األردني اخلميس املقبل، حيث سيتأهل صاحب 
املركز األول للدور نصف النهائي. ويتصدر 
الفيصلي الفرق برصيد ٣ نقاط ويلعب اليوم 

مع تشرين.
ويدخــل األبيــض من أجل الفــوز، حيث 
ستكون مباراته املقبلة منعطفا مهما للتأهل، 
ويجب على مدربه غونزاليس معاجلة أخطاء 
املباراة السابقة ونتج عنها دخول ٣ أهداف في 
مرماه آخرها في الدقيقة األخيرة من الوقت 
الضائع وحرمت األبيض من فوز ثمني، لذلك 

مــن الواجب عليه تعديــل بعض املراكز كي 
يخرج بنقاط املباراة الثالث.

ويفتقد الكويت إلــى صانع ألعاب يجيد 
التحرك في منطقة الوسط ومتويل املهاجمني 
بالكرات الســانحة للتســجيل، ومن املتوقع 
أن يدفع غونزاليس باجتــاه الهجوم، حيث 
اي نتيجة غير الفوز ســتصعب من مهمته. 
ويغيب عن األبيض العبه الشاب حسني علي 
بعد تعرضه إلصابة بالغة في املباراة املاضية.

غونزاليس: مستعدون للمواجهة رغم اإلرهاق

الــى ذلك، قــال مدرب الكويت االســباني 
كارلــوس غونزاليــس، أمــس فــي املؤمتــر 

الصحافي اخلاص باملباراة أن حظوظ اجلميع 
في املجموعة الثالثة التزال قائمة لبلوغ الدور 

نصف النهائي.
واضــاف: «مســتعدون خلــوض ثانــي 
مواجهاتنا في املجموعة وقد تابعنا عن قرب 
مبارات شباب االمعري األولى امام الفيصلي 
(٠-٢) وبالرغم من خســارتهم اال انه فريق 
قدم مباراة جيدة وميلك العبني مميزين، وال 
يسعنا اال أن ندخل املباراة بروح األبطال ونقدم 
كل ما لدينا لتحقيق الفوز والنقاط الثالث».

وتابع غونزاليس: «أثق بالعبي «االبيض» 
لتقــدمي املطلوب منهم رغم االرهاق والتعب 
عقب املباراة االولى امام تشرين السوري».

مــن جهته، قال العب «األبيض» شــريدة 
الشــريدة ان شباب االمعري، فريق يستحق 
التحية بسبب الظروف التي تعيشها فلسطني 
والتي يعلمها اجلميع، مشيرا الى ان املباراة 
لن تكون ســهلة، حيث سنسعى لتقدمي كل 

ما لدينا للخروج بالنقاط الثالث.
4:00

شباب األمعري غير منقولة فضائيًاالكويت

تأجيل قضية العربي 
إلى األحد املقبل

مبارك اخلالدي 

قررت غرفة املنازعات بالهيئة الوطنية 
للتحكيم الرياضي في جلستها املنعقدة 
امس تأجيل النظر في قضية النادي العربي 
«اداريا» وذلك الى جلســة االحد املقبل 
لالستماع وتبادل املذكرات بني اخلصوم.

وكان مجلــس ادارة النادي وفريقه 
القانوني في وقت ســابق قد طلب فتح 
املرافعة، حيث قدم مذكرة بالدفاع مدعمة 
ادلة  بحافظة مســتندات حتتوي على 
شــرعية وقانونية تؤكد سالمة املوقف 
القانوني ملجلس االدارة برئاسة عبدالعزيز 

عاشور.
هذا، واستمعت غرفة املنازعات امس 
الى دفاع عدد من «محتكمني» الطاعنني 

في شرعية مجلس ادارة النادي.


