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حبيب: ٤ أسباب وراء خروج 
«أزرق الصاالت» املبكر من كأس العرب

النصر يتعاقد مع ساجن قادمًا من الشباب

يحيى حميدان

أرجــع مديــر منتخبنــا 
الوطني لكرة الصاالت حسني 
حبيب خروج «األزرق» من 
دور املجموعات لكأس العرب 
املقامــة فــي القاهــرة لعدة 
اســباب منها ضعف االعداد 
واالرهاق والغيابات واالبتعاد 
لفترة طويلة عن املباريات 

الدولية الرسمية. 
فــي  حبيــب  واضــاف 
لـ«االنباء»،  تصريح خاص 

عقب الفــوز على موريتانيــا ٨-١ في ختام 
منافســات املجموعــة األولــى، أن «االزرق» 
دخــل منافســات البطولة بحصتــي تدريب 
فقط بصفوف مكتملة بسبب اقامة منافسات 
املربع الذهبي لبطولة الدوري، وبالتالي غياب 
العبي ٤ أندية عن فترة االعداد رغم ان املدرب 
البرازيلي كاكاو طلب ضرورة حصوله على 

١٤ يوم تدريب قبل السفر الى القاهرة. 
وأشــار الى ان االرهاق بــدا واضحا على 
العبينا في املباراة األولى امام البحرين والتي 
خسرها ٢-٣، ومن ثم التعادل ٢-٢ مع مصر، 

ولذلــك فــإن اجلهــاز الفني 
والالعبني كذلك ال يالمون. 

وبني حبيــب انه بالرغم 
من ذلك فإن «االزرق» خرج 
مبكاسب كبيرة ومنها تألق 
املاجــد وســلمان  ســلطان 
البعيجــان وعبداللطيــف 
وعبدالعزيــز  العباســي 
بوراشد، حيث كانوا اضافة 
مميــزة الى جانــب عناصر 

اخلبرة. 
ولفت حبيب الى ان موعد 
عودة الوفد من القاهرة حاليا 
غامض لعدم وجود حجوزات، ومن املمكن أن 
ميكــث اعضاء املنتخب في القاهرة حتى ٢٩ 
الشهر اجلاري حسب احلجز املسبق، حيث 
وضعنا في اعتبارنا احتمالية تأهلنا للدور 

نصف النهائي على أقل تقدير. 
وأفاد حبيب بأن الالعبني سيحصلون حاليا 
على راحة ملدة شهر قبل أن يتم استدعاؤهم 
مرة اخرى في اواخر الشهر املقبل لالستعداد 
للمشــاركة في كأس اخلليــج املزمع اقامتها 
في الســعودية خالل الفترة من ١٠ حتى ٢٠ 

أغسطس املقبل.

عبدالعزيز جاسم

جنحت إدارة نادي النصر في التعاقد مع 
محترف الشباب الغامبي ساجن بيير ليصبح 
ثالث محترف ينضم إلى صفوف الفريق 
األول بعد التجديد مع املدافع العاجي أدو 
روبن والتعاقد مع األردني عدي الصيفي.

ويعتبر ســاجن من أبرز احملترفني في 
الدوري خصوصا أنه يجيد اللعب مبركزي 
قلب الدفاع واالرتكاز بنفس الكفاءة والقوة، 
ما يؤكد أن اجلهاز االداري للنصر بقيادة 
فيصل العدواني واجلهاز الفني مع املدرب 
اجلديد ســلمان عواد قامت بدراسة تلك 

الصفقة بصورة جيدة.
ويتبقــى للعنابي صفقــة واحدة ألن 
املوســم املقبل سيتقلص عدد احملترفني 
فيــه من ٥ إلــى ٤، ما يعنــي أن الفريق 
ســيركز جهوده على التعاقد مع مهاجم 

راحة شهر قبل االستعداد لكأس اخلليج بالسعودية ١٠ أغسطس

حسني حبيب

منسي: مالكمو الكويت 
يسعون للمراكز األولى في «اآلسيوية»

هادي العنزي

سجلت املالكمة نورة قشيعان املطيري 
اســمها كأول مالكمــة كويتية تشــارك في 
بطولة دولية، وذلك بعد اعتماد مشاركتها 
في البطولة اآلسيوية الـ١٣ للرجال والسيدات 
املقامــة حاليا فــي دبي وتســتمر حتى ٣١ 
مايو اجلــاري، إلى جانــب مالكمي األزرق 
الـ١٠ املشاركني في منافسات جميع األوزان 
بالبطولة القارية التي يشرف على تنظيمها 
االحتــادان اآلســيوي واإلماراتي للمالكمة، 
بحضــور رئيس االحتــاد الدولي للمالكمة 
الروسي عمر كرملو، وتشهد البطولة مشاركة 

١٥٧ مالكما من ١٨ دولة.
وأبــدى رئيــس مجلــس إدارة االحتــاد 
الكويتــي للمالكمة محمد منســي اعتزازه 
مبشاركة املالكمة املطيري بالبطولة القارية 
األقوى، متمنيا انخراط العديد من الالعبات 
في رياضة الفن النبيل، مضيفا أن مجلس 
اإلدارة حــرص على إعداد املنتخب بأفضل 
طريقة ممكنة، رغم الصعوبات التي واجهتنا 

بســبب جائحة كورونا، حيث باشر أبطال 
الكويــت حتضيراتهــم محليــا، ثم خوض 
معســكر إعدادي مكثــف في القاهــرة ملدة 
أسبوعني أجريت خالله العديد من النزاالت 
الودية مع مالكمي منتخب مصر وعدد من 
األندية املتميزة في املالكمة، وقد عاد املعسكر 

بالنتائج املرجوة منه.
وأكد منسي أن أزرق املالكمة يسعى للفوز 
بعدد من امليداليات في البطولة اآلســيوية 
األقوى، خاصة أن دول قارة آسيا حرصت 
علــى املشــاركة بأفضل مالكميهــا في هذه 
البطولة، حتضيرا خلوض منافسات أوملبياد 
طوكيــو ٢٠٢٠، وللوقوف على مســتويات 
العبيها في جتربة تنافسية كبيرة، كما أن 
االحتاد الدولي رفع من وتيرة املنافسة بعدما 
رصد مكافأة مالية ألصحاب املراكز الثالثة 
األولــى وبإجمالي ٤٠٠ ألــف دوالر، وعليه 
فإن املنافســة ستكون صعبة وشاقة، لكن 
على الرغم من ذلك فإن أبطال الكويت سوف 
يقدمون أفضل املستويات، آملني الظفر بعدد 

وافر من امليداليات اآلسيوية.

نورة املطيري أول مالكمة كويتية تشارك في بطولة دولية

نورة قشيعان املطيريمحمد منسي

فوز الزمالك على املصري في مباراة مجنونة
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

ابتعد الزمالك بـ ١٣ نقطة في صدارة الدوري 
بفوز قاتل على ضيفه املصري ٣-٢ في مباراة 
مثيرة بسيناريو غريب مبلعب االسكندرية 
ضمــن اجلولــة ٢٤ والتي شــهدت ٣ ركالت 
جزاء مهدرة وركلة جزاء في الوقت الضائع 
منحت الفوز للفارس األبيض وكذلك حالتي 
طــرد. تقدم املصري مبكــرا عبر النيجيري 
إمييكا إيزيي (٢)، ورد الزمالك بهدفني حملمد 
عبدالغني (٢٩) واملغربي أشــرف بنشرقي 
(٦٠) لينفــرد بصدارة الهدافــني برصيد ١٢ 
هدفا، وأدرك البديل النيجيري اوسنت اوموتو 
التعادل للمصري (٦٩)، قبل أن يخطف أحمد 

زيــزو هدف الفوز للزمالك (٩٠+٩ من ركلة 
جزاء)، فيما أهدر حسن علي والبوركينابي 
سادو ســمبوريه ركلتي جزاء للمصري في 
الدقيقتني ٣٥ و٤٥ على التوالي تصدى لهما 
احلارس محمد عواد بنجاح، كما اهدر بنشرقي 
ركلــة جزاء للزمالك (٤٥+٥) والتي تصدى 

لها حارس املصري بنجاح ايضا.
ولعــب املصــري بعشــرة العبني منذ 
الدقيقــة ٤٥ عقب طرد العبه أحمد رفعت 
لتعمده اخلشــونة بحق «زيزو»، قبل أن 
يتســاوى الفريقان علــى أرضية امللعب 
فــي الدقيقة ٦٨ بطرد قائد الزمالك طارق 
حامد بسبب تدخل قوي على البديل محمد 

عبداللطيف «جريندو».

«يد» الكويت إلى صربيا استعدادًا لـ «اآلسيوية»
يعقوب العوضي

تغادر بعثة فريق كرة اليد األول في نادي 
الكويت إلــى صربيا للدخول في معســكر 
تدريبي خارجي استعدادا ملشاركة في بطولة 
األندية اآلســيوية الـ٢٣ لكــرة اليد واملقرر 
إقامتهــا فــي ١٢ يونيو املقبل حتــى ٢١ من 
الشــهر ذاته، ويترأس البعثة مدير اللعبة 
ومدرب الفريــق هيثم الرشــيدي ويرافقه 
املشرف شــاكر ارتي ومدرب احلراس أمين 
الشيخ ومســاعد املدرب واملنسق اإلعالمي 

سعد الشمري باإلضافة إلى ٢٠ العبا.
وقد تواصلت تدريبات الفريق على صالة 
النادي، والتي ركز خاللها اجلهاز الفني على 
اجلانب البدني بعد فترة التوقف عقب نهاية 

املوسم املاضي.
الى ذلك، أكد هيثم الرشيدي أن «األبيض» 
دائمــا يتطلــع لتحقيق النتائــج اإليجابية 
واملنافسة على األلقاب، مشيرا إلى أن الكويت 
لن يدخل البطولة ملجرد املشاركة بل للمنافسة 

على لقبها، الفتا الى أن جميع الفرق املشاركة 
قامــت باختيار محترفيهــا بعناية تامة وال 
يختلف الوضع مع «العميد» إذ سيتم اإلعالن 
عن احملترفني األربعة فور التعاقد الرسمي 
معهم، والذي سيكون على األرجح في املعسكر 

الصربي في غضون األيام القليلة املقبلة.
وأضــاف أن اللقب القــاري طموحنا في 
احملفل اآلســيوي الكبيــر، ونعلم أن املهمة 
لن تكون سهلة، لكن لدينا العبون ميتازون 
بالقتال، ولن نتنازل عن حتقيق طموحاتنا.

ومن جانب آخر عبر عدد من العبي الفريق 
عــن رغبتهم في حتقيق لقب البطولة رغم 
صعوبة املهمة، حيث قال جنم حراسة املرمى 
علي صفر إن لدينا اإلمكانية خلوض البطولة 

والظهور بالصورة املشرفة.
أمــا عبــداهللا الغربللي فأشــاد بالتزام 
الالعبني بالتدريبات رغم الظروف الصحية 
احمليطة والتي أثرت على الرياضة بصورة 
مباشــرة من خالل تقليص وقت التدريب 

واملباريات.

احتاد الطائرة يشّكل جلانه
يعقوب العوضي

كشف أمني سر احتاد الكرة الطائرة عبداهللا الغرير عن 
تشكيل جلان االحتاد في االجتماع الذي عقد مساء أول 
من أمس في مقر االحتاد مبجمع الشيخ سعد العبداهللا 
للصاالت املغلقة في ضاحية صباح السالم، حيث ترأس 
جلنة االستثمار والتسويق د.عبدالهادي الشبيــــب 
رئيس االحتــاد، فيما ترأس نائبــه نايـف اخلميلي 
العدواني،  املالية، وجلنــــة املسابقات طالل  اللجنة 
وترأس جلنتـــي التطويــر والتدريب بدر الكوس، 
وجلنة احلكام جاسم الفيلكاوي وجلنة الشواطئ طارق 

العريفي.
وأعلن الغرير عن موعد عقــد اجلمعية العمومية 
العادية ٢٨ يونيو املقبــل العتماد التقريرين اإلداري 
واملالي لسنة ٢٠٢١. واعتمد االحتاد خطة اعداد املنتخب 
الوطني للناشئني الذي سيشارك في استحقاقات خارجية 
مهمة يستهلها بالبطولة العربية في تونس ثم تصفيات 

كأس آسيا.

عبدالعزيز جاسم

استأنف منتخبنا الوطني األول 
لكرة القدم تدريباته مساء أمس 
على ملعب نادي ضباط الشرطة 
في معســكره الذي يقيمه حاليا 
فــي دبي اســتعدادا الســتئناف 
التصفيات املشتركة املؤهلة إلى 
نهائيــات كأس العالــم ٢٠٢٢ في 
قطر ونهائيات كأس آسيا ٢٠٢٣ 

في الصني، حيث سيســتضيف 
األزرق منافسات املجموعة الثانية 
التي ستستكمل مبارياتها ٣ يونيو 

املقبل وتختتم في ١٥ منه.
وكان اجلهــاز الفنــي بقيادة 
املدرب اإلسباني اندريس كاراسكو 
بالتنسيق مع اجلهاز الطبي فضل 
إراحة الالعبني من التدريبات أول 
من أمس واكتفى بإعادة االستشفاء 
خوفا من إرهاق الالعبني بسبب 

الرطوبة العالية في دبي ما تسبب 
بفقدان السوائل بشكل كبير.

وفضــل اجلهاز الطبــي عدم 
مشــاركة فهد األنصــاري وبندر 
الســالمة في تدريبات أمس بعد 
تعرضهما لوعكة صحية خفيفة 
للحصول على مزيد من الراحة. 
كمــا لــم يشــارك عبداحملســن 
التركمانــي بعــد تعرضه لكدمة 
فــي العضلــة اخللفية للســاق 

ويحتاج إلى الراحة وســينتظم 
في التدريبات بشكل طبيعي مع 
بقية الالعبني اليوم أو غدا على 

أقصى تقدير.
إلى ذلك، سيدخل جميع العبي 
األزرق الفقاعة الطبية لدى وصولهم 
إلى الكويت في فندق اإلقامة حلني 
اعالن القائمة الرسمية قبل انطالق 
التصفيــات بيومــني مــن االحتاد 

االسيوي لكرة القدم.

راحة لألنصاري والسالمة والتركماني من تدريبات «األزرق»

غونزاليس: تركيز كبير من «األبيض» 
لعبور الفيصلي والتأهل بشكل مباشر

ً سيسوكو سليم.. وبن ناجي يدعم صفوف الفريق في اجلولة األخيرة غدا

يحيى حميدان 

أبــدى مدرب فريق الكــرة بنادي الكويت، اإلســباني 
كارلوس غونزاليس، رضاه عن مستوى الفريق والفوز 
الذي حققه أمام شباب األمعري الفلسطيني التي انتهت بفوز 
«األبيض» ٤-١ في اجلولة الثانية من منافسات املجموعة 
الثالثة لكأس االحتاد اآلسيوي بالعاصمة األردنية عمان. 
وأشار غونزاليس في املؤمتر الصحافي عقب املباراة، 
إلى أنه يشــعر باالرتياح بعدمــا قلب الفريق تأخره الى 
فوز كبير، وذلك رغم الظروف الصعبة وحرارة الطقس 

خالل فترة العصر في األردن. 
وبني غونزاليس أنه كان على علم بأن املباراة ستكون 
صعبــة، خاصــة أن الفريق الفلســطيني قوي وال مينح 
املنافــس أي فرصة للعب كما يريــد، لذلك فإن الفوز في 
اجلولــة الثانيــة عقب التعــادل في اجلولــة االولى امام 
تشــرين الســوري (٣-٣) أمر مهم، وعلينا التركيز اآلن 
علــى مواجهة الفيصلي االردني غــدا اخلميس في ختام 
منافسات اجلولة من أجل التأهل الى الدور نصف النهائي 

ملنطقة غرب آسيا. 
مــن ناحيته، قــال مهاجــم الكويت، التونســي أحمد 
العكايشي، واحلاصل على جائزة افضل العب في املباراة 
امام شباب االمعري: «قدمنا مباراة جيدة بعدما كنا متأخرين 
بالنتيجــة لكننا جنحنا في قلــب املوازين وحتقيق فوز 
كبير، وهذا الفوز جاء تتويج للجهود الكبيرة التي بذلها 

جميع الالعبني في املباراة». بدوره، قال قائد «االبيض» 
فهد حمود: «قدمنا مباراة كبيرة امام شباب األمعري، 
ومتكننا من حتقيق فوز مهم، منحنا الفرصة ملواصلة 
املنافســة على التأهل ونتطلع ملواجهة الفيصلي في 

املرحلة األخيرة حلسم التأهل».
هذا، واطمأن اجلهاز الطبي لـ«األبيض» على حالة 
العب الوسط الفرنسي عبدول سيسوكو عقب إصابته 
خالل اللقاء، حيث أظهرت الفحوص الطبية سالمته 

وقدرته على املشاركة أمام الفيصلي غدا. 
ومــن املنتظر أن يشــارك املدافــع عبدالعزيز بن 
ناجــي في لقاء الفيصلي أيضــا بعدما وصل أول من 

أمس للعاصمــة األردنية عمان لاللتحاق بوفد الفريق 
الكويتــاوي بعدما التحق ملدة أيام بســيطة مبعســكر 
منتخبنا الوطني املقام حاليا في مدينة دبي اإلماراتية. 
وضمن املجموعة ذاتها، تغلب الفيصلي على تشرين 
بهدف نظيف، ليرفع الفريق األردني رصيده الى ٦ نقاط 
في صــدارة ترتيــب املجموعة، متقدما علــى «األبيض» 
صاحب املركز الثاني بـ ٤ نقاط، ثم يأتي تشرين برصيد 
نقطة وحيدة، وأخيرا شــباب االمعــري من دون نقاط، 

ويحتــاج الكويت للفوز على الفيصلي حلســم تأهله 
دون الدخــول في عملية حســابية معقدة في حال 

خســارته، أو التعادل على أقــل تقدير والتأهل 
كأفضل ثان، في حال خدمته نتائج مباريات 

املجموعة الثانية.

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

يواصل العبو فريقي األهلي املصري ونهضة بركان 
املغربي تدريباتهم اجلماعية لليوم الثاني على التوالي، 
استعدادا للمواجهة املرتقبة بينهما مساء اجلمعة 
املقبل على لقب كأس السوبر األفريقي على ستاد 
جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية 
الدوحة. ودخل الفريقان في الفقاعة الطبية منذ 
وصولهما إلى فندق اإلقامة بالدوحة بعد إجراء 

املسحة الطبية لفيروس كورونا املستجد. 
وحرص االحتاد القطري على االنتهاء من كل 
االستعدادات وسط رغبة كبيرة من االحتاد في 
التعاون مع اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 

(اجلهة املسؤولة عن مشروعات ومبادرات كأس العالم 
لكرة القدم املقررة في قطر عام ٢٠٢٢)، في إجناح نسخة 
السوبر االفريقي هذا العام في ثالث مرة تقام فيها املباراة 
بالدوحة. وشــهدت الســاعات القليلة املاضية تســابق 
جماهير الفريقني على شراء تذاكر املباراة، حيث حرصت 
اللجنة املنظمة للمباراة، على طرح التذاكر والتي تصل 

إلى ٢٩٠٠ تذكرة على املوقع اإللكتروني اخلاص بها.
وبعد تسابق جماهير األهلي نفدت التذاكر بعد حلظات 
من فتح املوقع اإللكتروني لالحتاد القطري وهي نسبة 

٣٠٪ من سعة ستاد جاسم بن حمد بنادي السد.
هذا، وقرر االحتــاد األفريقي لكرة القدم «كاف» 
تطبيق خاصية تقنية الفيديو «VAR» في لقاء كأس 

السوبر األفريقي.

جديد فــي حال لم يتوصــل مع املهاجم 
النيجيري دينيس سيسوجه إلى اتفاق 

نهائي بشأن جتديد التعاقد.

نفاد تذاكر لقاء األهلي ونهضة بركان


