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عبدالعزيز جاسم

واصل منتخبنا الوطني األول لكرة القدم 
تدريباته على ســتاد نادي الكويت مساء 
أمس استعدادا ملواجهة املنتخب البحريني 
اجلمعــة القادم بالدوحــة ضمن تصفيات 
الدور التمهيدي لبطولة كأس العرب التي 
تستضيفها قطر خالل الفترة من ٣٠ نوفمبر 

وحتى ١٨ ديسمبر املقبلني.
وشارك في التدريبات الالعبان شبيب 
اخلالدي ويوســف ناصر اللذين غابا عن 
التدريبات لتلقي اجلرعة الثانية من لقاح 

كورونا.
وســيواصل األزرق تدريباته غدا وهي 

احلصة األخيرة بالكويت حتت قيادة املدرب 
الوطني ثامر عناد قبل مغادرة الوفد ظهر 
الغد إلى الدوحة، حيث سيخوض منتخبنا 
حصة تدريبية مسائية دون راحة بسبب 
ضيق الوقت ورغبة املدرب عناد بتطبيق 
عــدد من األمــور التكتيكية قبــل مواجهة 
البحريــن. من جهته، قــال رئيس اللجنة 
الطبية باحتاد الكرة د. عبداملجيد البناي 
ان الالعــب الوحيــد الــذي كان يعاني من 
إصابة هو بندر الســالمة وهي عبارة عن 
متزق في العضلة األمامية مع جتمع دموي 
ومن خالل العالج املكثف تأكدت سالمته، 
وفي تدريبات االمس قمنا بتجربة ملعرفة 
مدى استجابته للعالج وحتى اآلن يعتبر 

جيدا. وأضــاف البناي أن اجلانب اللياقي 
والتغذية ونسبة الدهون لدى الالعبني تعتبر 
متعادلة جدا لالعبي األزرق خالل املشاركة 
في التصفيات اآلسيوية، لكن باملقارنة مع 
املنتخب االســترالي فهناك فروقات كبيرة 
ألنهــم محترفون إال أن هناك تقاربا كبيرا 
مــع املنتخب األردنــي وبقيــة املنتخبات 
بنسبة ٩٠٪ وهو ما كنا نسعى إليه طوال 
الفترة املاضية. وأشار إلى أن جميع الوفد 
والالعبــني قامــوا بعمل مســحة pcr أمس 
وستظهر نتيجتها اليوم من اجل املغادرة غدا 
وهو اجراء أولي يتبعه تعقيم جميع املواد 
املستخدمة وغرف مالبس الالعبني وبعدها 
الدخول فــي الفقاعة الطبية كما حدث في 

تصفيات آسيا املشتركة التي استضافتها 
الكويت. وأكد البناي أن استضافة الكويت 
شهدت تشديدا كبيرا من ناحية االجراءات 
وخير دليل عدم إصابة أي فرد من الوفود 
اخلمسة املتواجدة في الفقاعة الطبية وهو 
أمــر مميز ألننا شــاهدنا في كوبــا أميركا 
إصابة ما يقارب ٤٠ فردا بالفيروس خالل 
يــوم واحد باالضافة إلــى تواجد عدد من 

االصابات في يورو ٢٠٢٠.
وأوضح البناي أن االجراءات االحترازية 
ال تختلــف من دولة ألخــرى، ويجب ان 
يكون الالعب حريصا بعد اجراء املسحة 
بالكويــت ألن هناك مســحة أخرى فور 

الوصول للدوحة.

احلصة األخيرة بالكويت حتت قيادة املدرب 

م املطوع«النشامى» في مهمة مجهولة بـ «ملحق العرب» املال ُيكرِّ

د. صقر املال خالل تكرمي بدر املطوع

الدوحة - فريد عبدالباقي

يخوض منتخب األردن 
مهمــة مجهولــة عندمــا 
يلتقــي مع منتخب جنوب 
السودان في الـ ٨:٠٠ مساء 
اليوم بتوقيت الكويت على 
ستاد خليفة الدولي ضمن 
مباريات التصفيات التمهيدية 
املؤهلة إلى نهائيات بطولة 
كأس العرب التي ستقام في 
العاصمة القطرية (الدوحة) 
خالل الفترة من ٣٠ نوفمبر 
وحتى ١٨ ديسمبر املقبلني. 

وسيكون لقاء اليوم هو األول ملنتخب النشامى الذي فشل 
في بلوغ نهائيات كأس العالم قطر ٢٠٢٢، وأعلن االحتاد 
األردني لكرة القدم برئاسة األمير علي بن احلسني قبول 
استقالة البلجيكي فيتال بوركلمانز من تدريب املنتخب 
وتعيني املدرب العراقي األسبق للنشامى عدنان حمد مدربا 
عقب اخلسارة أمام أستراليا في اجلولة األخيرة من منافسات 
املجموعة الثانية. أما منتخب جنوب السودان، فسجل أول 
ظهور دولي في احملافل الكروية الدولية في عام ٢٠١٢ بعد 
عام واحد فقط من إعالن انفصاله عن الســودان، وكان 
أفضل إجناز حققه منتخب «النجوم الساطعة» الوصول 
إلى ثمن نهائي كأس «ســيكافا» عام ٢٠١٥، وقد سبق له 

مبارك اخلالدي

قام نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة د.صقر املال بتكرمي 
جنم منتخبنا الوطني بدر املطوع مبناســبة وصوله للمباراة ١٨٤ 
دوليا مع املنتخــب الوطني ليصبح بذلك عميدا لالعبي الكرة في 
العالم مشاركة مع الالعب املصري أحمد حسن. وأثنى املال خالل 
استقباله للمطوع صباح أمس مبقر الهيئة على املسيرة الرياضية 

للنجم الكبير.
من جانبه، عبر املطوع عن شكره وتقديره للمال على تكرميه، 
مشــيرا إلى ان ذلك ليس باملستغرب على املال الذي يدعم إخوانه 

الالعبني في كل األلعاب.

فرحة العبي السودان بالفوز

املشاركة في نسختني من التصفيات املؤهلة لكأس العالم. 
والفائز من لقاء اليوم ينضم إلى املجموعة الثالثة برفقة 
منتخبي املغرب والســعودية، والفائز من لقاء فلسطني 
وجزر القمر املقرر لها مســاء اخلميس املقبل.= وهذا، 
بلغ منتخب السودان نهائيات كأس العرب عندما متكن 
من حتقيق فوز غال على شــقيقه منتخب ليبيا بهدف 
نظيف أحرزه محمد الغربال من ضربة جزاء في الدقيقة 
١٤. وبذلك، أصبح املنتخب السوداني أول املتأهلني إلى 
دور املجموعات، حيث ينضم إلى املجموعة الرابعة برفقة 
منتخبي اجلزائر ومصر، والفائز من لقاء لبنان وجيبوتي 

املقرر لها مساء األربعاء املقبل.

«األبيض» يواجه الدحيل في نهائي «آسيوية اليد»
يعقوب العوضي

تشهد مدينة امللك عبداهللا 
الرياضيــة مبدينــة جدة 
بالسعودية في الـ ٥:٠٠ مساء 
اليوم نهائي البطولة اآلسيوية 
لألندية األبطال بنسختها الـ 
٢٣ والذي يجمع بني الكويت 
والدحيل القطري، وتسبقها 
مباراة حتديد املركز الثالث في 
العربي  الـ ٣:٠٠ عصرا بني 
القطري والنجمة البحريني.
وقد تأهــل الكويت إلى 
النهائي بعد مباراة ماراثونية 
في الدور نصف النهائي مع 
القطري، فيما تغلب  العربي 
الدحيل على النجمة البحريني.
الكويت  وأثبت مــدرب 
هيثم الرشيدي انه يستحق 
وبجدارة قيادة كتيبة العميد 
حني تعامل مع مباراة العربي 

بحرفية وجنح بتوزيع جهود 
الالعبني على مدار األشواط 
الـ ٤. واليوم لديه مهمة صعبة 
لإلطاحة بأحد أفضل الفرق 

في القــارة الصفراء وأبرز 
املرشحني للبطولة.

ويعتمد الرشــيدي على 
الالعبني علي صفر واحملترفني 

الزمــال، واجليالني  إلياس 
معرف والفوك وســتيفان 
الى  املونتنغريني، باالضافة 
أبناء الغربللي محمد، وخالد 
وعبداهللا فضال عن عبدالعزيز 
املرمى،  الظفيري حــارس 
ويعقوب أسيري وعبدالرحمن 
البالول، وعبداهللا اخلميس، 
الدوســري،  وعبدالعزيــز 
ومشعل طه وصالح املوسوي.

وعلى األبيض االستمرار 
على تقدمي مستوى جيد وعدم 
إضاعة الفرص واللعب على 

املضمون.
إلى ذلك، قدم رئيس نادي 
الكويــت خالد الغامن مكافأة 
لكل العب بعد التأهل للنهائي 
عبارة عن ١٠ آالف دوالر بعد 
الفوز على العربي، وأكد أن 
الكتيبة  انتظــار  املزيد في 

البيضاء في حالة الفوز.

الساملية في طريقه لرفع إيقاف «فيفا»
هادي العنزي

اقتربت إدارة نادي الساملية 
من رفع اإليقاف املفروض عليها 
من قبل االحتاد الدولي لكرة القدم 
(FIFA) بعدم إجراء أي تعاقدات محلية أو خارجية 
لثالث فترات انتقال متتالية، على خلفية الشكوى 
التي تقدم بها الدولي األردني عدي الصيفي.وقد 

جاءت االنفراجة بعد أن اقتربت إدارة السماوي 
من إبرام عقد استثماري كبير مع إحدى الشركات 
احمللية، ولم تتبق سوى املراحل البروتوكولية 
األخيرة، والتي من بينها اعتماد الهيئة العامة 
للرياضة بنود العقــد والتوقيع على الصيغة 
النهائية للعقد. إلى ذلك، يتوقع أن تشهد األسابيع 
املقبلة غربلة على مستوى الفريق األول إلعادة 
ترتيب أوراق الفريق، سواء على املستوى الفني 

أو الالعبني، ويتوقع ان يتم االنتهاء من التوقيع 
مع مدرب يقود الفريق أوال، فيما سيكون ملف 
احملترفني الحقا، حيث يقترب املهاجم البرازيلي 
باتريك فابيانو من مغادرة الساملية، بعد عدة 
مواسم ناجحة، وتتنافس أندية القادسية والنصر 
والفحيحيل على التوقيع معه في األسابيع املقبلة، 
كما سيتم التوقيع مع أكثر من محترف والعب 

محلي مبا يعزز صفوف السماوي.

٣ أندية ترغب في التوقيع مع فابيانو

األزرق يترقب نتيجة «املسحات».. وال راحة من التدريبات

يحيى حميدان

اقتربــت إدارة نادي الكويت من إعــالن التعاقد مع النجم 
النيجيري املعروف جون أوبي ميكيل (٣٤ سنة) لضمه لصفوف 
الفريق األول لكرة القدم قبل انطالق املوسم اجلديد. ووصلت 
املفاوضــات بني «األبيض» وميكيل إلى مراحل متقدمة ويتبقى 

فقط التوقيع الرسمي.
ومثل ميكيل منتخب بالده نيجيريا في ٩١ مباراة خالل الفترة 
من ٢٠٠٥ حتى ٢٠١٩، واحترف في أندية تشلســي وميدلزبره 
االجنليزيني وتيانغني الصيني وطرابزون سبور التركي، ولعب 
املوســم املاضي مع ستوك سيتي في دوري الدرجة األولى في 

اجنلترا وخاض ٣٩ مباراة.
إلى ذلك، دخلــت اإلدارة الكويتاوية في مفاوضات مع أحد 
مدافعي املنتخب األسترالي الذين خاضوا التصفيات اآلسيوية 
املشتركة في البالد خالل األسابيع املاضية لتدعيم خط الظهر. 
هذا وتفاضل إدارة الكويت بني تركيا والتشيك الحتضان معسكر 

الفريق التدريبي قبل انطالق املوسم اجلديد.

النيجيري جون ميكيل يقترب من األبيض

الكويت يقترب 
من ميكيل.. ويعسكر 

في تركيا أو التشيك

٥ أندية ترفض «اخلمسة محترفني»
مبارك اخلالدي

علمت «األنباء» أن هناك ٥ أنديــة رفضت مقترحا باإلبقاء 
على ٥ محترفني في كل فريق في املوســم املقبل ٢٠٢١-٢٠٢٢، 
واألندية اخلمســة هي: العربي والكويت والقادســية وكاظمة 
واليرموك، والتي أبدت موافقتها على وجود ٤ محترفني فقط، 
ومازالت اجلمعية العمومية الحتاد كرة القدم في حالة استقصاء 
آلراء األندية حول العدد املسموح به املوسم املقبل، إذ ان هناك 
توجها تقوده بعض األندية لإلبقاء على النظام الســابق بوجود 
٥ محترفني، وهو ما ووجه بكثير من االنتقادات آلثاره السلبية 

على الالعب احمللي.

«سلة» الكويت تعبر الشمال 
القطري في البطولة اخلليجية

هادي العنزي

واصل الفريق األول لكرة السلة بنادي الكويت تألقه في 
البطولة اخلليجية الـ ٤٠ لكرة السلة لألندية واملؤهلة لبطولة 
كأس األندية اآلسيوية، وذلك بتحقيق فوزه الثاني تواليا في 

البطولة بعدما جتاوز نظيره الشمال القطري ٩٦-٨٤.
جاءت املواجهة متكافئة بني بطلــي الكويت وقطر، لكن 
«األبيض» بدا عازما على مواصلة انتصاراته اخلليجية بفضل 
الكوكبة املتميزة التي تضمها صفوفه واحملترفني البوسني 
إملديــن كيكانوفيتش والپولندي مــن أصل أميركي أي جي 
سالندر، بقيادة املدير الفني األملاني بيتر شومرز، حيث متكن 
األبيض من التفوق فــي الربع األول ٣٢-٢٣ نقطة، وواصل 
سيطرته في الربع الثاني لينهي النصف األول من املواجهة 

٦٣-٤١ نقطة.
وحتسن أداء الشمال القطري في الربعني الثالث والرابع 
بغية تقليص الفارق واخلروج فائزا، لكن «العميد» متكن من 
مجاراة خصمه، رغم اإلرهاق الــذي عاناه في مباراته اول 
مــن امس مع األهلي البحريني والتــي احتاج األبيض فيها 
لشوط خامس حلسم املواجهة ملصلحته، وزج األملاني شومرز 
باملواهب الشابة املتمثلة بسهو السهو ويوسف احلمدان إلى 
جانب العبي اخلبرة في الفريق ومنهم راشد الرباح وعبداهللا 
الشمري وحسني اخلباز واألخوين حمد ومحمد عدنان، ليخرج 

العميد فائزا بنقاط املباراة الثانية على التوالي.

سهو السهو يسجل في «سلة» الشمال القطري       (املركزاإلعالمي للكويت)

جانب من التدريب االخير للمنتخب الوطني                 (هاني الشمري)


