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العربي يستغني عن ترينشوفسكي.. 
والزلفاني مدربًا مؤقتًا

مبارك اخلالدي

قــــرر مجلــــــس إدارة 
النادي العربي في اجتماعه 
املنعقد مساء أول من امس 
االستغناء عن مدرب الفريق 
األول لكــرة القدم املقدوني 
يوغسالف ترينشوفسكي 
وتكليــف املدرب املســاعد 
في اجلهاز الفني التونسي 
يامن الزلفاني مدربا مؤقتا 

للفريق.
ولم يحقق العربي حتت 
قيادة ترينشوفسكي النتائج 
املرجــوة محليا وآســيويا 
بعــد أن تعــادل مع النصر 
والساملية قبل أن يخسر أمام 
الكويت في دوري «زين»، 
وعليه فهو يقبع حاليا في 
املركز قبل األخير وهو املركز 
الذي أثــار حفيظة مجلس 

ويأمل العرباوية أن يتم 
تصحيــح أوضــاع الفريق 
مع انطالق اجلولة الرابعة 
لدوري «زين» إذ ســيلتقي 
«األخضــر» مــع التضامن 

اجلمعة املقبل.

اإلدارة وجماهير «األخضر» 
كما خرج الفريق من نصف 
نهائي بطولة كأس االحتاد 
اآلسيوي ملنطقة الغرب بعد 
اخلســارة علــى أرضه من 
السيب العماني بنتيجة ٢-١.

لقطة جتمع ترينشوفسكي والتونسي يامن الزلفاني

مربع ينضم إلي قائمة مصابي «العنيد»
يحيى حميدان

انضم العب وسط فريق 
الكرة بنادي التضامن هادي 
مربع لقائمة املصابني قبل 
لقاء العربي املقرر اجلمعة 
املقبل ضمن اجلولة الرابعة.
وخرج مربع من مباراة 
أمــام  «العنيــد» األخيــرة 
اجلهراء والتي انتهت بفوز 
فريقــه بهــدف نظيف على 
النقالة بعد تعرضه إلصابة 
قوية، وكشــفت الفحوص 
الطبية التي خضع لها عن 
إصابته في الرباط الصليبي، 
وعليه سيبتعد فترة طويلة 

عن املالعب.
ويعمل اجلهاز الطبي في 
التضامن على جتهيز املدافع 
عبــداهللا مســامح والعــب 
اجلناح راشد صالح ليكونا 
جاهزين ملواجهة «األخضر»، 

صامويل سارفو حلصوله 
على بطاقة حمراء مباشرة 
أمــام الكويت فــي اجلولة 
اديلــم  الثانيــة، ومشــعل 

وفيصل سعيد لإلصابة.

رغــم أن حظوظهمــا تبدو 
ضعيفة.

ويغيــب عــن صفــوف 
التضامن فــي لقاء العربي 
أيضا كل من املدافع الغاني 

عبداهللا مسامح حتت متابعة اجلهاز الطبي في التضامن

اإلدارة.. مفتاح النجاح
نادي األلعاب الشتوية.. 
لعله قد تردد هذا االسم على 
مسامعك كثيرا خالل الفترة 
املاضية، وحني تطالع األخبار 
جتد لــه بطوالت حقق بها 
مراكز متقدمة، وأصبحت 
نوعية الرياضة املقدمة من 
أولى قائمة  خالله حتتــل 
األلعــاب األكثر رواجا بني 
الشــباب واألطفال، ولكن 
ما الســر وراء ذلك، وملاذا 
اللعبة  أضحــت شــعبية 
والنادي منتشرة ومحققة 

جناحات كثيرة سواء على الصعيد الدولي 
أو احمللي. 

دعوني أخبركم بسر في جناح أي عمل 
حتى وان كان بعيدا عن املجال الرياضي، 
فاألمر يرتبط ارتباطا وثيقا باإلدارة وكيفية 
املزج بني عناصر العمل ودمجها لتحقيق 
األهداف املطلوبة، والتركيز على صنع بيئة 
عمل جيدة تتيح للجميع فرصة لإلبداع، 
والتعامل مع كافة العقبات بحكمة واخلروج 

منها بأقل اخلسائر املمكنة.
بقيادة رئيس  الشتوية  األلعاب  نادي 
مجلس اإلدارة فهيد حمد العجمي أصبح 
أيقونة لإلدارة الناجحة، واملؤشرات على 
ذلك كثيرة يأتي في مقدمتها حتقيق النادي 
الكثير من املراكز املتقدمة في البطوالت 
التي تقام على املستوى الدولي، باإلضافة 
إلى زيادة شعبية اللعبة بني فئات مختلفة، 
حتى السيدات أصبحن يقبلن على ممارسة 
رياضة التزلــج وذلك بعدما عمل النادي 
على توفير كافة احتياجاتهن، من أدوات 

وتخصيص توقيتات خاصة 
بهن، فمؤخرا انضم النادي 
إلى برنامج «صيفكم بارد» 
العامة  الهيئة  بالتعاون مع 
للرياضة والذي استهدف 
فئة املرأة والشباب ومت الدفع 
بعدد من املدربني واملدربات 

احملترفات.
وألن النادي يعمل على 
تنفيذ خطــة طويلة املدى 
تســتهدف تطويــع كافة 
إمكانيات النادي للرياضيني 
مــن األطفال، وغرس حب 
الرياضة في أنفسهم، وتدريبهم على أعلى 
املستويات، ففريق أزرق الهوكي حتت سن 
١٢ عاما يخضع للتدريب في معسكر دولي 

في براغ جمهورية التشيك.
العجمي كان ومازال شــعلة للنشاط 
والعمل، يحســن اإلدارة ويجيد التعامل 
مع كافة املواقف، ويتطلع دائما إلى حتقيق 
األفضل واستغالل املوارد املتوافرة، وإعطاء 
كل االهتمــام للموارد البشــرية بداخل 
العمل، فسياسة املكتب املفتوح  منظومة 
لديه من األساســيات، يستمع للجميع، 
وينظر إلى املقترحات بعني املهتم، واجلميع 
لديه في مكانة واحدة تقوم على التقدير 
واحترام الغير.. ونحن هنا في نادي األلعاب 
الشتوية نعلم اننا جزء من تاريخ رياضي 
لوطن عظيم، نقدم أفضل ما لدينا، ندرب 
وندعم اجليل النشء من الرياضيني، ونعتني 
الدولية،  البطوالت  باملوهوبني، ونخترق 
ومبزيج من تعــب وإرادة وإصرار على 

النجاح نقتنص املراكز املتقدمة.

بقلم/ صباح النصر 
@sabahalnaser
sabah.alnaser.s

الفحيحيل متحفز وميلك الدافع.. وتوقف الدوري خطوة إلى الوراء
هادي العنزي

أكد املدرب املساعد للفريق األول 
لكرة القدم بنادي الســاملية بداح 
الهاجري أن تواجد الفريق في املركز 
الثاني بفارق األهداف عن كاظمة، 
وذلك عقب انتهاء اجلولة الثالثة 
لدوري «زين» جاء بعمل جماعي 
متكامل من العبني، وأجهزة فنية 
وإدارية وطبية، مضيفا هي بداية 
جيدة بدرجــة كافيــة، والبطولة 
التزال فــي جوالتهــا األولى، مما 
يتطلب معه مزيدا من العمل وصوال 
إلى مستويات فنية وبدنية أفضل، 
ومبا يقدم «الســماوي» بالصورة 
التــي نرتضيهــا، كمــا أن الفريق 
اليزال في جعبته الكثيرة ليقدمه 
في املراحل املقبلة للدوري، وخاصة 
في خط املقدمة الذي شــهد تغيرا 

كبيرا عن املوسم املاضي.
وكشــف املــدرب الوطني بداح 
الهاجري لـ «األنباء» عن أن تدريبات 
«السماوي» في اليومني املاضيني 
شــهدت عودة املدافع الدولي حمد 
القالف إلى صفوف الفريق، وهو 
ميثل دعامة مهمة للفريق، حيث يتم 
جتهيزه حاليا مع عبدالهادي خميس 
وأحمد عادي وخالد العوضي من 
خــالل برنامج فني خــاص، بغية 
إيصالهم إلى أفضل جاهزية ممكنة، 
ونأمل أن يعودوا بأفضل أداء فني».

وأشار الهاجري إلى أن مواجهة 
الفحيحيــل فــي افتتــاح اجلولة 
الرابعة غدا، ستكون صعبة على 
الفريقــني، مضيفــا: «باملجمل لن 
تكون هناك مباراة سهلة وأخرى 
صعبة فــي الدوري، وهــي تأخذ 
طابع مواجهات الكؤوس، واجلهاز 
الفني للساملية يتعامل مع جميع 
الفرق بذات الدرجة من األهمية، مع 
فروقات تكتيكية بحسب أسلوب 
لعــب الفريق املقابل، والفحيحيل 

في بدايته، والرمت العام ألداء الفرق 
أخذ باالرتفاع تدريجيا، وعليه فإن 
التوقف ألسبوعني من شأنه أن يؤثر 
على التقدم الفني والبدني للجميع، 
واملباريات الودية التي ستقام خالل 
هذه الفترة لن تكون تعويضا مثاليا 
ال من حيث التنافســية، وال جدية 

حقق فوزا معنويا مهما على النصر 
في اجلولة املاضية، وهو ما مينحه 
دفعــة معنويــة كبيــرة، وحافزا 

إضافيا أمام الساملية».
ولفــت إلى أن كاظمــة يعد من 
أبرز املرشحني للمنافسة على لقب 
الدوري، عطفا على االستقرار الذي 
يشــهده، واألداء الفنــي املتــوازن 
دفاعا وهجوما، وما يقدمه كاظمة 
والســاملية ميثــل امتــدادا لعمــل 
الفريقني في املوســم املاضي.وعن 
توقف الدوري بسبب النافذة الدولية 
خالل الفترة من ١٦ حتى ٣٠ اجلاري، 
أكــد الهاجري أن التوقف يأتي في 
وقت غير مناسب، مبينا أن الدوري 

األداء، وإن كانت للتوقف من فائدة 
فهــي فرصة جيــدة لبعض الفرق 

لترتيب أوراقها فقط.
وأشــار الهاجري إلى أن جميع 
الفرق تأثرت سلبا بالطقس احلار 
والرطوبــة العالية التي شــهدتها 
اجلــوالت الســابقة، مضيفا: «من 
النــادر أن يبــدأ املوســم الكروي 
فــي أغســطس، ولكــن للضرورة 
مقتضياتهــا، وعلــى الرغــم مــن 
األجــواء الصعبــة التي تشــهدها 
جميــع املباريــات، فإننــا نالحظ 
اجتهــادا واضحا من جميع العبي 
األندية، وهذا أمر يستحق اإلشادة 

والتقدير».

الهاجري: الساملية يحتاج إلى مزيد من التطوير
عودة القالف دعامة مهمة للفريق.. وبرنامج خاص لتجهيز عادي وخميس والعوضي

بداح الهاجري

برقان ضيفًا على اليرموك.. وخيطان يستقبل الصليبخاتبرقان ضيفًا على اليرموك.. وخيطان يستقبل الصليبخات
مبارك اخلالدي  - يحيى حميدان

تعود أجواء املنافسة في دوري الدرجة األولى مساء 
اليــوم بإقامة مباراتني حيــث يحل برقان برصيد نقطة 
واحــدة ضيفا على اليرموك صاحب الـ٣ نقاط في متام 
الساعة ٦:٤٥ وعلى ستاد علي صباح السالم يلتقي خيطان 
برصيد ٣ نقاط مع الصليبخات اخلالي رصيده من النقاط 
في متام الســاعة ٨:٤٥، فيما يغيب عن منافســات هذه 
اجلولة فريق الشباب املتصدر برصيد ٤ نقاط للراحة.

هذا، وتسعى الفرق األربعة إلى حتقيق أهدافها، فبرقان 
يدخل مباراة الليلة أمال في التعويض بعد خطأ قانوني 
فادح كلفه ٣ نقاط، ويأمل في العودة إلى الصدارة بتجاوز 
عقبة اليرموك الذي تعرض للخسارة في اجلولة املاضية 
أمام الشــباب ويحدوه األمــل أيضا في القفز مجددا إلى 
القمة، وفي اللقاء الثاني يسعى خيطان إلى عبور محطة 

الصليبخات واالقتراب من املقدمة.
مــن جهة آخرى، قــررت جلنة املســابقات في احتاد 

الكرة اعتبار برقان خاسرا أمام «األحمر واألسود» ٠-٣
ضمن اجلولة الثانية من دوري «زين» للدرجة األولى 
بسبب املشاركة غير القانونية للمحترف األردني حمزة 
الصيفي في املباراة التي انتهت بفوز «الذهبي» ٢-١.
ويأتي قرار جلنة املسابقات لعدم استيفاء أوراق 
تسجيل الصيفي بالشكل السليم لعدم وجود توقيع 
رئيس نادي برقان أو نائبه على الكتاب املرسل إلى 

احتاد الكرة واالكتفاء فقط بختم النادي.
وأبدى مسؤولو برقان متسكهم بحقهم في اعتماد 
فوز «الذهبي» وإلغاء قرار «املسابقات» وذلك من 
خــالل اللجوء لــكل الطرق القانونيــة بداية من 
االستئناف، ووصوال حملكمة التحكيم الرياضي 

الدولية «كاس» في حال دعت احلاجة.
وســيكون الصيفي خارج حسابات اجلهاز 
الفنــي بقيادة املــدرب البرازيلي إميرســون 
الكانتارا إلى حني التأكد من قانونية مشاركته 

في قادم األيام.

«الذهبي» يعترض على قلب نتيجته أمام «األحمر واألسود»

«يد» الساملية تواجه الزمالك وديًا
يعقوب العوضي

يخــوض الفرق األول لكرة اليد في نادي 
الساملية مباراته الودية الثالثة غدا أمام الزمالك 
املصري، وذلك في إطار معسكره اخلارجي في 
القاهرة، والذي يستعد عبره لبطولة األندية 
األبطــال العربية لكرة اليد التي ســتقام في 

تونس ١٧ اجلاري.
وفي السياق ذاته، أكد مدير الفريق محمد 
الصالل أن تشــكيلة «الســماوي» تخلو من 
اإلصابــات وان اجلهازيــن اإلداري والفنــي 
يقومــان بجهود كبيرة للوصــول إلى حالة 
االســتعداد املطلوبــة. وأضــاف أن نتائــج 
املباريات التجريبية تأتي في الترتيب الثاني، 

أما الترتيــب األول فيذهب إلــى األداء أثناء 
املباريــات والتي نعالج مــن خاللها أخطاء 
الفريق ونعيد صياغة أساليب اللعب ووضع 
اخلطط. وتابع: «لدينــا كوكبة من الالعبني 
املميزين والذيــن لديهم القدرة واإلمكانيات 
العاليــة لتحقيــق النتائــج املطلوبة كما أن 
احلصول على بطاقة للمشــاركة في «سوبر 
جلــوب» ســيكون إجنازا تاريخيــا، لذا فإن 
اجلميع يتطلع خلطف اللقب واملشاركة في 
كأس العالم». وحول احملترفني، قال: «لدينا 
عدة سير ذاتية حملترفني على مستوى عال وما 
زلنا نفاوض أحدهم ويجب على اجلهاز الفني 
اختيار الالعب املناسب لطريقة لعب الفريق 
حرصا على سرعة االنسجام مع التشكيلة».

مجمع جابر العبداهللا للتنس يحتضن ٦ بطوالت دولية
يحتضن مجمع الشيخ جابر العبداهللا 
اجلابر الصباح الدولي للتنس ٦ بطوالت 
دولية للتنس للناشئني وللرجال اعتبارا من 
١٩ اجلاري حتى ٦ نوفمبر املقبل يتنافس 
فيها العبــون مصنفون من مختلف دول 
العالــم من أجل حصاد نقــاط التصنيف 

العاملية.
وبهذه املناســبة، أكد أمني السر العام 
لالحتاد الكويتي للتنس فالح العتيبي على 
جاهزية االحتاد الكويتي للتنس لتنظيم 
البطوالت الدولية الســت حتت إشــراف 

االحتاد الدولي للتنس، موضحا أن البطوالت ستكون عبارة 
عن ٤ بطوالت دولية للناشئني والناشئات ملدة ٤ أسابع 
وتتبعها بطولتان دوليتان للرجال ملدة أسبوعني آخرين.
وأضــاف: «تلقينا طلبات مشــاركة في البطوالت من 
٧٠ العبــا والعبة ميثلــون ٢٨ دولة وقــد اختار االحتاد 

الكويتي للتنس أفضل ٨ العبني من منتخب 
الكويت الوطني للتنس للمشاركة في هذه 

البطوالت».
وأوضح أن الهدف األساسي من تنظيم 
هذه البطوالت الدولية هو إعطاء الفرصة 
لالعبــي منتخب الكويت الوطني للتنس 
لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها سواء 
من ناحية االحتكاك بالعبني دوليني ذوي 
مستويات أعلى أو من ناحية حتصيل نقاط 
التصنيــف الدولية التي تســاعدهم على 
املضي قدما في مشــوار احتراف اللعبة، 
موضحا أن من أهم أهداف اســتضافة وتنظيم مثل هذه 
البطــوالت الدولية هو إبراز ما متلكه الكويت حاليا من 
إمكانات ومنشآت تنس يوفرها مجمع الشيخ جابر العبداهللا 
اجلابر الصباح الدولي للتنس الذي يعد واحدا من أفضل 

مجمعات التنس في املنطقة.

فالح العتيبي

«أبليكيشن» يتوج ببطولة 
الهيئة لقدم صاالت النساء

توج فريق أبليكيشن سكة بلقب كرة 
قدم النسائية للصاالت التي نظمها قطاع 
الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة 
ضمن مهرجان صيفكم بارد مبشــاركة 
١٦ فريقا، وجاء فريق ســييا في املركز 
الثاني وحل فريق نادي الفتاة B في املركز 
الثالث. من جانبها، أشادت مراقب إدارة 
الفعاليات الرياضية والشــراكات د.هند 
الفني للفرق املشاركة  الهزاع باملستوى 
واملنافســة القوية بني جميع الفرق فيما 
بينهــا، وبينت الهزاع أن قطاع الرياضة 
للجميع بالهيئة يتطلع الى تنظيم املزيد 
من الفعاليات الرياضية في الفترة املقبلة 

جلميع شرائح املجتمع.


