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األزرق يبحث عن بداية جديدة على حساب العراق ...اليوم
كتب �سامح فريد:
يخو�ض منتخبنا االول مباراته
الودية يف ال�سابعة �إال ربع من م�ساء
اليوم امام نظريه العراقي يف اطار
مباريات الفيفا داي حيث يهدف
منتخبنا الى حتقيق نتيجة ايجابية
يف ظهوره االول مع املدرب الكرواتي
يوزاك الذي ي�رشف على املنتخبني
االول واالومل��ب��ي وان ك��ان الهدف
اال�سا�سي من اللقاء الليلة هو حماولة
بناء فريق جديد كما اكد مدير االزرق
فهد عو�ض يف الفرتة ال�سابقة وهو
ما يعني ان جتربة عدد من الالعبني
وا�سلوب لعب جديد قد يكون هو
املطلب اال�سا�سي للمدرب.
املباراة بال�شك لن تكون �سهلة باي
حال من االحوال كونها امام منتخب
ق��وي ميلك ال��ع��دي��د م��ن الالعبني
االك��ف��اء وال��ذي��ن يلعبون يف بع�ض
الدوريات اخلارجية القوية وهو ما
ي�ضع مباراة اليوم يف مكانة االختبار
احلقيقي واجلدي لالعبينا واملدرب
يوزاك.
اجلميع يعرف ان االداء هو الهدف
اليوم لي�س النتيجة قدر ما االطمئنان
على حالة الالعبني وت��ق��دمي اداء
مب�رش ميكن البناء عليه يف امل�ستقبل
وظهور العنا�رص املختارة بال�شكل
املطلوب.
و�سيعمل املدرب على حماولة ايقاف
نقاط ال��ق��وة يف الفريق العراقي
وال�ضغط القوي على حامل الكرة

• من تدريبات األزرق قبل مواجهة اليوم

ارتياح في العربي بعد الفوز الودي
على الساحل
كتب �سامح فريد:
اب���دى اجل��ه��از ال��ف��ن��ي للفريق
االول لكرة القدم بنادي العربي
ارتياحه الكبري من االداء الذي
ظهر عليه الالعبون يف املباراة
الودية التي اقيمت م�ساء اول ام�س
ال�سبت خالل فرتة توقف الدوري
حيث اع��ت�بر امل���درب ال�سوري
ح�سام ال�سيد ان االداء كان ايجابيا
وقدم خالله الالعبون التعليمات
املطلوبة كما ان املباراة �سيكون
لها انعكا�س ايجابي على الفريق
يف الفرتة املقبلة ومع مزيد من
التطور واالن�سجام .
وجن��ح العربي يف ال��ف��وز على
ال�ساحل بهدفني مقابل ال �شيء
�سجلهما الالعب فهد الر�شيدي

القادم اجلديد للفريق ا�ضافة الى
علي خليف كما اهدر الفريق عدد ًا
من الفر�ص ال�سهلة ام��ام مرمى
ال�ساحل.
وب��د�أ امل��درب املباراة بت�شكيلة
مكونة من �سعود القناعي وامامه
الرباعي مهند االن�صاري وخلف
احمد وعلي فورد وجمعة العنزي
ويف الو�سط ي��ت��واج��د ك��ل من
عبد الله ال�شمايل وخالد اديلم
وخلف احمد وعلي مق�صيد ويف
املقدمة م�شاري الكندري وح�سني
املو�سوي.
وج��رب امل���درب خ�لال املباراة
بع�ض اجلمل التكتيكية ومنح
الفر�صة للكثري من الالعبني �سواء
ال�شباب او ال��ب��دالء الدخالهم
يف اج��واء املباريات للتعرف

على امكانية االعتماد عليهم يف
املباريات املقبلة وم��ع عودة
مناف�سات دوري فيفا.
و�سيطر العربي على املباراة
ب�شكل كبري فيما حاول ال�ساحل
ب���دوره ان ي�ستغل امل�ساحات
ال�شاغرة خلف دفاعات العربي
ولكن مل ينجح يف التعامل مع
االمور ب�سبب القلة العددية التي
غلبت عليه يف اجلانب الهجومي
وه��و م��ا �سهل م��ن مهمة العبي
العربي.
ومن املقرر ان يعود الفريق الى
تدريباته اجلماعية مرة اخرى
�رسيعا من اجل عالج ال�سلبيات
التي وقعوا فيها خالل املباراة
الودية امام ال�ساحل لتفاديها
يف املباريات الر�سمية.

مع �رضورة توزيع اجلهد على مدار
�شوطي امل��ب��اراة خوفا من تراجع
اجلانب البدين ما يعر�ض مرمانا
الى التهديد وهو ما ي�ضع العبينا
امام �رضورة اللعب بهدوء وتركيز
وحماولة التعامل اجليد مع الكرات
التي �ست�سنح لنا امام املرمى.
ومن املتوقع ان يعول ي��وزاك على
ت�شكيلة مكونة من �سلمان عبد الغفور
يف حرا�سة املرمى وامامه الرباعي
عامر املعتوق وفهد حمود وفهد
الهاجري وحممد فريح يف الدفاع،
ا�ضافة الى فهد االن�صاري و�سلطان
ال��ع��ن��زي واح��م��د الظفرييوفي�صل
زايد يف و�سط امللعب وبدر املطوع
وفي�صلل عجب يف اخل��ط االمامي.
وميلك امل��درب ع��دد ًا من الالعبني
املميزين على مقاعد البدالء ميكن
االعتماد عليهم ومن املنتظر ان مينح
الفر�صة الكرب عدد ممكن من الالعبني
للتعرف على حقيقة م�ستواهم.
وب��احل��دي��ث ع��ن احل��ال��ة الفنية
للمباراة فمن املتوقع ان تبد�أ بحذر
من كال املنتخبني مع تبادل يف ادوار
ال�سيطرة على منطقة و�سط امللعب
فيما �ستكون خطورة االزرق قادمة
من ب��در املطوع وحت��رك��ات ح�سني
املو�سوي.
املنتخب العراقي بدوره �سيعمل على
امت�صا�ص حما�س العبينا وال�ضغط
علينا يف و�سط امللعب وا�ستغالل
امل�ساحات ال�شاغرة املتوقع ان تظهر
مع تقدم ظهريي اجلنب لالمام.

إشادة بالتزام الالعبين وتألق في الوديات بالمعسكر التركي

أزرق السلة استعد للبطولة العربية المقبلة

كتب يحيى �سيف:
اختتم منتخبنا الوطني لكرة
ال�سلة مع�سكره الرتكي الذي
ا�ستمر مل��دة ا�سبوعني وذل��ك
�ضمن ج��ه��ود االحت����اد الع���داد
الفريق للم�شاركة يف البطولة
العربية امل��ق��رر اقامتها يف
مدينة اال�سكندرية امل�رصية يف
مطلع نوفمرب املقبل وخا�ض
الفريق العديد من املباريات
الودية التجريبية كان �آخرها

• منتخب السلة

مع املنتخب االردين ركز فيها
اجلهاز الفني بقيادة املدرب
الكرواتي اجلديد ايدي دالزيت�ش
على حتقيق االن�سجام والتوافق
بني جميع الالعبني ودعم اجلانب
الفني املتعلق بالطرق الدفاعية
واخلطط الهجومية باال�ضافة الى
متابعة الكرات املرتدة ومراعاة
ال��دق��ة يف ال��رم��ي��ات الثالثي
واحل��رة  .و�ساهم املع�سكر يف
رفع م�ستوى اللياقة البدنية من
خ�لال التدريبات املكثفة على

فرتتني �صباحية وم�سائية ،ف�ضال
ع��ن تطوير امل��ه��ارات الفردية
والتعود على اجواء املناف�سات
يف املباريات الودية حيث �شهد
املع�سكر ا���ش��ادة من اجلهازين
الفني واالدري بااللتزام الوا�ضح
من جميع الالعبني وحر�صهم على
البقاء �ضمن اختيارات املدرب يف
اال�ستحقاقات املقبلة وا�ستطاع
العبوازرق ال�سلة تقدمي عرو�ض
متميزة وحققوا انت�صارات متكررة
يف اللقاءات الودية التي خا�ضوها

يف املع�سكر.
وتاتي هذه اجلهود من قبل رئي�س
واع�ضاء االحت��اد حت�سبا لرفع
االيقاف عن الريا�ضة الكويتية
ب�شكل عام وكرة ال�سلة على وجه
اخل�صو�ص ب�صورة دائمة بعد ان
مت تعليق هذا القرارب�شكل م�ؤقت
حتى يتمكن ازرق ال�سلة من
العودة الى امل�شاركات اخلارجية
على امل�ستوى اخلليجي والعربي
واال�سيوي ،باال�ضافة الى عودة
االندية الى هذه البطوالت.

في إطار االستعداد لمنافسات الموسم الجديد
• العربي يسعى للعودة إلى طريق االنتصارات في الدوري

الرياحي يعلن فشل انتقاله

إلى األنصار اللبناني والعودة للقادسية
كتب �سامح فريد:
اعلن مهاجم الفريق االول لكرة القدم بنادي
القاد�سية االردين احمد الرياحي عن تعرث انتقاله
الى فريق االن�صار اللبناين يف الفرتة احلالية بعد
ان كان الالعب قد اقرتب ب�شدة من اللعب مع الفريق
اللبناين الذي ي�رشف عليه مواطنه عبد الله ابو
زمع مدرب الكويت ال�سابق ومل يك�شف الرياحي
عن ا�سباب تعرث املفاو�ضات مع االن�صار.
وقال الالعب عرب ح�سابه اخلا�ص يف موقع التوا�صل
ااالجتماعي تويرت ان املفاو�ضات تعرثت ر�سميا مع
نادي االن�صار وف�شل انتقاله اليهم ليعود الالعب
الى الكويت مرة اخرى وي�ستعد لدخول تدريبات
القاد�سية.
وكان الرياحي قد اكد يف وقت �سابق ان خروجه
من ح�سابات امل��درب مارين مع بداية املو�سم
وعدم م�شاركته يف اي مباراة من املباريات االربع
ال�سابقة �سببا ا�سا�سيا يف تفكريه بالرحيل عن

القاد�سية.
وكانت قد ا�شارت بع�ض امل�صادر الى ان تعرث
االنتقال ي�أتي عقب �سفر رئي�س نادي االن�صار الى
اخلارج ومن ثم عدم اكتمال اجراءات �ضم الالعب
وهو ما دفع النادي لالعتذار الى الالعب قبل ان
ينفي الرياحي تلك االنباء وي�ؤكد ان ال�صفقة ف�شلت
بالفعل ولكن لي�س لهذه اال�سباب.
ومن املرجح ان تكون االختالفات املالية وعدم
ر�ضا الالعب عن العر�ض املقدم له هو �سبب ف�شل
انتقاله الى االن�صار اللبناين وتف�ضيله العودة الى
القاد�سية مرة اخرى.
ب��دوره قال امني �رس ن��ادي القاد�سية ح�سن ابو
احل�سن انه وبغ�ض النظر عن الأ�سباب التي �أوردها
نادي الأن�صار اللبناين يف كتابه املوجه �إلى نادي
القاد�سية ب�ش�أن اعتذاره عن �إمتام انتقال الالعب
�أحمد الرياحي على �سبيل الإع��ارة ف�إننا نرحب
بعودة الالعب �إل��ى بيته الأول ن��ادي القاد�سية
خا�صة �أنه �أحد �أبناء القلعة ال�صفراء.

يد السالمية خاض الودية األولى أمام قوقوش البوسني
كتب يحيى �سيف:
على الرغم من خ�سارته للمباراة
الودية االولى امام فريق قوقو�ش
البو�سني بنتيجة  33/24يف
املع�سكر الذي يخو�ضه الفريق
يف البو�سنة ا�ستعدادا للمو�سم
املقبل اال ان العبي الفريق االول
لكرة اليد يف ن��ادي ال�ساملية
قدموا م�ستوى الفتاً ،خا�صة
يف ال�شوط االول وك��ان��وا ندا
ملناف�سهم على مدار �شوطي للقاء
بعد ان واجهوا فريقا قويا يحتل
املركز الثاين يف الدوري املمتاز
وي�ضم العديد من العنا�رص التي
متثل املنتخب البو�سني وتتمتع
ب��اخل�برة وامل�ستوىاملهاري
والقدرات البدنية .ومن املتوقع
ان ي�شارك ال�سماوي يف عدد ا�ضايف
من املباريات الودية لال�ستفادة
من التواجد يف املع�سكر واعداد
وجتهيز الفريق بال�شكل املنا�سب
قبل انطالق بطولة دوري الدمج
يف � 17سبتمرب احلايل.
وي�شارك يف املع�سكر البو�سني

• يد الساملية

وفد مكون من  18العبا ويرت�أ�سه
اب��راه��ي��م �صنقور م��ع امل��درب
الوطني خالد املال ومن املقرر
ان يعود الوفد قبل بداية الدوري
ب��ي��وم واح����د يف  16احل���ايل
وب��اال���ض��اف��ة ال���ى امل��ب��اري��ات

التجريبية يكثف اجلهاز الفني
التدريبات اليومية على فرتتني
�صباحية وم�سائية لدعم اللياقة
البدنية وتطوير النواحي الفنية
وال��ط��رق ال��دف��اع��ي��ة واخلطط
الهجومية ،وم��ن املتوقع ان

ي�شهد املو�سم املقبل مناف�سة
قوية للت�أهل للدوري املمتاز
خا�صة ان ال�سماوي مر�شح مع
الكويت حل�صد الألقاب وحتقيق
ال��ب��ط��والت وارت��ق��اء من�صات
التتويج.

