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عوض :باب األزرق مفتوح

أمام الجميع في الفترة المقبلة
ك�شف مدير املنتخب الكويتي ،فهد
ع��و���ض� ،أن فريق ب�لاده �سيخو�ض
 4مباريات ودية ،خالل �شهري �أكتوبر
ونوفمرب املقبلني� ،ضمن خطة جتهيز
املنتخب ملونديال .2022
وك��ان الأزرق ،قد واج��ه املنتخب
العراقي ،يف مباراة دولية ،م�ساء
الإثنني املا�ضي وانتهت بالتعادل
الإيجابي ،بنتيجة (.)2-2
و�أبدى عو�ض ،يف ت�رصيح خا�ص له
ر�ضاه عما قدمه املنتخب يف مواجهة
ريا �إل��ى �أن املباراة
ال��ع��راق ،م�ش ً

حققت اال�ستفادة املرجوة ،ال �سيما
من جانب اجلهاز الفني اجلديد،
بقيادة الكرواتي روميو جوزاك.
واع�ترف ب���أن �أداء الأزرق مل يكن
بال�صورة املطلوبة يف ال�شوط
الأول� ،إال �أن الأمر تغري يف ال�شوط
الثاين� ،إذ ا�ستعاد املنتخب الكثري
من خطورته.
و�أو�ضح مدير املنتخب �أن ما قدمه
اً
مقبول ،يف
أمرا
فريق بالده ،يعد � ً
ريا
حدود فرتة الإعداد الق�صرية ،م�ش ً
�إلى �أن الفرتة املقبلة �ست�شهد املزيد

من التجهيز والإع���داد ،با�ستغالل
�أيام التوقف الدولية.
وفتح فهد الباب �أمام �ضم عنا�رص
جديدة يف الفرتة املقبلة ،م�ؤك ًدا
�أن اجلهاز الفني �سيتابع مباريات
الدوري ،من �أجل هذا الغر�ض.
يذكر �أن منتخب الكويت ،يتطلع
�إلى العودة بقوة لل�ساحة الدولية،
وحت�سني ترتيبه ،بعد فرتة �إيقاف
ا�ستمرت � 3سنوات ،بقرار من اللجنة
الأوملبية الدولية ،واالحتاد الدويل
لكرة القدم.

• جانب من مباراة الكويت والعراق الأخرية

السالمية يواصل انتصاراته الودية ويهزم خيطان بهدفين

• فرحة العبي ال�ساملية بالفوز على خيطان

كتب �سامح فريد:
وا�صل الفريق االول لكرة القدم بنادي
ال�ساملية انت�صاراته الودية خالل فرتة
التوقف ا�ستعدادا للجولة املقبلة يف دوري
فيفا حيث جنح ال�ساملية يف الفوز على
خيطان بهدفني مقابل هدف يف اللقاء الذي
اقيم بينهما على ملعب نادي ال�ساملية حيث
ابدى اجلهاز الفني ارتياحا كبريا لالداء

رغم وجود بع�ض التحفظات على عدد من
النقاط اال ان االيام املقبلة �ستكون كفيلة
بالتعامل مع تلك االخطاء.
وب��دا ال�ساملية املباراة بت�شكيلة مكونة
م��ن ن��واف املن�صور يف حرا�سة املرمى
وامامه الرباعي احمد عبد الغفور وحممد
الهدهودوم�ساعد الطراد وحممد الفار�سي
ويف و�سط امللعب تواجد ف��واز العتيبي
وفي�صل العنزي وعبد الرحمن الرياحي ويف

املقدمة الثالثي نايف زويد وعلي ا�شكناين
ومبارك الفنيني.
وا�ستمر التعادل ال�سلبي حتى الدقيقة 22
من عمر املباراة حتى افتتح الالعب في�صل
العنزي اهداف املباراة اال ان خيطان جنح
يف معادلة النتيجة بالدقيقة  40من ركلة
جزاء وقبل نهاية املباراة بخم�س دقائق
جنح ال�ساملية يف ا�ضافة الهدف الثاين عن
طريق حامد الر�شيدي لتنتهي املباراة عند

هذا احلد.
ويعترب الفوز ال��ذذي حتقق على ح�ساب
خيطان هو الثاين للفريق يف فرتة التوقف
بعد ان كان قد انت�رص على الكويت يف لقاء
اول بينهما بثالثة اهداف مقابل هدفني.
وجنح ال�ساملية يف الفوز مبباراتيه االولى
والثانية ب��دوري فيفا م�شاركا ال�صدارة
مع الكويت وكاظمة وي�سعى الى موا�صلة
االنت�صارات يف الفرتة املقبلة .

العربي يجهز الرشيدي وخلف
للجولة الثالثة بالدوري
دخل مهاجم فريق العربي ،فهد الر�شيدي ،يف ح�سابات اجلهاز
الفني ،بقيادة ح�سام ال�سيد ،للدفع به يف مواجهة نظريه ال�شباب،
اليوم ،يف اجلولة الثالثة من مناف�سات الدوري الكويتي املمتاز.
وكان الر�شيدي العائد ل�صفوف الأخ�رض ،بعد فرتة �إعارة مو�سمني
لنادي ال�ساملية ،قد �شارك يف مباراة ودية �أمام ال�ساحل ،و�سجل
هد ًفا يف مباراة انتهت بهدفني دون رد.
وقال نائب رئي�س اجلهاز الإداري ،خالد
عبد النبي ،يف ت�رصيح خا�ص له �إن
الر�شيدي بات �ضمن خيارات اجلهاز
الفني� ،سواء للم�شاركة �أ�سا�س ًيا منذ
بداية املباريات �أو من على دكة
• فهد
البدالء.
الر�شيدي
و�أ�ضاف �أن الالعب خلف �أحمد خلف،
بات جاهزً ا � ً
أي�ضا ،لدعم �صفوف العربي،
بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي
تعر�ض لها يف اجلولة الأولى
�أمام القاد�سية.
و�أب��دى عبد النبي ر�ضاه
ع��ن ان�����ض��ب��اط وال��ت��زام
الع��ب��ي ال��ف��ري��ق ،خالل
فرتة التوقف املا�ضية،
ريا �إل��ى �أن اجلهاز
م�ش ً
الفني رك��ز خاللها
على ت�صحيح الأخطاء
ال��ت��ي ظ��ه��رت على
الأخ�رض يف جولتي
البداية.
ي���ذك���ر �أن فريق
ال��ع��رب��ي ،ميتلك
ن��ق��ط��ة واح����دة يف
ر�صيده بامل�سابقة،
م��ن ت��ع��ادل �أم���ام
ال����ق����اد�����س����ي����ة،
وخ�سارة �أمام
ال�ساملية.

• ح�سني حبيب

اإلصابة منعته من االستمرار في المالعب

الهاجري ُ :أ ِّ
فضل اللعب

حبيب مساعداً لمدرب يد الفحيحيل
الموسم المقبل

ظهيراً أيمن ...وراضٍ
عن تجربتي االحترافية

كتب يحيى �سيف :
يف �إطار اال�ستعداد للمناف�سة يف دوري الدمج لكرة اليد املو�سم
املقبل قامت ادارة نادي الفحيحيل بتعيني العب الفريق ال�سابق
ح�سني حبيب م�ساعدا للمدرب ال�رصبي نيكوال الذي مت جتديد
تعاقده لال�ستمرار يف القيادة الفنية للفحيحيل للمو�سم الثاين
على التوايل .اجلدير بالذكر ان حبيب �أعلن اعتزاله ب�سبب
الإ�صابة القوية التي تعر�ض لها يف الرباط ال�صليبي
بالركبه يف احدى املباريات الودية يف املو�سم اال�سبق
والتي حرمته من اال�ستمرار يف املالعب.
ويعد الالعب ا�ضافة جيدة للجهاز الفني ملعرفته
بالالعبني الذين �شارك معهم باملوا�سم ال�سابقة،
ما يتيح له �سهولة التعامل معهم باال�ضافة الى
القدرات املهارية واخلربات الفنية التي �سينقلها
لزمالئه اثناء التدريب واملباريات بالتعاون
مع املدرب ال�رصبي وي�سعى العبو الفريق مع
جهازهم الفني لتعوي�ض نتائج املو�سم املا�ضي
واملناف�سة على ارتقاء من�صة التتويج وا�ستعادة
االجن��ازات ال�سابقة حيث مل يتمكن الفحيحيل من الت�أهل للدوري
املمتاز مع اخلم�سة الكبار.
ومن املتوقع ان ي�شهد املو�سم املقبل مناف�سة قوية خا�صة بعد ان قرر
االحتاد تطبيق دوري الدرجتني يف املو�سم الذي يليه.
ویحمل لقب البطولة للخم�س �سنوات املا�ضیة نادي الكویت الذي
تزعم اللعبة ومل یتمكن �أي فريق من هزميته حيث ان اخر خ�سارة
له تعود لبطولة كرة اليد الى بتاریخ  16مایو  2013وبد�أت بطولة
الدوري العام املحلي لكرة اليد يف مو�سم  1967 - 1966وحقق لقبها
ثمانية فرق من �أ�صل  16فریقا م�سجال لدى االحتاد ویت�صدر نادي
ال�ساملیة الفرق احلا�صلة على لقب البطولة بـ 11مرة یلیه النادي
العربي بـ 10مرات ثم الكویت «حامل اللقب» ب�سبع مرات ثم كاظمة
ب�ست مرات والقاد�سیة وال�صليبخات بخم�س مرات لكل منهما يف حني
ح�صل الفحیحیل على اللقب �أربع مرات.

• فهد الهاجري

كتب �سامح فريد:
قال العب الفريق االول لكرة القدم بنادي الكويت
فهد الهاجري انه يعترب نف�سه حتت امر املدير
الفني وم�ساعديه يف اي مكان يف�ضل اجلهاز الفني
االعتماد عليه فيه وبح�سب احلاجة الفنية ور�ؤية
املدرب وهو �شخ�صيا كالعب يجب ان يكون جاهزا
لتنفيذ التعليمات واللعب يف املركز املطلوب من
املدرب.
وا���ض��اف ان ن��ادي الكويت ميلك العبني مميزين
وقادرين على اللعب يف خمتلف املراكز �سواء يف
املباريات ال�صعبة او غريها ،م�ضيفا انه �شخ�صيا
ميلك قناعة بان اي العب يف الدفاع يجب ان يكون
قادرا على اللعب يف جميع مراكز خط الدفاع �سواء
قلب دفاع او ظهري ًا امين او ظهري اي�رس حتى يكون
مدافعا منوذجيا.

وحول تف�ضيله ال�شخ�صي قال الهاجري انه يف�ضل
اللعب يف مركز الظهري االمين عن بقية املراكز على
الرغم من انه لعب يف املراحل ال�سنية يف مركز
الهجوم اال انه وجد نف�سه ب�شكل اكرب يف الظهري
االمين.
واكمل قائال انه را�ض عن جتربته االحرتافية يف
فريق االتفاق ال�سعودي التي ا�ستمرت لن�صف مو�سم
فقط يف ال��دوري ال�سعودي وع��اد بعدها للكويت
قائال انه بدا ب�شكل مثايل مع الفريق وقدم م�ستويات
جيدة ونال اعجاب اجلميع ولكن وب�شكل مفاجئ
ح�صل انقالب كلي من قبل امل��درب عليه واجل�سه
على مقاعد البدالء واملعاملة تغريت متاما بدون
اي ا�سباب وو�ضح ان هناك �شيئ ًا �شخ�صي ًا لديه
وانتظرت الفر�صة مرة اخرى ولكن الوقت طال بدون
اي جديد وهو ما دعاين للعودة مرة اخرى الى نادي
الكويت.

