الفحيحيل إلى أذربيجان الثالثاء
يغادر الفحيحيل يوم الثالثاء المقبل إلى العاصمة األذربيجانية باكو إلقامة معسكره الخارجي
ً
استعدادا لمنافسات الموسم الجديد .وأنهى الفحيحيل صفقات  5محترفين بالتعاقد مع النيجيري
بوبي كليمنت أول من امس لينضم إلى السوري عبدالله الشامي والتونسي شادي الهمامي والغاني
أبوكو والكونغولي بكاكي .ويسعى الفحيحيل الذي يقوده الوطني ظاهر العدواني إلى المنافسة
على بطاقة الصعود إلى دوري الدرجة الممتازة بعد هبوطه الموسم الماضي إلى مصاف الدرجة
األولى.
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فرانكو يحدد موقفه من أتينغا وبانغورا قبل املعسكر

القحطاني واملشعان وسعيد خارج قائمة األصفر
كتب راشد خلف

ي� �ح ��دد ال �ج �ه ��از ال �ف �ن��ي ل �ل �ق��ادس �ي��ة ب �ق �ي��ادة
اإلس� � �ب � ��ان � ��ي ب� ��اب � �ل� ��و ف� ��ران � �ك� ��ي م� ��وق � �ف� ��ه م��ن
المحترفين الغاني فنسنت أتينغا والغيني
إسماعيل بانغورا بعد المباراة الودية التي
يخوضها األصفر اليوم أم��ام اليرموك على
ً
مساء.
ستاد عبدالله الخليفة في 07:00
وي� �ض ��ع ف ��ران �ك ��و ال �ل �م �س��ات األخ � �ي� ��رة ع�ل��ى
قائمة األص�ف��ر قبل ال�م�غ��ادرة إل��ى المعسكر
الخارجي في كرواتيا األربعاء المقبل ،ومن
المنتظر أن يحدد المدرب اإلسباني أسماء
ً
ً
 25العبا محليا مع ترك  5مقاعد للمحترفين
ع �ل��ى أن ي �ك��ون م ��ن ض�م�ن�ه��ا م�ق�ع��د ل�ل�غ��ان��ي
رش�ي��د س��وم��اي��ال ال ��ذي ن��ال إع �ج��اب الجهاز
ال�ف�ن��ي وت��أك��د اس �ت �م��راره م��ع ال �ق��ادس �ي��ة في
الموسم المقبل.
ً
ووف� � �ق � ��ا ل� ��رؤي� ��ة ال� � �م � ��درب وب ��ال � �ت � �ش ��اور م��ع
ال �ج �ه��از اإلداري ،ت�ت�ج��ه ال�ن�ي��ة إل ��ى إع� ��ارة 5
العبين شباب من ضمنهم الثالثي الصاعد
عبدالعزيز وادي ،وع�ب��دال��وه��اب الصليلي،
وم �ش �ع��ل أدي� �ل ��م ،ب�ي�ن�م��ا ت �ب��دو أس� �م ��اء مثل
ع �ب ��دال �ع ��زي ��ز ال �م �ش �ع ��ان خ ��ال ��د ال �ق �ح �ط��ان��ي
وم �ح �م��د زن �ي �ف��ر وف �ي �ص��ل س �ع �ي��د وم� �ب ��ارك
سعيد أقرب إلى االستغناء عنها.
ً
وم ��ن ال �م �ت��وق��ع أن ت �ض��م ال �ق��ائ �م��ة  25الع �ب��ا
ً
محليا ،هم :الحراس الثالثة خالد الرشيدي
وأحمد الفضلي وحمد الخالدي ،باإلضافة
إل ��ى ض ��اري س�ع�ي��د ،ع��ام��ر ال �م �ع �ت��وق ،خ��ال��د
إبراهيم ،محمد خالد ،ناصر السعيد ،رضا
ه��ان��ي ،فهد األن �ص��اري ،ص��ال��ح ال�ش�ي��خ ،بدر
ال� �م� �ط ��وع ،أح �م ��د ال ��ري ��اح ��ي ،م �ح �م��د خ�ل�ي��ل،
محمد الفهد ،راشد الخلف ،محمد القبندي،
ع �ب��دال �ل��ه م � � ��اوي ،س �ل �ط��ان ال� �ع� �ن ��زي ،أح �م��د
الظفيري ،أحمد الزنكي ،عبدالعزيز م��روي،
سالم البريكي .ويفاضل الجهاز الفني في

خالد القحطاين من الأ�سماء املطروحة ملغادرة النادي
المقعدين المتبقيين ب�ي��ن م�ن��ور المطيري
وس �ي��ف ال �ح �ش��ان وال� �ح ��ارس ال ��راب ��ع م�ب��ارك
ال � �ح� ��رب� ��ي ،ع� �ل ��ى أن ي � �ك ��ون ت �س �ج �ي��ل الع ��ب
المنتخب ال �ش��اب ع�ي��د ال��رش �ي��دي م��ع فريق
ً
ال �ش �ب��اب (ت �ح��ت  19ع ��ام ��ا) م��ع ق��درت��ه على
المشاركة في الفريق األول متى ما احتاجه

الصليبخات إلى القاهرة
كتب راشد خلف

إلى القاهرة اليوم إلقامة معسكر تدريبي
الصليبخات ً
يغادر فريق ً
يستمر  13يوما اس�ت�ع��دادا لمنافسات الموسم الجديد .ويرافق
الفريق المحترفان العاجيان إيمانويل تيموكو وعيسى ت��راوري،
بينما يتخلف ع��ن السفر مواطنهما عيسى هير ال��ذي تعرض
لإلصابة بكسر مضاعف خالل التدريبات وتتجه النية لدى إدارة
النادي إلى االستغناء عنه.
ينتظر
الفني
الجهاز
إن
يعقوب
أنور
الوطني
وقال ًمدرب ًالفريق
ً
محترفا ثالثا ستتم تجربته خالل المعسكر في القاهرة ،مضيفا
أن السوري محمد العنز والعاجي السي فؤاد لن يغادرا مع الفريق
بسبب عدم االنتهاء من أوراقهما الرسمية.
وأوض��ح« :السوري العنز لم ينته بعد من أوراق إقامته وإذا كانت
أوراقه جاهزة فنتمنى أن يلتحق بالوفد ،أما فؤاد الذي كان معنا
الموسم الماضي فاألمر متعلق بتجديد جوازه».
وذكر يعقوب إنه طلب إقامة مباريات ودية خالل المعسكر ،على أن
يكون هنالك تدرج في مستويات الفريق التي سيواجهها.

(ت�سوير عادل �سالمة)

المدرب.
واتفق المدرب مع الجهاز اإلداري على ترك
 5م �ق��اع��د ل�ل�م�ح�ت��رف�ي��ن ال ��ذي ��ن م ��ن ضمنهم
سومايال ،والسوري أحمد عليش اللذين ناال
رض��ا الجهاز الفني ،بينما سيتحدد خالل
اليومين المقبلين موقف أتينغا وبانغورا

م ��ع ال �ب �ح��ث ع ��ن م �ح �ت��رف خ ��ام ��س ف ��ي خ��ط
الهجوم.
وع � � ��اود األص� �ف ��ر ت ��دري �ب ��ات ��ه أول م ��ن أم��س
ب��ان�ض�م��ام الع �ب��ي األزرق ،وي �خ��وض ال�ي��وم
م �ب ��ارات ��ه ال ��ودي ��ة ال �ث��ال �ث��ة ب �ع��د ال� �ف ��وز على
الساحل  ،0-2والخسارة من النصر .2-1

كاظمة ينتظر  5محترفني
بعد املغادرة إلى صربيا
كتب راشد خلف

ي� �ن� �ت� �ظ ��ر ك ��اظ � �م ��ة وص � � � ��ول  3م� �ح� �ت ��رف� �ي ��ن أف ��ري �ق �ي �ي ��ن
وبرازيليين اثنين قبل المغادرة إلى معسكره الخارجي
ً
ً
في صربيا غ��دا الجمعة استعدادا لمنافسات الموسم
ال�م�ق�ب��ل .وق ��ال م ��درب ال�ب��رت�ق��ال��ي ب��وري��س ب��ون �ي��اك إن��ه
يتوقع أن يكون مستوى المحترفين الجدد أفضل من
ً
محترفي الفريق السابقين ،مؤكدا في الوقت ذاته ثقته
في الجهاز اإلداري للفريق «الذي يضم العبين سابقين
لهم تاريخهم».
وأضاف أن مستوى التدريبات يسير في خط تصاعدي
ً
ً
ق�ب��ل ال�س�ف��ر إل��ى ص��رب�ي��ا غ ��دا ،م�ش�ي��را إل��ى أن الالعبين
ع ��اودوا ال�ت��دري�ب��ات أول م��ن أم��س ب�ع��د ال�ح�ص��ول على
راحة  3أيام بمناسبة عيد األضحى.
وتمنى بونياك أن يكتمل عقد الالعبين المحترفين قبل
المغادرة إلى المعسكر الخارجي من أجل الوقوف على

مستواهم ودخولهم التدريبات قبل خوض المباريات
الودية في صربيا.
ً
وأك��د ب��ون�ي��اك المعسكر ال�خ��ارج��ي مهم ج��دا بالنسبة
للفريق ،ألن الالعبين سيتدربون على فترتين صباحية
ومسائية ،باإلضافة إلى إقامة مباريات ودي��ة أي��ام 17
و 21و 25و 29أغسطس الحالي أمام فريق صربيا.
ً
وت �م �ن��ى ب��ون �ي��اك أن ي �ك��ون ال �م��وس��م ال �ج��دي��د مختلفا
ل �ك��اظ �م��ة وأن ي �س �ت �ط �ي��ع ال � �ع� ��ودة م �ع��ه إل � ��ى ال �ت �ت��وي��ج
ً
بالبطوالت الغائبة عن الفريق منذ فترة طويلة ،مشيدا
ب��ال��دور الكبير للجهاز اإلداري ب�ق�ي��ادة رئ�ي��س جهاز
الكرة فواز بخيت.
وترددت أنباء عن دخول إدارة البرتقالي في مفاوضات
م��ع السالمية لضم مهاجم الفريق السابق البرازيلي
ب ��ات ��ري ��ك ف��اب �ي��ان��و ال � ��ذي س �ب��ق ل ��ه ال �ل �ع��ب ف ��ي ك��اظ�م��ة
وال �ك ��وي ��ت وظ �ه��ر ب �م �س �ت��وى ج �ي��د ون ��اف ��س ع �ل��ى لقب
الهداف في المواسم التي خاضها في الدوري المحلي.

األهلي يستبعد زكريا من القائمة بسبب اإلصابة
القاهرة -أبو بكر المقدم

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي األهلي
أن م��ؤم��ن زك��ري��ا الع��ب وس��ط ال�ف��ري��ق ل��ن ي�ت��م قيده
ف��ي ق��ائ �م��ة ال �ف��ري��ق ح��ال �ي��ا ب�س�ب��ب اإلص ��اب ��ة .وق��ال
ع�ب��دال�ح�ف�ي��ظ إن م��ؤم��ن زك��ري��ا ي �ع��ان��ي م��ن إص��اب��ة
تمنع تواجده مع الفريق خالل األشهر المقبلة.
وأضاف عبدالحفيظ أنه في يوم  4سبتمبر المقبل
س ��وف ي �ت��م ع ��رض زك ��ري ��ا ع �ل��ى ال �ط �ب �ي��ب األل �م��ان��ي
وسيتم اخضاعه لفحوصات طبية شاملة من أجل
الوقوف على حالته بالشكل األمثل.
وتابع م��دي��ر ال �ك��رة ب��األه �ل��ي أن ��ه ع �ق��د ج�ل�س��ة مع
زك��ري��ا وش��رح ل��ه الموقف بالكامل وينتظر نتائج
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� �ط� �ب ��ي ع� �ن ��دم ��ا ي� �ع ��رض ع� �ل ��ى ال �ط �ب �ي��ب
األلماني لمعرفة حجم اإلصابة وطريقة التأهيل.
واخ�ت�ت��م عبدالحفيظ ت�ص��ري�ح��ات��ه م�ش�ي��را إل��ى أن��ه
لن يتم قيد مؤمن زكريا في قائمة الفريق الحالية
وس��وف ينتظر موقفه وب�ح��ث ق�ي��ده يناير المقبل
وفقا لحالته الصحية وقتها.
وكان زكريا قد عاد للنادي األهلي من جديد خالل
ف �ت��رة االن �ت �ق��االت ال �ش �ت��وي��ة األخ� �ي ��رة ب �ع��دم��ا فسخ
تعاقده مع نادي أحد السعودي بالتراضي.

وف�ض��ل ن��ادي أح��د ال�س�ع��ودي ع��دم اس�ت�م��رار مؤمن
زك��ري��ا م��ع ال �ف��ري��ق ب �ع��د ت �ع��اق��ده م �ع��ه ع �ل��ى سبيل
اإلع � ��ارة ل �م��دة  6أش �ه��ر ب�س�ب��ب اإلص��اب��ة ال �ت��ي ك��ان
ُي �ع��ان��ي م �ن �ه��ا ال ��الع ��ب ف ��ي ذل� ��ك ال ��وق ��ت ب��ال�ع�ض�ل��ة
األمامية.
وق� ��ام ال� �ن ��ادي األه �ل��ي ب�ق�ي��د  26الع �ب��ا ف��ي ق��ائ�م�ت��ه
ويتبقى  4أم��اك��ن فقط ال غير وبالتالي ت��أك��د عدم
قيد مؤمن زكريا خالل الفترة المقبلة.
ف��ي سياق متصل ،تلقى هشام محمد الع��ب وسط
ً
ال� �ن ��ادي األه� �ل ��ي ع ��رض ��ا م ��ن أح� ��د أن ��دي ��ة ال �م �ق��دم��ة
ف��ي اإلم� ��ارات للتعاقد م�ع��ه خ��الل ف�ت��رة االن�ت�ق��االت
الصيفية الحالية.
وتوجه الالعب إل� ��ى اإلم � � � ��ارات ب��ال �ف �ع��ل م ��ن أج��ل
ال �ت �ف��اوض م ��ع ال� �ن ��ادي ال� ��ذي ي��رغ��ب ف ��ي ضمه في
اليومين الماضيين لكن يتبقي فقط موافقة األهلي
علي المقابل المادي المعروض إلتمام الصفقة.
وال ي ��رغ ��ب ال ��الع ��ب ف ��ي ال �ب �ق ��اء م ��ع األه� �ل ��ي خ��الل
ال�م��وس��م ال�ج��دي��د وت�ت��الق��ي رغبته ف��ي نفس الوقت
م��ع م�س�ئ��ول��ي النادي وال ي�م��ان��ع مسؤولو األهلي
رحيله ف��ي ظ��ل وج��ود تخمة ع��ددي��ة ف��ي م��رك��ز خط
الوسط خاصة بعد أن تم التعاقد مع المالي اليو
ديانغ.

كالم يف المرمى
أ .د .خليفة بهبهاني

هل يمكن إنقاذ ما يمكن؟
جاءت نتائج مباريات المنتخب االول لكرة القدم بتوقع
صحيح بأننا ال يمكننا ان نتطور بهذه العقلية الفنية
واالدارية والحكومية الضعيفة فالكل يعلم ماذا حدث
ف��ي معسكر المنتخب وال�م�ب��اري��ات ال�ت��ي لعبها التي
تعادل مستوى ال��دورات الرمضانية؟ فالعتب ال يقع
على الالعبين الن هذه هي قدراتهم من خالل دوري
ضعيف بتقدير امتياز وتخطيط قادم سيئ بالسماح
لخمسة العبين بالفريق االول لكل ناد وكأننا بالدوري
االنكليزي حيث لعب قبل يومين تشيلسي مباراته مع
مانشستر بثالثة العبين انكليز مقابل ستة او خمسة
بيونايتد ....لن اعلق على دوريهم واقارنه بدورينا فنحن
من عشاق ال�  damageبأي اسلوب ننظمه علشان ما
ي��زع�ل��ون ال�ح�ب��اي��ب ...ف��االن��دي��ة او ه��م ال�م�س��ؤول��ون عن
سوء نظام ال��دوري فال يجب ان يعتبوا على االتحاد
الذي هم من احضروهم لنا في ليلة ظلماء يفتقد فيها
الصالح العام للرياضة وللكرة الكويتيةً .
واالن هل سننتقد من غير ان نضع حلوال لما يحدث
ون �ح��اول ان ن�ن�ق��ذ منتخبنا ف��ي ال�ت�ص�ف�ي��ات ال�ق��ادم��ة
والتي هي االهم لنا كمنتخب لنتأهل للدورة االولمبية
باليابان وكأس العام في قطر .انا اعلم ان هناك لجنة
فنية باالتحاد تقدم رايها بالموضوع ولكن ال اعرف
من هم بالضبط ومستوى قدراتهم الفنية وخبرتهم
بالتدريب واي�ض��ا ال اعلم م��دى قربهم او بعدهم من
الجهاز الفني للمنتخبات المهمة هذه االيام؟ لذا اتمنى
ان يكون هناك تعاون فيما بين الجهاز الفني للمنتخب
واللجنة الفنية باالتحاد وبعض الخبرات الفنية التي
ك ��ان ل �ه��ا دور ف��ي ت��دري��ب ال�م�ن�ت�خ�ب��ات ال �س��اب �ق��ة من
االنجازات الكروية لكي تنظم حلقات نقاش
أصحاب
ً
ً
وتطبيقا عمليا لرؤية جديده للمنتخب سواء بالتخطيط
للمستقبل او التعامل مع الوضع الحالي حتى لو يتم
التدخل في اختيار الالعبين!!! اعتقد اقالة المدرب
واحضار بديل هو امر صعب اال اذا ارتضينا بمحلل
كويتي (مدرب ازمات) فنحن لالسف مع دول الخليج
مشهورون بهذا النوع من المدربين لتكملة المشوار
م��اذا ع�س��ان��ا ان ن�ق��ول اال ال�ح�م��د هلل ع�ل��ى ان الكويت
باقية بالرغم من سوء ادارتها في المجال الرياضي....
واهلل من وراء القصد.

الفرنسي سيال يقود تدريبات
«أزرق اليد»
كتب زيد خلف

سيبدأ مدرب منتخب كرة اليد الجديد الفرنسي يريم سيال
قيادة األزرق األسبوع المقبل بعد وصوله إلى البالد أول من
ام��س .ويستعد «أزرق اليد» إلى العديد من االستحقاقات
الخارجية أبرزها التصفيات اآلسيوية في قطر من  17إلى
 27أكتوبر المقبل والمؤهلة لدورة األلعاب األولمبية (طوكيو
 ،)2020وبطولة كأس آسيا التاسعة عشر (تصفيات كأس
العالم  2021في مصر) والتي ستحتضنها الكويت الفترة
من 16إلى 27يناير المقبل.
وكان «اتحاد اليد» ،تعاقد مع المدرب الفرنسي ومساعده
االيسلندي جيرم سفنسون ومدرب اللياقة البدنية االيسلندي
اغنار اوسكارسون.
ويملك المدرب سيال ،سيرة ذاتية جيدة ،فقد سبق له تدريب
فريقين في الدوري الفرنسي هما سيسون رين  ،وغراند
ليتورال والذي حقق معه كأس فرنسا عام  2011كما تولى
مهمة تدريب منتخب بلجيكا.
يذكر أن هيئة التدريب والمنتخبات الوطنية في االتحاد اختارت
 28العبا ضمن التشكيلة األولية للمنتخب الذي سيخوض
تصفيات اولمبياد طوكيو  2020وبطولة آسيا وهم :علي صفر
وصالح الموسوي ومشعل عباس طه وعبدالرحمن البالول
ومشاري صيوان ويعقوب اسيري ومحمد وخالد وعبداهلل
الغربللي ونواف الشمري وعبداهلل الخميس ومشاري عباس
طه وعبدالعزيز الشمري وعبدالعزيز الدوسري (الكويت)
ويوسف الحداد ومحمد جواد واحمد القطان وابراهيم االمير
وعبدالعزيز الظفيري (كاظمة) ومهدي خان وسالم محبوب
وسلمان الشمالي وع�ب��داهلل مصطفى (ال�ع��رب��ي) ومحمد
بويابس وعبداهلل العطية (ب��رق��ان) وحسن صفر ومحمد
البلوشي وبندر الشمري (السالمية).

فرانكلني مدربًا
لـ «شباب الصاالت»
موؤمن زكريا �سيغيب عن الأهلي

مرتضى :دياز وضع شروطًا تعجيزية
ق��ال رئ�ي��س ن��ادي ال��زم��ال��ك مرتضى منصور إن سبب اع�ت��ذار
األرجنتيني رام��ون دي��از عن عدم تدريب الفريق خالل الفترة
المقبلة يعود إلى وضعه شروطا تعجيزية بسبب التحذيرات
التي جاءته من مصر.
وكان الزمالك قد توصل التفاق مبدئي مع رامون دياز وجهازه
المعاون لتدريب الفريق الموسم الجديد لكن المدرب اعتذر
بعد ذل��ك .وق��ال م��رت�ض��ى« :نشكر رم��وز ن��ادي ال��زم��ال��ك الذين
ت��واج��دوا ف��ي ناديهم م��ن أج��ل دراس��ة السير الذاتية الخاصة
بالمدربين».
وتابع« :فيما يخص البرتغالي فيريرا بعض الصحف قالت
انه لن يدرب الزمالك بسبب ظروف صحية هذا األمر عار تماما
من الصحة هو لديه ظروف عائلية عندما ينتهي منها يمكن

له قيادة الفريق في شهر أكتوبر هذا ما قاله».
وأض � � ��اف« :وف �ي �م��ا ي �خ��ص رام� � ��ون دي� � ��از ،ف �ق��د ع �ق��دن��ا جلسة
م��ع وك�ي�ل��ه ل�ك��ون��ه أول األس �م��اء ال�ت��ي ك��ان��ت م��رش�ح��ة لتدريب
الفريق أريد أن أظهر لجماهير نادي الزمالك السلوكيات غير
ال��الئ�ق��ة ل�ب�ع��ض األش �خ��اص ال��ذي��ن ي��دع��ون ان�ت�م��اء ه��م ل�ن��ادي
الزمالك وأنهم أوالد النادي».
وأك �م��ل« :دي ��از يحصل على م��ا ي�ق��رب م��ن  4ماليين ي��ورو في
ال�م��وس��م رات �ب��ه ض�خ��م ل�ك��ن ك��ان ل��دي��ه رغ�ب��ة ف��ي ت��دري��ب ن��ادي
الزمالك ،ونجله نقل لنا رغبة والده في تدريب الزمالك».
وأردف« :تم االتفاق مع وكيله على  2مليون يورو في الموسم
بجانب شرط جزائي قيمته راتب شهرين هذا الكالم أقوله أمام
وكيل المدرب حدث أكثر من اجتماع للتفاوض حول الراتب».

وش��دد مرتضى في تصريحاته« :فجأة حدث تغيير في كالم
دي��از وه��ذا ه��و سبب سفر أمير وأح�م��د مرتضى للخارج من
أجل التفاوض مع عدد من المدربين خاصة وأن دياز كان هو
الخيار األول بالنسبة لنا».
ً
وختم مرتضى حديثه قائال« :لنفترض أن عقد دياز حوالي 50
ً
مليوا في الموسم ق��ال سأحصل على  25مليون مقدم تعاقد
تلك الشروط من أج��ل التعجيز بالطبع من ق��ام بتحذير دياز
هو شخص داخل الزمالك وسنعرفه ،وما حدث مع دياز سابقة
ت �ك��ررت م��ع أك �ث��ر م��ن م ��درب ف��ي ال �س��اب��ق ت �ح��دث��وا ع��ن وج��ود
ت�ح��ذي��رات م��ن أش�خ��اص داخ��ل ن��ادي ال��زم��ال��ك أق��ول لجماهير
الزمالك انه لم يكن هناك أي مشكلة في دفع رات��ب دي��از وكان
المرشح األول ،لكن هناك من حذره».

فرانكلني م�سافحا ً م�سعل العنزي

وقع المدرب البرازيلي رينان فرانكلين أمس على عقد تدريب
منتخبي الصاالت للشباب والناشئين ،وذل��ك في حضور
نائب رئيس لجنة ال�ص��االت والشاطئية باالتحاد مشعل
العنزي ،ومدير المنتخبات الوطنية للصاالت حسين حبيب.
وتولى فرانكلين من قبل مهمة تدريب البرازيلي للصاالت
فئة الشباب.

