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أن�ط��ون�ي��و يعلن ال�ت�ح��دي :حققت
أش� � �ي � ��اء ج � �ي � ��دة م � ��ع ال� �ق ��ادس� �ي ��ة
�أكد مدرب فريق القاد�سية لكرة القدم �أنطونيو بوت�شي مت�سكه
بالبقاء مع الأ�صفر حتى نهاية عقده يف نهاية املو�سم املقبل.
وق��ال �أنطونيو �إن تركيزه من�ص��ب على اال�س��تمرار وب�ش��كل
ناجح مع القاد�س��ية ،ال�س��يما �أن ما حتقق من��ذ توليه املهمة �أمر
م�شجع ال�ستمراره من وجهة نظره.
و�أ�ضاف �أنطونيو �أنه يتطلع ملزيد من االجنازات واالنت�صارات
مع الأ�ص��فر ،م�ؤكدا �أن ذلك اليزال متاحا على ال�صعيدين املحلي
والآ�سيوي.
و�أ�ش��ار �أنطونيو �أنه مقتنع متاما مبا يقدمه مع الفريق خالل
الفرتة احلالية ،با�س��تثناء ال�سقطة �أمام ال�س��املية والتي جاءت
نتيجة الإرهاق ،ح�سب تربير �أنطونيو.
و�أب��دى �أنطونيو تفهمه لغ�ض��ب اجلماهري يف القاد�س��ية بعد
اخل�س��ارة من ال�س��املية ،م�ؤكدا �أن حال كرة القدم ال ي�ستقر على
حال لفرتات طويلة.

من جهة �أخرى �أغلقت �إدارة القاد�سية ملف تعيني املدرب
الوطني را�ش��د بديح يف اجلهاز املعاون ملدرب الفريق الأول
لكرة القدم الإ�سباين �أنطونيو بوت�شي.
وف�ض��لت �إدارة النادي ،بعد ا�ستق�صاء الآراء داخل جلنة
الكرة الإبق��اء على اجلهاز الفن��ي يف �ص��ورته احلالية ومن
دون جديد ،وذل��ك على الرغم من مطالبات �أغلبية �أع�ض��اء
جمل���س الإدارة ب��ضرورة وج��ود بدي��ح يف اجله��از الفن��ي
م�ساعدا لأنطونيو.
جدير بالذكر �أن القاد�س��ية يواجه ع��ددا من االختبارات
ال�صعبة يف الفرتة املقبلة يف خمتلف البطوالت �سواء الدوري
�أو كا�س االمري �أو كا�س االحتاد اال�س��يوي ،وي�س��عى الأ�صفر
يف لتحقيق الفوز ملوا�صلة البقاء يف دائرة املناف�سة على لقب
الدوري الذي يحمله من املو�س��م املا�ض��ي واي�ض��ا التتويج
�أنطونيو يتو�سط م�ساعديه
بلقب ك�أ�س الأمري.

م � � �ع � � �ل � � ��ول :أت� � � ��اب� � � ��ع ال� � � � � � � � � � ��دوري وامل � � � � �س � � � � �ت� � � � ��وى ال� � � � � �ع � � � � ��ام م� �ق� �ل ��ق

ج� � � � � � � ��واز ال� � �س� � �ف � ��ر
ُي �ق �ص ��ي ح � ��زام من
تشكيلة «األوملبي»

جانب من تدريبات �سابقة للأزرق

ا�ش��تكى مدرب املنتخ��ب الكويتي لك��رة القدم التون�س��ي نبيل
معلول من تدين م�ستوى لياقة الالعبني يف املنتخب.
وقال معلول ،يف م�ؤمتر للإعالن عن قائمة الأزرق الكويتي الذي
ي�سافر �إىل تركيا للدخول يف مع�س��كر تدريبي هناك ،تتخلله بع�ض
املباريات الودية« :هناك تراجع يف م�ستوى لياقة بع�ض الالعبني
ممن �ش��اركوا مع املنتخب يف ك�أ�س �آ�س��يا الأخ�يرة والتي �أقيمت يف
ا�س�تراليا ،فيما حافظ البع�ض الآخر على م�ستوى لياقتهم ب�شكل
جيد».
والتم�س معلول العذر لالعبني ،ال�س��يما �أنهم ي�شاركون مبعدل
مب��اراة كل � 3أي��ام ،م�ؤك��دا ان �ض��غط املباري��ات يدف��ع اجله��از

الفني ملنتخب الكوي��ت يف الرتكيز على اجلوان��ب التكتيكية خالل
التجمعات الق�صرية.
وتوقع معل��ول ان يرتفع م�س��توى الالعب�ين يف املنتخب خالل
عامني ،مع امتالك الالعبني الرغبة والروح من �أجل حتقيق الهدف
املن�شود.
ولف��ت معل��ول �إىل �أن الالعبني الذي��ن وقع عليه��م االختيار هم
الأف�ض��ل يف الوقت احلايل والأن�س��ب للمنتخب ،مو�ض��حا �أن هناك
 3العبني يف املنتخب الأوملبي من الالعبني الأ�سا�س��يني للمنتخب
الأول ،لن ي�ستطيع �ض��مهم يف الوقت احلايل ،نظرا �إىل ارتباطهم مع
املنتخب الأوملبي خالل الفرتة املقبلة.

ب� � ��ون� � �ي� � ��اك :س� � � � ��أرد اجل � �م � �ي � ��ل جل � �م � �ه � ��ور ال � �ع� ��رب� ��ي

�أحمد حزام

�أك��د �أكرث م��ن م�ص��در موثوق ب��ه داخل
اللجن��ة الفتي��ة التابعة لالحت��اد الكويتي
لك��رة الق��دم �أن قائم��ة املنتخ��ب االوملب��ي
امل�شاركة يف الت�صفيات امل�ؤهلة لك�أ�س �آ�سيا
للمنتخبات االوملبي��ة بقطر  2016قد خلت
من املهاجم �أحمد حزام ال�شمري.
ويغي��ب �أحم��د ح��زام� ،أح��د �أبن��اء فئة غري
حمددي اجلن�س��ية ،عن الت�صفيات ب�سبب عدم
ا�س��تخراج جواز �س��فر له ،ومن ثم ف�إن االحتاد
الآ�س��يوي لك��رة القدم ي�ش�ترط �أن تدون ا�س��م
الدولة التابع لها الالعبون يف خانة اجلن�سية.
ويع��د �أحم��د ح��زام م��ن �أف�ض��ل العب��ي
املنتخ��ب الأوملب��ي الكويت��ي حالي��ا� ،إن مل
يكن �أف�ضلهم بالفعل ،وجنح الالعب �أخريا
يف احل�صول على لقب هداف بطولة هواوي
اخلليجية بر�صيد � 4أهداف.
وم��ن املنتظ��ر �أن يعل��ن اجله��از الفن��ي
للمنتخ��ب الكويتي ع��ن القائمة امل�ش��اركة
يف الت�ص��فيات الت��ي ت�ض��م  24العبا خالل
ال�ساعات القليلة املقبلة.

و�أفاد بونياك بان مدافعه ال�س��وري احمد ال�صالح �سيغيب
عن مواجهه القاد�س��ية لال�ص��ابة ،وانه يحاول جتهيز البديل
املنا�سب واال�ستقرار عليه قبل قمة اجلمعة.
و�أبدي بونياك انزعاجه من توقيت جتمع املنتخب الوطني
االول لكرة القدم ،م�شريا �إىل انه ال يعار�ض ابدا ان�ضمام العبيه
للمنتخ��ب ،بل اعرت�ض عل��ى التوقيت الذي ي�أت��ي قبل مباراة
مهم��ة وتوقيت �ص��عب بالن�س��بة للفريق�ين ،نظرا النه ي�ض��م
منهم عددا ال ب�أ�س به ،مو�ض��حا �أن ذلك احدث خلال يف جتهيزه
لالعبيه الذين �سين�ضمون مبا�رشة للفريق قبل � 24ساعة على
موعد لقاء ال�سماوي ،ما جعله حتت �ضغط كبري.
واب��دى بوني��اك �س��عادته الكب�يرة بالدعم الكب�ير الذي
يالقي��ه �شخ�ص��يا والفري��ق ب�أكمل��ه م��ن قب��ل اجلماه�ير
العرباوي��ة الت��ي و�ص��فها ب�أنها حت��رك احلجر وت�س��تحق
الت�ضحية من اجل �إ�سعادها.
ومتنى املدرب ال�رصبي �أن يكون عند ح�سن الظن ،وان يعرب
موقعة القاد�سية ب�أف�ضل نتيجة من اجل موا�صلة التحليق يف
القمة ،راف�ض��ا ان يكون الفوز واخل�س��ارة فيها ح�س��ما مل�ص�ير
ال��دوري ،م�ؤكدا ان البطول��ة لن حت�س��م اال يف اجلولة االخرية
واجلميع لديه حظوظ كبرية يف املناف�سة ،متمنيا ان يوفق و�أن
يكون التوفي��ق حليفه ويقف بجانب الالعب�ين الذين يقدمون
جمهودا خارقا من اجل ا�سعاد جماهريهم.

معلول يف �إحدى املباريات

ج� � � � � � ��دل ح� � � � � � ��ول م� � �س� � �ت� � �ق� � �ب � ��ل ج � � �م � � �ع� � ��ة س � �ع � �ي� ��د
اكدت م�ص��ادر من داخ��ل نادي ال�س��املية لك��رة القدم،
�أن جمل�س الإدارة الذي يرت�أ�س��ه ال�ش��يخ تركي اليو�س��ف
ق��د �أجل جتديد عقود ع��دد من الالعبني بينه��م االيفواري
جمعة �سعيد �إىل نهاية املو�سم اجلاري.
وج��اء القرار ب�س��بب رغب��ة جمل���س الإدارة يف احلفاظ
على تركي��ز الالعبني ،خ�صو�ص��ا �أن الفري��ق دخل حاليا
دائرة املناف�سة على لقب دوري فيفا ،بجانب ت�أهله للدور
النهائي لبطولة ك�أ�س �سمو الأمري.
و�أكد امل�ص��در �أن جمل�س الإدارة يثق متاما يف االبقاء
على جميع الالعبني مبن فيهم جمعة �س��عيد ،ال�س��يما
�أن املجل���س ق��ادر عل��ى تلبي��ة مطالبه��م املالي��ة� ،إىل
جان��ب �ش��عورهم باالرتياح داخ��ل قلعة ال�س��ماوي،
نظرا ملعاملتهم ب�ش��كل رائع ،وابعاده��م متاما عن �أي
�ضغوط ع�صبية ونف�سية
وعلى جانب اخر �شدد وكيل الالعبني عبد اهلل احلمدان،

بونياك بعد التجديد مع العربي

قال املدير الفن��ي للعربي ال�رصبي بوني��اك بعد التوقيع
على العق��ود اجلدي��دة ب�أنه �س��عيد بتلك اخلط��وة من قبل
ادارة الن��ادي العرب��ي التي ب��ادرت وعر�ض علي��ه العقود
اجلدي��دة ،وهو م��ا لقي ترحيبا م��ن قبل بوني��اك الذي كان
يرغب يف العمل بدون �ض��غوطات �أو تفكري يف اي �ش��يء اخر
خا�ص��ه وانه تلقى العديد من العرو�ض اخلارجية من فرق
كبرية م��ن االم��ارات وقطر ولكنه ف�ض��ل البقاء ب�ين جدران
الن��ادي العرب��ي ل�يري بنف�س��ه حتقي��ق احللم ال��ذي طال
انتظ��اره ،منوها ان التجديد جاء يف الوقت املنا�س��ب ليعمل
يف ام��ان و�س�لام ،وا�ص��فا ادارة العرب��ي باملحرتف��ة والتي
حر�صت على توفري جو اال�ستقرار يف الفريق.
وق��دم بوني��اك ال�ش��كر ملجل���س ادارة الن��ادي العربي على
ر�أ�سهم رئي�س جمل�س االدارة جمال الكاظمي على الثقة الكبري
وتلبيه طلباته وتعاونه املثمر.
و�أ�ض��اف بوني��اك ان تل��ك اخلط��وة حاف��ز كب�ير م��ن اجل
الرتكيز يف املباريات املقبلة التي و�ص��فها باملف�ص��لية من اجل
انتزاع اللقب الذي يحظى مبناف�سة قوية هذا املو�سم.
وعن مباراة القاد�سية يوم اجلمعة املقبل يف اجلولة الثامنة
ع�رشة م��ن دوري فيفا �أك��د بونياك �ص��عوبة اللقاء بالن�س��بة
للفريق�ين اللذي��ن يقدم��ان امل�س��توى االف�ض��ل هذا املو�س��م ملا
يتمتعان به من العبني موهوبني و�أ�صحاب خربات عالية.

و�ش��دد معلول عل��ى حر�ص��ه على متابع��ة مباري��ات الدوري
الكويت��ي عرب ال�شا�ش��ات مبع��دل  26مب��اراة ،وذل��ك ردا على من
اتهموه ببعده عن الدوري الكويتي وان�ش��غاله بتحليل املباريات
لقناة تلفزيونية.
وا�ش��ار معلول« :على اجلميع �أن يدركون �أنه ال ي�شغل تفكريي
يف الوقت الراهن �إال عائلتي واملنتخب والالعبني».
وقال معلول« :ما لفت نظري يف مباريات الدوري الكويتي لكرة
القدم ان اللعب الفعلي يف �أغلب املباريات ال يتجاوز  24دقيقة».
وب�ين معل��ول �أن مواجه��ة الأزرق مع ا�س�تراليا �ش��هدت لعب
فعل��ي لـ  64دقيق��ة ،ومتكن بع���ض الالعبني �أمثال علي مق�ص��يد،
وفهد الأن�صاري من اجلري لـ  14كيلومرت اثناء املباراة.
ولف��ت معلول �أنه �أنتهى من و�ض��ع برنامج �إع��داد الفريق ملدة
عام ميالدي� ،إذ �س��يلعب مباراتني يف �شهر يونيو املقبل ومثلهما يف
�شهر �سبتمرب املقبل ،يف حني �س��يلعب مباراة يف �أكتوبر ،و�أخرى يف
نوفمرب املقبل.
ورف���ض معل��ول مق�ترح تقلي���ص ع��دد الالعب�ين املحرتفني يف
ال��دوري ،م�ؤكدا انه �س��يعود بالك��رة الكويتية �إىل ال��وراء ،كما �أنه
�س��يقل�ص فر�ص��ة الأندية يف امل�ش��اركة يف دوري ابطال ا�س��يا لكرة
القدم.
وعن موقف��ه الراف�ض ال�س��ماح لالعبني يف املنتخ��ب والتابعني
لكاظمة واجلهراء الع��ودة لأنديتهم ،قال« :م�ص��لحة املنتخب من
وجهة نظري ،اهم من م�ص��لحة الأندية يف حال تعار�ضت امل�صالح
بينهما».
مبين��ا �أن الف�ترة الزمنية الق�ص�يرة لتجمع املنتخب بالن�س��بة
له�ؤالء الالعبني كانت �ستفقد قيمتها يف حال عادوا �إىل �أنديتهم بعد
� 48ساعة فقط من امل�شاركة يف تدريبات املنتخب.

جمعة �سعيد ي�سيطر على الكرة بالقوة

على �أن الأنباء املتداولة عن اقرتاب العب نادي ال�س��املية
الإيف��واري جمعة �س��عيد من اللعب بالدوري ال�س��عودي
للمحرتفني غري �صحيحة ،م�شريا �إىل �أنه ال يحق لأي نادي
التفاو�ض مع الالعب مبا�رشة.
و�أ�ش�ير يف ال�س��اعات املا�ض��ية �إىل اقرتاب نادي الهالل
ال�س��عودي من الظفر بخدمات جمعة �سعيد من ال�ساملية
مقابل  26ملي��ون ريال ،بداية من املو�س��م الق��ادم ،وذلك
بعد ت�ألقه الالفت للنظر مع فريقه هذا املو�سم.
وكتب احلمدان عرب ح�س��ابه ال�شخ�ص��ي عل��ى تويرت:
«بالن�س��بة �إىل االخب��ار املتداول��ة ع��ن انتق��ال حم�ترف
ال�ساملية جمعة �سعيد للدوري ال�سعودي غري �صحيحة،
والالعب ميتلك عقدا مع ال�ساملية لثالثة موا�سم قادمة».
و�أ�ض��اف« :فال يح��ق لأي ن��اد التفاو�ض م��ع الالعب،
وتعت�بر خمالفة لقان��ون االحتاد ال��دوىل ،يجب خماطبة
ال�ساملية ،وبيني وبينكم باخت�صار لن يتخلوا عنه.

