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معرض للصقور بـ«الصيد والفروسية»
برعاية ناصر الصباح
برعاية النائب
الأول ل�سمو
رئي�س جمل�س
ال�������������وزراء
ووزي��ر الدفاع
ال�شيخ نا�رص
ال�صباح يقيم
ن���ادي ال�صيد
وال��ف��رو���س��ي��ة
مبقر النادي
ي���وم ال�سبت
املقبل معر�ض ًا
ل���ل�������ص���ق���ور
املختلفة.
ال�شيخ
و�أعرب
• ال�شيخ نا�رص ال�صباح
�صباح الفهد
امني ال�رس العام للنادي عن �سعادته الحت�ضان نادي ال�صيد لهذا
املهرجان والذي �سي�ستمر ملدة ثمانية ايام ،وقال �إن الدعوة مفتوحة
جلميع هواة وحمبي ال�صقور.

ساعات قليلة تفصل جوزاك عن الرحيل...
وحمادة مرشح لقيادة «األزرق»
بات يف حكم امل�ؤكد �صدور قرار �إقالة الكرواتي روميو جوزاك مدرب
منتخب الكويت خالل ال�ساعات القليلة القادمة يف �ضوء ما �أ�سفرت
عنه نتيجة مباراة �أ�سرتاليا التي خ�رسها الأزرق .0-3
والتقى املنتخبان �ضمن اجلولة الثانية من الت�صفيات الآ�سيوية
امل�شرتكة امل�ؤهلة ملونديال قطر  2022ونهائيات �أمم �آ�سيا بال�صني
.2023
اخل�سارة وحدها ال متثل ال�سبب يف اتخاذ مثل هذا القرار و�إمنا ال�شكل
الذي ظهر به املنتخب والذي ت�سبب
ب��ه يف امل��ق��ام الأول امل���درب
الكرواتي� ،إل��ى جانب عدم
تقدميه �أي جديد على مدار
• جوزاك
� 13شهرا ق�ضاها على ر�أ�س
اجلهاز الفني.
وعلم �أن هناك حماوالت لدفع
املدرب للتقدم با�ستقالته و�إال
�سيتخذ احتاد الكرة قرار ًا ب�إقالته
وج��ه��ازه امل��ع��اون م��ع �إ�سناد
امل��ه��م��ة مل����درب وطني
م�ؤقت .ويربز ا�سم عبد
العزيز حمادة ع�ضو
اللجنة الفنية لتويل
امل�����س���ؤول��ي��ة �إل��ى
ج��ان��ب ج��ه��از فني
وطني ،يف الفرتة
املقبلة.
مل ي���ك���ن �أ����ش���د
املت�شائمني يف
الكويت ،يتوقع
خ�سارة املنتخب
بثالثية نظيفة
�أم���ام �أ�سرتاليا،
م�ساء �أم�س ،يف �إطار
الت�صفيات امل�شرتكة
امل���ؤه��ل��ة مل��ون��دي��ال 2022
وك�أ�س �آ�سيا .2023
وك���ان املنتخب الكويتي
ميني النف�س بالفوز على
�أ�سرتاليا ،حيث �أن اخل�صم ال
مير ب�أف�ضل �أحواله ويعي�ش
مرحلة من جتديد الدماء
وبناء منتخب للم�ستقبل.

فترة اإلعداد لم تناسب التصفيات ...ويجب تغيير طريقة اللعب

خسارة «األزرق» أمام أستراليا  ...لهذه األسباب
كتب فتحي ال�سواح:

اخل�سارة التي مني بها منتخبنا
الوطني للكرة �أمام منتخب ا�سرتاليا
كانت فادحة ،ووقعت ال�سباب عديدة
ي�أتي يف مقدمتها ان �إعداد الفريق
لهذه الت�صفيات مل يكن منا�سبا
باملرة الن فرتة املع�سكر التدريبي
كانت ق�صرية وعدد املباريات كان
قلي ًال ال يعطي امل���ؤ��شر احلقيقي
عن احلالة الفنية للفريق ..وهذا
اجلوهر احلقيقي وراء عدم اكتمال
اجلانب الفني للفريق حتى االن،
وال نعلم من الذي حدد مدة املع�سكر
وال��ف��رق التي قابلها الفريق هل
اجلهاز الفني برئا�سة جوزاك �أم كان
هناك تدخل ما؟
ا�ضافة الى هذا ال�سبب اجلوهري
وراء اخل�سارة كانت هناك اخطاء
املدير الفني ال��ذي لعب بطريقة
ال يتنا�سب وامكانات العبينا وال
نعرف اال�سباب التي جعلته يلعب
بطريقة  2/4/4وه��ي حتتاج الى
لياقة بدنية عالية و�رسعات عالية
للمهاجمني ا�ضافة ال��ى ذل��ك ان
الفريق لعب ال�شوط االول بال روح
قتالية كالتي تعودنا عليها وكانت
تعو�ض اي نق�ص فني!
وعندما نتحدث عن الفريق كمجموعة
وافراد ال ن�ستطيع اال ان نقول انهم
افتقدوا الى الدافع بالرغم من ان
فوزهم على منتخب نيبال املتوا�ضع
جعل اجلماهري خلفهم ،ا�ضافة
الى املكاف�آت ال�سخية التي هبطت
عليهم وكان يجب ان تبث احلما�س
يف نفو�س اجلميع.

• جانب من املباراة

االخطاء التي وقع فيها اجلهاز الفني
برئا�سة جوزاك اطاحت بكل الفر�ص
على الرغم من ان التفا�ؤل الذي كان
يعطي االمل للجميع باخلروج بنقاط
املباراة الثالث وهي كالتايل:
• �أو ًال :الت�شكيل ال��ذي مثل الأزرق
افتقد الى التجان�س والقدرة على
جماراة الفريق اال�سرتايل.
• ثانيا :الطريقة التي لعب بها
الفريق  2/4/4وتثبيت  8العبني يف

«طائرة الناشئين» يلتقى نظيره السعودي اليوم
كتب يحيى �سيف:
بعد خ�سارته من نظريه البحريني يف الدور
ربع النهائي ب�شوطني مقابل ثالثة ا�شواط خرج
منتخبنا الوطني للكرة الطائرة للنا�شئني من
دائرة املناف�سة على لقب البطولة العربية
التي ت�ست�ضيفها العا�صمة االردنية عمان
و���س��وف يخو�ض العبونا م��ب��اري��ات دور
الرت�ضية لتحديد املراكز من اخلام�س الى
الثامن حيث يلتقي مع املنتخب ال�سعودي
اليوم.
وعلى الرغم من انها امل�شاركة االولى الزرق

طائرة النا�شئني بعد رفع االيقاف الدويل عن
اللعبة الذي ا�ستمر قرابة االربع �سنوات مل يكن
منتخبنا �صيدا �سهال �أمام املنتخب البحريني
حامل اللقب واملر�شح الأول للتتويج بالك�أ�س
العربية وكان ندا ملناف�سه الذي فاز ب�صعوبة
على منتخبنا وح�سم اللقاء بفارق اخلربة
والإعداد امل�سبق .
وقدم العبونا م�ستوى الفت ًا يف الدفاع والهجوم
وتنفيذ ال�رضبات ال�ساحقة والإر�سال القوي
ف�ضال عن ح�سن ا�ستقبال الكرة االولى والإعداد
ال�سليم يف مواجهة العبي البحرين خا�صة
يف ال�شوطني الثاين والثالث وب�رصف النظر

يكثف منتخبنا الوطني الأول
لكرة اليد خو�ض املباريات
ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة يف املع�سكر
ال�رصبي ا�ستعدادا للم�شاركة
يف الت�صفيات الآ�سيوية التي

• منتخب اليد

• ال�شيخ �أحمد اليو�سف

عن الرتتيب الذي �سوف ينهي به منتخبنا
البطولة اال ان جم��رد و�صوله ال��ى دور
الثمانية وجماراته للمنتخب البحريني
ميثالن اجنازا يح�سب لالعبني واجلهاز الفني
بقيادة املدرب الوطني جا�سم الطراروة قيا�سا
على الإع��داد املتوا�ضع يف مع�سكر القاهرة
الذي مل يتجاوز 10ايام.
وي�ضم الفريق جمموعة واعدة من �أ�صحاب
امل��ه��ارات الفردية وال��ق��درات البدنية
والفنية وما قدموه يف البطولة العربية
م�ؤ�رش جيد مل�ستقبل املنتخب ونتائجه
يف اال�ستحقاقات املقبلة.

اليوسف :حاولنا إقناع المدرب بعدم التغيير في التشكيلة
قال رئي�س االحتاد الكويتي لكرة القدم ال�شيخ �أحمد اليو�سف
يف ت�رصيحات له عقب اخل�سارة من �أ�سرتاليا بثالثية مقابل
ال �شيء �إن اع�ضاء االحت��اد حتدثوا كثريا مع امل��درب قبل
وبعد التدريب الأخري الذي �سبق اللقاء مبا�رشة عن الت�شكيلة
والتغيريات الكثرية التي حدثت فيها.
وا�ضاف اليو�سف ب�أن اجلميع ا�ستغرب خروج ثالثة العبني
من ت�شكيلة امل��درب وحاولنا جاهدين البحث عن ا�سباب
وطالبناه بالدفع ببدر املطوع على االقل ولكنه ا�رص على
الت�شكيلة التي بد�أ بها املباراة من دون املطوع �أو يو�سف
نا�رص .

تجريبيات جديدة لـ«أزرق اليد» في المعسكر الصربي
كتب يحيى �سيف:

وب�رص املدافعني دون ان يت�صدى
اي منهم لت�شتيت ال��ك��رة قبل ان
ت�سدد على املرمى ،ولوال �سليمان
عبدالغفور خلرجت النتيجة ثقيلة
اكرث مما هي عليه.
• رابعا :غاب �صانع االلعاب والقائد
يف و�سط امللعب فلم يجد العبو
االزرق من ير�سم لهم الهجمات ومل
نر اي جمل تكتيكية حترك الفريق
َ
دفاعا �أو هجوم ًا.

وم���ع ه���ذه النك�سة ال��ت��ي حلقت
بالفريق نرجو �أن يتحرك اجلهاز
الفني ومن خلفه االحتاد لت�صحيح
امل�سار ،فالفر�صة ما زالت موجودة
للتعوي�ض ول�ست مع الر�أي القائل
بتغيري اجلهاز الفني يف هذا الوقت
النه ال يوجد من ي�ستطيع ان يتولى
هذه املهمة االن الن �أدوات النجاح
لي�ست كاملة وعلى اجلهاز الفني ان
ي�صلح ما اف�سده.

ينافس على المركز الخامس في البطولة العربية

استعداداً للتصفيات اآلسيوية المؤهلة لألولمبياد

ت�ست�ضيفها العا�صمة القطرية
ال��دوح��ة خ�لال ال��ف�ترة م��ن 17
الى  26اكتوبر املقبل وامل�ؤهلة
الوملبياد طوكيو .2020
ويكمل املنتخب برنامج الإعداد
من خالل اللقاءات الودية الى
جانب التدريبات اليومية حيث

و�سط امللعب بق�صد دفاع املنطقة
ك��ان ينق�صها الكثري وعلى �سبيل
املثال ال احل�رص ان يكون هناك
مهاجم متقدم يتمتع بال�رسعة
ومهارة املراوغة وان يكون الدفاع
�ضاغط ًا على مهاجمي ا�سرتاليا ال
العك�س.
• ثالثا� :سوء التغطية يف املربع
الدفاعي وبكل �أ�سف الهدف االول
والثاين ال�سرتاليا �سجال حتت �سمع

«ت�صوير :حمدي �شوقي»

�شارك يف مبارتني وديتني كان
�آخ��ره��ا ال��ف��وز على فريق راد
نكو ال�رصبي ب��ف��ارق 25/33
وفاز يف االولى على نوفا بازار
ال�رصبي اي�ضا  23/24وتوجه
وفد الأزرق الى مدينة نويف �ساد
للعب مبارتني جتريبيتني �ضمن

ا�ستكمال املرحلة الثانية من
الإع��داد باملع�سكر ومن املقرر
�أن يعود العبو املنتخب مع
جهازهم الفني والإداري �إلى
الكويت  19احل��ايل ال�ستئناف
التدريبات.
وبعيدا عن النتائج يعول اجلهاز
الفني بقيادة املدرب الفرن�سي
ي��رمي �سيال على املواجهات
الودية يف الأداء اجلماعي وتنفيذ
اخلطط والتكتيكات الهجومية
وت��ط��ب��ي��ق ال��ط��رق الدفاعية
املنا�سبة واكت�شاف الأخطاء
ون��ق��اط ال�ضعف ودع���م نقاط
القوة قبل املباريات الر�سمية
بالإ�ضافة �إلى �إتاحة الفر�صة �أمام
جمموعة الالعبني امل�شاركني
يف املع�سكر واملكونة من 26
العب ًا لتحقيق التجان�س وتثبيت
املراكز واختيار �أن�سب العنا�رص
للت�شكيلة الأ�سا�سية للمنتخب.
اجلدير بالذكر �أن العبو �أزرق
ال��ي��د يتطلعون ال��ى العودة
ملن�صات ال��ت��ت��وي��ج الدولية
واالق���ت���راب م���ن االجن������ازات
ال�����س��اب��ق��ة ع��ل��ى امل�ستويات
العربية واخلليجية واال�سيوية
خا�صة بعد رفع الإيقاف الدويل
عن اللعبة الذي حرم املنتخبات
الوطنية واالندية املحلية من
امل�شاركات اخلارجية.

و�أردف ب�أنه قد مت احلديث �أي�ض ًا مع اجلهاز املعاون للمدرب
جوزاك مثل ثامر عناد وباقي اع�ضاء الطاقم الفني واجلميع
اكد على ا�رصار املدرب .
واكمل ب�أن املدرب هو بالطبع من يتحمل م�س�ؤولية الت�شكيلة
التي لعب بها والتبديالت التي حدثت فهو �صاحب الر�ؤية
الفنية فيما نتحمل نحن اي�ضا امل�س�ؤولية ب�شكل عام.
وحول م�ستقبل املدرب مع االزرق يف الفرتة املقبلة وبعد
اخل�سارة التي ازعجت ان�صار املنتخب قال اليو�سف �إن
هناك اجتماع ًا طارئ ًا �سوف نقرر فيه كل االمور التي
تخ�ص اجلهاز الفني يف الفرتة املقبلة.

• بدر
املطوع

المطوع :أحترم وجهة نظر المدرب

 ...واألخطاء البسيطة كلفتنا المباراة

�أكد بدر املطوع قائد منتخب الكويت �أن الالعبني مل يق�رصوا خالل
املباراة �أمام �أ�سرتاليا ،مثمن ًا الدعم اجلماهريي الكبري للأزرق
خالل اللقاء.
وخ�رس منتخب الكويت على �أر�ضه �أمام �أ�سرتاليا بنتيجة ،0-3
يف اجلولة الثانية من الت�صفيات امل�شرتكة امل�ؤهلة لك�أ�س
العامل  ،2022وك�أ�س �آ�سيا .2023
و�شدد املطوع على �أنهم كانوا يطمحون لإ�سعاد اجلمهور
وحتقيق نتيجة �إيجابية �إال �أن التوفيق غاب عن املنتخب.
و�أ�شار �إلى �أن املباراة �ضاعت ب�أخطاء و�أهداف �سهلة ،م�ؤكدا
�أنهم يحرتمون قرارات املدرب ور�ؤيته الفنية.
و�أردف« :ق���راءة امل��درب كانت تعتمد على اخلروج
بالتعادل على �أق��ل تقدير بال�شوط الأول وحماولة
التغيري بال�شوط الثاين �إال �أن الأمور �سارت بعيدا عن
كل الرتتيبات».
و�أملح املطوع �إلى �أن جلو�سه على مقاعد البدالء ،وم�شاركته يف ال�شوط
الثاين مل يفد الأزرق.
و�أ�ضاف �أنهم حاولوا �أن يقفوا حائال �أمام زيادة فارق الأهداف بال�شوط
الثاين خا�صة �أن الأهداف تعد عن�رصا م�ؤثرا يف �سباق الت�أهل ،ال�سيما
يف حال التناف�س على الت�أهل الحق ًا عرب �أف�ضل حمتلي املركز الثاين
باملجموعات.
وا�ستطرد �أنهم �سعوا لتعديل الو�ضع وتغيري ال�صورة بال�شوط
الثاين من خالل بث الروح يف الالعبني بعد ما �أ�صابهم
الإحباط بال�شوط الأول� ،إال �أن الأمر كان �صعب ًا يف ظل
تقدم املنتخب الأ�سرتايل بثالثية ،على حد قوله.

خالص العزاء إلى آل العيار
يتقدم الق�سم الريا�ضي بخال�ص العزاء من نا�رص
العيار نائب مدير عام الهيئة العامة للريا�ضة
وال�شباب ال�سابق و�آل العيار الكرام ،لوفاة
املغفور له حمد حممد العيار رئي�س نادي

اجلهراء ال�سابق و�أحد جنوم كرة القدم واليد
بنادي اجلهراء �سابقا� .أدخله الله ف�سيح جناته
و�ألهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.
�إنا لله و�إنا �إليه راجعون.

