
عماد غازي

استبعد بوريس بونياك املدير الفني 
ملنتخب ال��ك��وي��ت، 8 الع��ب��ن م��ن قائمة 
األزرق التي اختارها قبل أيام استعدادا 
خل��وض منافسات بطولة خليجي 23، 
وال��ت��ي ستنطلق ف��ي ال��ك��وي��ت ي��وم 22 

ديسمبر اجلاري.
وأع��ل��ن بونياك ف��ي م��ؤمت��ر صحفي، 
عقد ظهر أمس األربعاء مبقر احتاد الكرة 
بالعديلية، عن استبعاد ثالثي العربي 
ط���الل ن��اي��ف، وم��ح��م��د ف��ري��ح، وحسن 
املوسوي، إلى جانب ثنائي كاظمة حمد 
حربي، وناصر ف��رج، والع��ب القادسية 
محمد الفهد، ومشعل فواز العب النصر، 

وشبيب اخلالدي العب الساحل.
وت��ض��م ق��ائ��م��ة األزرق ف��ي ال��وق��ت 
احل��ال��ي 28 الع��ب��ا، ه��م رب��اع��ي الساملية 
فيصل العنزي، وغ��ازي القهيدي، وفهد 
م��رزوق، وخالد الرشيدي، ومن العربي 
سليمان عبد ال��غ��ف��ور، وع��ل��ي مقصيد، 
ومن القادسية بدر املطوع، ورضا هاني، 
وأحمد الظفيري، وضاري سعيد، وخالد 
القحطاني، وخالد محمد إبراهيم، ومن 

كاظمة مشاري العازمي، وم��ن الكويت 
يعقوب ال��ط��راروة، وعبد الله البريكي، 
وسامي الصانع، وحسن حاكم، وفهد 
حمود، وحميد القالف، ومصعب الكندري، 
وف��ه��د ال��ع��ن��زي، وم��ن التضامن فيصل 

عجب.
وم��ن اجل��ه��راء، فيصل زاي���د، ومحمد 
سعد، وحمود ملفي إلى جانب 3 محترفن 
هم العب الوكرة القطري سلطان العنزي، 
وفهد األنصاري العب االحتاد السعودي، 

وفهد الهاجري العب االتفاق.
وحسب اجلهاز اإلداري ل��أزرق فإن 
قائمة املنتخب، ستشهد عقب م��ب��اراة 
البحرين الودية املقررة في املنامة 17 
اجل����اري، استبعاد 5 الع��ب��ن آخ��ري��ن، 
ليكون مجموع العبي املنتخب الكويتي 

23 العبا.
جدير بالذكر أن املنتخب الكويتي بعيد 
عد املشاركات الدولية منذ أكتوبر 2015، 
بسبب اإليقاف الدولي ال��ذي عانت منه 
الكرة الكويتية، ومت رف��ع العقوبة منذ 

أيام.
وأك��د بوريس بونياك، أن العاطفة ال 

حتكم اختياراته اخلاصة بقائمة األزرق، 
حتضيرا ملنافسات خليجي 23.

وك��ان بونياك قد استبعد 8 العبن، 
أغلبهم من العربي، وال��ذي ق��اده ملوسم 
ونصف في وقت سابق، كما أنه اختار 3 
العبن فقط من اجلهراء، الذي كان يقوده 
مؤخرا قبل تولي مهمة األزرق املؤقتة في 

خليجي 23.
وق��ال بونياك في املؤمتر الصحفي، 
بعد إع��الن القائمة، إن��ه يضع مصلحة 
منتخب الكويت نصب عينيه، وليس 

أندية بعينها.
ورد بونياك على قراره بشأن استبعاد 
محمد فريح، رغم متيزه مع العربي، قائال 
»الالعب ميلك نزعة هجومية، توثر على 

واجباته الدفاعية«.
واعترف بونياك بصعوبة املجموعة 
ال��ت��ي ي��ت��واج��د فيها األزرق، لتواجد 
املنتخبن السعودي واإلم���ارات���ي، إلى 
جانب ُعمان. يذكر أن املنتخب الكويتي، 
سيدخل معسكًرا مغلًقا، اعتبارا من اليوم، 
على أن ينطلق إلى املنامة، ملواجهة نظيره 

البحريني ودًيا.
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رك�������������������الت اجل���������������زاء 
ت�����رج�����ح ك����ف����ة إن���ت���ر 
م������������������ي������������������الن ع�������ل�������ى 
ب�������وردي�������ن�������ون�������ي ف���ي 

14كأس إيطاليا

سيكون الزمالك أم��ام آخ��ر فرصة تقريبا 
للحاق بفرق ال��ص��دارة في ال��دوري املصري 
املمتاز، عندما يواجه اإلسماعيلي في مباراة 

قمة اليوم اخلميس.
وخسر الزمالك 3-1 أمام مصر للمقاصة، 
ثم تعادل 1-1 مع ال��رج��اء متذيل الترتيب 
ليصبح رص��ي��ده 19 نقطة م��ن 11 م��ب��اراة، 
ويحتل امل��رك��ز ال��راب��ع ب��ف��ارق األه���داف على 

سموحة خامس الترتيب.
ويتصدر اإلسماعيلي ال���دوري برصيد 
27 نقطة من 12 مباراة وبفارق نقطتن عن 
األه��ل��ي، ال��ذي خسر 3-2 أم��ام املقاصة في 
مباراة مؤجلة يوم األح��د، لكنه خاض عشر 
مباريات، ويأتي املصري البورسعيدي ثالثا 

وله 23 نقطة.
وق��ال نيبوشا يوفوفيتش م��درب الزمالك 
ملوقع النادي: »ندرك جيدا صعوبة املواجهة، 
ألنها أم��ام فريق ق��وي، ويضم مجموعة من 
الالعبن املتميزين، لكننا ندخل املباراة بهدف 
الفوز فقط ال غيره، ولن نفرط في أي نقطة 

مهما كانت األسباب«.
وأض���اف امل���درب املونتنيجري: »ال��روح 
املعنوية لالعبي فريقي مرتفعة جدا، وأمتنى 
أن يحالفنا التوفيق ملواصلة مشوار العودة 

للمنافسة مجددا«.

وسيفتقد الزمالك أمي��ن حفني واحل��ارس 
محمود جنش وخالد قمر بسبب اإلصابة، كما 
حتوم شكوك حول ق��درة الثنائي ح��ازم إمام 

وباسم مرسي على اللحاق باملباراة.
وي��درك الزمالك جيدا، أن أي تعثر جديد 
رمبا يتسبب في رحيل املدرب، ودخول دوامة 
من عدم االستقرار واالبتعاد متاما عن فرق 

الصدارة.
وق���ال الفرنسي سيباستيان ديسابر، 
مدرب اإلسماعيلي: »ما يهمني في املباراة هو 
احلصول على نقاطها، وال أنظر اآلن إلى لقب 

البطولة فما زال املشوار طويال«.
وأض��اف امل��درب الذي تعادل بدون أهداف 
في اجلولة املاضية مع بتروجيت: »احلديث 

عن اللقب اآلن ليس مفيدا«.
وسيحاول األهلي أمام طنطا يوم اجلمعة 
املقبل، العودة سريعا للطريق الصحيح بعدما 

خسر في الدوري ألول مرة منذ يونيو 2016.
وقال حسام البدري، مدرب األهلي: »أغلقنا 
ملف م��ب��اراة املقاصة بشكل سريع، وبدأنا 
التفكير في لقاء طنطا، ال توجد مباراة سهلة 

وأخرى صعبة، واستوعبنا الدرس جيدا«.
وك��ان األهلي حامل اللقب ف��از في ثماني 
مباريات متتالية قبل أن يخسر أمام املقاصة 

ويهدر فرصة الصعود إلى قمة املسابقة.

الزمالك يتحدى اإلسماعيلي في لقاء الفرصة األخيرة للحاق بصدارة الدوري املصري

مواجهة مرتقبة بن الزمالك واالسماعيلي

اعترف بصعوبة مجموعة الكويت في البطولة

8 العبني 23 العبا ويستبعد  بونياك يعلن عن قائمة األزرق املكونة من 

في السعودية.. األولوية 
»23 للدوري وليس »خليجي 

ثارت تكهنات حول مصير دوري احملترفن السعودي لكرة 
القدم، مع اإلعالن عن وجود نية للمشاركة في كأس »خليجي 

23«، بعد أيام قليلة.
لكن في النهاية قرر االحتاد السعودي السفر إلى الكويت 
للمشاركة في البطولة التي من املفترض أن تنطلق في 22 
ديسمبر اجل���اري، بتشكيلة م��ن العبي الصف الثاني مع 

استمرار الدوري احمللي.
وحتى مدرب املنتخب لن يكون األرجنتيني خوان أنطونيو 
بيتزي، الذي تولى املسؤولية، بعدما أسند االحتاد السعودي 
املهمة في الكويت  ملدرب منتخب املواهب السعودية، الكرواتي 

كرونوسالف يورشيتش.
وهذا أظهر بوضوح أن االحتاد السعودي مينح األولوية 
للدوري احمللي على حساب »خليجي 23«، من أجل إعداد 
الالعبن بالشكل املثالي للمشاركة في كأس العالم 2018 في 

روسيا.
وف��ي الوقت ال��ذي من املنتظر أن تتوقف فيه مسابقات 
الدوري في البالد املشاركة في كأس اخلليج، فإن السعودية 
أعلنت جدول املباريات بشكل طبيعي، وإن كانت هي الدولة 
العربية الوحيدة من آسيا التي جنحت في التأهل لكأس 

العالم.
وسينطلق النصف الثاني من الدوري السعودي باجلولة 
14 اليوم اخلميس، وسط تنافس على القمة بعدما أخفقت أول 

ثالثة فرق في الترتيب في حتقيق الفوز في اجلولة املاضية.
ويحتل الهالل ص��دارة ال��دوري برصيد 27 نقطة من 11 
مباراة، ويتبقى له مباراتان مؤجلتان، ويتقدم بنقطتن على 

األهلي، و4 نقاط على النصر.
وعاد مهاجم الهالل، السوري عمر خربن، إلى التدريبات 
بعد تعافيه من اإلصابة، ومن املتوقع أن يقود املتصدر أمام 
الفيحاء األح��د املقبل، بعدما اكتفى الفريق بالتعادل بدون 
أهداف في اجلولة املاضية مع الفتح الذي خاض حوالي نصف 

املباراة ب�10 العبن.
ولم يتضح موقف املهاجم السوري اآلخر عمر السومة، من 

اللعب مع األهلي أمام االتفاق.
وقال املركز اإلعالمي للنادي األهلي: »شعر املهاجم السومة 
بألم في مفصل القدم في مستهل التدريب ليواصل جلسات 

العالج ملوضع اإلصابة«.
أما النصر الذي خسر أمام القادسية في اجلولة املاضية، 
م��ت��أث��را ب��ط��رد امل��داف��ع عمر ه��وس��اوي ف��ي ال��ش��وط األول، 

فسيحاول العودة سريعا إلى الطريق الصحيح.
وسيلعب النصر مع الفيصلي اليوم اخلميس، وستكون 
لديه الفرصة لفرض الضغط على غرمييه الهالل واألهلي قبل 
استكمال منافسات اجلولة، التي تشهد أيضا مباريات الرائد 
مع القادسية، وأحد مع الشباب، والتعاون مع الفتح، والباطن 

مع االحتاد.

عماد غازي

أجمع عدد من العبي منتخب الكويت 
الوطني على جاهزيتهم للمشاركة في 
بطولة )خليجي 23( املقررة إقامتها 
في البالد في الفترة بن 22 ديسمبر 

اجلاري حتى اخلامس من يناير املقبل.
وأكد هؤالء الالعبون في تصريحات 
م��ت��ف��رق��ة ل��� »ك���ون���ا« أم���س األرب��ع��اء 
حرصهم على تقدمي مستويات فنية 
طيبة ترضي اجلماهير الرياضية في 
الكويت وللحفاظ على سمعة الكرة 

الكويتية كما كانت عليه في السابق.
وقال الالعب فهد العنزي إنه سيتم 
التركيز على تقدمي أفضل اداء والسعي 
إلى بلوغ منصة التتويج لتحقيق رضا 

اجلماهير الرياضية.
وأوض���ح ال��ع��ن��زي ان��ه على الرغم 
من اإليقاف الذي فرض على الرياضة 
الكويتية واستمر نحو سنتن لكنه لن 
يعوق طموح الالعبن آمال أن يسعف 

ال��وق��ت القصير ف��ي حتقيق األه���داف 
والطموح.

من جانبه قال الالعب خالد إبراهيم 
إن العبي املنتخب سيعملون جاهدين 
م��ن أج���ل حت��ق��ي��ق ال��ف��وز واس��ت��غ��الل 
الفرص أثناء البطولة مشيرا الى اصرار 
وعزمية الالعبي على تقدمي مستوى 
ي��ل��ي��ق بسمعة )األزرق(. ووص��ف 
إبراهيم البطولة القادمة ب«الصعبة« 
ال سيما ان املنتخبات املشاركة منسجمة 
مما جعلها تصل ملستويات وبطوالت 
عاملية مؤكدا أن املنتخب سيعمل على 

حتقيق نتائج ايجابية.
واوضح ان عامل اجلمهور واالرض 
سيساهم ف��ي حتقيق انطالقة مميزة 
بعد رفع اإليقاف للنهوض بالرياضة 
الكويتية وإسعاد اجلماهير الرياضية 

املتعطشة للبطوالت الدولية.
ب���دوره أك��د ح��ارس املنتخب حميد 
ال��ق��الف أن العبي )االزرق( عازمون 

على حتقيق لقب البطولة ال11 ورفع 
اسم الرياضية الكويتية في هذا احملفل 
الرياضي الكبير رغم االعداد املتواضع 
بسبب قصر وق��ت م��دة تشكيل الئحة 

املنتخب.
ودعا القالف اجلماهير الكويتية الى 
مساندة )االزرق( في جميع املواجهات 
القادمة السيما م��ب��اراة االنطالقة مع 
املنتخب السعودي إلعطائهم دافعا 

معنويا ونفسيا.
يذكر أن )خليجي 23( سيقام في 
الكويت خ��الل الفترة من 22 ديسمبر 
2017 إلى اخلامس من يناير 2018 
مب��ش��ارك��ة ث��م��ان��ي��ة م��ن��ت��خ��ب��ات هي 
السعودية وقطر واالمارات والبحرين 
وعمان وال��ع��راق واليمن اضافة الى 
الكويت. وانطلقت بطولة كأس اخلليج 
عام 1970 حيث جاء منتخب الكويت 
كأكثر منتخب يحقق لقبها بعشر مرات 

تاله املنتخب السعودي )ثالث مرات(.

احملترفون في الدوري الكويتي بني النجاح واإلخفاق
ب��دأ عقد احمل��ت��رف��ن ب��ال��دوري الكويتي 
املمتاز في االن��ف��راط، رغبة من األندية في 
البحث عن األفضل، إلنقاذ ما ميكن إنقاذه 

خالل ما تبقى من املوسم احلالي.
ويتوقف النشاط ال��ك��روي الكويتي في 
الوقت احلالي بسبب استعدادات املنتخب 
ملنافسات خليجي 23، التي تستمر حتى 
السادس من يناير املقبل، أي ما بعد فتح باب 

االنتقاالت في امليركاتو الشتوي.
وي��ع��ت��ب��ر ال���س���وري ف����راس اخل��ط��ي��ب، 
وم��واط��ن��ه يوسف القلفا، واألردن���ي عدي 
الصفي، والكاميروني روجيه، إلى جانب 
ال��رب��اع��ي ف��ي ص��ف��وف الكويت اإلي��ف��واري 
جمعة سعيد، والسيراليوني محمد كمارا، 
والسوري حميد ميدو، والبرازيلي باتريك 
فابيانو أفضل احملترفن في الدوري املمتاز 

حتى اآلن.

جنح اخلطيب، والصيفي، وروجيه في 
قيادة الساملية إلى املركز الثالث في مسابقة 
ال����دوري، بعد أن ظ��ه��روا مبستوى الئق 
في أغلب املباريات، فيما استطاع رباعي 
األبيض فابيانو، وميدو، وسعيد، وكمارا 
قيادة الكويت إلى لقب السوبر، على حساب 
القادسية، وتصدر بطولة ال��دوري بفارق 
مريح عن أقرب املنافسن، فيما يقدم القلفا 
مع النصر مستويات الفتة، جعلت إدارة 
العنابي تفتح خط املفاوضات لتمديد عقد 

الالعب.
ف��ي امل��ق��اب��ل ل��م يظهر بعض احملترفن 
بالشكل املطلوب، ونالت أنديتهم انتقادا 
الذع��ا إلقدامها على التعاقد معهم، في ظل 

تواضع مستواهم وقلة حيلتهم.
ويأتي في مقدمة هؤالء احملترفن احملترف 
البرازيلي جولسن، واملتواجد في صفوف 

كاظمة، السيما أن الالعب حصل على فرصته 
كاملة من قبل اجلهاز الفني بقيادة البرتغالي 
أول��ي��ف��ي��را، لكنه ل��م ينجح على اإلط���الق، 
كذلك لم يظهر مواطنه جوليانو بالصورة 
املطلوبة، م��ا يرشحهما مل��غ��ادرة ال��دوري 

الكويتي.
وفي اجلهراء خرج رسميا األردني أحمد 
هشام، والبرازيلي توريس من حسابات 
امل��درب الصربي بوريس بونياك، ما تطلب 
فسخ تعاقدهما، وفي النصر خرج الغاني 
إميانويل إيفوري من حسابات اجلهاز الفني، 

واقترب الكولومبي كارلوس من اللحاق به.
وفي القادسية بات احملترف البرازيلي 
تياجو قريبا من الرحيل، وف��ي التضامن 
خ��رج جميع احملترفن باستثناء األردن��ي 
ف���ادي ع��وض م��ن حسابات اجل��ه��از الفني 

بقيادة الصربي رادي.

جانب من تدريبات األزرق
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»احتاد الكرة« يتفاوض مع 
األرجنتيني باتيستا لتدريب 

األزرق بعد كأس اخلليج
أكد يوسف كرمي، عضو مجلس إدارة االحتاد الكويتي، أن املدرب 
األرجنتيني سيرجيو باتيستا، سيصل ال��ب��الد، اخلميس املقبل، 
للتباحث معه، حول إمكانية توليه مسئولية تدريب األزرق، عقب 

انتهاء منافسات خليجي 23.
وأوضح كرمي، أن 4 مدربن سيصلون الكويت، خالل األيام املقبلة، 
للتناقش معهم، من أجل تدريب املنتخب األول، على أن يتم اختيار 

األفضل واألنسب منهم. 
وأشار يوسف كرمي، إلى أن باتيستا، ميتلك سيرة ذاتية رائعة، 
حيث حقق العديد من اإلجن��ازات، أهمها قيادة راقصي التاجنو إلى 

حتقيق ذهبية أوملبياد بكن 2008.
يذكر أن االحتاد الكويتي، قرر إسناد مهمة تدريب األزرق، للصربي 

بوريس بونياك، خالل بطولة خليجي 23.

العبو األزرق : جاهزون للمشاركة 
ونطمح في حتقيق اللقب اخلليجي


