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منتخبنااستأنفتدريباتهبمعنوياتعاليةويدخلمعسكرهالليلة

الفوز على يتعاهدون والالعبون ... األحمر تدريبات يغلق «البلدوزر»

فجر منتخبنا  وفد  عودة  بعد  التدريب  وجاء 
أمسمنمعسكرهفيدبي،فيماعادفياليومين
الماضيينالمحترفونالخمسةفيقطر،ليشهد
للمرة المنتخب صفوف اكتمال أمــس تدريب
المباراة لهذه استعداداته بداية منذ االولــى

الحاسمة.
لمنتخبنا االلــمــانــي الفني المدير وفـــرض 
اإلعالم أمام التدريبات  إغالق سياسة بريغل 
المباراة، موعد حتى أمس من اعتباراً والجمهور
عداالسماحللصحافةبالتغطيةلمدة20 دقيقة 
فيبدايةالتدريب،وذلكبهدفالتركيزوتطبيق

النواحي الخططيةالخاصةبلقاء الكويت.
للتغطية بها  المسموح الفترة في  ولوحظ
الالعبين، ومعنويات الروح ارتفاع الصحافية
وانعكس الحضور، لدى التفاؤل بعث ما وهو
بها دخــل الــتــي والــجــديــة الــحــمــاس على  ذلــك 

الالعبونالتدريب.
قبل الالعبين إلــى  بريغل  المدرب وتحدث 
التدريبات برنامج لهم  وأوضــح  التدريب بدء
وحثهم المباراة، عن  تفصلنا التي  االيام خالل
إلى الوصول أجل من بالبرنامج االلتزام على 

أفضلجاهزيةبدنيةوفنيةممكنة.
الالعبين جميع حــضــور الــتــدريــب  وشــهــد 
عدا الجماعية التدريبات فــي شــاركــوا الــذيــن 
ــة، ــرادي ــف ان ــورة ــص ب تـــدرب الـــذي حبيل  عـــالء 
وعلي حسن علي  الثالثة الحراس تــدرب فيما
مدرب بإشراف عبدالكريم وعبدالرحمن سعيد

الحراسرفائيل.
ركز بريغل ان الرياضي» «الوسط وعلمت
على ساعتين  استمر الــذي أمس تدريب خالل
والتسديدات الهجومية الخططية النواحي

اجــراء إلــى  باالضافة المرمى، على المتنوعة
إلى للوصول سعيًا تشكيلتين بين تقسيمة
خلقاالنسجامبينعناصرالتشكيلةاالساسية

بعداكتمالصفوفالالعبين.

المعسكرالمغلقاليوم
بعد القدم لكرة الوطني منتخبنا وسيدخل
المغلق الداخلي معسكره فــي الــيــوم تــدريــب 
حتى يستمر والـــذي ــاس س ــون ــس رادي بفندق 
تدريباته المنتخب المباراة.وسيواصل موعد
مساًء السادسة االستاد الوطني في اليوم على

ثميجريتدريبهاألخيرغداً.

لفتةمعبرة
االداري  الجهازين افراد قام معبرة لفتة وفي
بدء قبل الــوطــنــي المنتخب  ــو ــب والع والــفــنــي 
قسم ــة ــأدي وت بينهم فيما  بالتعاقد الــتــدريــب
تمثيلالوطنأفضلتمثيلوبذلالجهدوالعطاء
لكأس والتأهل الفوز  تحقيق  اجل  من المخلص

آسيا.

§الرفاع-عبدالرسولحسين

االستاد على أمس مساء القدم تدريباته االول لكرة الوطني منتخبنا استأنف ]
التصفيات ختام في غد بعد الكويت امــام المرتقبة لمباراته استعدادًا  الوطني

آسيا. التمهيدية لكأس أمم

األشراففيحديثهإلىالالعبين:

الوطن! إلسعاد أقدامكم في والكرة لألعذار... مجال ال
الــمــنــتــخــب مـــديـــر طـــالـــب   ]
عبدالعزيز القدم لكرة الوطني
ــب ــخ ــت ــن ــم ال ـــي ـــب ــــــــراف الع االش
والــلــعــب ــم ــوده ــه بــمــضــاعــفــة ج
على ـــوز  ـــف وال ــــــرار االص بــــروح 
الطموح يعتبر الـــذي الــكــويــت
والجماهير القيادة  من  المنتظر

. ينية لبحر ا
حديثه ــي ف ــــراف االش ـــال  وق
التدريب بدء قبل  الالعبين  إلى
ســاعــة إلـــــى أمـــــس «وصـــلـــنـــا
موعد عن يفصلنا وال الحقيقة 
أيــــام ـــة ـــالث ث الــــمــــبــــاراة ســــوى
وتحمل التكاتف علينا ويجب
مجال وال الوطنية المسئولية
من ــل وك والــتــبــريــرات، ــذار  ــالع ل
عليه مشكلة أو ـــروف ظ ــه ــدي ل
نجد لكي اآلن، من بها اخبارنا 
يهمنا ومــا المناسب، الحل لها 
الــكــرة ــاد ــح ات ادارة مجلس  ــي  ف
المناسبة الظروف جميع توفير
لخوض المنتخب تهيئ الــتــي
ــــروح ب ـــة ـــم ـــاس ـــح ــــاراة ال ــــب ــــم ال
في وتساهم عالية ومعنويات

االيجابية». النتيجة تحقيق
ــب ــخ ــت ــن ــم ــــر ال ــــدي ــــــــاد م وأش
محمد ــز ــزي ــع ــدال ــب ع الـــوطـــنـــي  
ــم ــدع ل ــة ــع ــاب ــت ــم ــال األشـــــــراف ب

ــه ب ـــــص ــــــــذي خ االهـــــتـــــمـــــام ال
لكرة األول الــوطــنــي منتخبنا
الشيخ مــعــالــي قــبــل  ــن  م ــدم  ــق ال
رئيس خليفة آل محمد بن فواز
لــلــشــبــاب ــة الــعــامــة ــس ــؤس ــم ال
يتابع كــان ــذي وال والــريــاضــة،
عبر ــــأول  ب أوال األمـــــور ــع  ــي ــم ج
المفتوحة اليومية اتــصــاالتــه
رئيس كذلك المعسكر، في معنا
رئــيــس ـــاد ـــح االت إدارة مــجــلــس 

إبراهيم بن سلمان  الشيخ  الوفد
لحضوره ــان ك ــذي  ال خليفة آل 
للمعسكر ورئــاســتــه  الــمــيــدانــي
نجاح في  والمباشر الطيب األثر 
راشــد الشيخ كــذلــك  المعسكر،
نائب خليفة آل عبدالرحمن بن
والذي المنتخبات لجنة رئيس
الــكــبــيــر ـــم ـــدع ـــوده ال ـــوج كــــان ل
اإلخوان كذلك المعسكر، لرفعة
االتــــحــــاد إدارة مـــجـــلـــس  ــــي  ف

مــديــر ـــــاف وأض ــم، ــه ــت ــع ــاب ــت وم
معسكرنا كـــان لــقــد  الــمــنــتــخــب 
األهداف وحقق ناجحًا دبي في
الجهاز له  رسمها التي المرجوة 
المنتخب على المشرف  الفني
ينعكس اهللا شــاء وإن  الوطني،
المنتخب أداء على ايجابًا ذلك
والمرتقبة المهمة  مباراته  في
ـــــــام الـــمـــنـــتـــخـــب الـــكـــويـــتـــي أم

. لشقيق ا

قبل التدريب الحديث خالل األشراف

يتفقد محمد بن فواز
تدريب المنتخب وسط معنويات عالية

المؤسسة ــس ــي رئ ـــرص ح  ]
والرياضة الشيخ العامة للشباب
تفقد على خليفة آل  محمد بن فواز
االول الــوطــنــي  منتخبنا ــب  ــدري ت
لكرةالقدممساء أمسعلىاالستاد
اهتمامه ــار اط فــي ــك وذل الوطني 
للمنتخب المستمرة  ومتابعته 

المختلفة. مشاركاته في
بمدير ــــواز  ف ــخ ــي ــش ال ــى  ــق ــت وال
ـــراف االش عبدالعزيز المنتخب
ــل ــغ ــري ب ــــي ــــان ــــم والــــــمــــــدرب االل
ــع ــم ــت اس اذ ــــر، ــــاي م ومــــســــاعــــده 
ــات ــب ــدري ــر ت ــي ـــن س ــــرح ع ــــى ش إل
ـــــــدادات الـــمـــنـــتـــخـــب ـــــــع ـــــــت واس
دبـــي، وخـــصـــوصـــًا فـــي مــعــســكــر
حال على فواز الشيخ اطمأن كما
وجود وعــدم الالعبين وجاهزية
الــمــرزوقــي ــداهللا ــب ع ــدا ــات ع ــاب اص
اختصاصي مع حديثه خالل من
خليل للمنتخب الطبيعي العالج

ربيع.
بن فواز الشيخ زيارة وأحدثت
ــداء اص المنتخب لتدريب محمد
الــالعــبــيــن ــوس ــف ــة فـــي ن ــي ــاب ــج اي
قبل فـــواز بالشيخ  التقوا  الــذيــن
معنويات وسط التدريب انطالق

عالية.

حبيل لعالء خفيف تدريب
حبيل عــالء  الوطني منتخبنا هجوم نجم خضع  ]
الملعب ــول ح الــجــري على اشتمل خفيف تــدريــب ــى  إل
بعد  ــه ــت اراح ــل اج ــن م دقيقة   20 لــمــدة الــعــضــالت ــك  وف
القطري الدوري  في الغرافة  ناديه مباراة  في مشاركته 

األول. أمس
عالء ــد أك الــتــدريــب ــدء ب قبل مقتضب تصريح  ــي  وف
على اصرار  وهناك عالية، الالعبين معنويات  ان حبيل
ومساندة دعم إلى يحتاج الفريق ولكن والتأهل، الفوز

والصحافة! الجمهور وخصوصًا الجميع

ونفسية فنية جلسات
المعسكر في لمنتخبنا

عدة افــكــاراً هناك أن ــراف االش عبدالعزيز الوطني  المنتخب مدير أكــد   ]
برنامج في العتمادها بريغل الفني المدير قرار تنتظر المنتخب برنامج  في

االعداد لمباراة الكويت.
تحليلي عرض لمشاهدة فنية جلسة يتضمن البرنامج «ان االشراف: وقال
قبل من اآلسيوية  التصفيات في الكويت مباريات ــدى الح فيش» «الـــدارت 
والالعبين الفني الجهاز مع فخرو محمود  المنتخبات  للجنة الفني المستشار
للتركيز طه نبيل  للكابتن معنوية جلسة هناك تكون ان يتوقع فيما  اليوم،
فندق في المنتخب معسكر مقر في ــك وذل لالعبين النفسية الناحية على

ساس». راديسون


