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كاظمة يواصل تدريباته مبعسكر القاهرة

التضامن يخسر من السيلية في النمسا
يخوض آخر مبارياته الودية غداً أمام عجمان اإلماراتي

عبدالعزيز جاسم
خسر التضامن في ثالث 
مبارياته الودية بالنمسا امام 
السيلية القطري بهدفني دون 
الفريق آخر  رد وسيخوض 
مباريات���ه الودي���ة غدا امام 
عجمان االماراتي قبل العودة 

الى الكويت اجلمعة املقبل.
وقال مشرف الفريق وليد 
الش���مالي انه رغم اخلسارة 
اال ان التضامن قدم مستوى 
جيدا امام فريق محترف مطعم 
بنجوم محترفني، مشيرا الى 
ان الفريق خسر في آخر 20 
دقيقة بسبب ضعف اللياقة 
البدنية التي حتتاج الى وقت 
كبي���ر الكتمالها. واضاف ان 
اجلهاز الفني بقيادة الروماني 
كوستيكا استبعد البرازيليني 
جيفرس���ون وكليب���ر لعدم 
االقتناع مبستوييهما بعد ان 
امام السيلية  خاضا جتربة 
ولم يظهرا مبس���توى جيد، 
كما قررت االدارة عدم جتربة 
النمسا  أي محترف آخر في 
وستكون جتربة احملترفني 
في الكويت، مضيفا ان املدافع 
البرزيل���ي ديس���يلفا ظهر 
مبستوى جيد وسيكون ضمن 
صفوف الفريق في املوس���م 
احلالي. وأشار الشمالي الى 
ان املعسكر اظهر العديد من 
الشابة أهمها العب  املواهب 
الوس���ط جابر ج���ازع الذي 
قدم مس���توى ممي���زا خالل 
الس���ابقة،  الودية  املباريات 
الفتا الى ان املهاجم حس���ن 
سلمان مت عرضه على طبيب 
فريق السيلية واكد اصابته 
بغض���روف الركبة ويحتاج 
الى فت���رة تقوية ال تقل عن 
اسبوعني وفي حال عدم شفائه 
سيحتاج الى عملية جراحية. 
ان املعسكر كان مفيدا  وبني 
بصورة كبيرة الس���يما ان 
الفريق لعب مباريات قوية 
اللياقة  س���اهمت في رف���ع 
البدنية، مضيفا ان الالعبني 
يحتاجون الى وقت الستيعاب 
اسلوب وطريقة املدرب اجلديد 
كوستيكا. ومتنى الشمالي ان 
يكون املوسم احلالي مختلفا 
عن املواسم السابقة للتضامن 
وان يحقق لقبا على اقل تقدير 
وهو ما يتمناه اجلهازان الفني 

واالداري والالعبون.

عبدالعزيز جاسم
اليوم العب الوس���ط  ينضم 
البرازيلي ارنستو باولو فيريرا 
»27 عاما« ال���ى صفوف كاظمة 
املعسكر حاليا في القاهرة لينهي 
البرتقالي اخر صفقاته االحترافية 
استعدادا للموسم اجلديد بعد ان 
ضم الى صفوفه الثالثي البرازيلي 
املتواجد حاليا معه وهم ساندرو 
وتياغو وساالس، وجاء التعاقد 
مع فيريرا سريعا بعد ان تعثرت 
صفقة انتقال مواطنه فرانسيسكو 
جيرو بسبب متسك ناديه به في 
اللحظ���ات االخيرة قبل وصوله 

الى الكويت.
الفريق عصام  اداري  وق���ال 
الرومان���ي  امل���درب  ان  س���كني 
ايلي بالتش���ي حرص على عدم 
الفترتني  التدريبات خالل  وقف 
الصباحية واملسائية على ملعب 
كليوبات���را رغم حرارة اجلو في 
امل���رات وكذل���ك خوض  بعض 
الالعبني مباريات جتريبية قبلها 
بيوم اال ان الالعبني متفهمون ملا 
يريد امل���درب ان يطبقه من فكر 
وتكتيك بأسرع وقت ممكن ورفع 
معدل اللياقة بطريقة متكنهم من 

احملافظة عليها طوال املوسم.
واض���اف ان كاظم���ة ظه���ر 
مبستوى جيد في اول مباراة ودية 
له مع طالئع املستقبل التي فاز 
فيها الفريق 2-0 رغم نقص اللياقة 
البدنية، مضيف���ا ان احملترفني 
قدم���وا اداء جيدا في اول مباراة 
لهم مع البرتقالي كما ان املهاجم 
ساالس سجل احد االهداف ولكن 
ما يطمئن ان س���اندرو وتياغو 
جاءا بلياقة بدني���ة عالية كون 
الدوري البرازيلي لم يتوقف في 
فترة الصيف اما ساالس فيحتاج 
الى مزيد من التدريبات النه كان 
يلعب في الدوري االميركي الذي 

توقف منذ فترة. 
واشار سكني الى ان املدرب طلب 
ان تكون املباريات بطريقة يوم 
ويوم حيث سيخوض البرتقالي 
غدا لقاء قويا مع بتروجيت الذي 
يلعب في الدوري املمتاز وفي 15 
اجلاري مع التصنيع احلربي وفي 
17 منه مع ح���رس احلدود قبل 

الع���ودة الى الكويت بيوم، الفتا 
الى ان البرتقالي ال يعاني من أي 
اصابات واجلميع يتدربون بجدية 
باستثناء املتواجدين في الكويت 
وهم فيصل دشتي وخالد الشمري 
اللذان يخضعان لعالج تأهيلي 
وس���ينضمان الى التدريبات في 

اول تدريب بالكويت.

العربي وبتروجيت

وفي معس���كر العربي متكن 
االخضر من الفوز على بتروجيت 
بهدف دون رد س���جله احملترف 
البرازيل���ي فالفيو الذي يخضع 
للتجربة مع الفريق وظهر االخضر 
مبستوى جيد ورغم مشاركة 4 
محترفني في املباراة اال ان الثالثي 
البرازيلي دي كوس���تا وفالفيو 
ودي سيلفا لم يظهروا مبستوى 
مقنع وستكون املباراة املقبلة هي 

الفرصة االخيرة لهم مع الفريق 
وف���ي حال ظهورهم مبس���توى 
متواضع فسيصرف اجلهاز الفني 
النظر عن التعاقد معهم، بينما ظهر 
املدافع السلوفاكي روكي مبستوى 
مميز وس���يتم التوقيع معه في 

أقرب وقت. 
من جانبه اكد رئيس وفد العربي 
وعضو مجل���س االدارة ومدير 
الكرة احمد الناصر ل� »كونا« ان 
معسكرات القاهرة حتقق استفادة 
على اكثر من مستوى مشيرا الى 
توافر املالعب واالمكانات واعتدال 
الطقس وتواصل االندية والفرق 

املصرية مع بعثة النادي.
 ولفت الى ان توقف الدوري 
املصري مؤقتا الس���بوعني أتاح 
مس���احة من الوقت لدى االندية 
املصرية ألداء مبارياتها التدريبية 
امام العربي مشيرا الى ان االخضر 

سيلتقي مع »نادي احتاد الشرطة« 
غدا واالحد الذي يليه مع فريق 

»االتصاالت«.
الناصر على مستوى  وأثنى 
أداء العربي في ظل استقرار اجلهاز 
الفني حتت قيادة املدرب الكرواتي 
اجلديد دراغان سكوسيتش الفتا 
الى ان فوز العربي على بتروجيت 
يعد مؤشرا ايجابيا حول مستوى 

االخضر.
وأع���رب الناصر عن أمله في 
ان يسهم املعس���كر في االرتقاء 
مبس���توى الالعبني الس���يما ان 
العربي يس���تعد بهذا املعس���كر 
لبطولتني حيث سيخوض مباراة 
15 من الشهر املقبل امام الكرامة 
السوري ضمن دوري ابطال آسيا 
ومباراة اخرى امام »الش���باب« 
االماراتي ضم���ن بطولة مجلس 

التعاون 22 من نفس الشهر.

ويض���م معس���كر »العربي« 
بالقاهرة 26 العبا وثمانية افراد من 
اجلهازين االداري والفني من بينهم 
مدير الك���رة بالنادي عبدالعزيز 
املطوع ومشرف الفريق عبد النبي 

حافظ.

القادسية يلتقي األسمنت 

م���ن جانبه، اس���تقر اجلهاز 
الفني للقادس���ية بقيادة محمد 
ابراهيم على اخلطوط العريضة 
للمرحلة الثانية من فترة االعداد 
التي يخوضها الفريق مبعسكره 
املغلق مبدين���ة 6 اكتوبر، حيث 
مت االتفاق بشكل نهائي على ان 
يتخل���ل هذه املرحل���ة مباراتان 
وديتان، ستبدآن بلقاء االسمنت 
املقرر اقامته في اخلامسة عصر 
غد على ملعب مشروع الهدف ثم 
مواجهة اخ���رى 17 اجلاري امام 

فريق املصرية لالتصاالت.
البناي  اكد محمد  من جانبه 
رئيس بعثة القادسية بالقاهرة 
ان اجلهاز الفني للفريق بقيادة 
محمد ابراهيم املدير الفني فضل 
حتديد زمن التجارب الودية التي 
سيخوضها يومي 13 و17 اجلاري، 
وكذلك حتديد طرفيها لعدة اسباب 
فنية، اهمه���ا ان الرؤية العامة 
ملس���توى الالعبني قد اتضحت 
بش���كل كبير امام اجلهاز الفني 
بعد انته���اء املرحلة االولى من 
برنامج االعداد، مش���يرا الى ان 
اجلهاز الفني س���بق له ان حدد 
املواعيد اخلاصة بالتجارب الودية 
التي س���يخوضها الفريق خالل 
معس���كره احلالي دون حتديد 
الفرق التي سيخوض امامها هذه 
اللقاءات، وذلك مراعاة للمالمح 

العامة لبرنامج االعداد.

البرازيلي فيريرا ينضم إلى كاظمة في القاهرة
يعقوب يهنئ الفهد بنتائج األلعاب القتاليةالناصر: فوز العربي على بتروجيت مؤشر إيجابي

أزرق الشباب يفوز على غيراقيش

العوضي استقبل »سباحة الكويت«

ذهبية للكويت في األلعاب المائية

تلقى رئيس مجلس ادارة اللجنة االوملبية الشيخ احمد الفهد رسالة 
تهنئة من نائب املدير العام للشؤون الرياضية بالهيئة العامة للشباب 
والرياضة جاسم يعقوب وفيما يلي نصها: يطيب لي ان اتقدم لسعادتكم 
باس����مي وباس����م اعضاء مجلس االدارة والعاملني باجلهاز التنفيذي 
بالهيئة العامة للشباب والرياضة وجميع املنتسبني بالهيئات الشبابية 
والرياضية بأسمى آيات التهاني والتبريكات القلبية مبناسبة حصول 
منتخباتنا الوطنية املش����اركة في الدورة اآلس����يوية االولى لأللعاب 
القتالية التي استضافتها تايلند مؤخرا، على خمس ميداليات »فضية 
وأربع برونزيات« في مسابقات اجلودو والكراتيه واملوتاي، مما يؤكد 
جناح هذه املشاركة االيجابية التي حققت ملنتخباتنا الوطنية سمعة 

طيبة في اول بطولة آسيوية من هذا النوع.

فاز منتخب الشباب على فريق غيراقيش التركي 4 � 2 في اولى
مبارياته الودية استعدادا لتصفيات كأس آسيا للشباب، وسجل 
لالزرق الصغير كل من زين العنزي وعادل مطر ويوسف يعقوب 
وحمد احلربي. واكد مدير املنتخب حس���ني اخلضري ان املستوى 
الذي ظهر به املنتخب الوطني والتجانس في االداء وتطبيق اخلطط 
التكتيكي���ة كان لها اثر كبير في جناح هذه التجربة الودية حيث 
ظهر املنتخب بصورة جيدة من حيث التكتيك واالداء، مع وجود 

بعض االخطاء الفردية التي سيتم تداركها في املراحلة املقبلة.

أكد سفيرنا لدى سورية فهد العوضي أهمية استمرار التواصل بني 
الرياضيني العرب وإقام����ة اللقاءات املكثفة لتعزيز التالحم وتعميق 
التعاون بني الشباب والرياضيني في الوطن العربي وتبادل اخلبرات. 
وجاء تأكيد الس����فير العوضي ل� »كونا« خالل استقباله فريق نادي 
الكويت للسباحة وكرة املاء الذي يقيم معسكره التدريبي في سورية 
حاليا. وشدد العوضي على أهمية اقامة مثل هذه املعسكرات للرياضيني 
والشباب الكويتيني بهدف االطالع على احلركة الرياضية في سورية، 
واكتس����اب املزيد من اخلبرات التي من شأنها ان تعود بالفائدة على 
الفرق الكويتية مبا يس����هم في حتقيق املزيد من االجنازات للكويت 
ف����ي احملافل الرياضية العربية واالقليمية والدولية. ولفت الى متانة 
العالقة بني الهيئة العامة للشباب والرياضة واالحتاد الرياضي العام 
في سورية التي تعمقت من خالل الزيارات املتبادلة للقيادات الرياضية 

في كال البلدين.

فاز الغطاسان حسني القالف وسليمان السبع بامليدالية الذهبية 
في مسابقة السلم املتحرك � ثالثة امتار لفئة العمومي في البطولة 
اآلسيوية السادسة لاللعاب املائية للمراحل السنية املقامة حاليا 
في العاصمة اليابانية طوكيو. واش���اد رئيس وفد الكويت حمود 
الهاجري بهذا الفوز معربا عن أمله في ان يحصد املنتخب الوطني 
مزيدا من امليداليات في االي���ام املقبلة، وقال ان املنتخب الوطني 

لكرة املاء قد فاز اول من امس على املنتخب الهندي 7 � 6.


