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 محمد العازمي يأمل حتقيق نتائج جيدة في بطولة العالم

 القاهرة - سامي عبد الفتاح
  خسر العربي أمام احتاد الشرطة 
املصري (١-٢) وسجل هدف االخضر 
أحمد عبدالغفور ومن جانبه منح 
اجلهاز الفني للعربي بقيادة املدرب 
الكرواتي دراغان سكوسيتش راحة 
سلبية لالعبني ملدة ٢٤ ساعة فقط، 
عقـــب اللقاء الـــودي الذي خاضه 
امـــام احتاد  «االخضـــر» باألمس 
الشـــرطة، على ان يعـــود الفريق 
ملواصلة تدريباته اليومية مبعسكره 
املغلق بالقاهرة في السادسة والنصف 
مساء اليوم، وهي التدريبات التي 
يؤديها على امللعب الفرعي ٢ بستاد 
القاهرة الدولي على فترتني صباحية 
ومسائية. وكان سكوسيتش رفض 
تقليص تدريبات الفريق لتقام على 
فترة واحدة مساء بدال من فترتني 
صباحا ومســـاء حتـــى ال يصاب 
الالعبون باالجهاد او االرهاق، مصرا 
على تطبيق نظـــام برنامج اليوم 
التدريبي الكامل مع الفريق باملعسكر. 
وأكد سكوسيتش سعادته باستيعاب 
الالعبني الفكاره اخلططية وظهور 
التركيز من جديد في تعليماته الفنية 
والعمل على تطبيقها داخل امللعب 
بالطريقة املطلوبة، مشيرا الى انه 
مـــازال الالعبون يقعون في بعض 
االخطاء البسيطة اثناء محاولة تنفيذ 
هذا الفكر التكتيكي باملباريات، مؤكدا 
انه سيبذل قصارى جهده من اجل 
تصحيح هذه االخطاء، والعمل على 
ازالة اي سلبيات بالفريق سريعا 
قبل بدء املنافسات الرسمية للموسم 
اجلديد. وعلى ملعب «كليوباترا» 
يجري نادي كاظمة تدريباته على 
فترتني صباحا ومساء، وقد حرص 
الروماني ايلي بالتشي مدرب الفريق 
علـــى اســـتمرار التدريبات خالل 

الفترتـــني، وكذلك خوض الالعبني 
لعدة مباريات جتريبية لالطمئنان 
على مدى استيعابهم للفكر والتكتيك 
اخلططي الذي ينوي تطبيقه مع بداية 
املنافسات الرسمية في أسرع وقت 
ممكن ورفع معدل اللياقة بطريقة 
متكنهم مـــن احملافظة عليها طوال 
املوسم.وكان كاظمة قد ظهر مبستوى 
فني وبدني جيد في املباراة الودية 
التـــي خاضها امام اجلونة اول من 
امس مبعسكر القاهرة رغم حرارة 
اجلو الشديدة التي شهدها اللقاء. 
من جانبه، طالب بالتشي بأن تقام 

التي سيخوضها  الودية  املباريات 
الفريق بطريقـــة متوازية حتى ال 
تؤثر على تدريبات برنامج االعداد 
العـــام الذي مت وضعـــه خصيصا 
لهذا املعســـكر، حيث ســـيخوض 
«البرتقالـــي» غـــدا لقـــاء قويا مع 
التصنيع احلربـــي، ومن املقرر ان 
يقام لقاء آخر ١٧ اجلاري مع حرس 
احلدود قبل العـــودة الى الكويت 
بيوم. إلى ذلك، تعادل القادســـية 
مع اسمنت الســـويس بهدفني لكل 
منهما ، سجل لألصفر حمد العنزي 
وسعود املجمد. ويستأنف القادسية 

تدريباته اليوم حتت اشراف جهازه 
الفني بقيادة محمد ابراهيم املدير 
الفني مبعسكره املغلق الذي يقيمه 
مبدينة ٦ اكتوبر. وقد اكد ابراهيم 
ان اجلهاز الفني فضل منح الالعبني 
راحة سلبية امس عقب اللقاء الودي 
الذي خاضه القادســــية امام فريق 
اســــمنت السويس مع مراعاة عدم 
املســــاس ببرنامج االعداد اخلاص 
بالفريق الذي وضعه اجلهاز الفني 
لهذا املعسكر. واشاد ابراهيم بنتائج 
انه كان  القاهرة، مؤكدا  معســــكر 
مفيــــدا للفريق بكل املقاييس، وان 

اجلهاز الفني ال ينظر الى نتائج تلك 
التجارب الودية بقدر ما يطمح الى 
تطبيق الالعبني للجمل التكتيكية، 
وان كل ما يهمه من هذه املباريات 
هــــو توفيــــر االحتكاك املناســــب 
للفريق قبل بدء املنافسات الرسمية 
للموسم اجلديد، واكتشاف االخطاء 
ازالتها  والســــلبيات والعمل على 
سريعا الســــتمرار مسيرة الفريق 
بدرجة التفوق االعدادي نفسها، ومن 
املقرر ان يختتم القادسية لقاءاته 
الودية بلقاء اخير امام فريق املصرية 

لالتصاالت ١٧ اجلاري. 

 القادسية يتعادل مع السويس.. والعربي يخسر من الشرطة 
 راحة بمعسكري األصفر واألخضر.. وكاظمة يواصل تدريباته  

 عبداهللا العنزي 
  تنتظر أربع شركات جتارية األسبوع املقبل 
لتقدمي دعاوى قضائية ضد احد األندية الكبيرة 
لعدم تسلم مستحقاتها املالية من إدارة النادي 
البالغ مجموعها ما يقارب ٤٥ ألف دينار، وكانت 
الشركات - تتحفظ «األنباء» عن ذكر أسمائها - 
قد بعثت بأكثر من كتاب الى إدارة النادي طوال 
األشهر الـ ٩ املاضية وذلك لدفع املبلغ املستحق 
او جزء منه إال انها كانت تلقى إجابات شفوية 
بأن صندوق النــــادي «مصفر». وكان مندوب 
إحدى الشركات «وهي متخصصة في األجهزة 
الرياضية» لم يجد بداية هذا األسبوع أيا من 
األعضاء مببنى إدارة النادي، ما دفعه الى تسليم 
العالقات العامة إنذارا أخيرا بضرورة سداد املبلغ 
املستحق خالل ٧٢ ساعة وإال ستتجه الشركة 
للقضاء. من جانبه رفض أمني صندوق النادي 
خالل الفترة الســــابقة وألكثر من مرة اإلجابة 
عن االستفسارات حول أحوال النادي املالية، 
مما يؤكد وجود مشــــاكل في التعامالت املالية 
للنادي خالل الفترة املاضية.  واذا كان النصف 
مليون دينار املبلغ الذي خصصه قانون ٢٠٠٧/٥ 

كميزانية سنوية للنادي ال يكفي للصرف على 
احتياجاته فان الكثير من عالمات االستفهام تتجه 
نحو اإلدارة وبالتحديد صوب أمني الصندوق 
لعرقلته عمل جلنة االستثمارات واإلنشاءات 
التي يرأســــها احد أعضاء مجلس اإلدارة وهو 
من القائمة التي كانت منافسة ملجلس اإلدارة 
في انتخاباته. وتشــــير األحوال اإلدارية لهذا 
النادي الى صعوبة حل املشــــاكل املالية على 
األقل في الفترة املقبلــــة في ظل تواجد اغلب 
أعضاء مجلس اإلدارة خارج البالد ومنهم رئيس 
النادي وأمني السر وأمني الصندوق. والغريب 
ان السؤال األول الذي يطرحه مسؤولو النادي 
على املتعهدين للتعاقــــد مع محترفني لفريق 
الكرة هو عن سعر الالعب وليس عن مستواه، 
الن الرئيس «بالوكالة» قرر عدم التعاقد مع أي 
العب يطالب مبقــــدم عقد. وكانت قضية عدم 
تسلم احد محترفي النادي راتبه منذ ٣ أشهر 
والتي ظهرت منتصف املوسم املاضي هي التي 
فتحت الباب حول املشاكل املالية التي يواجهها 
النادي، وقد تذهب مبسؤوليه الى النيابة في 

حال رفعت الشركات االربع قضايا. 

 ٤ شركات تنوي رفع دعاوى ضد ناد كبير  

 نصف مليون دينار ال تكفي احتياجاته خالل سنة

 العازمي والزنكوي 
  إلى برلين 

 أعـــرب رئيس املكتب التنفيـــذي ملتابعة مكتب 
االحتـــاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في قارة آســـيا 
التونسي بلحسن مالوش عن رضاه التام ملا وصل 
اليه احتاد كرة القدم من تطوير وارتفاع باملستوى 
التنظيمي في ظل وجود العديد من الكوادر التي تعمل 
حتت مظلته برئاسة الشيخ احمد اليوسف وزمالئه 
اعضاء اللجنة االنتقالية ومدير التطوير في احتاد 
الكرة بدر عبداجلليل. وقال مالوش في تصريح له 
مبناســـبة تفقده لبرامج «فيفا» في الكويت: «اتينا 
لالطمئنان على العديد من املشاريع والبرامج التي 

يقيمها االحتاد الكويتي باشراف االحتاد الدولي، ومن 
اهمها البرنامج اخلاص بتطوير مستوى البراعم في 
املنطقة للمرحلة الســـنية من ٦ الى ١٢ سنة والتي 
تعتبر االهم في عالم املستديرة الساحرة»، مشيرا 
الى ان «فيفا» لم يعد يهتم مبستويات الشباب مثلما 
يركز جـــل اهتمامه على البراعـــم الذين هم النواة 
االساسية لكرة القدم. واشار الى انه سبق له زيارة 
الكويـــت في ابريل من العام املاضي لكنه وجد اآلن 
تغيرا ملحوظا في العديد من االمور االدارية من خالل 

اجناز العديد من البرامج التدريبية املهمة. 

أملانيا وفد  الــــى  اليوم   يغادر 
املنتخب الوطنــــي أللعاب القوى 
للمشاركة في بطولة العالم التي 
تستضيفها العاصمة االملانية برلني 
بدءا من الغد وحتى ٢٣ من الشهر 

اجلاري. 
  ويتــــرأس الوفد امني صندوق 
احتاد العاب القوى محسن العجمي 
اثنــــني هما محمد  ويضم العبني 

العازمي وعلي الزنكوي.
انــــه يتوقع ان    واكد العجمي 
اللذان  العازمي والزنكوي  يحقق 
يســــتعدان لهذه البطولة العاملية 
وغيرها مــــن البطوالت منذ اكثر 
من عام نتائج جيدة، مشيرا الى 
ان احتاد اللعبة في تواصل معهما 
وبشــــكل دائم لالطالع على آخر 

التطورات.
  وقال ان اجلميع على ثقة في 
الزنكوي والعازمــــي في حتقيق 
اجناز للرياضة الكويتية بشــــكل 
عام والحتاد القوى بشكل خاص 
بالرغم من وجود ابطال العالم في 

هذه البطولة. 
  واشاد العجمي بالدور الكبير 
الذي تقدمه الهيئة العامة للشباب 
والرياضــــة وتوفيــــر االمكانات 
املطلوبــــة لــــكل مــــن العازمــــي 

والزنكوي. 

 وفد «فيفا» للتطوير يشيد باتحاد الكرة

 خسارة شباب اليد أمام تونس
 خســـر املنتخـــب الوطني امـــام نظيره 
التونسي ٢٤-٣٩ (الشوط االول ١٠-١٨) امس 
ضمن مباريـــات حتديد املراكز من ٢١ الى ٢٤ 
في كأس العالم للشـــباب لكـــرة اليد املقامة 

في مصر.
  وضمن مباريات حتديد املراكز من ١٧ الى 
٢٠، فاز منتخب غرين الند على منتخب اجلزائر 
٣٨-٣٣، وضمـــن مباريات حتديد املراكز من 

١٣ الى ١٦، فاز منتخب ايسلندا على منتخب 
النرويج ٣٤-٢٤ (الشوط االول ٢٠ -١١).

  وفي الدور الثاني للبطولة، فازت الدمنارك 
على استونيا ٣٥-٢١ (الشوط االول ٢٣-٩). 
واملنتخب الســـويدي على نظيره التشيكي 
٤٤-٢٩ في املجموعة الثانية (الشوط األول 
٢٣-١٣)، فازت االرجنتني على البرازيل ٢٧-٢٥ 

ضمن منافسات املجموعة االولى. 

 العبو كاظمة خالل أحد التدريبات 

 تعادل الكويت وبروج
 تعــــادل نــــادي الكويــــت مــــع بروج  

السويســــري بهدفني لكل منهما في ثاني 
مبارياته التجريبية مبعسكره مبدينة نيون 
السويسرية، وذلك استعدادا خلوض الدور 
ربع النهائي من كأس االحتاد اآلســــيوي 
ومنافسات املوسم املقبل.سجل هدفي الكويت 
البرازيلي كاريكا،  وليد علي واحملتــــرف 
ومــــن املقرر ان يواجه األبيض ســــيرفني 
السويســــري يوم االثنــــني املقبل في آخر 

لقاءاته التجريبية. 


