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الساملية يسعى لزيادة التجانس بني العبيه في معسكر القاهرة 

خالد عبدالقدوس يعود لقيادة األخضر اليومالكويت يعول كثيرا على مجهود املتألق وليد علي

)أحمد باكير(لعبة الهوكي باتت حتظى باهتمام مقبول واستقطبت اجلمهور في البطوالت التي اقيمت في صالة التزلج

نواف الصباحفهيد العجميجابر البندر

العجمي: هوكي الجليد باتت على »أحّر من الجمر«
سمير بوسعد

باتت لعبة هوكي اجلليد حتظى 
باهتمام من املتابعني واملسؤولني 
الرياضيني واإلع����ام ولكن بقدر 
دون الطموح رغم البدايات القوية 
التي أطلت علين����ا بها اللعبة في 
مهرجان األلعاب الش����توية الذي 
انطلق في ديسمبر 2006 برعاية 
إعامية من »األنباء« وبتنظيم من 
احتاد الشرطة واللجنة االوملبية 
بعد ان رمى الش����يخ طال الفهد 
القرص املطاطي في صالة التزلج 
معلنا بداية عهد جديد للعبة الهوكي 

في الكويت.
واس����تمرت الرحلة »الباردة« 
للعبة في صاالت التزلج اخلليجية 
الكثي����ر من  واآلس����يوية رغ����م 
الصعوب����ات وقلة الدعم املالي إال 
من عدد من الرجال الفاضلني الذين 
وقفوا مع أبنائهم في رحاتهم هذه 
وأضفوا عليها طابعا من احلميمية 
خفف من التقصير وأولهم العم علي 
ثنيان الغامن وأوالده الى جانب عدد 
من الشركات التي وقفت في فترات 

مهمة مع املنتخب الوطني.
وحاليا آن األوان للعبة ان تشهد 
عهدا جدي����دا بعد ان مت االعتراف 
الرس����مي باللعب����ة م����ن االحتاد 
الدول����ي للهوكي على اجلليد بعد 
ضم الكويت عضوا في مؤسسته 
الكبرى لتك����ون العضو رقم 67، 

الدولية للمرة الرابعة على التوالي 
ويعتبر احد فرسانها بعد أن حقق 
املركزين الثاني والثالث فيها على 
امل ان يحرز اللقب واملركز االول 
في البطولة املقبلة والتي ستنطلق 
في اكتوبر املقبل ويسبقها معسكر 

خارجي.
واشاد العجمي بدورة املرحوم 
محم����د باق����ر الرمضانية االولى 
اللجن����ة في صالة  التي نظمتها 
التزلج ومدى التزام الاعبني فيها 
وتقدمي العروض القوية التي نالت 
استحسان اجلميع بحضور راعي 
الدورة الشيخ جابر البندر الذي 
اضاف الكثير على هذه الدورة وكان 
له ال����دور املهم في تعزيز اللعبة 
والسير بها الى االمام في محطة 
مهمة في هذه الدورة التي حتمل 
الكثير من املعاني االنسانية تخليدا 

لذكرى املرحوم محمد باقر.
من جانبه قال مدير املنتخبات 
اللعبة  ان  الشيخ نواف الصباح 
باتت مهمة واستقطبت الكثيرين 
من اجلمه����ور واالعام الرياضي 
واملسؤولني واصبحت على الطريق 
الصحيح، الفتا الى انه سيحضر 
مع رئي����س اللجنة فهيد العجمي 
اجتماع رؤوساء وامناء سر اللعبة 
دوليا في تونس وبذلك ستكون 
الكويت حاضرة بقوة في هذا احملفل 

الدولي الكبير.

ولتبدأ بعدها رحل����ة جديدة في 
اللعبة مع رئيس����ها املثابر فهيد 
العجمي الذي كان له الفضل األول 
واألخير ف����ي اإلبقاء على الترابط 
ب����ني الاعبني وعدم إدخال اليأس 
الى قلوبهم مما كان له االثر البالغ 
في احلفاظ عل����ى قلوب الاعبني 
قوية رغم برودة الدعم املالي وعدم 
توفير صالة التزلج بشكل عادي 
باالضاف����ة الى املتطلبات الكثيرة 
التي تتطلبها اللعبة والاعبون من 

الزي والتجهيزات واملستلزمات.

العجمي: الشكر لكل من ساندنا 

وقال رئيس جلنة الهوكي فهيد 
العجمي ل� »األنباء« ان اللعبة باتت 
»أحّر من اجلمر« وعلى الس����كة 

الصحيح����ة واصبح����ت تقترب 
من اهتمام املس����ؤولني واجلهات 
املعنية واالهلية في تقدمي الدعم 
املطلوب ولو بش����كل قليل اال ان 
الش����كر دائم وموصول لكل من 
س����اهم في املس����اندة وتقدمي يد 
العون لاعب����ني من خال توفير 
املشاركات اخلارجية والرعايات 
احمللية حيث كان للمجلس االوملبي 
االسيوي ورئيس اللجنة االوملبية 
الشيخ احمد الفهد دورا فاعا في 
املش����اركات اخلارجية املعتمدة 
آس����يويا واوملبيا وكذلك رئيس 
نادي القادسية الشيخ طال الفهد 
ورعايته الدائمة لاعبني والى العم 
علي ثنيان الغامن واوالده ودورهم 
ف����ي تذلي����ل الصعوبات  الرائع 

والعوائق امام املشاركات احمللية 
ودعم املش����اركات اخلارجية الى 
جانب الشركات الراعية والتي لم 
تقصر في اوقات كثيرة وال ننسى 
دور االعام احمللي وحتديدا جريدة 
»األنباء« الكرمية ورئاسة حتريرها 
بدءا من رئيس����ة مجلس االدارة 
الفاضلة بيبي خالد املرزوق ووصا 
الى رئيس التحرير يوسف خالد 
امل����رزوق ونائب رئيس التحرير 
التحرير  الراش����د ومدير  عدنان 
صاحب الفضل الوافر قي ترجمة 
رس����الة »األنباء« الى واقع معنا 

وهو االخ محمد احلسيني.
ودعا العجم����ي الى تقدمي كل 
مساندة لاعبني واملنتخب الوطني 
الذي سيشارك في بطولة بانكوك 

أشاد بدور الفهد والغانم والبندر ورعاية »األنباء« في إشهار اللعبة ولفت األنظار إليها

الكويت الستعادة توازنه بـ»الوصل« والعربي لتجديد ذكرياته الخليجية أمام الشباب

مبارك الخالدي
يخوض فريقا الكويت والعربي 
استحقاقا مهما مساء اليوم عندما 
يواجهان فريقي الوصل والشباب 
االماراتيني في منافس����ات بطولة 
االندية اخلليجية ال����� 25 ابطال 
الدوري والكأس، حيث يستضيف 
الكويت على ملعبه فريق الوصل 
في اطار اجلولة االولى للمجموعة 
الرابعة التي تض����م ايضا فريق 
الرف����اع البحرين����ي، بينما يحل 
الشباب على  العربي ضيفا على 
س����تاد مكتوم بن راشد، في اطار 
املجموعة االولى والتي تضم ايضا 

احملرق البحريني.
وكانت البطولة قد انطلقت في 
15 اجلاري وش����هدت فوز النصر 
السعودي على صور العماني1-2 
في املجموعة الثانية، وقطر القطري 
على االتفاق الس����عودى 3-2 في 

الذي اعلن انه درس الكويت جيدا 
ويدرك مكامن القوة والضعف في 
الفريق ويحدوه االمل بتقدمي عرض 
ونتيجة تكفل لفريقه املنافسة على 
لقب البطولة.يدير اللقاء الدولي 

القطري عبداهلل البلوشي.

العربي يتسلح بمعنويات عالية

وفى اللقاء اآلخر يدخل العربي 
الش����باب  امام فريق  مواجهت����ه 
مبعنوي����ات عالية اثر تعادله مع 
فريق الكرامة السوري في حمص 
قبل اس����بوع من دون اهداف في 
منافسات كأس االحتاد االسيوي 
على الرغم من حالة النقص الشديد 
في العبيه املميزين لكن االخضر 
عل����ى ما يب����دو اس����تعاد الروح 
العالية املعروفة عنه في مشاركاته 
اخلارجي����ة الس����يما انه صاحب 
اللق����ب االول في ه����ذه البطولة 

املجموعة الثالثة.

الكويت الستعادة توازنه

ويسعى الكويت في لقائه امام 
الوصل الى استعادة ثقته بنفسه 
والعودة مجددا الى توازنه املعهود 
اذ قدر له ان يخوض االستحقاق 
اخلليجي بعد اسبوع من تعادله 
مع اربي����ل العراقي 1-1 في الدور 
ربع النهائي ملنافسات كأس االحتاد 
اآلسيوي في مباراة لم يقدم خالها 
االبيض مستواه احلقيقي خاصة في 
الشوط الثاني، االمر الذي زاد العبء 
على نفسيات الاعبني واجلهازين 
الفني واالداري، اذ اصبح اجلميع 
حتت وطأة املطالبة اجلماهيرية 
بالعودة بالفريق سريعا الى اجواء 
املنافسات الرسمية اما في حتقيق 
بطولة تضاف الى رصيد االبيض 
في هذه املرحلة من تاريخه السيما 

موسم 1982 كما حصل على اللقب 
موسم 2003. ويغيب عن العربي 
اليوم جنماه محمد جراغ وخالد 
خلف اليقافهما اداريا وكذلك فهد 
احلشاش لاصابة كما ان الشكوك 
حتوم حول مشاركة علي مقصيد 
غير اجلاهز بدنيا. ويعول اجلهاز 
الكرواتي  الفني لاخضر بقيادة 
دراغان سكوس����يتش على قلب 
الدفاع السلوفيني روكي اليسندر 
الى جوار احمد الرشيدي وكذلك 
احملترفان داريوو اللذان لم يقدما 
الكثير امام الكرامة. ومن املتوقع 
ان يش����هد اللقاء مش����اركة قائد 
العائد  الفريق خالد عبدالقدوس 
من االصابة اذ تشكل عودته ثقا 
كبيرا الى جوار اخلبرة احمد موسى 
ولكن يبقى خط هجوم الفريق في 
حالة معاناة بعد انتقال السورى 
فراس اخلطيب الى القادسية فيما 

يحتاج علي اشكنانى الكثير من 
املباريات  الوقت الكتساب خبرة 

الرسمية. 
الش����باب  املقابل يأمل  وف����ى 
اس����تعادة ذكريات����ه اجلميلة مع 
البطولة التي سبق ان حقق لقبها 
1992 مستفيدا من اعداده اجليد في 
معس����كره في ايطاليا ومجموعة 
من التعاقدات املميزة مع الثاثي 
التش����يلي كارل����وس فيانويفا 
والبرازيلي كريستيان ديسلفيا 
والبحريني حس����ني بابا، ويفتقد 
الفريق عناصره املنضمة ملنتخب 
الشباب وهم احمد محمود ومحمد 
احمد وعبدالعزيز هيكل ومرزوق 
محمد والذي سيخوض منافسات 
كأس العالم التي تستضيفها مصر 
بعد غ����د اخلميس، يدي����ر اللقاء 
الدولى ظافر الشهري من  احلكم 

السعودية.

ان كل الظروف مهيأة لذلك. ومن 
املتوقع ان يعود احلارس الدولي 
الى حراسة عرين  الفضلي  خالد 
الفريق الليلة لاستفادة من خبرته 
في قيادة زمائه بعد متاثله للشفاء. 
الفني للكويت  ويراهن اجله����از 
بقيادة االرجنتيني اورتيغا على 
االداء اجلماعي واالبتعاد عن الفردية 
واللعب بروح واحدة باالعتماد على 
العبي خط الوسط الفاعلني كوليد 
علي وناص����ر القحطاني وجراح 
العتيقي واالنغولي ماكينغا والذي 
اثبت مدى حاجة الفريق حلنكته 
الليلة. ويبق����ى النجم وليد علي 
الى مس����تواه  مطالب����ا بالعودة 
ورمبا التكرمي الذي سيلقاه الليلة 
مبناس����بة حصوله على جائزة 
الفائت  افضل الع����ب للموس����م 
تس����اهم في ذل����ك، فيما يقف في 
املقدمة العماني اسماعيل العجمي 

والبرازيلي روجيريو الذي يجيد 
االختراقات من العمق فيما حتوم 
الشكوك حول مشاركة خالد عجب 
الذي خرج مصابا في لقاء اربيل. 
ويبقى احلذر مطلوبا في اداء رباعي 
خط الظهر فهد عوض والبحريني 
عبداهلل املرزوقي ويعقوب الطاهر 
وحسني حاكم. وفى املقابل يبدو 
ان الوصل ليس بالفريق السهل 

اذ يض����م بني صفوف����ه مجموعة 
متميزة م����ن الاعبني كاحلارس 
الدولي ماجد ناصر واملدافع العماني 
الس����يبه واملهاجم سعيد  محمد 
البرازيليني  الكاس واحملترف����ني 
املهاجم الكسندر اوليفيرا وصانع 
االلعاب دوجاس والعب الوسط 
البنمي باس بيريز، ويقود الفريق 
الكس����ندر جيماريش  البرازيلي 

في جولتهما األولى بالبطولة الخليجية الـ 25 لألندية األبطال

السالمية يغادر إلى معسكر القاهرة اليوم
عبدالعزيز جاسم

يغ���ادر ظهر اليوم الفريق االول لكرة القدم في 
الساملية الى القاهرة إلقامة معسكر تدريبي استعدادا 
للموسم اجلديد الذي ميتد 8 ايام في مدينة 6 اكتوبر 
ويترأس الوفد عضو مجلس االدارة خالد الشمالي 
ويضم علي عبدالرضا مديرا للفريق وعلي الصفار 
وفهد العلي مشرفني وعلي النجدي للعاقات العامة 
واملدرب وليام توماس ومساعديه احمد عبداحلميد 
وعلي فاح ومدرب احلراس اندراس البرت واخصائي 
العاج الطبيعي حس���ني محمد واملدلك مصطفى 
احمد و31 العبا هم: بش���ار عبداهلل، صالح مهدي، 
صالح البريكي، حيدر باقر، يوس���ف دندن، محمد 
العنزي، ناصر الهاجري، فهد الهنيدي، بدر السماك، 
جراح عبداللطيف، حميد القاف، سلمان عبدالرضا، 
عبدالعزيز العلي، عبدالعزيز العمار، عبداهلل البريكي، 
فواز الفضلي، محمد البريكي، محمد العازمي، ناصر 
العثمان، يعقوب االنصاري، عبدالفتاح سافي، سعد 
الس���عدي، فرج لهيب، عبدالوهاب القطان، احمد 
البلوشي، بدر اجلاسر، مشاري العازمي، اميانويل، 

عبدالعزيز العيد، يوسف اليوحة، سعد سرور.
وقال مدير الفريق ان املعسكر الغرض منه اوال 
جتمع الاعبني طوال ال� 8 ايام في مكان واحد لزيادة 
التفاهم واالنسجام اكثر واكثر، مشيرا الى انه قرر 

ان يقام املعسكر في هذا التوقيت بسبب عدم وجود 
وقت كاف إلقامته قبل انطاق الدوري، مؤكدا انه 
لم يكن يريد ان يقام املعسكر صيفا لعدم الفائدة 
منه الن اولى البط���والت تنطلق في اكتوبر وهي 

كأس االحتاد.
واشار عبدالرضا الى ان السماوي ظهر مبستوى 
جيد في الفترة السابقة من خال املباريات الودية التي 
خاضها الاعبون واستطاع املدرب عن طريقها معرفة 
امكانيات الاعبني اجلدد بس���بب درايته مبستوى 
بعض الاعبني من خال تدريبه للفريق في موسم 
2002، مش���يرا الى ان معدل اللياقة البدنية ارتفع 
بصورة كبيرة، واآلن ومن خال املعسكر يأمل املدرب 
توماس تطبيق خططه والوقوف على مس���توى 
الاعبني بصورة اكبر عن طريق املباريات الودية 

في القاهرة التي رمبا ستكون 3 مباريات.
وبني عبدالرضا ان املدرب سيقوم بتجربة احملترف 
املغربي تاج الدين وآخر برازيلي يلعب في دوري 
الدرجة الثانية في البرازيل ويشغل مركز املهاجم، 
وهو االق���رب للتعاقد معه ملهارت���ه الكبيرة التي 
يتمتع بها، مبينا ان العماني س���عد الس���عدي بدأ 
يتماثل للشفاء من الكسر بالساق الذي حلق به في 
الفترة السابقة ومن احملتمل انضمامه للتدريبات 

في املعسكر الستعادة لياقته مرة اخرى.

برشلونة يطلب لقاء كاظمة في ديسمبر

الكويت تستضيف تصفيات شباب آسيا

عبدالعزيز جاسم
ابلغت ادارة نادي برشلونة االسباني نادي كاظمة انها تنوي زيارة 
الكويت واقامة مباراة مع »البرتقالي« بعد نهاية بطولة العالم لاندية 
التي تقام في االمارات 9 ديس����مبر املقبل والتي يشارك فيها برشلونة 
كونه بطا لدوري ابطال اوروبا املوس����م املاضي. وكان رئيس مجلس 
ادارة كاظمة اس����عد البنوان قد وقع عقدا مع برش����لونة قبل موسمني 
وتأجلت الزيارة الكثر من مرة بس����بب ارتباطات النادي الكاتالوني في 

املسابقات احمللية والعاملية.

عبدالعزيز جاسم
قررت جلنة املسابقات باللجنة االنتقالية الحتاد الكرة اجراء تعديات 
على جداول املسابقات للمراحل السنية حتت 15 و17 والشباب للموسم 
2010/2009 اث����ر قرار االحتاد اآلس����يوي باالس����تجابة للطلب الكويتي 
املتعلق باستضافة تصفيات كأس آسيا للشباب حتت 19. وأفاد رئيس 
جلنة املسابقات باللجنة عماد الغربللي بأن اللجنة ستجتمع ظهر اليوم 
لتحديد موعد نهائي ملباراة السوبر بني القادسية والكويت، وكذلك اجراء 
تعديات على انطاق دوري املراحل الس����نية فقط. واضاف ان املوعد 
املقرر الستضافة التصفيات املؤهلة رمبا لن يخرج عن ال� 25 من اكتوبر 
املقبل، اذ ستستضيف مباريات املجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات 

العراق والسعودية وعمان والهند، اضافة الى الكويت.

الوصلالكويت
7:45
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