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 أشاد بخطط لجنة اليوسف للتحضير لمنتخبات المراحل السنية واألزرق

الفهد: نهدف إلعداد العبين موهوبين والتأهل إلى مونديال 2018 
وتنمية مهارته بأسلوب علمي منذ 
الصغر وهذا ما يطمح االحتاد الى 
حتقيقه خالل السنوات املقبلة.

واس����تمع الفهد الى مالحظات 
الطواقم الفنية ملنتخبات حتت 16 
سنة و19 س����نة واالوملبي وكذلك 
االزرق الكبير وقال س����نعمل كل 
ما في وسعنا للحفاظ على برامج 
اعداد املنتخبات وازالة العوائق التي 
تعترض حتقيق النجاح ملنتخباتنا 
لتنتق����ل من دور املش����اركة فقط 
الى املنافسة س����يما وان الكويت 
بتاريخها الطويل والعريق االحق 
بحصد بطوالت عديدة غابت عن 
خزائن االحتاد نتيجة لعدم اتباع 
التخطيط  العلمي في  االس����لوب 

واالعداد.
اللجان  الفهد جمي����ع  وطالب 
بالعمل اجلاد والدؤوب. وقال لقد 
بدأنا مرحلة العمل وال مجال االن 
للتراخي واالهمال فالكويت تستحق 
ان نقوم بكل ما منلك الس����تعادة 
ريادته����ا الكروية اقليميا وقاريا، 
مشيرا الى ان النجاح داخل امللعب 
ال يتحقق اال بالتزامن مع النجاح 
خارج امللعب وفق منظومة متكاملة 

ودون تداخل في االختصاصات.

السنية وجدنا ان الكويت زاخرة 
بالنجوم واملواهب لكنها حتتاج 
رعاي���ة خاصة وفق نظام عاملي 
اسوة مبا هو معمول به العداد 
املواهب في املدارس العاملية في 
اوروبا واميركا اجلنوبية والتي 
تعمل بشكل جاد على اعداد الالعب 

عام ومنحه���م الفرصة لالرتقاء 
مبستوياتهم ليجني االزرق بعدها 
حصيلة االعداد اجليد بحصده 

للبطوالت املختلفة.
واكد الفهد ان هذا االمر ليس 
باملستحيل فمن خالل متابعاتنا 
للبط���والت املختلف���ة للمراحل 

بالروح التي عرف عنها االزرق 
في عهوده السابقة.

ولفت الفهد الى ان طموحات 
وخط���ط االحت���اد ته���دف الى 
احلصول على 14 العبا موهوبا 
خالل سبع سنوات عبر التركيز 
على اختيار العبني اثنني فقط كل 

التوصل اليه ببرنامج فني متكامل 
يأخذ في االعتبار املش���اركة في 
العديد من البطوالت الرس���مية 
والودي���ة ليتمك���ن العبونا من 
اس���تيعاب كل ما يوجه لهم من 
الناحيتني البدنية والفنية االمر 
املباريات  اداء  الذي ميكنهم من 

االسمى لالحتاد في املراحل املقبلة 
هو بل���وغ نهائيات كأس العالم 
2018، وهذا لن يأتي دون الوصول 
مبستوى العبينا الى احلد الذي 
ميكنهم من خوض املباريات امام 
املنتخبات االخرى بثقة وروح 
عالية وبأداء فني متكامل ميكن 

سيكون مكمال لدور من سبقنا 
ونقوم بدع���م هذه اخلطط عبر 
اجراء التعديالت الالزمة لتتكامل 
الرؤية حول اعداد االزرق اعدادا 
مثاليا ليكون منافس���ا قويا في 

البطوالت االقليمية والقارية.
الهدف  ان  الفه���د  واض���اف 

مبارك الخالدي
اعلن رئيس احتاد الكرة الشيخ 
طالل الفهد ان االحتاد سيتبنى 
اخلطط والبرامج التي وضعتها 
اللجنة االنتقالية السابقة برئاسة 
الشيخ احمد اليوسف مع اجراء 
بعض التعديالت عليها لتتكامل 
الفنية واالدارية  الناحيتني  من 
في س���بيل حتقيق الهدف االهم 
وهو تأهل االزرق الى مونديال 

. 2018
وقال الفهد بعد اجتماعه مع 
االجهزة الفنية واالدارية والطبية 
للمنتخبات الوطنية مساء امس 
االول بحض���ور اعضاء مجلس 
االدارة انن���ا نقدر جهود كل من 
س���بقونا في اللجان االنتقالية 
السابقة وباالخص اللجنة برئاسة 
الشيخ احمد اليوسف، مضيفا: 
العمل اخلططي  فوجئت بحجم 
املع���د ملنتخباتنا  والبرامج���ي 
الوطني���ة ونحن س���ندعم تلك 
اخلط���ط مادامت ف���ي مصلحة 
منتخباتن���ا الوطنية وهو جهد 
يشكر عليه اعضاء اللجان التابعة 

لالحتاد كل في اختصاصه.
الفهد الى ان دورنا  واش���ار 

مديرو منتخبات املراحل السنية واالزرق يتابعون االجتماع الشيخ طالل الفهد يتحدث في املؤمتر الصحافي 

بطولة األمير للرماية تختتم اليوم

استعدت ميادين الشيخ صباح األحمد للرماية 
الستقبال أهم أحداث رياضة الرماية الكويتية 
للموسم 2010/2009 وذلك إلقامة احلفل اخلتامي 
ألغلى البطوالت التي حتمل اسم صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد والذي سيقام في 
متام الساعة اخلامسة مس���اء اليوم بحضور 
ممثل سموه وزير الشؤون االجتماعية والعمل 

د.محمد العفاسي.
وتعمل اللجن���ة املنظمة للبطولة على قدم 
وساق إلخراج احلفل في أبهى صورة ومت إعداد 
برنامج حفل مميز يتخلله جولة استعراضية 
ألبطال الرماية الناشئني ولوحات فنية شعبية 

ملدارس منطقة مبارك الكبير التعليمية.
وقال رئيس االحتاد العربي للرماية دعيج 

العتيبي بهذه املناسبة أتقدم نيابة عن أعضاء 
االحتادين العربي والكويتي للرماية بالش���كر 
للدعم الكرمي لسموه للرياضة الكويتية وبصفة 

خاصة رياضة الرماية.
وأشاد العتيبي بالدعم الذي توليه الكويت 
للرماية العربية من خالل استضافتها مقر االحتاد 
العربي للرماية مبجمع ميادين الشيخ صباح 
األحمد وقال العتيبي ان الرماية العربية شهدت 
وبفض���ل من اهلل تطورا كبي���را على مختلف 
املستويات الفنية واإلدارية ونتطلع ملزيد من 
البطوالت العربية خصوصا بعد النجاح الذي 
القته البطولة العربية التاس���عة للرماية التي 
أقيمت في شهر يناير املاضي ومبشاركة معظم 

الدول العربية.

دعيج العتيبي يسلّم الكأس ألحد الفائزين

في انطالق مواجهات نصف نهائي كأس اليد اليوم

العربي يواجه القادسية والكويت يصطدم بالسالمية
اعطاء الثقة مبحمود النه العب جيد 
ويعرف كيف يتعامل مع املرمى، 
وعل����ى الدائ����رة يتواجد عبداهلل 
الذياب واحيانا طحنوت املال فيما 
قد تكون البداية في حراسة املرمى 
مع ناجي الشطي الذي كان سببا 
رئيسيا في تأهل فريقه لهذا الدور. 
ومن جانبه لم يلعب الكويت لقاءات 
قوية بعد انس����حاب الصليبخات 
امامه في الدور ربع النهائي وهذا 
ما يجعل االبيض يلعب لقاء اليوم 

وهو مرتاح بدنيا.
وفي اللق����اء اجلماهيري الذي 
يجمع القادس����ية مع العربي يود 
االصفر احملافظة على اللقب للعام 
الثالث على التوالي الس����يما وان 
صفوف الفريق اكتملت بعد عودة 
علي احلداد ومهدي القالف وعبداهلل 
احلداد وهذا ما جعل االصفر قوة 
ضاربة، الى جانب وجود اجلناحني 
ناصر بوخضرا وعلي املس����تكي 
فيما يقف على الدائرة باقر خريبط 

ويحرس املرمى سلمان املزعل.
في اجلانب اآلخر تعتبر مباراة 
اليوم اثبات وجود ملدرب العربي 
ولي���د عايش الذي وضع بعض 
اللمس���ات اجلديدة على الفريق 
وخاص���ة في الدف���اع من خالل 
تطبي���ق طريق���ة 3 � 2 � 1 وقد 
يكون االخضر غير مستقر في 
ادائه الدفاعي لتعود الفريق على 
طريق���ة 6 � 0 التي طبقها اغلب 
مباريات الدوري كذلك يجب على 
عايش التركيز اكثر على اجلانب 
الدفاعي باختيار الطريقة املناسبة 
المكانيات العبيه وسيعود الى 
العربي في لقاء اليوم صالح انس 

بعد انتهاء فترة ايقافه.

ويفض����ل اللع����ب 6 � 0 و5 � 1 
ويحولها احيانا الى 4 � 2 اليقاف 
خطورة اخلط اخللفي وقد يلعب 
الساملية اليوم منذ البداية 4 � 2 فيما 
يعتمد الفريق في الهجوم في املقام 
االول على اخلط اخللفي لوجود 
عبدالعزيز جنيب وابراهيم صنقور 
وفهد فهيد الى جانب وجود بديل 
مستواه يضاهي الالعب االساسي 
مثل راكان تقي وسلمان دشتي فيما 
يلعب في الشق االمامي عبدالعزيز 
جنيب الزعابي الذي قد يجد صعوبة 
اليوم في االختراق للتركيز عليه 
وهذا ما يجعل مهمة اجلناح االمين 
محمود علي اكبر ويجب على عازب 

الذي يجمع  اللق����اء االول  في 
الساملية مع الكويت يريد السماوي 
القوية في  ان يواصل عروض����ه 
الكأس ويخطو اخلطوة االخيرة 
بنجاح نحو اللقب سيما ان الساملية 
الفحيحيل بطل  متكن من اخراج 
ال����دوري بعد تألق الفريق بفضل 
اللعب اجلماعي، بعد عودة الروح 
للفريق الذي بدأ يعود الى سابق 
عهده بقيادة املدرب اجلزائري عمر 
عازب صاحب القرارات الصحيحة 
اثناء املباريات وهذه النقطة تنصب 
لصالح عازب ال����ذي يلعب وفق 
االمكانيات املتاح����ة وخاصة في 

اجلانب الدفاعي.

احليدري في التصويب اخلارجي 
واجلناحني مبارك الزيد ويوسف 
الشاهني عبر االختراقات املجدية 
الدقائق االخيرة لعبت  ولكن في 
االعصاب دورا كبيرا في خسارة 
الش����اهني  الفري����ق وخاصة من 
ومشعل نش����مي وهذا ما استغله 

العربي للخروج بفوز عسير.
الى ذلك تقام اليوم مباراتان في 
الدور نصف النهائي حيث يلتقي 
في اللقاء االول الساملية مع الكويت 
في الرابعة والنصف فيما ستكون 
اجلماهير عل����ى موعد مع مباراة 
القادس����ية مع  جماهيرية جتمع 

العربي في السادسة مساء.

حامد العمران
للمرة الثانية وبصعوبة تغلب 
العربي على الشباب 34 � 23 فكانت 
 نتيج����ة الش����وط االول التعادل 
11 � 11 في اللقاء الذي جمع الفريقني 
امس االول في منافس����ات الدور 
 ربع النهائي لبطولة كأس االحتاد 
ال� 42 لكرة اليد الذي تلعب مبارياته 
على صالة الشهيد فهد االحمد في 

الدعية.
ويبدو ان االخضر ال يريد ان 
يري����ح جماهيره ف����ي وقت مبكر 
ويفضل مدرب الفريق وليد عايش 
ان حترق اعصاب محبي االخضر 
حتى الدقائ����ق االخيرة، حيث ان 
العربي وللمرة الثانية في مباريات 
الكأس يحسم اللقاء قبل انطالق 
صافرة النهاية مباشرة رغم التفوق 
املهاري لالخضر على منافس����يه، 
وهذا ما حدث في لقاء العربي مع 
الشباب الذي كان االداء فيه متقلبا 
الى درجة كبيرة واعتمد العربي على 
املهارات الفردية لالعبني وليس على 
التكتيك الهجومي الى جانب تنفيذ 
الثاني  املرتد في الشوط  الهجوم 
الذي جنح في تنفيذه طالل عباس 
فيما برز العب اخلط اخللفي سلمان 
الشمالي من خالل تصويباته القوية 
التي احرجت العمالق عبدالرزاق 
البلوش����ي، فيما اعتمد علي مراد 
على مهاراته وخبرته في الدقائق 
احلرجة، وايضا استطاع التمرير 
للجناح االمين عبداهلل مصطفى 
الذي جنح في هز شباك الشباب 
من جانبه قدم الش����باب مستوى 
جيدا واستطاع التقدم في الدقيقة 
20 بعد تألق علي البلوشي وسعد 
يالوس وشقيقه حمد مع جناح سعد 

)سعود سالم(هجوم عرباوي على مرمى الشباب

 مهاجم برازيلي »سوبر« إلى »األخضر«
عبدالعزيز جاسم 

ذكر مصدر بإدارة النادي العربي أن المدرب البرازيلي مارسيلو 
كابو مدرب النصر الموس���م المنقضي قد وقع مع األخضر عقدا 
مبدئيا لتدري���ب الفريق األول لكرة القدم الموس���م المقبل عن 
طريق الفاكس وتتبقى بعض المالحظات والش���روط التي يريد 

أن يضعها الطرفان.
 وتريث كابو في التوقي���ع النهائي لحين االنتهاء من بعض 
األم���ور مع المنتخب البرازيلي الذي يش���ارك في نهائيات كأس 
العالم في جنوب أفريقيا علما أن كابو يعتبر مساعد دونغا مدرب 

المنتخب البرازيلي.
وعلمت »األنباء« أن كابو ينوي ان يتعاقد على األقل مع اثنين 
برازيليين يعرف مستواهما يلعبان حاليا بالدوري البرازيلي كما 
انه سيطالب اإلدارة بضم العب النصر عبدالرحمن الموسى الذي 
عاد الى صفوف القادسية بعد انتهاء إعارته القتناعه بإمكانيات 

الموسى من خالل تدريبه له بالفترة الماضية.
وفي نفس السياق، تطبخ إدارة العربي على نار هادئة صفقة 
مع احد المهاجمين البرازيليين »السوبر« وقد وصلت المفاوضات 
مراح���ل متقدمة لم يتبق منها اال االتفاق على بنود العقد والذي 

قد يصل إلى 750 ألف دوالر في الموسم الواحد. 
وتبح���ث االدارة عن قلب دفاع عوضا عن الس���لوڤيني روك 
الذي غادر البالد دون تجديد العقد معه بالرغم من مطالبة بعض 
األعضاء في إدارة العربي بالتجديد معه نظرا لمستواه الجيد مع 
الفريق لكن ارتأت اإلدارة التعاقد مع مدافع محلي بصفة نهائية 
وتدور حول اسمين من فريق الساحل وهما عبيد منور أو خالد 
القحطاني وربما تتجه النية إلى مدافع الس���المية أحمد العيدان 

في حال لم يتم االتفاق مع منور والقحطاني. 
وعلى صعيد متصل، ذكر رئي���س النادي جمال الكاظمي في 
أن اإلدارة بصدد االستغناء عن بعض الالعبين من أبناء النادي 
خالل الفترة المقبلة والتي س���يحددها الجهاز اإلداري بالفريق 
قبل المعسكر الخارجي في 15 يوليو المقبل الذي لم تحدد الجهة 
إليه حتى اآلن، من جهة أخرى، س���يعقد مجلس اإلدارة اجتماعا 
اليوم وغدا لتوزي���ع المناصب اإلدارية لجميع األلعاب واالتفاق 
على بعض األمور منه���ا تحديد أماكن المعس���كرات الخارجية 
ألغلب األلعاب خالل فترة الصيف والتعاقد مع بعض المدربين 

لباقي األلعاب.

فوز األزرق على ُعمان في اليوم الثالث لـ »خليجي واحد« للهوكي

ف����ي اليوم الثالث لبطول����ة اخلليج األولى للهوك����ي فاز منتخبنا 
الوطني على منتخب عم����ان 5-0، وتوقع اجلميع ان يخرج املنتخب 
بعدد وافر من األهداف خاصة انها املشاركة األولى للفريق العماني في 
بطولة اخلليج خارج السلطنة ولكن حارس الفريق العماني يوسف 
النعيمي وقف سدا مانعا أمام هجمات األزرق وأحرجهم طوال املباراة 
ومنع الكثير من األهداف وكان جنم اللقاء بجدارة وانتهى الشوط األول 
لصالح الكويت بهدف����ني أحرزهما عبداهلل املراغي في الدقيقة الثامنة 
ومشعل العجمي في الدقيقة 18، وأضاف احمد العجمي الهدف الثالث 
في الدقيقة 18 من الش����وط الثاني ثم مشعل العجمي الهدف الرابع في 
الدقيق����ة الثامنة، واختتم صقر الصابري أه����داف املباراة في الدقيقة 
األخيرة من املباراة وأعرب مدرب الفريق العماني عناد البلوش����ي عن 
س����عادته للعرض الطيب الذي قدموه أمام األزرق وجماهيره وأشاد 

مبستوى حارس مرماهم يوسف النعيمي وتصديه لهجمات الكويت 
طوال املباراة.

وف����ي مباراة أخرى، أكد منتخب اإلمارات تفوقه وكس����ب املنتخب 
السعودي بنتيجة 14-1 في اول ظهور له ببطولة كأس اخلليج األولى 
لهوكي اجلليد، وجاءت نتيجة األشواط الثالثة لصالح اإلمارات لعبا 
ونتيجة وأنهى الش����وط األول متقدما بثالثة اهداف لال شيء وأضاف 
ثالثة أهداف اخرى في الش����وط الثاني ثم س����بعة اهداف في الشوط 
الثالث ليرفع نسبة األهداف الى 14 هدفا أحرزها كل من جمعة الظاهري 
افضل العب في آسيا  4 اهداف، وعبيد احملرمي 3 أهداف، وكل من احمد 
املزروعي وذياب السبوس����ي ومحمد الشامسي هدفا وعلي املزروعي 
هدفا، أما منتخب الس����عودية فبالرغم من خسارته اال انه قدم مباراة 
جيدة وصمد في الشوطني األول والثاني وسجل هدفه الوحيد منتصر 

مؤمنه ولكنه انهار في الش����وط الثالث أم����ام لياقة منتخب اإلمارات 
العالية وخبرة الالعبني.

وقال كابنت منتخب اإلمارات احمد املزروعي ان املباراة جاءت جيدة 
وان اقامة البطولة األولى لكأس اخلليج فرصة رائعة من الكويت لدول 
مجلس التعاون وستحقق الكثير من التقدم خالل السنوات املقبلة بعد 
اكتساب الفرق للخبرة واالحتكاك املستمر، وأضاف ان املنتخب السعودي 
وسلطنة عمان قدما مباريات جيدة ولكنهما يحتاجان املزيد من االحتكاك 
واملش����اركات في البطوالت لكسب اخلبرة، وأضاف انه يتوقع مباراة 

قوية ومثيرة مع املنتخب الكويتي املتطور وصاحب األرض.
وم����ن ناحية أخرى، جتري اليوم مباراة واحدة حيث يلتقي فريق 
السعودية مع عمان من اجل احتالل املركز الثالث في البطولة ومستوى 

الفريقني متقارب.

العب منتخبنا محمد العجمي ميرر القرص املطاطي مبهارة بني العبي ُعمان الشيخ جابر بندر اجلابر مع الشيخ مشعل طالل الفهد وفهيد العجمي


