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جنم »األبيض« الُعماني إسماعيل العجمي سجل هدفني في مرمى ميرا السويسري

فريق اسكواش خيطان أمامه حتديات كبيرة باملوسم املقبل

العبو »األزرق الرديف« يواصلون تدريباتهم في القاهرة

مبارك الخالدي
يواجه منتخبنا االوملبي في الـ 5.30 عصر اليوم منتخب 
االمارات ضمن منافسات املجموعة الثانية من بطولة املنتخبات 
اخلليجية االوملبية املقامة حاليا على ملعب اكادميية اسباير 

في العاصمة القطرية الدوحة.
ويدخل االزرق املباراة وفـــي جعبته نقطة وحيدة اثر 
تعادله مع املنتخب السعودي في اجلولة االولى 1 ـ 1 بينما 
يخوض املنتخب االماراتي املتأهل إلى نصف النهائي اللقاء 
مبعنويـــات عالية اثر فوزه على االخضر الســـعودي 1ـ  0 

جعلته على رأس املجموعة بثالث نقاط. 
ويدخـــل االزرق اللقاء بفرصتني اذ ان الفوز او التعادل 
يؤهالنه الى الدور النصف النهائي من البطولة بينما اخلسارة 
بهدف جتعله يدخل في حسبة مع املنتخب السعودي قبل 
اعالن املتأهل منهما ولكن اخلســـارة بأكثر من هدف تطيح 

باالزرق خارج املربع الذهبي.

الخوف من العقدة

وجل ما يخشاه اجلهازان الفني واالداري لالزرق هو عقدة 
الفرصتني التي طاملا عانت منها الكرة الكويتية في السنوات 
االخيـــرة اال ان املنتخب اليوم مطالب بتعويض ادائه غير 
املقنع في املباراة االولى امام االخضر السعودي وهو ميتلك 

مفاتيح اللعب القادرة على حتقيق مبتغاه.
ومـــن املتوقع ان يبادر اجلهـــاز الفني للمنتخب بقيادة 
الوطني ماهر الشمري ومســـاعده خالد الراشد الى اجراء 
تعديالت على اســـلوب وطريقة اللعب في مباراة االفتتاح 
اذ ان تكثيف العمق الدفاعي على حساب النزعة الهجومية 
الصريحة ليســـت في صالح املنتخب امـــام منتخب قوي 
ومتمرس ومرشح اقوى للبطولة وهو املنتخب االماراتي الذي 
خاض منافسات كأس العالم للشباب في نسختها االخيرة 

وحافظ على جتانســـه خالل الســـنتني االخيرتني وميتلك 
مفاتيح لعب ابرزها احمد خليل افضل العب آسيوي واعد 
للعام 2009 اضافـــة الى املهاجم اخلطر احمد علي ويقوده 

جهاز فني محنك بقيادة االماراتي مهدي علي.

إيضاح األخطاء

وقد اوضح الشـــمري لالعبني االخطـــاء التي صاحبت 
املباراة االولى ســـيما من جانب احلارس حســـني كنكوني 
الذي عليه التركيز اثناء اخلروج اللتقاط الكرات العرضية 
وكذلـــك التنبيه على العبي خط الظهر بالتمركز الصحيح 
كي ال يضرب الدفاع من متريرة واحدة واحلذر من ارتكاب 
اخطاء قريبة مـــن مرمي املنتخب لتميـــز العبي االمارات 
بتنفيـــذ الكرات احلرة اضافة الى اطالق احلرية للظهيرين 
فيصل العنزي وفهد حمود باملساندة الهجومية لتعزيز قوة 
املنتخب من جهة االطراف ما يسهل مهمة العبي املقدمة حمد 

امان ويوسف ناصر.
وعلى اجلهاز الفني لالزرق عدم تقييد العبي الوســـط 
بالشق الدفاعي املطلوب منهما وترك النشط ناصر القحطاني 
حرا في الوســـط وحتت املهاجمني الى جوار املقاتل غازي 
القهيدي لزيادة الكثافة العددية للماهجمني مع منح الفرصة 
ملشاركة املهاجم السريع محمد دهش خللخلة دفاع اخلصم 
الجادته شغل اجلبهة اليمنى من امللعب والتى كانت غائبة 

في اللقاء االول.
وفي املقابل يدخل االماراتيون اللقاء مبعنويات عالية بعد 
تخطيه املنتخب السعودي ويهمه صدارة املجموعة لالبتعاد 
عن مواجهـــة املنتخب العماني متصـــدر املجموعة االولى 
بانتصارين على حساب قطر 2ـ  0 والبحرين بذات النتيجة 
وميتاز املنتخب بتنويع اساليب اللعب عبر االطراف عالوة 

على اجادة العبيه استغالل الكرات العرضية والثابتة.

األزرق األولمبي لكسر عقدة الفرصتين وتجاوز اإلمارات »المنتشي«
الفوز أو التعادل يؤهالنه إلى الدور نصف النهائي

 الكويت يستعيد حيويته الهجومية ويهزم ميرا السويسري

العتيبي: إسكواش خيطان يبحث عن مدرب مصري
حامد العمران

كشف املدير الفني السكواش نادي خيطان عمر العتيبي لـ 
»االنباء« ان ادارة اللعبة ستتعاقد مع مدرب مصري ويتم حاليا 
دراسة أوراق عدة مدربني للوصول إلى املدرب املناسب مؤكدا 
ان مجلس ادارة النادي وافق على التعاقد مع مدرب جديد ومت 
إدراجه ضمن امليزانية اجلديدة لينضم إلى اجلهاز الفني احلالي 
حيث مت جتديد عقودهم ملدة عام وهم فهيم جول وخالد أطلس 

وجنات خان وجميعهم من اجلنسية الباكستانية 
واشار الى ان املرحلة املقبلة ستتركز على القاعدة للعودة 
مجددا إلى الصفوف األولى في اللعبة بعد التراجع النســـبي 
في النتائج في املوسم املاضي بتحقيق املركز الثاني فقط في 
دوري حتت 13 ســـنة، مؤكدا ان ذلك ال يتناسب مع طموحات 

ادارت اللعبة بالنادي.
ولفت العتيبي الى ان ادارة النادي وافقت على إجراء معسكر 
داخلي قبل انطالق مباريات املوســـم اجلديد بعد تعذر إجراء 
معسكر خارجي مؤكدا ان حظوظ فرق حتت 15 سنة كبيرة في 
املنافسة على لقب الدوري لوجود ثالثة العبني مميزين وهم 
عبداهلل عجيز املصنف األول في فئة 13 سنة والالعب حسني 
شـــاهني والعب منتخب 13 ســـنة محمد دليم وهؤالء قادرون 
على إحراز البطولة متى ما مت جتهيزهم بالشـــكل الالئق الى 
جانب وجود فريق جيد حتت 13 ســـنة جميعهم مت اختيارهم 
للمنتخب الذي اســـتعد مؤخرا للبطولة العربية وهم محمد 
العتيبي ومحمد شاهني الى جانب دليم متمنيا ان تسير االمور 
بشكل طبيعي ليحقق خيطان عددا جيدا من نقاط التفوق في 

اللعبة املوسم املقبل.
وهنأ العتيبي مجلس ادارة احتاد اللعبة على املراكز التي 
حققتها املنتخبات الوطنية في البطولة العربية التي اختتمت 
امـــس األول في الرياض وإحراز عـــدة ميداليات مما يؤكد ان 
االســـكواش الكويتي يعتبر في املقدمة على املستوى العربي 
مما يزيد من طموح الالعبني على املستوى احمللي لبذل مجهود 
مضاعف للوصول الى املنتخـــب ومتثيل الكويت في احملافل 
اخلارجية لتحقيق املزيد من االنتصارات للعبة االســـكواش 
ورفع علم الكويت في احملافـــل اخلارجية كما متنى التوفيق 

للمنتخبات في املشاركات املقبلة.

مبارك الخالدي
فاز »األبيض« على فريق ميرا 
السويسري 3-1 في املباراة التي 
الفريق  جمعتهما في معسكر 
مبدينــــة نيون السويســــرية 
مســــاء أمــــس االول، وانتهى 
الشــــوط االول بتقدم االبيض 
البرازيلي  بهدفني أحرزهمــــا 
كاريــــكا والعماني اســــماعيل 
الثاني  العجمي، وفي الشوط 
اضاف العجمــــي هدفه الثاني 
والثالث لالبيض، واســــتطاع 
امليرا تقليص الفارق قبل نهاية 

املباراة.
وقّدم الكويت عرضا هجوميا 
متيــــز باحلماس واســــتثمار 
الفرص املتاحة تنفيذا لتعليمات 
اجلهاز الفنــــي للفريق بقيادة 
الذي خص  البرتغالي رومــــا 
املهاجمــــني باجتماع فني بعد 
أمــــام فريق  املبــــاراة االولى 
انتهت بالتعادل  نيون والتي 
السلبي ومتيزت بإهدار العديد 

من الفرص.
وأحسن الفريق فتح اللعب 
عبر االطراف ومن العمق وتألق 
املهاجمان كاريكا  بشكل كبير 
والعجمــــي وكذلك العبو خط 
الوسط الذين مولوا خط املقدمة 
البينية  الكــــرات  بالعديد من 
نتيجة التمرير السريع وعدم 
اللجوء الى التعقيد والتأخير 

في اللعب.
وأثنى روماو على العبيه 

املباراة  االبيــــض  ودخــــل 
بتشــــكيل مكون من احلارس 
بدر العازمــــي وفي الدفاع كل 
من ســــامر املرطــــة ويعقوب 

بعد املباراة مطالبا اياهم باملزيد 
من التركيز وإبراز كل ما لديهم 
من فنيات ومهارات واللعب بثقة 

دون ضغوط.

الطاهر وفهد عــــوض واحمد 
الصبيح وفي الوســــط أشرك 
كال من حســــني حاكم وجراح 
العتيقي واســــماعيل العجمي 

ووليــــد علي في حني لعب في 
خــــط املقدمة كل مــــن كاريكا 
وروجيريو وقد اجرى روماو 
العديد من التبديالت في الشوط 
الثاني، حيث شارك في املباراة 
كل من بشــــار عبداهلل وخالد 
عجب والعماني خليفة عايل 
وفهد االنصاري ونواف اسأمة 
اليوحة وعبداهلل  ويوســــف 
الظفيري واحلارس عبدالرحمن 
احلسينان فيما تعمد املدرب عدم 
إشراك علي الكندري لشعوره 

باإلرهاق وشد عضلي.

الطاهر يتلقى عرضًا

من جهة اخرى، تلقت ادارة 
نادي الكويت عرضا رسميا من 
ادارة نادي التعاون السعودي 
لضم املدافــــع يعقوب الطاهر 
كمحترف آسيوي رابع للفريق 
السعودي للموسم املقبل، ومن 
املتوقع ان ترفض ادارة االبيض 
العرض ألســــباب متعددة في 
مقدمتها حاجة الفريق جلهود 
الطاهر في مركزه قلب الدفاع 
الذي يعاني اصال من مشاكل، 
حيث سعت االدارة الى تعويض 
غيــــاب البحرينــــي عبــــداهلل 
املرزوقي بالتعاقد مع العماني 
خليفة عايل ليكون الى جوار 
الطاهر لتدعيــــم دفاع الفريق 
الى اســــتعادة  الذي يســــعى 
ما فقده من بطوالت املوســــم 

املنقضي.

الطاهر مطلوب للتعاون السعودي

أكد القدرة على المنافسة لنيل لقب دوري 15 سنة

»األزرق الرديف« يتعادل مع التعاون

طالل والسالمة ينضمان 
إلى التدريبات الجماعية للقادسية

يختتم القادسية في اخلامسة 
والربع عصـــر اليوم تدريباته 
استعدادا ملواجهته الودية األولى 
التي سيخوضها في السادسة 
والربع من مساء الغد أمام فريق 

التعاون السعودي.
وتأتي املباراة التي سيخوضها 
األصفر غدا ضمن برنامج معسكر 
اإلعداد الـــذي يقيمه مبدينة 6 
أكتوبر استعدادا للموسم اجلديد 
الذي سيستهله األصفر مبواجهة 
الدوري  مصيرية بصفته بطل 
والكأس أمـــام الكويت بصفته 
بطل كأس ولي العهد في بطولة 

الســـوبر واحملدد لها 16  كأس 
اجلاري.

وكان اجلهاز الفني للقادسية 
بقيادة محمد إبراهيم قرر مسبقا 
عدم خوض أي مواجهات ودية 
مبعسكره احلالي خالل املرحلة 
األولى من فترة اإلعداد مفضال 
إرجاء هذا األمر ليتم خالل املرحلة 
الثانية حتى يكون اجلهاز الفني 
قد اطمأن بصـــورة جيدة على 
مستوى العبيه بدنيا ومهاريا 

وفنيا.
وفي شـــأن آخر، اصطحب 
رئيس البعثـــة ومدير الفريق 

إبراهيم املسعود ثنائي الفريق 
األصفـــر مجيد طـــالل وخلف 
السالمة لعرضهما على طبيب 
املنتخب املصري د.أحمد ماجد 
وأثبتت الفحوصات التي أجريت 
على الثنائي ان األول يعاني من 
آالم العضلة الضامة، أما الثاني 
فيعاني من تقلصات والتهابات 
حادة أســـفل البطن ومت وضع 
برنامـــج خـــاص لالعبني وبدآ 
يستجيبان للعالج ومن املقرر 
ان ينضم طالل والســـالمة الى 
التدريبـــات اجلماعية لألصفر 

ابتداء من اليوم.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يستأنف املنتخب الوطني الرديف تدريباته 
اليوم على فترتني كما هي العادة منذ وصول 
الفريق الى معســــكره مبدينة 6 اكتوبر، وكان 
االزرق قد خــــاض مرانه باالمــــس على فترة 
واحدة مساء وذلك بعد ان اصر الصربى غوران 
توڤاريتش مدرب األزرق على مواصلة الفريق 
تدريباته على الرغم من خوضه مباراة قوية 
وصعبة اول من امس على ملعب فندق موڤنبيك 
امام فريق التعاون السعودي انتهت بالتعادل 

االيجابي بهدف لكل فريق.
من جانبه قرر اجلهاز الفني لالزرق بقيادة 
توڤاريتش ان يختتــــم املنتخب ودياته التي 
يتخللها معسكره بالقاهرة امام فريق جاسكو 
احد فرق الدوري املصري املمتاز )ب(، اما عن 
جتربة اول من امس التي خاضها االزرق امام 
فريق التعاون السعودي، فقد جنح اجلهاز الفني 
للمنتخب في ان يقف على قدرات الالعبني بعد ان 
قام بتقليل الدفع بالالعبني البدالء، حيث اجرى 
املدرب الصربي خمس تغيرات فقط على مدار 
شوطي اللقاء، وخالل التدريبات احلالية يبحث 
اجلهاز الفنى لالزرق الوقوف على التشكيلة 
األنسب في اللقاء الودي األخير الذي سيكون 

امام فريق جاسكو يوم 4 اغسطس.
من جهته، اكد املدير االداري ملنتخبنا حتت 
23 سنة أسامة حسني أهمية املعسكر التدريبي 
الذي يقيمه املنتخب في اعداد الفريق للمشاركة 

في البطوالت املقبلة.
وأشــــار في تصريح لـ »كونا« على هامش 
املعســــكر املقام مبحافظة السادس من اكتوبر 
جنوب القاهرة الى 5 أغســــطس اجلاري الى 
ان اجلهازين الفني واالداري للمنتخب يبذالن 
جهودا مكثفة لضمان مشاركة متميزة في هذه 

البطوالت.
وقال ان املنتخب سيشــــارك في منافسات 
بطولة احتاد غرب آسيا السادسة التي تستضيفها 
العاصمة االردنية عمان في 24 من ســــبتمبر 
املقبل وبطولة االسياد التي ستقام في غوانزو 
في الصني في نوفمبر املقبل، واوضح حسني 
ان الفريق يباشر تدريباته بشكل يومي على 
فترتني صباحية ومسائية كما سيلعب خالل 
املعســــكر مباريات جتريبية مع أقوى الفرق 
املصرية الفتا الى االستفادة الكبيرة التي تعود 

على الالعبني من هذه املباريات.
واضــــاف ان املنتخب تعادل فــــي مباراته 
التجريبيــــة األولى مع فريق املقاصة املصري 
بهدفني لكل منهما باالضافة الى خسارته أمام 
فريق نادي الشرطة بنتيجة 1 - 2، مشيرا الى 
ان هذه املباريات مثلت جتربة قوية ومؤشرا 

طيبا ملستوى الفريق.
وأعرب حسني عن أمله في أن يكون املنتخب 
عند مستوى طموح محبيه وأن يؤدي مباريات 
ناجحة خالل املعســــكر خاصة ان هذا الفريق 

يعد فريقا احتياطيا للفريق األول.

فرحة العبي األوملبي لن تكتمل إال بإعالن التأهل على حساب اإلمارات اليوم


