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غازي القهيدي محاوال اللحاق بأحد العبي اإلمارات  )رويترز(

محمد إبراهيم يواصل االستعدادات اجلادة للموسم اجلديد

خالد الفضلي عاد لتدريبات األبيض

الشيخ نواف احلمد املبارك وفهيد العجمي في افتتاح »خليجي واحد«

يغادر اليوم برفقة نواف الصباح لبحث »أجندة آسيا« في اللعبة

كاظمة يخوض تجربته الثالثة اليومالعجمي: ورقة كويتية في اجتماع نيودلهي لهوكي الجليد

السالمية يتعادل مع الحرس

عبدالعزيز جاسم
يخ���وض كاظمة مباراته الودية الثالثة عصر 
اليوم، وذلك ضمن معسكره اإلعدادي الذي يقيمه 

في النمسا أمام احد فرق الدوري املمتاز.
وكان البرتقال���ي قد تعادل في مباراته االولى 
التي خاضها أمام ردستار 1-1، ثم خسر مباراته 

الثانية أمام سبور التركي 5-1.
ويواص���ل البرتقالي تدريبات���ه على فترتني 
صباحية ومسائية بحضور جميع الالعبني مبن 

فيهم الثالثي البرازيلي احملترف الذين سيتحدد 
مصيرهم مع الفريق في األي���ام القليلة املقبلة. 
وقد أبدى مدرب الفريق التشيكي ميالن ماتشاال 
حتفظه على مستوى الالعبني الثالثة حتى اآلن، 
ولم يعط توجيهاته بالتعاقد مع أي منهم انتظارا 
ملا ستسفر عنه األيام املقبلة حتى يقف جيدا على 

مستوياتهم.
ومن احملتمل ان يجرب اجلهاز الفني لكاظمة 

العبني آخرين خالل املعسكر.

تعادل الساملية مع حرس احل��دود املص��ري 
3 � 3 في مباراة ودية ضمن املعسكر الذي يقيمه 
الساملية في مدينة االسكندرية استعدادا للموسم 
اجلديد. أحرز أهداف السماوي راشد الراشد هدفني 

ويوسف دندن.
وضم تشكيل الساملية نواف املنصور في حراسة 
املرمى، راشد الراشد، احمد العيدان، سعود ضميد، 
عبدالعزيز املس���عد، ناصر العثمان، جراح عبد 
اللطيف، بدر الس���ماك، وفهد الهنيدى، يوس���ف 

النشيط، احمد البلوشي.
من جانبه، قال مدرب الفريق البوسني زياديتش 
ان املباراة كانت صعبة وحماسية نظرا الى اننا 

لعبنا أمام فريق قوي توج بكأس مصر ومن أبرز 
الفرق التي ملعت على ساحة الكرة املصرية، ويلعب 

حاليا في بطولة كأس االحتاد األفريقي.
وقد ركز زياديتش خ���الل األيام املاضية من 
املعسكر على رفع معدالت اللياقة البدنية لالعبني، 
باالضافة الى حتفيظهم بعض اجلمل التكتيكية التي 

سيستعني بها في منافسات املوسم اجلديد.
وعن حظوظ السماوي في املنافسة على الدوري 
قال رئيس الوفد فهد عامر انه يتم اآلن إعداد الفريق 
ليك���ون قادرا على الوقوف على ارض صلبة من 
أجل املنافسة على بطولة الدوري ونعد اجلماهير 

باننا سنظهر بأداء متميز.

الناشئة التي تسعى الى التطور 
والتقدم وارساء قواعد مدروسة 
للعبة في الكويت وغيرها سعيا 
إلشهار اللعبة في املنطقة السيما 

في اخلليج حتديدا.
واضاف امني السر ان اجتماع 
الهند ه���و الثاني الذي حتضره 
الكويت بعد انضمامها الى االسرة 
الدولي���ة في ماي���و 2009 بعد 

االحتكاك واكتساب اخلبرة وايجاد 
قاعدة عريضة بني الالعبني الصغار 
والشباب ليكونوا عماد املنتخب 

االول في املستقبل القريب.
بدوره قال الش����يخ نواف ان 
الذهبية  الفرص����ة  االجتماع هو 
للكوي����ت لقول كل م����ا حتتاجه 
لتطوير اللعبة وكيفية االستفادة 
من البرامج املوضوعة لالحتادات 

الت����ي حتتاج الى مد ي����د العون 
من االحتادين اآلسيوي والدولي 
للنهوض بها ولتمكينها من املنافسة 
بقوة مع املنتخبات االكثر حضورا 
في البط����والت القارية والدولية 
باالضاف����ة الى معرف����ة املواعيد 
والبط����والت املقبلة لالس����تفادة 
الوطني  منها بالنسبة للمنتخب 
لتحقيق الفائدة املرجوة منها في 

يغادر اليوم رئيس جلنة هوكي 
اجلليد فهيد العجمي وامني السر 
الش����يخ نواف احلمد املبارك الى 
العاصمة الهندية نيودلهي حلضور 
االجتماع اآلس����يوي للعبة الذي 
ينطل����ق بعد غد ويس����تمر حتى 
الثامن من الشهر اجلاري لبحث 
اخر التقارير والبطوالت املعتمدة 
في اجندة االحتاد اآلسيوي لهوكي 

اجلليد للموسم املقبل.
وقال العجمي في تصريح قبل 
الهدف من االجتماع  ان  مغادرته 
سيتمحور حول سبل تطوير اللعبة 
في القارة الصف����راء وبحث عدد 
من املقترحات لالحتادات املشاركة 
والتي تفيد اللعبة وكيفية االرتقاء 
الالعبني  بها س����عيا لزيادة عدد 
املنتسبني إليها ولتقدمي املشورة 
والدعم املادي واملعنوي من االحتاد 
اآلس����يوي بالتنسيق مع االحتاد 
الدولي للعبة الذي سيحضر ممثلني 

عنه في االجتماع املرتقب.
واوض����ح العجمي ان الكويت 
بات����ت عضوا فاعال في االس����رة 
اآلسيوية والدولية وستقدم جملة 
من املقترحات ابرزها تطوير اللعبة 
الناشئة  الكويت واالحتادات  في 

االجتماع االول الذي استضافته 
العام املاضي وكان  بانكوك في 
للكويت في���ه نصيب من خالل 
تقدميها ورقة عمل القت االهتمام 
الكبي���ر والتي تضمنت وجوب 
املنتخبات املشاركة  ان تقس���م 
ف���ي دورة األلعاب اآلس���يوية 
الشتوية السابعة التي تستضيفها 
كازاخس���تان في نهاي���ة العام 

احلالي.
وتابع ان االجتماع س���يكون 
للتصويت على عدد من القرارات 
التي تهم القارة الصفراء في اللعبة 
باإلضاف���ة الى اعتم���اد عدد من 
التطويرية في االحتاد  البرامج 
وكيفية مساعدتها على تطبيقها 
اللعبة  خير تطبي���ق لصال���ح 

والالعبني.
الى ذلك، يواصل العبي املنتخب 
اليومية في  الوطني تدريباتهم 
صالة التزلج حيث غاب عدد منهم 
ألسباب صحية وبإذن من اجلهاز 
الفني على ان تستكمل التدريبات 
قبل املغادرة الى املعسكر اخلارجي 
في تايلند ثم التوجه الى ماليزيا 
خلوض البطولة املفتوحة في 23 

سبتمبر املقبل.

إبراهيم يبدأ في تقليل
الحمل التدريبي لالعبي األصفر

الكويت يلتقي نيوشاتل السويسري اليوم

مبارك الخالدي
اليوم  الكويت مساء  يلتقي 
فريق نيوش���اتل السويسري 
وهي املباراة الودية الثالثة له 
في معسكره احلالي مبدينة نيون 
السويسرية، وكان االبيض قد 
تعادل ف���ي مباراته االولى امام 
ني���ون بدون اه���داف وفاز في 
املباراة الثانية على فريق ميرا 
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وكان اجلهازان الفني واالداري 
لالبيض ق���د قررا اقامة تدريب 
واحد اليومني املاضيني وللفترة 
املس���ائية فقط بسبب االمطار 
املدينة حيث  التي هطلت على 
ركز م���درب الفريق البرتغالي 

روم���او على النواح���ي الفنية 
والتكتيكية الس���يما املتعلقة 
الهجومية بالتركيز  بالنواحي 
على استغالل الكرات العرضية 

املرسلة من االطراف.
من جهة اخرى، دخل احلارس 
املخضرم خالد الفضلي تدريبات 
الفريق بشكل رسمي بعد تعافيه 
من اثار العملية اجلراحية التي 
اجراه���ا مبصر مؤخرا لتثبيت 
اصب���ع ي���ده املكس���ور، وكان 
اجلهاز الفني قد سمح للفضلي 
مبباشرة تدريبات اجلري منفردا 
ملدة 3 ايام قبل دخوله احلصة 
التدريبية بشكل رسمي مساء 
امس االول، كما دخل التدريبات 

املهاجم علي الكندري بعد شفائه 
من آالم الشد العضلي التي حلقت 

به مؤخرا.
اجلدير بالذك���ر ان الكويت 
س���يواجه القادسية في مباراة 
كأس الس���وبر 16 اجلاري وهو 
االستحقاق االول له في املوسم 
اجلديد بقيادة البرتغالي جوزيه 

روماو.
من جانبه، فاز فريق الكويت 
حتت 18 س���نة على فريق انبي 
املصري 5-1 في املباراة التي جرت 
مبعسكر الفريق بالقاهرة واحرز 
العازمي  اهداف االبيض محمد 
اللهو  العنزي وط���الل  وب���در 

وعبداهلل النعيمي هدفني.

وأعرب املسعود عن شكره للهيئة العامة للشباب 
والرياضة لتوفي���ر الدعم الالزم ملختلف االندية 
الكويتية القامة معسكرات خارجية متميزة تعود 
بالفائدة على مستوى واداء الفرق الكويتية في 

مختلف البطوالت.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يستأنف القادسية تدريباته مبعسكر 6 اكتوبر 
بالقاهرة على فترتني صباحا ومساء، ومن املنتظر 
ان يبدأ املدير الفني لالصفر محمد ابراهيم اليوم 
تقليل اجلرعة التدريبية فيما يخص الشق البدني 
تفاديا لتعرض الالعبني لالصابات او االجهاد، وذلك 
بعد ان اطمأن على الوصول باللياقة البدنية عند 
الالعبني الى اعلى معدالتها قبل بداية املنافسات 
الرس���مية، والتي سيس���تهلها االصفر مبواجهة 
مصيرية )بصفته بطل ال���دوري والكأس( امام 
الكويت )بصفته بطل كأس سمو ولى العهد( في 

بطولة كأس السوبر يوم 16 اجلاري. 
من جانبه، اكد مدير الكرة ابراهيم املس���عود 
استعداد »االصفر« ملباراة كأس السوبر ووصف 
املعسكر الذي انطلق في 20 يوليو املاضي ويستمر 
حتى اجلمعة املقبل بأنه ميث���ل »مرحلة مهمة« 

العداد الالعبني للموسم املقبل.
واشار الى وجود بعض الصعوبات التي تواجه 
الفريق منها انضمام سبعة العبني أساسيني ملنتخب 
»الرديف« والذي يعسكر في القاهرة حاليا استعدادا 
لبطولتي غرب آسيا واالس���ياد اضافة الى قرب 
انطالق الدوري املصري في اخلامس من الش���هر 
اجلاري ما قد يتس���بب في اعتذار غالبية الفرق 

املصرية عن مالقاة االصفر وديا.
واضاف املسعود انه رغم ذلك فالفريق يواصل 
استعداداته لرفع لياقته البدنية والفنية بجدية 
شديدة، موضحا ان القادسية سيخوض مباراته 
االخي���رة امام فريق جاس���كو املصري اخلميس 

املقبل.
واكد ح���رص العديد من الفرق الكويتية على 
اقامة معسكرات تدريبية في مصر وذلك لتوافر 
املالعب املتميزة واماكن االقامة ووجود عدد كبير 
من الفرق املصرية متدرجة املستوى االمر الذي 
يسهم بشكل كبير في حتقيق االستفادة الكاملة 

من املعسكر.

األزرق يتدرب اليوم استعداداً لجاسكو

العربي يلتقي الشرطة اليوم

يختتم املنتخ���ب الوطني للرديف في اخلامس���ة والربع عصر 
اليوم تدريباته استعدادا ملواجهته الودية األخيرة التي سيخوضها 
في السادسة والربع مساء غد امام فريق جاسكو، احد فرق الدرجة 
االولى بالدوري املصري، وتأتي املباراة ضمن برنامج معسكر اإلعداد 
الذي يقيمه األزرق مبدينة 6 أكتوبر اس���تعدادا لبطولة غرب آسيا 
التي تستضيفها األردن خالل الفترة من 24 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 

املقبلني.
ويستعد األزرق للقاء الودي الرابع واألخير مبران خفيف سيجريه 

اليوم على ملعب فندق موفنبيك الذي يقيم فيه.
ويأمل الصربي غوران توفاريش مدرب املنتخب الوطني من خالل 
هذه التجربة ان يضع قدرات الالعبني املستدعني الى صفوف املنتخب 
على احملك، حيث سيقوم بتجربة عدد محدد من الالعبني املوجودين 
بالقائمة للوقوف على مستوياتهم قبل ان يختار التشكيلة األنسب 

قبل اخلوض في املنافسات الرسمية.

يخوض العربي في السادس���ة والربع من مساء اليوم جتربة
ودية جديدة في معس���كره املقام مبدين���ة 6 أكتوبر بالقاهرة 
امام فريق احتاد الش���رطة املصري ال���ذي يعد من الفرق القوية 
بالدوري املصري املمتاز، حيث يبحث الفريق لنفسه عن مكانة 

كروية متميزة بالدوري املمتاز.
وتأتي املباراة ضمن برنامج إعداد األخضر استعدادا للموسم 
اجلديد، الذي من املقرر ان يبدأ مبنافس���ات الدوري 20 أغسطس 

املقبل.
وكان العربي قد استعد للقاء اليوم مبران خفيف على ملعب 
الفندق الذي يقيم فيه، حتت قيادة البرازيلي كابو، واشتمل املران 
على تدريبات تنمية املهارات الفنية عند الالعبني وحتفيظهم بعض 
اجلمل التكتيكية واخلططية التي ينوي املدير الفني تطبيقها في 

املنافسات الرسمية.
وأش���ار امل���درب البرازيلي الى انه سيس���تغل لقاء اليوم في 
جتربة ال� 18 العبا الذين ستش���ملهم القائمة األساسية بالفريق، 
وفى مقدمته���م الالعبون البرازيليون األربع���ة، الذين انضموا 
رس���ميا لصفوف األخضر، وذلك لالطمئنان على احلالة الفنية 
والبدني���ة عندهم، وكذلك لزيادة التفاهم والتجانس بينهم وبني 

زمالئهم بالفريق.

الشمري: لكل مباراة حساباتها وهدفنا بلوغ النهائي
مبارك الخالدي

ق���ال مدرب املنتخب الوطني االوملبي املش���ارك في 
بطولة املنتخبات األوملبية اخلليجية ماهر الشمري ان 
املنتخب لعب امام االم���ارات بتكتيك خاص هدفنا من 
خالله الى ضمان التأهل الى الدور نصف النهائي لتبدأ 

بعدها حسابات التفكير في بلوغ املباراة النهائية.
 واضاف ان املباراة امام االمارات والتي انتهت بالتعادل 
1-1 كانت في غاية الصعوبة شأنها شأن مباريات املجموعة 
حيث غلب الطابع التكتيكي على اداء املنتخبني، كما ان 
احلصول على نقطة امام االمارات أمر جيد نظرا لقوة 

هذا املنتخب ومتاسكه املعروف واداء العبيه املميز.
واش���ار الش���مري الى ان العبي االزرق قدموا اداء 
طيب���ا ويعتبر من الناحية التكتيكي���ة والفنية افضل 
من املس���توى الذي قدموه امام املنتخب السعودي في 

املباراة االولى.
وعن املباراة املقبلة في ال���دور نصف النهائي امام 
عمان قال الش���مري ان لكل مباراة حساباتها اخلاصة 
ونحن نحترم املنتخب العماني الذي تأهل للدور نصف 
النهائي بفوزين متتاليني على قطر والبحرين بنتيجة 
واح���دة 2-0 ولم يدخل مرماه اي ه���دف ما يعني انه 
يلعب بشكل متوازن في الدفاع والهجوم كما انه ميتلك 
عناصر جيده، وبشكل عام الكرة العمانية متميزة بفرق 
الناشئني والشباب والتي تغذي املنتخب االوملبي واالول 
بالعبني مميزين احدث���وا نقلة متميزة للكرة العمانية 
لكننا سنعمل على جتاوز هذه احملطة الصعبة وسنلعب 

بخطة تكفل لالزرق التأهل الى املباراة النهائية.

الحشاش: حماس كبير

من جانبه، قال جنم االزرق فهد احلشاش ان املباراة 
كانت بالنسبة لنا حياة او موتا واحراز املنتخب االماراتي 
هدفا في مرمانا عزز الرغبة لدينا لقلب النتيجة لصاحلنا 
الننا دخلنا املباراة ورغبتنا كبيرة في التأهل الى الدور 
نصف النهائي امام منتخب متمرس ومعروف آسيويا 
والعبوه ميتلكون خبرة كبي���رة ومهارات عالية، لكن 

العبين���ا قدموا مباراة كبيرة ب���روح معنوية وحماس 
كبير، ونتمنى ان يستمر عطاء الالعبني لبلوغ املباراة 

النهائية.
وكان حارس االزرق حسني كنكوني قد تعرض الصابة 
قوية عبارة عن التواء ش���ديد في الركبة اثر محاولته 
التقاط احدى الكرات العرضية في الشوط الثاني وتلقى 
العالج داخل امللعب في محاولة منه لالستمرار اال انه لم 
يستطع فتم نقله الى املستشفى حيث خضع لفحوصات 
ومت اخذ العديد من الصور املقطعية للساق والركبة والتي 
اظهرت التواء ش���ديدا يحتاج معه كنكوني الى الراحة 
التامة لفترة ليست بالقصيرة ما يعني انه سيكون خارج 

حسابات اجلهاز الفني في املباريات املتبقية.
وبالرجوع الى شوطي املباراة جند ان االزرق قادر 
على تقدمي االفضل خصوص���ا في النواحي الهجومية 
فاملنتخب سيطر على مجريات الربع ساعة االولى من 
الش���وط االول ولكن دون محاوالت خطرة على املرمى 
االماراتي بسبب عدم مساندة العبي الوسط خلط املقدمة 
يوسف ناصر وحمد امان، وكانت الرغبة واضحة لدى 
اجلهاز الفني بعدم ولوج مرمانا هدفا مبكرا وبعد مرور 
الثلث االول من الشوط استحوذ املنتخب االماراتي على 
منطقة املناورات وهدد االزرق في عدد من املناس���بات 

اثمرت احداها هدفا ملهاجمه احمد خليل.
وفي الشوط الثاني بدل االزرق جلده وظهرت النزعة 
الهجومية واضحة بعد ان حترر الالعبون من حتفظهم 
واستطاعوا الوصول الى مرمى املنتخب االماراتي عبر 
االطراف واستطاع يوس���ف ناصر احراز هدف جميل 
الرتقائه الصحيح للعرضية التي هيأها املتألق غازي 
القهيدي وكاد حمد امان يضيف هدف التقدم لالزرق لوال 
ان حارس االمارات تصدى لكرته ما يعني ان منتخبنا 
قادر على الوصول ال���ى مبتغاه اذا تخلى عن التحفظ 

املبالغ فيه.
وفي املقابل كان املنتخب االماراتي هو االكثر خطورة 
بعد تراجع العبي االزرق وكاد يضيف هدفا اخر مع بداية 

الشوط لوال ان القائم تكفل بابعاد الكرة.

كنكوني خرج من المستشفى ومن حسابات الجهاز الفني لألزرق األولمبي


