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محمد العجمي 

)سعود سالم( وفد املنتخب األوملبي متوجا بالزهور بعد عودته أمس إلى البالد  عمر بوحمد قدم أداء جيدا في البطولة اخلليجية

عامر املعتوق يلحق باألزرق في مباراته مع أذربيجان

فهيد العجمي والشيخ نواف احلمد املبارك يقدمان فانيلتني حتمالن اسم الشيخ أحمد الفهد ملمثلني في االحتاد الدولي

الشيخ سلمان احلمود يتوسط خريجي أكادميية سعد العبداهلل للرماية

استقبال الئق لألزرق األولمبي في غياب اتحاد الكرة

مبارك الخالدي
حظيت بعثة منتخبنا الوطني االوملبي العائد من الدوحة عصر 
امس بعد املش����اركة في البطولة اخلليجي����ة للمنتخبات األوملبية 
باستقبال الئق من عدد من الش����خصيات الرياضية تقدمهم املدير 
العام للهيئة العامة للشباب والرياضة باإلنابة عصام جعفر والعب 
املنتحب الوطني ونادي التضامن السابق فتحي كميل والعب الكويت 
يعقوب الطاهر. وأثنى جعفر على أداء األزرق خالل البطولة، مؤكدا 
ان العبين����ا اثبتوا مكانتهم ومهارتهم العالي����ة وكانوا قريبني من 
حتقيق البطولة وما يدعو للفخر ان االوملبي أثبت ان كرتنا زاخرة 

بالنجوم متى توافر لها اإلعداد والدعم الالزمني.
وعّبر مدرب األزرق ماهر الشمري عن رضاه عن مركز الوصيف، 
قائال لم نذهب للمنافسة أصال ولكن جهود وحماس الالعبني قادانا 
الى التأهل الى النهائي واإلمارات استحق اللقب الستعداده الكبير، 
كما ان البطولة أكس����بتنا العبني جددا س����يكون معظمهم ذخيرة 

لكرتنا في املستقبل.
ونفى رئيس الوفد مانع احليان وجود أي خالفات بني الالعبني 
واجلهاز الفن���ي، مؤكدا أن ما حققه هؤالء الش���باب يعد اجنازا 
يحس���ب للكرة الكويتية ونحن ال منتلك عصا سحرية لصناعة 

منتخب ولكن نحتاج ملزيد من الوقت والعمل.
من جهته قال الالعب حمد امان: كنا نتمنى أن نسعد اجلماهير 

بإحراز الكأس، وال نريد أن نتطرق لالمور الفنية ولكن ما حتقق 
هو بفضل الالعبني واجلهاز االداري.

وقد استحق املنتخب اإلماراتي الفوز بلقب البطولة التي استضافها 
ملعب أكادميية س����باير املغطى والذي نال استحسان جميع النقاد 
الرياضي����ني كتحفة معمارية متكن من خالله����ا العبو اخلليج من 
خوض منافسات بطولتهم في درجة حرارة لم تتعد 26 درجة مئوية 
مقارنة باألجواء الالهبة خارج امللعب االمر الذي دعا معظم االحتادات 
اخلليجية للطلب من االحتاد القطري اس����تضافة البطولة كل مرة 
نظرا الستحالة ترحيل موعدها الى مواعيد أخرى النشغال األجندات 
اخلاص����ة باالحتادات اخلليجية معظم أوق����ات العام والرتباطاتها 

املسبقة مع األجندات القارية والعاملية.

أسباب فوز اإلمارات

وتضافرت ملنتخب االمارات أسباب عدة ساهمت في حتقيق االجناز 
الرابع لهذه املجموعة من الالعبني فالذي قد ال يعرفه الكثيرون ان 
ه����ذا املنتخب معد منذ 4 أعوام وهو ما أعطى العبيه فرصة كبيرة 
لالنسجام والتفاهم، فاملنتخب االماراتي الذي شاهدناه هو نفسه الذي 
فاز بكأس اخلليج للناشئني 2007 وأضاف بطولة كأس آسيا للشباب 
التي أقيمت في الس����عودية 2008 ثم خضع لبرنامج اعدادي طويل 
ومتكامل وخاض نهائيات كأس العالم التي احتضنتها االسكندرية 

في نفس العام وقدم املنتخب اجنازا رائعا بتأهله الى الدور الالحق، 
وأخيرا خاضت نفس املجموعة بطولة اخلليج األخيرة للمنتخبات 
االوملبية وكان من الطبيعي ان يذهب الذهب ملن يس����تحقه بعد كل 
هذه التضحيات التي قدمها االحتاد االماراتي والعبوه الذين يراهنون 
على هذا املنتخب لقيادة دفة الكرة االماراتية للسنوات العشر املقبلة 

لصغر متوسط اعمار الالعبني.

مواهب تستحق الدعم

ولألمانة لم يقصر منتخبنا الوطني خالل مشاركته بالقياس الى 
قصر فترة اإلعداد وما رافقها من مشاكل أدت في كثير من األحيان 
الى الغاء حصص التدريب لصعوبة جتمع الالعبني، فعدم وضوح 
الرؤية والتخطيط غير السليم ليسا مشكلة اجلهاز الفني الن صناعة 
املنتخبات مسؤولية االحتاد ولكن ايضا مسؤولو احتادنا معذورون 
في ه����ذا اجلانب لعدم وجود االس����تقرار االداري الذي ميكنهم من 

التخطيط وبلوغ األهداف.
وقدم اجلهاز الفني لألزرق بقيادة الوطني ماهر الشمري ومساعده 
خالد الراش����د عناصر واعدة س����يكون لها شأن في الكرة الكويتية 
مستقبال كاحلارس عبدالعزيز كميل والعبي الدفاع احمد الرشيدي 
واحمد ابراهيم وعبداهلل الطاهر وفيصل العنزي وفهد حمود، وكذلك 
جنوم خط الوس����ط القائد عمر بوحمد وعادل مطر وفهد احلشاش 

وناصر القحطاني وغازي القهيدي، وبالنظر الى اسمائهم سنجد ان 
اغلبه����م جاءوا الى املنتخب من اندية غير جماهيرية بعكس ما كنا 
نشاهده في الفترات السابقة الختيار عناصر منتخباتنا فالشمري 
اوجد توليفة رائعة من الالعبني بالرغم من قصر فترة اإلعداد وهذه 

نقطة حتسب للشمري ومساعديه.

الفكر الدفاعي

وم����ن الناحية الفنية فاألزرق لعب بأس����لوب التحفظ الدفاعي 
مضطرا امام منتخبات فاقته في اإلعداد والتنظيم، وقد عانت الكرة 
الكويتية من اللعب باألسلوب الدفاعي في السنوات األخيرة، فاألزرق 
خاض خليجي 19 بقيادة محمد ابراهيم بذات املنهجية وغوران قاد 
املنتخب في التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس آسيا بذات العقلية، 
والشمري لم يخرج عن النطاق العام، فتحرير الكرة الكويتية من 
الفكر الدفاعي املبني على اخلوف من اخلسارة يحتاج الى سياسة 
واضحة من االحتاد بتشجيع املدربني والالعبني على اللعب الهجومي 
واالنفتاح جتاه اخلصم ووضعه حتت الضغط، فاخلس����ارة بهدف 
او أكثر هي س����يان ولكن ال ميكن ان تعود هيب����ة الكرة الكويتية 
ونزعتها الهجومية دون التش����جيع على التقدم ومهاجمة اخلصم 
خاصة اننا منتلك عناصر واعدة حتتاج فقط الثقة بالنفس واجلرأة 

في اللعب.

الحيان ينفي وجود أي خالفات بين الالعبين والجهاز الفني

الطاهر يعتذر عن االلتحاق باألزرق والمعتوق بدياًل عنه

االندي���ة التفه���م ان مصلحة 
االزرق أهم من االندية، كما ان 
تواجد العبيه���م مع املنتخب 
يرفع من مستواهم، مشيدا بدور 
انها لم تقصر  االندية، مؤكدا 
مع ادارة املنتخب وقدمت جمع 

املدرب في املباريات الرسمية، 
كما انه���ا تزيد من انس���جام 
الالعبني وجتعل التفاهم فيما 
بينهم سهال، مش���يرا الى أنه 
ماض في خطة اإلعداد الطويلة 
من خالل املباريات الودية وعلى 

عبدالعزيز جاسم 
يغادر في الثانية من فجر 
اليوم وف���د املنتخب الوطني 
إلى اذربيجان ملالقاة املنتخب 
االذربيجاني وديا في 11 اجلاري 
ضم���ن اس���تعدادات االزرق 
خلوض نهائيات كأس آس���يا 
بالدوح���ة 2011، وس���يترأس 
الوفد مدير املنتخب أس���امة 
حس���ني ويرافقه علي محمود 
مشرفا واملدرب الصربي غوران 
توڤاريتش ومساعده عبدالعزيز 
حمادة باالضاف���ة الى اجلهاز 
الطبي ومدربي اللياقة البدنية 

واحلراس و22 العبا. 
وقد أجرى غوران تغييرا 
بس���يطا قبل الس���فر بعد ان 
الطاهر  املدافع يعقوب  اعتذر 
عن االلتحاق باملنتخب بسبب 
إصابته مع ناديه الكويت الذي 
عاد أمس من معسكر سويسرا، 
وضم على الفور بدال منه مدافع 
الذي  القادسية عامر املعتوق 
مت اختياره مؤخرا وكان ضمن 

عناصر رديف االزرق.
من جهته قال مدير املنتخب 
أسامة حسني ان املباريات الودية 
تساهم في رفع مستوى الالعبني 
وكثرتها تعود بالفائدة ألنها 
التشكيلة على  تسهل اختيار 

التسهيالت له.
وب���ني حس���ني ان اختيار 
الالعب���ني لكل مب���اراة ودية 
وتغيير االس���ماء بيد غوران 
وحده وال يحق ألي ش���خص 

التدخل في قراره.

العربي عاد.. 
ويتدرب اليوم

عبدالعزيز جاسم
قال مشرف الفريق األول لكرة 
القدم بالعربي عبدالنبي حافظ 
ان تدريبات األخضر ستنطلق 
اليوم،  السابعة من مس���اء  في 
بعد عودة الفريق من معس���كر 
أم���س، وذلك بحضور  القاهرة 
جميع الالعبني باستثناء الالعبني 
اخلمسة املنضمني لالزرق، مشيرا 
املدرب مارس���يلو كابو  أن  الى 
سيجتمع مع االدارة للبت في امر 
التعاقد مع احملترفني البرازيليني 
االربعة وهم املدافع واالس والعب 
الوسط نيلس���ون واملهاجمان 

ديزينهو الكسندر ووفابيو.
واضاف ان الفريق لديه أحقية 
التوقيع ألي محترف لكن االدارة 
فضل���ت التأن���ي بالرغم من أن 
املدرب كابو تعهد باختيار هؤالء 
احملترفني بنفسه لكن القرار يبقى 
بيد االدارة التي ستحسمه خالل 

اليومني املقبلني. 
وبني حافظ ان هناك مباراة 
ودية وحيدة حتى اآلن سيخوضها 
العرب���ي قبل انط���الق الدوري 
املمتاز في 20 اجلاري ستكون مع 
اليرموك على ستاد صباح السالم 
وهي املب���اراة االخيرة للمدرب 
لوضع تشكيلته االساسية قبل 

الدخول في املنافسات.

تخريج نخبة من رماة وراميات أكاديمية الشيخ سعد
نظم نادي الرماية على مجمع ميادين الش����يخ 
صباح األحمد االوملبي للرماية احتفاال كبيرا بتوزيع 
اجلوائز والهدايا على الفائزين باملراكز ال� 3 األولى 
للبطولتني الثانية والثالثة ألكادميية الشيخ سعد 
للرماية األوملبية للعام 2010، وقد أقيم احلفل حتت 
رعاية سعادة الشيخ سلمان احلمود رئيس االحتادين 
الكويتي واآلس����يوي ونائب رئيس االحتاد الدولي 
للرماية وقد أقيمت البطولة في مسابقات )السكيت 
والتراب واملسدس والبندقية ضغط الهواء(، وهي 
البطولة التي قامت إدارة أكادميية الشيخ سعد للرماية 
األوملبية بتنظيمها ملنتسبيها من الرجال والسيدات 
والناش����ئني والناشئات. وقال عبيد العصيمي أمني 

السر العام في كلمة نيابة عن جميع منتسبي رياضة 
الرماية الكويتية وأسرة أكادميية الشيخ سعد للرماية 
االوملبية بخالص التهان����ي والتبريكات الى رئيس 
نادي الرماية الشيخ سلمان احلمود لتوليه منصب 
نائب رئيس االحتاد الدولي لرياضة الرماية والذي 

جاء بفوز كاسح على جميع منافسيه.
وبعد ان قدم العصيمي التهنئة للفائزين طالبهم 
بأن يضعوا نصب أعينهم رفعة شأن وطنهم العزيز 
على املستوى العلمي والرياضي وان يحافظوا على 
التدريبات واالستماع الى إرشادات وتوجيهات األجهزة 
الفنية التي س����تمكنهم من أن يكون����وا نواة لرماة 

املنتخبات الوطنية وليحملوا شعلة االنتصارات.

»أزرق الهوكي« يواجه منغوليا في افتتاح آسياد كازاخستان 
سحبت امس قرعة منافسات لعبة هوكي 
اجلليد في دورة االلعاب اآلسيوية الشتوية 
السابعة التي تستضيفها كازاخستان نهاية 
العام احلال���ي وذلك على هام���ش االجتماع 
اآلسيوي ل� 14 احتادا قاريا للعبة في العاصمة 
الهندية نيودلهي بحضور رئيس جلنة الهوكي 
فهيد العجمي وامني السر الشيخ نواف احلمد 

املبارك.
وقال العجمي في اتصال من الهند ان االجتماع 
شهد سحب قرعة »آسياد املاتا« الشتوي في 
كازاخس���تان حيث جاء منتخبنا الوطني في 
املجموعة االولى التي تضم منغوليا وتايلند 
واالمارات وماليزيا وقيرغيزستان والهند التي 

تشارك للمرة االولى في تاريخها.
واضاف العجمي ان املجموعة جاءت قوية 
ومتوازنة ومنلك فرصة جيدة لتحقيق احد 
املراكز الثالثة االولى والعودة باحدى امليداليات 
وذلك بهمة الالعبني واصرارهم على حتقيق لقب 
واجناز يسجل باسم الكويت ولرفع علمنا عاليا 

في احملفل اآلسيوي الكبير، الفتا الى ان اول 
مباراة الزرق الهوكي ستكون في 29 ديسمبر 
املقبل امام منغوليا في افتتاح الدورة ثم يواجه 
منتخبنا على التوالي كال من تايلند واالمارات 

وماليزيا وقيرغيزستان واخيرا الهند.
واوضح العجم���ي ان القرعة مت اعتمادها 
رس���ميا بحضور ممثلني عن االحتاد الدولي 
حيث وقع رؤس���اء االحتادات على ذلك ليبدأ 
بعدها العم���ل املتواصل والتدريبات اجلدية 
واملعسكرات اخلارجية استعدادا لهذا االستحقاق 

اآلسيوي املهم.
ولفت الى ان االجتماع شهد ترحيبا حارا 
بحضور الكويت ومش���اركتها الفعالة حيث 
قام العجمي والشيخ نواف بتقدمي فانيلتني 
للمنتخب الوطني حتمالن اسم رئيس املجلس 
االوملبي اآلسيوي الشيخ احمد الفهد مما كان 
له وقع واطراء عند املجتمعني كعربون وفاء 
ومحبة من الكويت لالسرة اآلسيوية للعبة 

وثمنوا هذه اللفتة الطيبة.

 أبطال الكراتيه يواصلون حصد العجمي أهدى فانيلتين تحمالن اسم رئيس المجلس األولمبي اآلسيوي في اجتماع دلهي 
الميداليات في هونغ كونغ 

واصل أبطال الكراتيه تألقهم 
وحصدوا العديد من امليداليات 
الفضي���ة والبرونزي���ة خالل 
مش���اركتهم في بطولة آس���يا 
العاش���رة للناشئني والشباب 
حتت 21 سنة للكراتيه واملقامة 
حاليا في هونغ كونغ، فبعد ان 
حققوا في اول يومني فضيتني 
و7 برونزيات حصلوا في اليوم 
الثالث على فضية وبرونزيتني 
أخرى جاءت ع���ن طريق فهد 
السريع فضية في وزن حتت 55 
كغم، وبرونزية لفهد العباسي 
في وزن حتت 67 كغم واخرى 
مثلها عن طريق علي بنيان فوق 

76 كغم.
وقال مدير الوفد في البطولة 
محمد العجمي انه بهمة األبطال 
سيأتي الذهب ان شاء هلل لكن 
حتى االن احتاد الكراتيه والوفد 
املرافق للمنتخب راضون عما 

قدمه االبطال من خالل املستوى 
املشرف الذي ظهروا به امام 28 
دولة من أبطال العالم وليس في 
آسيا فقط مشيرا إلى أن املنافسة 
قوي���ة وبالتالي فان احلصول 
على الفض���ة والبرونز اجناز 

بحد ذاته.


