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ضمن استعداداتهما لـ »خليجي 20« وكأس آسيا 

األزرق في تجربة خليجية أمام اإلمارات اليوم
األزرق األولمبي بضيافة البحريني

عبداهلل العنزي
يلعب منتخبنا االوملبي مباراة ودية في الساعة 9 مساء اليوم الثالثاء امام 
نظيره البحريني في العاصمة البحرينية املنامة، قبل السفر الى تايلند القامة 
معس����كر تدريبي استعدادا لبطولة ڤيتنام الرباعية الودية املقررة من 20 الى 
24 اجلاري مبشاركة منتخب ڤيتنام االول ومنتخب استراليا االوملبي ومنتخب 
كوريا الشمالية االوملبي. وتأتي خطة االعداد الطويلة الزرق االوملبي استعدادا 
للمشاركة في تصفيات اوملبياد لندن 2012، وكان املنتخب في جتمع مستمر منذ 
يوليو املاضي، بعد ان شارك في بطولة اخلليج الثانية للمنتخبات االوملبية التي 
اقيمت مؤخرا في العاصمة القطرية الدوحة، وحقق خاللها املنتخب االوملبي 
نتائج جيدة واحتل مركز الوصيف. ويستحق املدرب الوطني ماهر الشمري 
االشادة للجهود الكبيرة التي قام بذلها من اجل ايجاد تشكيلة جيدة للمنتخب 
االوملبي استحقت اشادة كل املتابعني لبطولة اخلليج االخيرة، ولعل االستعانة 
بقدرات الالعب الدولي الس����ابق محمد بنيان للعمل مديرا للمنتخب االوملبي 
سيس����اهم في التقريب بني الالعبني واجلهاز الفني، ويعتبر بنيان مكسبا في 
العمل االداري. ويسعى الشمري الى اشراك اكبر عدد ممكن من الالعبني ال� 21 
في املباراة التي تعتبر فرصة لالعبني الذين لم يش����اركوا في بطولة اخلليج 
االخي����رة الثبات جدارتهم. ويضم املنتخب االوملبي عددا من العناصر اجليدة 
من امثال العب االزرق الكبير حمد امان وعبدالعزيز الس����لمي واحمد ابراهيم 

وعادل مطر وعمر بوحمد واحلارس املتألق عبدالعزيز فتحي كميل.
ويغيب عن صفوف االزرق االوملبي يوس����ف ناصر النضمامه الى االزرق 

الكبير، وناصر فرج لتواجده مع ناديه كاظمة، وحسني كنكوني لالصابة.

وكان املنتخب االماراتي قد اقام معسكرا داخليا 
منذ يوم الس���بت املاضي في فندق في أبوظبي 
وقد ادى تدريباته اليومية على امللعب الفرعي 

لستاد مدينة زايد الرياضية.
 يدير املباراة طاقم حتكيمي من اوزبكستان 
بقي���ادة احلك���م الدول���ي فالنت���ني كوفالينكو 
للساحة ومس���اعديه أندريه بوكاكني وأليكسي 

ميرونوف.

كرأسي حربة. من جهته، يسعى مدرب املنتخب 
االماراتي السلوفيني ستريشكو كاتانيتش الى 
حتقيق نتيجة ايجابية في هذه املباراة وتقدمي 
اداء جيد، لذلك اس���تدعى افضل العناصر التي 
لعبت في اجلوالت الث���الث االولى من الدوري 
االماراتي مثل اس���ماعيل مطر وحمادن الكمالي 
ومحمد الشحي وسبيت خاطر والعب املنتخب 

االوملبي احمد خليل.

فهو سيعتمد على اغالق املنطقة امام الهجمات 
االماراتية وذلك بان يولي لالعبي وسط امللعب 
جراح العتيقي وصالح الشيخ مهام دفاعية بحتة، 
مع االعتماد على االطراف في بناء الهجمات اكثر 
من عمق امللعب، مستفيدا من تواجد وليد علي 
على اجلانب االيس���ر وخالد خلف على اجلانب 
االمين، وهما العبان ميتازان باملهارة والسرعة، 
باالضافة الى تواج���د بدر املطوع واحمد عجب 

عبداهلل العنزي
يخوض االزرق اختب���ارا قويا عندما يواجه 
نظيره االماراتي وديا اليوم الثالثاء على ستاد 
آل نهيان في نادي الوحدة بالعاصمة االماراتية 
أبوظبي في الساعة ال� 9 مساء بتوقيت الكويت، 
ضمن استعدادت املنتخبني لالستحقاقات املقبلة 
املتمثلة في »خليجي 20« في نوفمبر املقبل باليمن، 

وكأس آسيا في يناير املقبل في قطر.
االزرق املنتش���ي من فوز رائع على املنتخب 
السوري بثالثة اهداف مقابل ال شيء يوم اجلمعة 
املاضي في الكويت، يس���عى الى تأكيد الصورة 
اجليدة التي ظهر عليها في اللقاء خصوصا من 
ناحية العرض اجليد والف���وز الكبير، فتكتيك 
الهجمات املرتدة السريعة الذي لعب به اجلهاز 
الفني ل���الزرق بقيادة امل���درب الصربي غوران 
توفاريتش، سيكون على احملك اليوم الن املنتخب 

االماراتي منتخب متطور ويلعب كرة سريعة.
وكان غوران قد استدعى 22 العبا للمباراة هم: 
نواف اخلالدي ومساعد ندا واحمد العيدان ومحمد 
راشد وصالح الشيخ وفهد االنصاري وبدر املطوع 
وحمد العنزي وفهد عوض وعلي مقصيد ووليد 
علي وجراح العتيقي واحمد عجب وخالد خلف 
ويوسف ناصر وخالد القحطاني وخالد الرشيدي 
واحمد الرشيدي وفهد العنزي وعبداهلل البريكي 

ويعقوب الطاهر وعبداهلل الشمالي.
وعلى الرغم من ان النتيجة دائما ما تكون آخر 
االهتمامات في اللقاءات الودية، اال ان طابع الندية 
في املباريات اخلليجية قد يجبر املنتخبني على 
خوض املباراة بالتشكيلة االقوى، هذا باالضافة 
الى تطبيق التكتيك االنس���ب، لذلك فان غوران 
قد ال يبتعد كثيرا عن التشكيلة التي خاض بها 
الشوط االول من مباراة سورية مع امكانية اجراء 
تغييرات بسيطة عليها بإدخال علي مقصيد منذ 
البداية على حساب خالد القحطاني ووليد علي 

مكان حمد امان املستبعد.
غوران لن يغامر كثيرا في اجراء تغيير تكتيكي 
على ارضية امللعب في هذا اللقاء القوي، فهو لن 
يجد افضل من هذه املباراة لكي يثبت جناح ما 
وضعه على الورق منذ فترة وجربه امام سورية، 

قطر تلتقي عمان وديًا
يواصل املنتخبان القطري والعمان����ي حتضيراتهما لكأس اخلليج، وذلك 
عندما يتواجهان اليوم الثالثاء في مباراة دولية ودية. وكان املنتخب القطري 
تعادل اجلمعة املاضي م����ع نظيره البحريني 1 � 1، فيما فاز املنتخب العماني 
على نظيره املاليزي 3 � 0. وستكون املباراة اختبارا صعبا للمنتخب القطري 
الذي يخوضها في ظل غياب العبي الغرافة النش����غالهم باستعدادات فريقهم 
للقاء الهالل السعودي في 15 احلالي ضمن الدور ربع نهائي من دوري ابطال 
آسيا، وهم خماسي الدفاع بالل محمد وجورج كواسي وابراهيم الغامن وحامد 
شامي وس����عد سطام. وفي املقابل، فان املنتخب العماني الذي يستعد للدفاع 
عن لقبه اخلليجي، سيخوض املباراة بكامل جنومه ومحترفيه باستثناء فوزي 

بشير )بني ياس االماراتي( ومحمد الشيبة )الوصل االماراتي(.

يلتقيان مرة ثانية وديًا اليوم

خسارة أزرق الشباب من السعودية
اجتماعات مكثفة للجنة المنظمة بقيادة الفهد

ستاد جابر يستضيف »خليجي 7« للناشئين رسميًا

أكد دعم الفهد لتمثيل الكويت في البطوالت الخارجية 

 العجمي: بريشتا أول مدرب رسمي يقود هوكي الجليد
سمير بوسعد 

وق����ع املدرب التش����يكي يان 
بريش����تا ومس����اعده توم����اس 
ماهوفس����كي على عقديهما لعام 
واحد قابل����ني للتجديد لتدريب 
الوطني األول للرجال  املنتخب 
لهوكي اجللي����د وذلك بحضور 
رئيس جلنة الهوكي فهيد العجمي 
وعدد من أعضاء اللجنة وجمع من 
اإلعالميني وذلك في قاعة املؤمترات 
في اللجنة االوملبية أول من أمس 
األحد.  وذكر العجمي ان التعاقد 
مع مدرب املنتخب التشيكي يان 
بريشتا يعتبر االول رسميا في 
تاريخ اللعبة احلديث ونسعى من 
الى إعداد جيد للمنتخب  خالله 

للبطوالت املقبلة.
العجمي خالل املؤمتر  وقال 
الصحافي الذي عقد مبناسبة حفل 
توقيع العقد مع املدرب بريشتا 
ومساعده مواطنه توماس ان دعم 
اللجنة األوملبية الشيخ  رئيس 
احمد الفهد والهيئة العامة للشباب 
والرياضة كان له اكبر األثر في 
امتام التعاقد. مؤكدا ان حب الوطن 
في متثيل مشرف وحضور دائم 
في البطوالت الدولية كان هدفنا 
وبدعم من الفهد الن هوكي اجلليد 
خريجة مدرس����ة الفهد الذي لم 
يقصر في تسهيل كل املشاركات 
عبر املجلس االوملبي اآلسيوي 
املس����ؤول عن اللعبة آس����يويا 

واوملبيا.
واضاف ان املدرب يعتبر من 
املدربني املميزين وميلك س����جال 
حاف����ال بتدريبه ع����ددا من فرق 
الدرج����ة األولى في ب����الده كما 
انه متخرج من املدرس����ة العليا 

واضاف بريشتا الذي بدأ عمله 
فعليا قبل أسبوعني انه ميلك وقتا 
كافيا لتطبيق خططه وتكتيكه في 
املباريات موضحا انه سيركز في 
البداية على رفع معدالت اللياقة 
البدنية وسرعة احلركة في بناء 
الهجمات والثبات وهذا هو االهم 

في هذه اللعبة.
وابدى اعجابه بالالعبني سواء 
من املخضرمني الذين اشرف على 
تدريبهم قبل ثالث سنوات او من 
الشباب الواعدين الذين اثبتوا علو 
كعبهم في املشاركات األخيرة مشيرا 
الى ان التعاون الكبير الذي تبديه 
اللجنة معه سيكون عامال مهما في 
حتقيق املزيد من االنتصارات في 

الفترة املقبلة.

وكشف العجمي ان الفوز بإحدى 
امليدالي����ات الثالث في اآلس����ياد 
الش����توي اهم تصور ورغبة لنا 
مبينا ان التعاقد مع هذا املدرب في 
فترة كافية قبل انطالق البطولة 
سيمنحه فرصة اكبر للتعرف على 
امكانيات الالعبني وجتربة اخلطط 
املناسبة لهم قبل خوض البطوالت 
للفوز ورفع علم الكويت في احملافل 

الرياضية الدولية.
من جانبه قال املدرب بريشتا 
انه جاء للكويت للمس����اهمة في 
تطوير هذه اللعبة الناش����ئة في 
منطق����ة اخلليج مؤكدا س����عيه 
للوصول ألفضل مستوى للفريق 
قبل خوضه االستحقاق املهم وهو 

األوملبياد الشتوي.

للتدريب واللياقة في براغ وهي 
من اعرق امل����دارس املختصة في 
هوكي اجلليد في القارة األوروبية.

حيث سبق له ان درب املنتخب في 
ع����ام 2007 كما انه حقق وصيف 
العرب في اللعبة في ابوظبي في 20 
يوما مما يعتبر األنسب واألفضل 

لتدريب املنتخب الوطني.
وبني العجمي ان املدرب سيقود 
املنتخب في ع����دد من البطوالت 
املهمة ف����ي الفت����رة املقبلة وهي 
بطولة ماليزيا الدولية أواخر الشهر 
اجل����اري وبطولة تايلند الدولية 
أكتوبر املقبل قبل املش����اركة في 
دورة األلعاب اآلسيوية الشتوية 
الس����ابعة ف����ي كازاخس����تان في 

يناير2011.

تلقت اللجنة املنظمة لبطولة 
اخلليج للناشئني حتت 17 عاما 
لكرة القدم التي ستقام في الكويت 
في الفترة من 21 الى 30 اجلاري 
موافقة الهيئة العامة للش���باب 
والرياض���ة على إقامة مباريات 
البطولة على ستاد جابر األحمد 
الدولي، لتصبح احلدث الرسمي 
األولى الذي يقام على هذا الصرح 

الرياضي العمالق. 
وتسابق اللجنة املنظمة الزمن 
لالنتهاء من كل الترتيبات املتعلقة 
بهذا احلدث لكي يظهر في أفضل 
صورة خاص���ة وانه يقام على 
ستاد جابر الذي سيكون محط 

أنظار الكثيرين.
وحرص رئيس اللجنة املنظمة 
ورئيس احتاد كرة القدم الشيخ 
طالل الفهد على عقد سلسلة من 

اللجان  االجتماعات املكثفة مع 
العامل���ة للوق���وف عل���ى آخر 
االستعدادات وتذليل كل العقبات 

خالل األسبوع املاضي. 
يذكر ان املنتخبات املشاركة في 
البطولة وزعت على مجموعتني، 
تضم األولى اإلمارات والسعودية 
والبحري���ن، والثاني���ة األزرق 

وعمان وقطر. 
الوقت نفس���ه، يواصل  في 
ازرق الناشئني تدريباته اليومية 
على ملع���ب احت���اد الكرة في 
العديلية اس���تعدادا للمشاركة 

في البطولة.
ويشرف على ازرق الناشئني 
البرتغال���ي أنطونيو فيوالنتي 
ويساعده أحمد حيدر وأحمد مطر 
مدربا للحراس، ويضم املنتخب 
أيضا ناصر بنيان مديرا للمنتخب 

وهشام العوضي مشرفا. 
 م���ن جانبه، قال مش���رف 
املنتخ���ب هش���ام العوضي إن 
الفري���ق احلالي يعتبر منتخب 
الشباب لكن نظام البطولة ينص 
على مش���اركة منتخب حتت 17 
عاما للناشئني، ما يعني ان هذا 
املنتخب سيشارك فقط في هذه 
البطولة حتت مس���مى منتخب 
الناشئني لكن هو باألصل منتخب 
الشباب احلالي الن الالعبني من 

مواليد 1993 
 وأشار الى أن التجمع األول 
كان في مارس املاضي ومت اختيار 
50 العبا قبل ان يقلص العدد إلى 
32 العبا في معسكر سلوڤاكيا 
الذي أقيم في شهر مايو والذي 
خاض خالله املنتخب 4 مباريات 
ودية حقق بها الفوز على بارفا 

4-3 أح���د أندية دوري الدرجة 
الثانية في سلوڤاكيا، ثم خسر 
من ترناف���ا 0-2 والذي يلعب 
بدوري الدرجة األولى ثم تبعه 
بخسارة 1-2 من رديف الشباب 
اإلماراتي قبل أن يختتمه بفوزه 
على فريق ياستي 2-0، مشيرا 
إل���ى أن املنتخب واجه ش���باب 
الكويت وخس���ر 0-1 ثم تغلب 
على القادسية بنفس النتيجة ثم 
غادر إلى العاصمة األردنية عمان 
والتقى منتخبها للشباب مرتني 
وخسر بهما 0-1 و1-2 وستكون 
آخر مباراة ودية للمنتخب مع 

اإلمارات 16 اجلاري.
وأضاف العوضي أن املدرب 
سيضطر إلى تقليص العدد إلى 
20 العبا حس���ب نظام البطولة 

بعد مباراة اإلمارات الودية.

فوز السالمية وتعادل سلبي بين العربي وكاظمة

النصر في صدارة »األولى« لكأس االتحاد
عبداهلل العنزي 

 تصدر النصر ف���رق املجموعة األولى لكأس 
االحتاد لكرة القدم بفارق األهداف عن الس���املية 
مستفيدا من فوزه العريض على خيطان بأربعة 
أهداف نظيفة ضم���ن اجلولة األولى، فيما حقق 
الساملية بداية جيدة بتغلبه على الشباب بثالثة 
أهداف نظيفة، وتعادل العربي مع كاظمة من دون 
أهداف، وتضم املجموعة أيضا الكويت الذي لم 

يلعب في هذه اجلولة.
 على ملعب علي صباح السالم، جنح النصر 
في تخطي البداية السيئة له في الدوري املمتاز، 
وسجل فوزا عريضا على خيطان قوامه 4 أهداف 
نظيفة، سجلها احملترف العماني عصام فايل »15« 
ودغيم الرش���يدي »36« وعبداهلل ممدوح »46«، 
وبندر العجمي »63«. وقد تسيد النصر اللقاء منذ 
بدايته، وقدم أداء جيدا اثبت من خالله ان اجلهاز 
الفني للفري���ق وضع يده على مكامن اخللل في 

الفريق بعد البداية السيئة في الدوري.
وعلى س���تاد ثامر، حقق الساملية فوزا سهال 
على اليرموك بثالثية نظيفة تناوب على تسجيلها 
كل من مشاري العازمي »26«، وعبدالرزاق البطي 

»60«، ويوسف النشيط »85«.
 وعلى س���تاد الصداقة والسالم، انتهت قمة 

اجلولة األولى بني متصدري الدوري املمتاز العربي 
وكاظمة سلبية، وان كان العربي الطرف األفضل 
عموما، إال ان العبيه اضاعوا فرصا سهلة حلسم 
املباراة، وس���ط تألق حارس مرمى كاظمة احمد 

الفضلي.
 الشوط األول جاء متوسط املستوى، اعتمد فيه 
العربي كثيرا على حتركات مهاجميه البرازيلي فابيو 
وحسني املوسوي ومن خلفهما خالد عبدالقدوس 
ومحمد جراغ، في حني زج املدرب التشيكي احملنك 
لكاظمة ميالن ماتشاال بفهد الفهد وحيدا في خط 
املقدمة. ولم يرتق الشوط إلى املستوى املطلوب، 
وسط احلذر الكبير من الفريقني، وكثرت التمريرات 
املقطوعة في منتصف امللعب، وهو ما ساعد على 

بقاء النتيجة بيضاء.
 وفي الشوط الثاني، تغير الوضع كثيرا بعدما 
زج مدرب العربي البرازيلي مارسيلو كابو بالعب 
الوسط احمد موسى مكان عبدالقدوس، فكثرت 
الهجمات العرباوية على مرمى الفضلي الذي ذاد 
ببراعة عن شباكه، وسط تسابق العبي العربي 
على اهدار الفرص السهلة امام املرمى، فيما اعتمد 
البرتقالي على الهجم���ات املرتدة، وكاد عبداهلل 
الظفيري ان يس���تغل احداها لوال يقظة الدفاع 

العرباوي.

عبداهلل العنزي
يلتقي ازرق الشباب مع نظيره السعودي مرة ثانية في مباراة ودية 
ثانية في ال� 10 من مس����اء اليوم الثالثاء على ستاد نادي التضامن بعد 
ان كانا قد التقيا مساء امس االول على ستاد صباح السالم في النادي 
العربي وانتهى اللقاء بفوز املنتخب الس����عودي بهدفني نظيفني، ضمن 
اس����تعداد املنتخبني لبطولة اخلليج السابعة التي تستضيفها الكويت 

خالل الفترة من 21 الى 30 اجلاري.
ويأمل اجلهاز الفني الزرق الشباب في تدارك االخطاء الكثيرة التي 
وقع بها في املباراة االولى، وقدم خاللها منتخب الشباب اداء متواضعا، 

وجاء الشوط االول ضعيف املستوى، وظهر األزرق بصورة سيئة في 
ظ����ل تباعد اخلطوط، وغياب اخلطورة في الثل����ث االخير من امللعب. 
وكانت أخطر الكرات تس����ديدة لش����اهني اخلميس تصدى لها حارس 
املرمى السعودي، ويستحق حارس مرمى ازرق الشباب خليفة رحيل 
ان يكون جنم املباراة لتصديه للعديد من الكرات اخلطرة في الش����وط 

االول، أبرزها ركلة اجلزاء التي سددها عبدالكرمي القحطاني.
وفي الشوط الثاني، ترجم املنتخب السعودي أفضليته الى هدفني، 
األول عبر فهد املولد من ركلة جزاء س����ددها على يسار احلارس رحيل 

»78«، والثاني جاء بواسطة احمد الشهري »82«.

إبراهيم: دوري  السلة 
ينطلق  3 أكتوبر

أكد نائب رئيس احتاد كرة 
السلة خليل إبراهيم ان الدوري 
للموس���م احلالي س���ينطلق 
ف���ي موعده احمل���دد 3 أكتوبر 

املقبل.
ونفى طاهر ف���ي تصريح 
ل�»كون���ا« ما مت تداوله مؤخرا 
في بعض وسائل اإلعالم من ان 
الدوري سيتم تأجيله لتزامنه 
مع البطولة اخلليجية للرجال 
في االمارات من 27 اجلاري الى 

3 أكتوبر.
الل���جن���ة  ان  وأوض���ح 
التنظيمية اخللي����جية أرسلت 
ج���دول مب�����اريات الب��طولة 
خالي���ا من الكوي���ت ما يؤكد 
عدم مشاركة املنتخب الوطني 
ف���ي البطولة بداع���ي اإليقاف 

الدولي.
وينطل���ق ال���دوري ب���� 4 
مباري���ات، فيتقاب���ل الكويت 
مع الصليبخات واجلهراء مع 
التضامن والساحل مع اليرموك 

والنصر مع كاظمة.

)هاني الشمري(األزرق يأمل في أن يكشف عن الوجه احلقيقي مع اإلمارات كما فعل أمام سورية

)هاني الشمري(السعودي فهد املولد يسجل الهدف األول من ركلة جزاء على يسار احلارس خليفة رحيل

)أنور الكندري( فهيد العجمي بعد توقيع العقد مع املدرب يان بريشتا ومساعده توماس ماهوفسكي


