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جانب من تدريبات العبي القادسية

مباراة األزرق واإلمارات »كشفت المستور« 
قبل »خليجي 20« وكأس آسيا

مع التقدير للفالح والجزاف..
عيدكم مبارك، ونتمناه ان يكون »عيدا« للرياضيني للخروج 
من االزمة اخلانقة التي عصفت بنا طوال السنوات الثالث 
املاضية بعدما ملس����نا حتركا من اعلى املستويات حللحلة 
القضية بعد طول سكوت، وكأن األمر بسيط ال يخرج عن 
تعديل بعض القوانني التي ال تتفق واملواثيق الدولية، رغم 
انه أكبر من ذلك بكثير، فماذا كنا ننتظر واللجنة االوملبية 
الدولية تعلق نش����اط كل رياضاتنا وتهددنا بالشطب اذا 
لم نس����و امورنا الداخلية مبا يتوافق م����ع أنظمتهم؟ ماذا 
كنا ننتظر والعبونا يش����اركون في احملافل الدولية حتت 
لواء العلم االوملبي؟! ال نريد الرجوع للماضي الذي أشبع 
نقدا وحتليال ورؤى، علينا التحلي بالش����فافية والوضوح 
للوصول إلى صيغة ترض����ي املتنازعني كي منهد الطريق 
إلغالق هذا امللف الش����ائك، وأول خيوط احلل ما قامت به 
احلكوم����ة بترتيب بيت »الهيئة« البيت الذي اصبح له في 

كل يوم مالك جديد.
نحترم تاريخ د.فؤاد الفالح االكادميي واالداري ونقف 
احتراما لعط����اء وجنومية املالعب لل����واء املتقاعد فيصل 
اجل����زاف، ولكن املرحلة احلالية حتتم وجود قيادي جديد 
الدارة الهيئة العامة للش����باب والرياضة بعدما كثر تبادل 
»الكرس����ي« بينهما خالل األزمة مما أوجد فراغا ساهم في 
إبقاء احلال على ما هو عليه، وقد يقول قائل ان األمر أكبر 
من الهيئة وان اخلالف حتيطه جتاذبات سياس����ية ما بني 
احلكومة واملجل����س وهذا صحيح النه م����ن ديدن احلياة 
الدميوقراطية التي نعيشها واحلمد هلل ولكن التغيير في 
الشخوص واألفكار من شأنه ان يدفع نحو مزيد من التغيرات 

اإليجابية للوصول الى احلل املرضي.
أقولها كمواطن يؤمله ما يحصل في رياضتنا ان الشارع 
الرياضي يعيش في حسرة وضيق ولم يعد يحتمل مشاكل 
أخرى وال يخفي اس����تياءه من تدحرج كرة الثلج، يتحسر 
وهو يتابع النمو الهائل للرياضة في الدول املجاورة فيما 
نح����ن »نتخانق« على تعديل بعض القوانني وخذوها مني 

صريحة »تعبنا.. ملينا.. زهقنا« وسالمتكم.
ناصر العنزي

بريشتا يسعى لتحقيق األلقاب مع »أزرق الهوكي«

العجمي: الخبرة وتوزيع المهام 
عنوان معسكر بانكوك 

سمير بوسعد
خاض منتخبنا الوطني لهوكي اجلليد اول تدريباته في معس����كره 
احلال����ي في بانكوك اس����تعدادا لبطولة ماليزيا التي س����تنطلق في 21 
اجلاري حتى 26 منه باشراف املدير الفني اجلديد التشيكي يان بريشتا 
ومساعده توماس ماهوفسكي اللذين وقعا عقديهما رسميا ليكونا اول 

مدربني للعبة في تاريخها القصير.
وقال رئيس الوفد الى تايلند فهيد العجمي في اتصال مع »االنباء« ان 
التدريب كان جيدا وسيتواصل حتى 20 اجلاري ثم يكون االنطالق الى 
ماليزيا خلوض منافسات البطولة مضيفا ان التدريبات اشتملت على 
توزيع املهام للخطوط الثالثة للمنتخب مع مراعاة اخلبرة واملهارة لالعبي 

املنتخب في حتديد اخلطة التي سيلعب بها بريشتا في ماليزيا.
وأب����دى رئيس جلنة هوكي اجلليد فهيد العجمي رضاه عن التعاقد 
مع بريش����تا متمنيا ان يوفق املدرب مع املنتخب وان يحقق االلقاب في 
العام����ني احلالي واملقبل لتكون له حظوظ في االس����تمرار والبقاء على 
رأس عمله ألن الالعبني متعطشون الى حصد الكؤوس وااللقاب واملراكز 

املتقدمة في البطوالت الرسمية.
من جانبه، اعتبر بريشتا انه سعيد بعودته الى الكويت مدربا رسميا 
للمنتخب وسيعمل على قيادته الى منصات التتويج السيما انه سبق ان 
عمل على فترات مع املنتخب في مناسبات سابقة ابرزها دورة االلعاب 

اآلسوية الشتوية السادسة.

كاظمة يتوجه إلى سورية اليوم
تغ���ادر بعثة كاظمة في الس���اعة ال� 11 مس���اء الي���وم متوجهة  
الى س���ورية حيث س���يواجه البرتقالي فريق االحتاد السوري 

األربعاء املقبل ضمن الدور ربع النهائي للبطولة.
وتتكون البعثة من 20 العبا باالضافة الى اجلهازين اإلداري والفني 
كما س���يتخلف عن املغادرة الالعبان علي املشموم وعبداهلل دشتي 
بسبب اإليقاف وكذلك الالعبان طارق الشمري ومحمد اخلميس بسبب 
اإلصابة علما ان الفريقني سيتواجهان إيابا في الكويت 22 اجلاري.

عبدالعزيز جاسم
يؤدي القادس���ية مترينا رئيسيا 
عصر اليوم على س���تاد نادي بورت 
التايلندي ملعب املباراة التي ستجمعه 
بعد غد مع فريق امليناء التايلندي في 
اطار مواجه���ات الدور الربع النهائي 
لبطولة كأس االحتاد اآلسيوي لكرة 

القدم.
وكان األصف���ر أج���رى متارينه 
السابقة منذ وصوله على ملعب توباغو 

 وهو احد املالعب الفرعية التي تتبع 
اح���د مصانع »الس���جائر« حيث لم 
يوفر الفريق التايلندي ملعبا مناسبا 

للتدريب.
من جهة أخرى، وصل الى تايلند 
الالعبان مساعد ندا ونهير الشمري 
وس���يدخالن التدريب اليوم بعد ان 
تعذرت مغادرتهما مع الفريق ألسباب 
خاصة وسيمنح وصول الالعبني دفعة 
معنوي���ة للجهاز الفن���ي وزمالئهما 

نظرا للخب���رة الدولية الكبيرة التي 
يتمت���ع بها الالعب���ان كما انضم الى 
متاري���ن الفريق الس���ابقة الالعبان 
فراس اخلطيب وحسني فاضل وبذلك 
انتعشت اآلمال بدخول األصفر املباراة 
بعناصره األساس���ية دون معوقات 
وهو ما مينح األمل للفريق بالعودة 

الى البالد محمال بنقاط.
الفريق  من جهته، عبر مش���رف 
 عب���داهلل احلق���ان في اتص���ال مع 

»األنباء« عن ارتياحه واجلهاز الفني 
 م���ن تكام���ل عناصر الفري���ق وقال 
ان املعنويات ل���دى اجلميع مرتفعه 
بالرغم من الصعوبات التي واجهناها 
في البداية حيث اضطررنا للتدريب 
على اح���د املالعب غير املالئمة وكنا 
نخشى من االصابات اال اننا تداركنا 
االم���ر بالبحث ع���ن اح���د املالعب 
اجليدة وأجرينا تدريباتنا بالش���كل 

املطلوب.

وأضاف احلقان ان الفريق التايلندي 
بالنسبة لنا هو فريق مجهول وكل ما 
التايلندية متطورة  الكرة  ان  نعرفه 
وتنتهج اللعب السريع من األطراف 
وهي س���مة عامة للكرة اآلسيوية اال 
اننا نأم���ل جتاوزه وبنتيجة تعكس 

خبرة العبينا ومهاراتهم.
اجلدير بالذكر ان الفريقني سيلتقيان 
في الكويت 21 اجلاري في اياب الدور 

ربع النهائي من البطولة.

توابع الخسارة أمام اإلمارات تتوالى قبل »خليجي 20« وكأس آسيا

األزرق تائه بين األول والرديف واألولمبي بسبب األعمار المتقاربة
عبداهلل العنزي

أدت اخلسارة الثقيلة ملنتخبنا الوطني امام االمارات 3-0، 
الى زيادة االهتمام ومعرفة مواضع القوة والضعف في التشكيلة 
قبل خوض »خليجي 20« وكاس اسيا السيما ان السقوط امام 
االمارات كان مبثابة االختبار احلقيقي لرحلة االزرق االعدادية 

قبل االستحقاقني اخلليجي واآلسيوي.
 وذكرت مصادر ل� »األنباء« ان االزرق لم يستفد من النتائج 
الس����ابقة في تصفيات كأس آس����يا للشباب عام 2007، وعدم 
قدرة اجلهازين الفني واالداري على احلفاظ على عدد كبير من 
الالعبني ليكونوا عماد املنتخب االول في رفده باملواهب لتحقيق 
االنسجام واشغال املراكز جميعها في صفوف االزرق احلالي 
الذي بدا غير مترابط ويحت����اج الى العبني اكثر مهارة وقوة 

السيما في خط الوسط مما ادى الى خسارته امام االمارات.
واوضحت املصادر ان االس����ماء الت����ي لعبت ملنتخبنا في 
هذه التصفيات كانت من املفترض ان تؤسس لنواة حقيقية 
للمنتخب االول في السنوات القادمة لنجد انها ال تضم العبا 
واحدا في صفوف االزرق احلالي باستثناء املهاجم يوسف ناصر 

بعد ان مت اس����تبعاد حمد امان، بينما تزخر تشكيلة املنتخب 
االمارات����ي االول التي واجه����ت االزرق بأكثر من 9 العبني من 
الشباب والذين واجهوا منتخبنا للشباب في التصفيات ذاتها 
لعل ابرزهم املهاجم احمد خليل وذياب عوانة وحمدان الكمالي 

وعامر عبدالرحمن ويوسف عبدالرحمن وسلطان برغش.
ولفتت املصادر ذاتها، الى ان االزرق اضاع كيفية االعتماد 
على الالعبني الش����باب واالس����تفادة منهم في املنتخب االول 
والرديف واالوملبي بسبب املشاركات احلالية لتلك املنتخبات 
وتقارب االعمار السنية بني الالعبني حيث جتد ان معظم العبي 
االوملبي بسن الرديف، والرديف بسن االزرق االول، وهذا يقودنا 
الى بناء قاعدة رديفة ممتازة كما في االمارات، بدال من توزيع 

املواهب على 3 منتخبات تقريبا في نفس املعدل العمري.

أسامة: ال نية الستدعاء أي العب

أكد مدير املنتخب الوطني أس���امة حسني عدم وجود نية 
الس���تدعاء أي العب الى تشكيلة األزرق احلالية في املرحلة 
املقبل، الفتا الى انه ال ميكن ان نعدل في التش���كيلة بعد اول 

خسارة امام االمارات 0-3 حتت اشراف اجلهاز الفني احلالي 
الن اخلسارة في املباريات الودية هي الفائدة بعينها من اجل 
كشف االخطاء والعمل على تصحيحيها  وبني اسامة ان أحداث 
مباراة االم���ارات األخيرة لن تهز من ثقة العبينا وصورتهم 
التي رسموها في أذهان جماهيرنا الوفية، فاألزرق لم يكن في 
يومه ناهيك عن بعض األخطاء التي وقع بها بعض الالعبني، 
مشيرا الى ان املرحلة املقبلة تتطلب العمل على تصحيحها. 
وقال: ال ميكن ان نقس���و على العبينا بسبب ظهورهم بهذا 
املستوى، رغم ان األداء لم يكن على قدر الطموحات والنتيجة 
لم ترضنا، متمنيا ان يكون العبونا قد استفادوا من هذا الدرس 
جيدا. وبني ان اجلهاز الفني س���يقدم اسماء العبي املنتخب 
االوملبي املشاركني في دورة غرب آسيا في العاصمة األردنية 
عمان أواخر الش���هر اجلاري، مش���يرا الى ان النية استقرت 
لدى اجلهاز الفني على ضم عدد من العبي املنتخب االول الى 
قائمة الرديف لتحقيق االستفادة الكاملة سواء للمنافسة او 
الحتكاك العبي الرديف م���ع العبي املنتخب االول ولتكوين 

صف ثان لألزرق.

نهير وندا انضما إلى الفريق لمواجهة الميناء في كأس االتحاد اآلسيوي

»األصفر« أُجبر على التدريب على ملعب مصنع لـ »السجائر« في تايلند لعدم وجود ستاد 

األولمبي إلى تايلند الليلة
مبارك الخالدي

يغادر البالد في ال� 12 من مس��اء الي��وم وفد منتخبنا األوملبي متوجها الى 
تايلن��د حيث يلتقي األزرق منتخ��ب تايلند األوملبي األربع��اء املقبل في اطار 
اس��تعدادات منتخبنا خلوض دورة األلعاب اآلسيوية في الصني نوفمبر املقبل 
والتصفيات اآلس��يوية املؤهلة ألوملبياد لندن 2012. وتتكون بعثة املنتخب من 
اجلهاز اإلداري برئاس��ة محمد بنيان واجلهاز الفني املكون من ماهر الشمري 
مدربا ومس��اعده خالد أحمد وطارق البناي مدرب ح��راس املرمى واخصائي 
العالج الطبيعي الس��لوفاكي فيرناند و20 العبا. ومن املقرر ان يتوجه األزرق 
بعد املباراة مباشرة الى ڤيتنام للمشاركة في دورة رباعية تضم منتخبات كوريا 

اجلنوبية واستراليا تبدأ 20 اجلاري.


