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القادسية يواجه مشكلة األمطار واألحذية 
المخصصة لها قبل مباراته مع فريق الميناء

حسن عبداجلادر أثناء تتويجه في بطولة سابقة

أحمد البلوشي من العناصر املؤثرة في أزرق السلة

القادسية يبحث عن »أحذية« لمواجهة الميناء التايلندي

عبدالعزيز جاسم
أربك���ت االمطار الغزي���رة التي 
تشهدها العاصمة التايلندية بانكوك 
حسابات اجلهازين اإلداري والفني 
للقادسية لعدم تأقلم الالعبني مع هذه 
األجواء ولعدم توافر أحذية مخصصة 
الظروف قبل مباراته  ملواجهة تلك 
مع فري���ق امليناء التايلندي غدا في 
الدور ربع النهائي من كأس االحتاد 
اآلسيوي، ويحاول اجلهاز اإلداري 
لالصفر توفير األحذية بأسرع وقت 
ممكن حتى يتعود الالعبون عليها 

خالل تدريبات الغد قبل املباراة.
من جانبه قال مش���رف الفريق 
عبداهلل احلقان ان املشكلة حاليا تكمن 
في توفير االحذية جلميع الالعبني اال 

اننا نعجز حاليا عن تدبير املقاسات 
التي تختلف في تايلند عن الكويت، 
مش���يرا الى أن الالعبني يحتاجون 
لوقت كاف للتأقلم مع اجواء األمطار 

وكذلك مع األحذية اجلديدة.
وبني ان الفريق تدرب أمس على 
امللعب الفرع���ي للميناء التايلندي 
حتت اجواء ممطرة كبيرة وقد حظيت 
التدريب���ات مبتابعة كبيرة من قبل 
الصحافة التايلندية كما تواجد عدد 
من اجله���از الفني للميناء، ما جعل 
املدرب محمد ابراهيم يقوم ببعض 
التمويه خ���الل التدريب حيث قام 
بتغيير بعض املراكز لبعض الالعبني 
واألرق���ام حتى ال تنكش���ف خطته 

للمباراة.

وأش���ار احلقان ال���ى ان االصفر 
سيخوض تدريبا سريا اليوم على 
س���تاد بات وهو الذي ستقام عليه 
املباراة الفت���ا الى أنه من خالل هذا 
النهائية  التدريب ستتضح املالمح 
للتشكيلة التي سنخوض من خاللها 

املواجهة.
ومتنى ال تسقط االمطار غدا اثناء 
املباراة حت���ى يتمكن الالعبون من 
الظهور مبستواهم الطبيعي وحتى 
ال تكون االمطار عامال ايجابيا للميناء 
الذي ال توجد لديه مشكلة في اللعب 
في هذه االج���واء التي تعود عليها 

طوال العام.
 إبراهيم شاهد امليناء وفي نفس 
السياق حضر اجلهاز الفني بقيادة 

املدرب محمد ابراهيم مباراة امليناء 
مع سلطة الكهرباء في الدوري والتي 
انتهت بالتعادل الس���لبي وس���جل 
ابراهيم جميع مالحظاته على الفريق 
الذي لعب بالصف الثاني باستثناء 
بع���ض الالعب���ني الذي���ن يعرفهم 
ابراهيم جيدا من خالل مش���اهدته 
ألشرطة ڤيديو للميناء في الدوري 
وكأس االحتاد وبالتالي فان جميع 
األمور انكش���فت لدى اجلهاز الفني 
وال يتبقى على اجلهاز الفني سوى 
وضع التشكيلة املناسبة التي ستشهد 
بعض التغيير خاصة في وسط امللعب 
بسبب عدم وجود العب ارتكاز صريح 
يساند فهد االنصاري والذي يتوقع 
ان يكون معه صالح الش���يخ على 

ان يلعب عبدالعزيز املش���عان دور 
صانع اللعب.

كاظمة وصل وتدرب

من جانب اخر وصلت بعثة نادي 
كاظمة امس إلى مدينة حلب السورية 
ملواجهة االحتاد في الدور ربع النهائي 
من نفس املسابقة بعد غد وسيتدرب 
الفرعي  اليوم على امللعب  البرتقالي 
للس����تاد على أن يخوض تدريبا غدا 
على ملعب حلب الدولي التي ستقام 

عليه املباراة.
واكد مدير الفريق فواز بخيت ان 
كاظمة عازم على حتقيق نتيجة ايجابية 
تكون كفيلة باالقتراب من حسم األمور 
قبل ان يلعبا ثانية في لقاء االياب الذي 

سيقام في ستاد الصداقة والسالم 22 
سبتمبر اجلاري. واضاف ان املباراة 
س����تكون صعبة كونها ستقام على 
ارض االحتاد وبني جماهيره الغفيرة 
عالوة على ان االحتاد يعد من الفرق 
الكبيرة في كرة القدم السورية كما انه 
متكن من اقصاء بطل النسخة املاضية 
للبطولة وهو الكويت على ارضه في 
الدور الس����ابق. واشار بخيت الى ان 
فريقه مستعد متاما خلوض املباراة 
وان الالعب����ني مص����رون على املضي 
قدما في هذه البطول����ة القارية التي 
غاب عنها الفري����ق الكثر من 14 عاما 
مبين����ا انهم يتمتعون بروح معنوية 
عالية بعد البداية القوية للفريق في 
بطولة الدوري املمتاز وحتقيقه ثالثة 

انتصارات متتالية مكنته من اعتالء 
صدارة الترتيب مع النادي العربي.

وافاد بان اجله����از الفني للفريق 
بقيادة املدرب املخضرم التشيكي ميالن 
الفني  ماتش����اال اطلع على املستوى 
للفريق السوري وراقب اسلوب لعبه 
في املباريات سواء احمللية او القارية 
متمنيا ان يحالف التوفيق البرتقالي 
في هذه البطولة العادة كاظمة الى سكة 

االنتصارات في البطوالت.
وبني بخيت ان فريقه يضم عددا من 
الالعبني املميزين احملليني واحملترفني 
منوها بالدور املهم الذي يلعبه مجلس 
ادارة النادي في دعم الفريق واعداده 
االعداد األمثل ملنافس����ات هذا املوسم 

الطويل محليا وخارجيا.

بخيت: نسعى لحسم األمور مع االتحاد السوري قبل مباراة اإلياب

مشاركة البلوشي مع أزرق السلة
في البطولة العربية غير مؤكدة إسكواش الكويت يتألق في القاهرة

حامد العمران
الكويت  تواصل فرق نادي 
لالس����كواش اس����تعدادها في 
معسكر القاهرة للموسم اجلديد 
الودية مع  املباريات  من خالل 
الالعبني املصريني. وقد استطاع 
العب االبيض حسن عبداجلادر 
الفوز على بطلة العالم حتت 19 
سنة املصرية اماندا صبحي 1 � 3 
بواقع اشواط 8 � 11، 9 � 11، 11 � 9 
و 5 � 11 وقدم عبداجلادر مستوى 
الفتا نال اعج����اب كل من تابع 
اللقاء، واشاد املدرب العاملي امير 
وجيه باملستوى الذي وصل له 
العب االبيض متوقعا له التألق 

في املستقبل.
وقد خاض العبو االبيض عدة 
مباريات ودية مع العبي فرق 
نادي املعادي وناديي اجلزيرة 
 11 والصيد وب����رز العبا حتت 
العنزي وعبداهلل  س����نة علي 
الس����عدون بعد ان تغلبا على 
املصري املصنف رابعا في فئة 

حتت 11 سنة.
من جانبه اك����د مدير الوفد 

احمد العنزي ل� »األنباء« عبر 
اتصال تلفوني من القاهرة ان 
الى مرحلة  الالعبني وصل����وا 
البدنية  الناحي����ة  متقدمة من 
بعد تدريبات اللياقة في الفترة 
الصباحية بقيادة املدرب املصري 
املعروف محمود عبدالغني الذي 
وضع برنامجا تدريبيا لالعبني 
ومت تطبيق����ه على اكمل وجه، 
مضيفا ان العبي املدرسة يوسف 
خاطر وعبدالرزاق احمد ومحمد 
الى مرحلة  عبداجلادر وصلوا 
جيدة وبات باستطاعتهم اللعب 
بشكل رسمي في مباريات املوسم 
اجلديد، مشيرا الى ان املدير الفني 
لالبيض الباكستاني احمد جول 
اختار عشرة العبني لفريق حتت 
11 سنة ومت تسجيل مشاركتهم 
في البطولة التنشيطية املقبلة 
التي تنطلق في 25 من الشهر 
احلالي مؤك����دا ان القاعدة عند 
االبيض بخير لوجود عدد كبير 
املهيئني لتمثيل  الالعب����ني  من 
الكوي����ت بش����كل رس����مي في 

البطوالت احمللية املقبلة.

ومن جانب آخر اعرب العب 
االبيض حسن عبداجلادر عن 
سعادته لوصوله الى مستوى 
فن���ي وبدني جيد م���ا يؤهله 
لعودته الى مستواه املعهود بعد 
هبوطه في الفترة السابقة، مؤكدا 
ان كثرة املباريات واالحتكاك مع 
الالعبني املصريني خالل املعسكر 
عجلت بعودته الى مس���تواه 
متمني���ا ان يواصل ذلك خالل 
املرحل���ة املقبلة واحراز مركز 
متقدم ف���ي بطولتي العمومي 

وحتت 19 سنة املقبلتني. 
وش���كر عبداجلادر مجلس 
ادارة ن���ادي الكوي���ت وخص 
بالذكر مدير العاب املضرب عمر 
القضيبي والرئيس عبدالعزيز 
املرزوق ونائب���ه خالد الغامن 
الغامن  وامني الصن���دوق فهد 
لوقوفه���م الى جان���ب اللعبة 
وتذليل جمي���ع الصعاب التي 
تواجه الالعبني متمنيا ان تظهر 
الذي  الالئق  الفرق باملستوى 
يضمن احتالل مراكز متقدمه 

في البطوالت املقبلة.

أك���د رئيس وف���د املنتخب 
الوطني لكرة الس���لة املشارك 
في البطولة العربية ال� 20 لكرة 
السلة التي ستقام في بيروت 
بني 14 و25 س���بتمبر اجلاري 
خليل طاهر حرص جميع أعضاء 
الوفد على تقدمي صورة ايجابية 

للمنتخب خالل البطولة.
ان  ل���� »كونا«  وقال طاهر 
أزرق السلة ميتلك كل االمكانات 
واملؤه���الت لبل���وغ األدوار 
النهائية واضعا ثقته بجميع 
الالعبني واجلهاز الفني واالداري 
وقدرتهم »على حتقيق املنشود 
وابراز قدرات الشباب الكويتي 

بالصورة املطلوبة«.
وذكر ان وقوع الكويت في 
مجموعة قوية تضم فرق دول 
ش���مال افريقيا مث���ل اجلزائر 
أمر  وليبيا ومص���ر واملغرب 
يصع���ب من مهمة الكويت في 

هذه البطولة.
ولكن »على الرغم من صعوبة 
املجموع���ة فاني واثق بقدرات 
الالعب���ني على تق���دمي صورة 
مشرفة في هذه البطولة وتقدمي 
املستوى الذي يعكس قدراتهم 
ف���ي مواجهة نخب���ة الالعبني 

العرب احملترفني«.
وقال ان أزرق السلة ميتلك 
فرص��ة لبل��وغ األدوار النهائي��ة 
للبطولة على الرغم م��ن ق��وة 
املجموعة مضيفا ان هناك »أمال 
ببلوغ األدوار النهائية عن هذه 
املجموع���ة لكن ذل���ك مرهون 
بنتائج الفرق األخرى وقدرات 
العبينا الفنية تؤهلهم لتحقيق 

ما يصبون اليه«.
وذكر طاهر ان الوفد املشارك 
صدم بوفاة والد صانع ألعاب 
الفريق أحمد البلوش���ي الذي 
الث���رى صب���اح امس  ووري 
األمر الذي قد يعني عدم سفر 
الالعب مع الفريق للمشاركة في 
البطولة ما ميثل ضربة قوية 
للفريق الن الالعب يعتبر من 

ركائز الفريق.
من جانبه امتدح املدير الفني 
للمنتخب فيصل بورسلي في 
تصري���ح احلماس���ة والروح 
العالية التي كست أداء الالعبني 
التمرين���ات واملباريات  ف���ي 

االعدادية التي اقامها املنتخب 
محليا مؤكدا ثقته بقدراتهم على 
حتقيق املنشود في هذا احملفل 

العربي الكبير.
وق���ال بورس���لي ان عدم 
مشاركة البلوشي ميثل ضربة 
كبيرة للجهاز الفني اذ ان الالعب 
يعتبر من ركائز الفريق و»صانع 
العاب كبيرا وله تأثيره االيجابي 
دون تقليل من قدرات العبينا 
الالعبني  الذين ميثلون نخبة 

في اخلليج واملنطقة«.
الالعبني  وذك���ر ان عل���ى 
مسؤولية كبيرة في هذه البطولة 

ف���ي مواجهة نخب���ة الالعبني 
العرب احملترفني أصحاب املهارة 
العالية، مضيفا ان اجلهاز الفني 
سيبذل كل ما بوسعه إلظهار 
الالئقة  املنتخ���ب بالص���ورة 

واملطلوبة.
واضاف بورسلي ان أزرق 
السلة لم يسبق له الفوز على أي 
من فرق املجموعة األخرى وهي 
اجلزائر وليبيا ومصر واملغرب 
لكنه وضع ثقته بقدرات الالعبني 
على تقدمي افضل النتائج وعكس 
الصورة الالئقة عن كرة السلة 

الكويتية.

»طاولة اليرموك« يلتقي األهلي عبدالجادر يفوز على بطلة العالم ووجيه يشيد بمستوى الالعبين
والزمالك في معسكره بالقاهرة

رماية اسكوتلندا
تعسكر في الكويت

غادر أمس وفد نادي اليرموك لكره الطاولة الى العاصمة 
املصري���ة القاهرة القامة معس���كر تدريبي ملدة 10 أيام وذلك 
استعدادا النطالق املوسم اجلديد، ويرأس وفد النادي نائب 
رئيس مجلس االدارة مدير لعبة كرة الطاولة أحمد الشايجي 

نيابة عن حامد الهزمي.
وتتضمن خطه الفريق خالل فترة املعسكر بعض التدريبات 
الهدف منها رفع مستوى االعداد البدني بكل جوانبه لالعبني، 
وس���يخوض الفريق عدة مباريات مع أقوى األندية املصرية 
مثل أندية األهلي والزمالك والشمس واجلزيرة، والهدف من 
تلك املباريات توفير االحتكاك اجليد واكتساب اخلبرة اضافة 
الى تعويد الالعبني على أجواء البطوالت واملباريات الرسمية 

قبل انطالق املوسم.
 ويتك���ون الوفد من 3 إداري���ني و12 العبا واملدربني عادل 
احمد وهاني عابدين والالعبون هم يوسف التركماني وصالح 
السلطان وحسني حيات وفهد يعقوب ومحمد دشتي وعبداهلل 
املكيمي واحمد عادل وعبدالرحمن املكيمي وبدر فرحان وحسن 

بوشهري وعبدالوهاب ابل ومحمد السلطان.

يقي��م احتاد الرماية االسكوتلندي معسكرا تدريبيا على 
مجمع ميادي��ن الشيخ صباح األحمد االوملبي للرماية خالل 
الفترة من 12 الى 19 سبتمبر اجلاري حيث وصل رماة االحتاد 

أمس.
 وقال أمني الس���ر العام بنادي الرماية عبيد العصيمي ان 
مجمع ميادين الش���يخ صباح األحمد االوملبي أصبح منارة 
من أهم منارات املجمعات الرياضية الكبيرة على مس���توى 
العالم في رياضة الرماية وأصبح هدفا للعديد من االحتادات 
الدولية إلقامة معسكراتها التدريبية ملا يحمله من مواصفات 

دولية متكاملة.
 وأش���ار الى ان نادي الرماية تلق���ى العديد من الطلبات 
إلقامة معس���كرات، وانه بناء على توجيهات رئيس واعضاء 
مجلس اإلدارة فان النادي يرحب بجميع األشقاء واألصدقاء 
إلقامة معس���كراتهم في الكويت وعلى مجمع ميادين الشيخ 

صباح االحمد االوملبي.
 وأوض���ح العصيمي ان االحت���اد االجنلي��زي س���يقي��م 
معس���ك��را تدريبي��ا عل���ى املجم�����ع خ��الل الفت�رة م��ن 12 
ال��ى 19 اجل�اري وكان قد س���بق له ان أقام معسكرا تدريبيا 
ناجحا العام املاضي. كما سيستقبل أيضا كال من الشيخ أحمد 
بن حش���ر آل مكتوم والشيخ جمعه بن دملوك آل مكتوم من 
االحتاد االماراتى إلقامة معسكرهم التدريبي خالل الفترة من 

14 الى 20 اجلاري.
وأش���ار ال���ى ان احت�����اد الرماي��ة األملان���ي طلب حجزا 
إلقامة معس���ك��ر تدريب��ي لرماته خالل الفترة من 9 الى 18 

اجلاري.
كما أكد العصيمي ان نادي الرماية سيوفر كل اإلمكانيات 
املتاحة إلجناح هذه املعسكرات مبا يعكس الصورة املشرفة 

لدولة الكويت.

»هوكي الجليد« يساند »األصفر«
الوطني لهوكي  تزامن معس���كر منتخبنا 
اجلليد مع وجود القادسية في تايلند ملواجهة 
امليناء حيث تواص���ل العبو الهوكي ورئيس 
الوفد فهيد العجمي مع العبي األصفر وزاروهم 
في مقر اقامتهم وجرى تبادل األحاديث الودية 
حيث أكد العجمي أهمية وجود العبي الهوكي 
في مدرجات امللعب التايلندي لتشجيع العبي 

األصفر ومؤازرتهم في املباراة.


