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أحد الرماة االسكتلنديين
في مجمع

الشيخ صباح األولمبي

فرج لهيب تألق أمام االحتاد السوري

لقطة من إحدى مباريات األزرق في معسكر القاهرة

رماية اسكتلندا 
تواصل تدريباتها

في الكويت
أعرب دونال���د ماكنتوش رئيس وفد احتاد 
الرماية االسكتلندي الذي يقيم معسكره التدريبي 
مبجمع ميادين الش���يخ صباح األحمد االوملبي 
للرماية خالل الفترة من 12 إلى 19 اجلاري عن 
سعادته باختيار الكويت إلقامة املعسكر التدريبي 
لرماة وراميات االحتاد االسكتلندي بجانب رماة 
وراميات ن���ادي الرماية الذين يعتبرون ضمن 
افضل رم���اة وراميات العالم، وقال ان انتخاب 
الشيخ س���لمان احلمود نائبا لرئيس االحتاد 
الدول���ي للرماية يعتبر امرا مش���رفا للكويت 
وان تواجد الشيخ سلمان احلمود في منظومة 
االحتاد الدولي سيس���اهم في مواصلة االحتاد 
الدولي لتقدمه وس���يكون للشيخ سلمان دور 

كبير في ذلك.

وقال ان اختيار الكويت إلقامة املعسكر يعتبر 
اختيارا موفقا من قبل االحتاد وذلك لتشابه حالة 
الطقس ف���ي الكويت خالل هذه األيام مع حالة 
الطقس في الهند خالل اقامة بطولة الكومنولث 
القادمة والتي سيشارك فيها االحتاد االسكتلندي، 
وهي فرصة ممتازة لكي يتعود رماتنا على مثل 

هذه األجواء قبل املشاركة في البطولة.
وأما عن مجمع ميادين الشيخ صباح األحمد 
االوملب���ي للرماية فقال ماكنتوش انه رائع جدا 
وحجمه كبير وال يوجد مثيله في اململكة املتحدة 
ويوجد باملجم���ع جميع ما يحتاجه الرامي من 
أدوات رماية وأهداف وأجهزة الكترونية الحتساب 
النتائج مضيفا ان املجمع يحتوي على تقنيات 

عالية جدا كما هي األهداف االلكترونية.

محاوالت للتجديد لعباس.. والكندري يعود للكويت

»يد« الصليبخات يلتقي السويس بالقاهرة
املخول باتخاذ القرار املناس����ب 
بحق النادي اوال ثم بحق الالعب 
ون����ادي الصليبخ����ات يرحب 
بأي العب م����ن املمكن ان يفيد 

الفريق.
وكش����ف غلوم ان احملاوالت 
مازالت جاريه مع نادي التضامن 
من اجل جتديد اعارة العب اخلط 
الذي لعب  اخللفي فواز عباس 
للصليبخ����ات املوس����م املاضي 
وظهر بش����كل جيد مشيرا الى 
انه على الرغم من رغبة الالعب 
في التدريب م����ع الفريق اال ان 
إدارة الن����ادي واللعبة ملتزمة 
بتطبيق األعراف الرياضية بعدم 
التفاوض مع الالعب مباش����ره 
ولكن مع مجلس اإلدارة لكي ال 
يتم التأثير على الالعب وإبعاده 

عن تدريبات ناديه.
وأشار غلوم الى ان مساعده 
عباس طه ومدرب احلراس محمد 
غ����امن يقوم����ان بواجبهما على 
أكمل وجه ما ساعد في انضباط 
الالعبني بالشكل املناسب، مؤكدا 
ان العمل اجلماعي بروح األسرة 
الواحدة دائما ما تكون نتيجته 

النجاح.

اخذ موافقة الكويت على جتديد 
اإلعارة، مشيرا الى ان احد األندية 
أجرى اتصاالت بالالعب وأغراه 
مببلغ مادي لينتقل الى صفوفه 
مستنكرا هذا التصرف من هذا 
الن����ادي مؤك����دا ان نادي 
الكويت ف����ي النهاية هو 

ال����ى الصليبخات احمد  املعار 
الكندري في طريقه للعودة الى 
الكوي����ت بعد إب����داء رغبته في 
عدم التجدي����د وهذا قرار يعود 
لالعب خاص����ة ان الصليبخات 

الدائرة الى جانب بروز الالعبني 
القطان ومشعل دويسان  احمد 
السابق  الكويت  وحارس نادي 
مبارك يوسف الذي سيكون عونا 
لزميليه تركي اخلالدي وخالد 

مدوه.
وذكر غلوم ان العب الكويت 

حامد العمران
يواص����ل الفريق األول لكرة 
اليد بنادي الصليبخات إعداده 
للبط����والت احمللي����ة من خالل 
الذي يقيمه  املعسكر اخلارجي 
في القاهرة حيث سيلعب اولى 
مبارياته الودية االحد املقبل مع 
فريق السويس على صالة ستاد 

القاهرة الرئيسية.
من جانبه أكد مدرب الفريق 
خالد غلوم ان البرنامج التدريبي 
يس����ير وفق اخلطة املوضوعة 
م����ن قبل اجله����از الفن����ي وان 
الفت����رة املاضي����ة كان التركيز 
البدني من  فيها على اجلان����ب 
أقيمت  التي  التدريب����ات  خالل 
بالكويت، وبدأنا اجلانب الفني 
في القاهرة على ان يتم التطبيق 
الفعلي خالل املباريات التجريبية 
ومباريات البطولة التنشيطية، 
مش����يرا الى ان الالعبني اجلدد 
املنضمني للفريق بدأوا يتأقلمون 
وخاصة الالعب عمران حاجيه 
الذي ميتاز باللعب القتالي في 
اجلانب الدفاعي الى جانب إتقانه 
اللع����ب الهجومي وهو ما ينبئ 
مبولد العب دولي جديد في مركز 

اليرموك وخيطان لمداواة 
جراحهما في كأس االتحاد اليوم

مبارك الخالدي
يلتقي مساء اليوم في السادسة والنصف فريقا اليرموك وخيطان 
على ستاد ثامر بنادي الس���املية في اطار مواجهات اجلولة الثانية 
م���ن املجموعة االولى لبطولة كأس االحت���اد، ويحتل الفريقان ذيل 
الترتيب العام لفرق املجموعه لتعرضهما خلس���ارتني ثقيلتني في 
اجلولة االولى حيث خس���ر اليرموك من الساملية 0 � 3 وخيطان من 
النصر0 4 ويسعى كال الفريقني ملداواة جراحه على حساب خصمه 

واالبتعاد عن مؤخرة الترتيب.
وم���ن املفترض ان تقام ف���ي هذه اجلولة مبارات���ني بني العربي 
والقادس���ية وكاظمة والنصر لكنهما تأجال إلى 25 الش���هر اجلاري 
بسبب مشاركة القادسية وكاظمة في كأس االحتاد اآلسيوي، حيث 
ش���ارك القادس���ية أمام امليناء التاينلدي في بانكوك وتعادل سلبيا 
دون أهداف أمام كاظمة، فش���ارك أول من أم���س امام فريق االحتاد 
السوري وخسر 2 � 3، وكان من الصعب ان يخوض مباراتيهما في 

البطولة نظرا لإلرهاق.
 ومن املتوقع ان حتفل املباراة باالثارة عطفا على اللقاءات الكثيرة 
التي جمعت الفريقني ضمن مباريات دوري الدرجة األولى، ويسع��ى 
اجله��از الفني خليطان بقيادة الوطني فوزي ابراهيم إلثبات أحقيته 
بتص�����در دوري الدرجة األول��ى ب� 9 نقاط دون خس���ارة وجتاوز 

اخلسارة الكبيرة من النصر برباعية.
ويضم خيطان مجموعة متجانس���ة من الالعبني جتيد التحرك 
بش���كل جماعي هجوما ودفاعا بقيادة البرازيلي لويس واملهاجمني 

محمد عثمان ومحمد يوسف.
وفي املقابل يحاول مدرب اليرموك الصربي تومس���الف كاراسي 
كس���ب نقاط املباراة إلدراكه ان اليرامكة بحاجه لتذوق طعم الفوز 
األمر الذي يس���اهم في رفع الروح املعنوي���ة لالعبني ومينح الثقة 
للجهاز الفني الذي اس���تطاع ان ميزج اخلبرة بالعناصر الش���ابة. 
ويعتمد كاراسي على خبره احمد هاني ومهند االنصاري وعبداهلل 
الطاهر وماجد خزمي وعبدالعزيز الفيل���كاوي في إدارة دفة اللعب 

أثناء املباراة.

حسين: سنذهب إلى األردن للمنافسة على لقب »غرب آسيا«
عبداهلل العنزي

قال مدير األزرق أس���امة حس���ني ان 
مشاركة االزرق الرديف في بطولة غرب 
آسيا املقررة اقامتها خالل الفترة من 24 
سبتمبر اجلاري الى 4 أكتوبر املقبل في 
العاصم���ة األردنية عمان، س���تكون من 
اجل املنافسة على اللقب وليس من اجل 
املشاركة فقط، فمنتخب الرديف سبق ان 
أقام معسكرا اعدادايا في القاهرة مؤخرا 
من اجل اإلعداد لهذه البطولة، لذلك فإن 

األزرق طامح للمنافسة على اللقب.
وبني حسني ان اجلهاز الفني لألزرق 
يريد من خالل هذه البطولة كسب بعض 
النقاط الفنية من خالل جتربته لعدد من 
الالعبني املختارين للمنتخب األول والذين 
لم يلعبوا في املباريات التجريبية األخيرة، 
هذا باإلضافة الى امكانية استدعاء أي العب 

من املنتخب الرديف الى األزرق .
وأشار حسني الى ان عدم جتمع منتخب 
الرديف واملغادرة مباش���رة الى األردن ال 
يعني عدم اإلعداد اجليد للبطولة فالالعبون 
اآلن مع أنديتهم وهم في مستوى لياقي 
جيد، هذا باإلضافة الى ان اجلهاز الفني ال 
يحتاج الى جتربة اي العب من الالعبني 
املستدعني، وهو لديه فكرة كافية عنهم من 
معسكر القاهرة. وأملح حسني الى ان نظام 
القرعة خدم األزرق كثيرا حيث سيشاهد 
منتخبي األردن وس���ورية في مباراتهما 

األولى على ان يلعب معهم الحقا، وهذا االمر 
سيعود بالفائدة على اجلهاز الفني من اجل 
معرفة نقاط القوة والضعف لدى املنتخبني. 
وكان احتاد الكرة قد سمى الوفد املغادر 
الى العاصمة األردنية السادسة حيث من 
املقرر ان يغادر الوفد 22 اجلاري وسيرأس 
الوفد عضو اللجنة الفنية والتطوير يوسف 
اليتامى ويضم كال من اسامة حسني مديرا 
للمنتخب، وعلي محمود مشرفا ومبارك 
العجمي وحسني بوحمد مسؤول عالقات 
عامة وغوران توفاريش مدربا وعبدالعزيز 
حمادة مساعدا له وزافيتشا بييتش مدربا 
البناي  املرم���ى ود.عبداملجي���د  حلراس 
اخصائي عالج طبيعي ود.علي الشمالي 
طبيب املنتخب، هذا باإلضافة الى 20 العبا 
وهم: خالد الرشيدي وحميد القالف وحسني 
فاضل ومحمد راشد ويوسف ناصر ومحمد 
فريح وعامر املعتوق ومساعد ندا وناصر 
الوهيب واحمد عبدالغفور وضاري سعيد 
وفهد االنصاري وعبداهلل الشمالي وعلي 
اشكناني وعبداهلل البريكي وسعود املجمد 
وحسني املوسوي وعبدالعزيز املشعان 

وفهد العنزي وجراح العتيقي.

الحكم محمود إلى األردن

يغادر احلكم الدولي علي محمود إلى 
األردن لقيادة مباريات بطولة غرب آسيا 

التي تنطلق 24 الشهر اجلاري.

الرديف يغادر 22 الجاري دون تجمع

لهيب يُبقي على آمال كاظمة حتى األربعاء

في الدقيق����ة الرابعة من الوقت 
احملتس����ب بدل الضائع بعد ان 
نفذ ركلة حرة بإتقان ووضعها 
على ميني احل����ارس االحتادي، 
ليعزز من حظ����وظ فريقه في 

مباراة االياب.

الدقيقة األخيرة من عمر املباراة 
بعد ان سدد الكرة العرضية التي 
اتته الى مرمى كنكوني القريب 
»90«، وأبى ف����رج لهيب اال ان 
يعيد األمور الى نصابها ويسجل 
اله����دف الثان����ي لكاظمة وذلك 

بني قدميه مح���رزا الهدف األول 
لكاظمة »73«.

املباراة تسير  وبينما كانت 
نحو فوز االحتاد بهدفني مقابل 
هدف عزز صالح شحرور تقدم 
فريق����ه بهدف ثال����ث وذلك في 

بهدف ثان »63«، وسريعا رتب 
كاظمة أوراقه بغية تقليل الفرق 
واستطاع البديل عبداهلل الظفيري 
ان يحقق ذلك بعد ان تلقى كرة 
بينية جميلة من فرج لهيب لينفرد 
باحلارس االحتادي ويضعها من 

غباش من إضافة الهدف الثاني 
لفريقه اثر تس���ديدة قوية من 
خارج منطقة اجلزاء لم يستطع 
ش���هاب كنكون���ي التصدي لها 
اليسرى  العليا  الزاوية  لتسكن 
من مرم���اه معلنة تقدم االحتاد 

اكث���ر م���ن التقدم ال���ى مناطق 
االحتاد السوري، وأجرى مدرب 
كامة ميالن ماتشاله تبديال ذكيا 
الفهد غير املوفق  باخراجه فهد 

وإدخاله لعبداهلل الظفيري.
وجنح الع���ب االحتاد محمد 

من الكرات االحتادية.
وفي الشوط الثاني اثر النقص 
العددي في صفوف كاظمة على 
حت���ركات العبيه فم���ال كل من 
الكين���ي محمد جم���ال ونواف 
احلميدان الى املساندة الدفاعية 

عبداهلل العنزي
حافظ مهاج���م كاظمة فرج 
لهيب على آمال البرتقالي عندما 
جنح في تس���جيل هدف فريقه 
الثاني في مرمى مضيفه االحتاد 
السوري في الوقت بدل الضائع 
لتنتهي املباراة بخسارة كاظمة 
2 � 3 وذل���ك في لقاء الذهاب من 
الدور ربع النهائي لكأس االحتاد 
السوري، ومن املقرر ان يخوض 
الفريقان مباراة االياب االربعاء 
املقبل. وبفضل هدف لهيب املتأخر 
سيتعني على البرتقالي ان يفوز 
بهدف وحيد فقط ليتأهل الى الدور 

نصف النهائي من البطولة.
وكان ابرز ما جاء في الشوط 
األول وبال���ذات في نهايته ركلة 
اجل���زاء التي احتس���بها احلكم 
االماراتي محمد عبدالكرمي ضد 
كاظمة وحامت حولها الشكوك 
وذل���ك بعد ان اصط���دم مهاجم 
االحتاد فرينوي مبدافع كاظمة 
ابينا م���ن اخلل���ف والكرة في 
أحضان كنكوني ليطلق احلكم 
الصافرة محتس���با ركلة جزاء 
في نهاية الشوط باالضافة الى 
طرد ابينا، واستطاع عبدالقادر 
الى هدف السبق  دكة ترجمتها 

لالحتاد »44«.
وبخ���الف الهدف فان كاظمة 
جنح في تقدمي شوطا أول جيدا 
للغاية وبرز من الفرق فهد العنزي 
الذي شكل خطورة كبيرة على 
مدافعي االحتاد السوري من اجلهة 
اليمن���ى، فيما ازعجت حتركات 
فرج لهيب دفاع االحتاد السوري 
كثي���را، ولوال ركلة اجلزاء التي 
احتسبها احلكم االماراتي ملا جنح 
االحتاد في تسجيل اسبقيته في 
هذا الشوط بفضل براعة احلارس 
شهاب كنكوني الذي تصدى لعدد 

سجّل هدف البرتقالي الثاني في مرمى االتحاد السوري

ماتشاال راض عن األداء
وتيتا يستبعد التأهل

قال مدرب كاظمة ميالن ماتشاال إن 
المباراة كانت مثيرة وأنا راض عن أداء 
فريقي رغم الخسارة، خاصة أننا سجلنا 
هدفين رغم أننا كنا نلعب بعشرة العبين 
مشيرا إلى أن األخطاء الدفاعية منحت 
االتحاد الفرص للتس���جيل ومنحتهم 
الحافز في الشوط الثاني حيث فرضوا 
سيطرتهم على المباراة. مبينا ان مباراة 
اإلياب ستكون صعبة حيث ان المنافسة 
ما زالت مفتوحة وسنبذل ما في وسعنا 

من أجل التعويض.
من جانبه قال مدرب االتحاد السوري 
تيتا فاليريو إن الفوز 3 � 2 أو 3 � 1 يبقى 
فوز وسيمنحنا أفضلية في مباراة اإلياب 
وفرصتنا في التأهل صعبة رغم عودة 
الثالثي الموقوف في المباراة المقبلة 

والذي سيمنحنا قوة دفاعية أكبر.
وأضاف ان الفريق شهد 9 تغييرات 
في التش���كيلة منذ المب���اراة األخيرة 
أمام الكويت في دور ال� 16 وهذا األمر 
أثر علينا كثيرا، مش���يرا إلى ان خط 
الوسط كان بطيئا وسجل كاظمة هدفين 
نتيجة أخطاء الدفاع قائال »قلت سابقا 
ان األخطاء الدفاعي���ة قد تؤثر علينا 
وهو ما حصل الليل���ة، ولكن حارس 
المرمى لعب بصورة جيدة وساعدنا 

على الفوز.

أحمد الكندري يقترب من العودة لألبيض


