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أحمد إبراهيم لحق ببعثة 
المنتخب األولمبي إلى ڤيتنام

باالنضباط والتعاون واالنسجام 
مما سهل من مهمة املدرب لتحقيق 
األه����داف املطلوبة من����ه متمنيا 
التوفيق لالعبني للوصول الى درجة 
عالية من الكفاءة التي سيبني عليها 
املدرب بريشتا خطته في بطولة 

ماليزيا.

في فندق افانا، موضحا ان بطولة 
ماليزيا تعتبر مهمة على الصعيد 
اآلسيوي قبل استكمال االستعدادات 
خلوض آسياد كازاخستان في املاتا 

أواخر العام احلالي.
من جانبه قال أمني الصندوق 
عبداهلل الغريب ان املعسكر امتاز 

عروض جيدة في البطولة.
وتابع ان املعس����كر احلالي لم 
يشهد أي إصابات باستثناء اصابة 
قائد املنتخب محمد العجمي في كتفه 
لكنه متاثل للشفاء وعاد للتدريبات 
اليومية في صال����ة امبريال التي 
تبعد 20 كلم عن مقر إقامة الوفد 

الوطني  يواص����ل املنتخ����ب 
لهوكي اجلليد معس����كره احلالي 
في العاصم����ة التايلندية بانكوك 
استعدادا خلوض بطولة ماليزيا 
املفتوحة التي تطلق في 21 لغاية 
26 اجلاري بقيادة املدرب اجلديد 
التش����يكي يان بريشتا  »القدمي« 

ومساعده توماس ماهوفسكي.
الوف����د ورئيس  وقال رئيس 
جلنة الهوكي فهي����د العجمي في 
اتصال هاتفي امس ان املعس����كر 
يسير من حسن الى أحسن بفضل 
تعاون الالعبني واجلهازين الفني 
واالداري للوصول الى مس����توى 
جيد من اللياق����ة البدنية واألداء 
الفني اجلي����د القادر على مقارعة 
املنتخبات املنافس����ة في ماليزيا 
س����عيا الى حتقيق أفضل املراكز 

والعودة باللقب على أقل تقدير.
وأضاف العجمي ان التدريبات 
ارتفعت الى مستوى التكتيك بعد ان 
أنهى املدرب بريشتا اجلانب اللياقي 
واطمأن الى املعدل املطلوب لقدرات 
الالعبني في حتديد أفضلهم للعب 
في التشكيلة باخلطوط الثالثة بغية 
حتقيق أفضل املشاركات ولتقدمي 

إصابة قائد المنتخب في كتفه وتماثله للشفاء

العجمي: »هوكي الجليد« يواصل معسكره في بانكوك 

قائد أزرق الهوكي محمد العجمي والى جانبه سالم العجمي

حيدر يؤكد جاهزية المنتخب للبطولة الخليجية رغم الهزيمة 

أزرق الناشئين يخسر أمام اإلمارات.. وقطر والبحرين يصالن اليوم
تس���تعد اللجنة املنظمة لبطولة خليجي منتخبات 
الناشئني السابعة التي ستقام في الكويت في الفترة من 
21 الى 30 اجلاري الستقبال وفود املنتخبات املشاركة التي 
سيكتمل عقدها غدا بوصول منتخبي عمان والسعودية، 

فيما سيصل اليوم منتخبا قطر والبحرين. 
ورفعت اللجنة املنظمة من وتيرة االستعداد فمن جانبه 
قال رئيس جلنة العالقات العامة بالبطولة حمزة أشكناني 
انه مت تخصيص مرافق���ني اثنني لكل وفد بحيث يكون 
احدهما مع املنتخب واآلخر مع رئيس الوفد باإلضافة إلى 
حافلة لنقل الالعبني وسيارتني لرئيس الوفد واملرافقني، 
مشيرا الى أن اللجنة أنهت جميع استعداداتها الستضافة 
احل���دث بفترة طويلة ولم يتب���ق اال اكتمال املنتخبات 

املشاركة . 
وأوضح أشكناني أن هناك بعض املنتحبات احتاجت 

إلى استخراج ڤيز لبعض املدربني واجلهاز الطبي املرافق وقد أنهت اللجنة 
الڤيز وستكون بحوزتهم حلظة وصولهم إلى أرض املطار، مبينا أن هناك 
جدوال س���يوزع على املنتخبات حلظ���ة وصولهم يبني مكان تدريبات كل 

منتخب مع التوقيت.

خسارة األزرق

من ناحية خس���ر منتخبنا الوطني للناش���ئني في آخر جتاربه الودية 
قبل انطالق البطولة  امام اإلمارات 1-3  في اللقاء الذي اقيم أول من امس 
على ستاد جابر الدولي وكان املنتخب اإلماراتي هو األفضل طوال شوطي 

املباراة وسيطر على اللعب بفضل انسجام العبيه. 
بدأ الشوط األول قويا من قبل اإلماراتيني الذين افتتحوا التسجيل  بعد 
مرور 3 دقائق عن طريق فرج جمعة الذي انفرد باملرمى ووضعها من فوق 
احلارس خليفة رحيل وبعد الهدف رتب العبو األزرق أوراقهم وأصبح اللعب 
س���جاال حتى متكن الظهير األيسر علي الزنكي من تسجيل هدف التعادل 
بعد مجهود فردي رائع توغل من خالله داخل منطقة اجلزاء وس���دد كرة 

قوية زاحفة سكنت الشباك في الدقيقة )33( لينتهي الشوط بالتعادل. 
وفي الش���وط الثاني تس���يد اإلماراتيون امللعب وهاجموا كثيرا ومن 
كرة عرضية سددها خالد درويش سكنت املقص األمين لم يتمكن خليفة 

رحيل من التصدي لها )52( ،ولم يبد األزرق أي ردة فعل 
واكتفى فقط بالدفاع حتى انه لم يصل خالل هذا الشوط 
ملرمى اإلماراتيني ولم تغير التبديالت التي أجراها املدرب 
البرتغالي أنطونيو فيوالتي شيئا في املباراة حتى جاء 
الهدف الثالث لإلمارات من كرة ثابتة س���ددها عبد اهلل 
حسن لم يحس���ن احلارس خليفة رحيل التعامل معها 
وأكملها في املرم���ى )80(، وقبل نهاية املباراة بدقيقتني  

طرد احلكم العب اإلمارات محمد سبيل. 

حيدر: مرحلة إعداد

قال مساعد مدرب املنتخب أحمد حيدر ان هذا املنتخب 
في طور اإلعداد ويحتاج إلى وقت كبير لالنسجام ويرى أن 
املنتخب تطور من مباراة إلى أخرى كما ان مباراة اول من 
امس كانت أفضل حاال من سابقاتها، مشيرا الى أن منتخبات 
املراحل السنية حتتاج لوقت كبير كي تظهر مبستواها حتى يستطيع املدرب 

تطبيق فكره على جميع الالعبني. 
وبني حيدر أن نصف املنتخب لم يلعب بسبب اإلصابات ونحن ال نستطيع 
املغامرة بهم في مباراة ودية حتى نطمئن على شفائهم 100% لكي يتمكنوا من 
املش����اركة في البطولة، موضحا أن الالعبني قدموا ما عليهم في املباراة  ولكن 
ذلك ال مينع من حدوث بعض األخطاء التي س����نعاجلها في التدريبات املقبلة 
.وأوض����ح حيدر أنه ال يعد اجلماهير باجناز في ه����ذه البطولة لكن الكويت 

كعادتها لم ولن تشارك في أي بطولة إال للمنافسة على اللقب. 

باروت : الستاد تحفة فنية 

عبر مدرب املنتخب اإلماراتي عيد باروت عن سعادته مبشاركة منتخبه 
في أول مباراة تقام على ستاد جابر . مبينا أنه رغم فوزه إال أن هناك بعض 
األمور يجب تعديلها قبل دخول منافسات البطولة الفتا الى  أن املنتخب 

احلالي يضم 3 العبني ممن شاركوا في كأس العالم للشباب األخيرة.
وأش���ار باروت الى أن املنتخب الكويتي ميلك خامات والعبني مميزين 
ولكنهم بحاجة إلى وقت لكي ينس���جموا مع بعضهم البعض، مشيرا الى 
أن هدف التعادل أربك حساباته في الشوط الثاني لكن العبيه كانوا على 

علي الزنكي حلظة تسجيله الهدف في مرمى اإلماراتقدر من املسؤولية وعادوا بالنتيجة مرة أخرى. 

أحمد حيدر

عودة العامر »تزيح« األنصاري 
أو المشعان عن األصفر

غرب آسيا. والالعبون هم: حسني 
فاضل ومساعد ندا وفهد األنصاري 
وضاري س����عيد وعامر املعتوق 
وعبدالعزيز املش����عان وس����عود 
املجمد ومحمد راشد، ولن يشاركوا 
في كأس االحتاد وس����تكون اولى 
مواجهات األصفر فيها 25 اجلاري 

أمام العربي.

املشعان ستكون ضئيلة وسيكون 
من ضم����ن االوراق الرابحة بخط 
الوسط. وس����يدخل األصفر غدا 
في معسكر داخلي بفندق الراية 
استعدادا للمواجهة بحضور جميع 
الالعبني وبعد املباراة بيوم واحد 
س����يغادر 8 العبني م����ن الفريق 
إلى االردن للمش����اركة في بطولة 

عبدالعزيز جاسم
متث����ل ع����ودة ط����الل العامر 
إلى القادس����ية بعد ش����فائه من 
اإلصابة التي حلقت به مش����كلة 
للجهاز الفني للقادسية في وضع 
التشكيلة النهائية التي ستواجه 
امليناء التايلن����دي 21 اجلاري في 
إياب الدور ربع النهائي من كأس 
االحتاد اآلسيوي وذلك لسببني، 
أولهما التألق الالفت لنجم مباراة 
الذهاب فهد األنصاري الذي كان اكثر 
الالعبني توازنا داخل امللعب وكانت 
أغلب متريراته متقنة، والثاني ظهور 
عبدالعزيز املشعان مبستوى مميز 
بعد أن كان وراء جميع احملاوالت 
اخلط����رة امام املين����اء خصوصا 
في الش����وط الثاني، وس����يكون 
على املدرب محمد إبراهيم اخراج 
األنصاري او املش����عان أو صالح 
الشيخ من التشكيلة حتى يشارك 
العامر. ويبدو أن جميع االحتماالت 
تؤرق ابراهيم، خصوصا ان العامر 
غاب لفترة طويلة، لذلك من احملتمل 
ان تكون مشاركته سلبية، كما أن 
إصابة بدر املطوع االخيرة جعلت 
نسبة مش����اركة املشعان أساسيا 
كبيرة كونه يعتبر الالعب الثاني 
بعد املطوع في صناعة اللعب وهذا 
االخي����ر لن يكون في أوج عطائه 

بسبب تأثره باإلصابة.
في اإلطار نفسه، ستمثل عودة 
الس����وري فراس اخلطيب غيابا 
آخر البرز النج����وم الذي لم يكن 
في مستواه أمام امليناء وهو حمد 
العنزي. وعلمت »األنباء« أن محمد 
ابراهيم سيركز حاليا في التدريبات 
على ان يكون اخلطيب والعنزي 
مهاجم����ي الفريق حتى يتأكد من 
مشاركة املطوع بصورة نهائية، 
اما في خط الوسط فإن مشاركة 

عبدالعزيز املشعان ظهر بشكل جيد أمام امليناء التايلندي

الساحل والشباب يواجهان التضامن والجهراء

الكويت يبدأ مشواره بكأس االتحاد أمام الفحيحيل اليوم

اليوم تصحيح اوضاعه.
اللقاء األخير يس���عى  وفي 
الساحل ملواصلة صدارته لفرق 
املجموع���ة وتخط���ي مضيفه 
الفريق  ق���دم  التضام���ن حيث 
عروضا قويه املوس���م اجلاري 
س���واء في ال���دوري املمتاز او 
البطولة التنش���يطية اذ تخطى 
اجلهراء ف���ي اجلولة األولى عن 
جدارة واستحقاق، بينما لم يقدم 
التضامن املأمول منه رمبا لعدم 
االستقرار الفني بسبب غياب عدد 
من العبيه األساسيني لالصابة 

او اإليقافات.

 وفي املقابل يرغب الفحيحيل 
في مواصلة عروضه اجليدة الفترة 
االخيرة بقيادة الوطني يوسف جالي 
حيث اس����تطاع الفوز في اجلولة 
االولى على التضامن 31 باالعتماد 
على التونسيني مهدي حرب وماهر 

عامر والنيجيري سلمون.
وفي مباراة الشباب واجلهراء 
يرغب كال الفريقني في كسب نقاطها 
على حس����اب اآلخر فالشباب قدم 
عرضا جيدا امام الصليبخات في 
اجلولة املاضي����ة وخرج متعادال 
بهدفني بينما تلقى اجلهراء خسارة 
ثقيلة من الس����احل 0-3 ويحاول 

مبارك الخالدي
تنطلق مساء اليوم في السادسة 
والنص����ف وخمس دقائق اجلولة 
الثاني����ة م����ن منافس����ات بطولة 
كأس االحت����اد للمجموعة الثانية 
باقام����ة ثالث مباريات حيث يحل 
املتصدر الساحل ب� 3 نقاط ضيفا 
على التضامن، ويلتقي الشباب مع 
اجلهراء على ملعب الصليبخات، 
ويستضيف الكويت الفحيحيل الذي 
يحتل املركز الثاني لفرق املجموعة 
وبفارق االهداف عن املتصدر، علما 
بأن املباراة هي الظهور االول للكويت 
الذي جنبته القرعة خوض مواجهات 
ال����دور االول كونه صاحب اللقب 

للنسخة املاضية من البطولة.
ويعتبر لقاء الكويت والفحيحيل 
هو االبرز في مواجهات اليوم خاصة 
الفني  لالبيض الذي يأمل جهازه 
بقي����ادة البرتغال����ي روماو اعادة 
ال����ى س����كة االنتصارات  الفريق 
التي افتقدها، فبعد البداية القوية 
للفريق في كأس الس����وبر وفوزه 
على القادسية 3-1، وبدايته املوفقة 
في بطولة الدوري املمتاز وتخطيه 
النصر 4-0 تعثر الكويت بتعادله 
مع الساحل 1-1 وخسر من العربي 

.2-0
الي����وم فرصه  وتعد مب����اراة 
مواتية ملنح العناصر البديلة في 
األبيض فرصة املش����اركة خاصة 
حارس املرمي بدر العازمي وذلك 
في ظل عدم مش����اركة البرازيلي 
كاريكا وجراح العتيقي لاليقاف، 
وميتلك روماو مفاتيح عديدة للعب 
بتواجد بشار عبداهلل وحسني حاكم 
ويعقوب الطاهر العائد من االصابة 
والبرازيلي روجيريو والعمانيان 

اسماعيل العجمي وخليفة عايل.

األبيض يبدأ جوالته بكأس االحتاد أمام الفحيحيل

نقل مباريات الفحيحيل إلى ملعبه
وافقت جلنة املس��ابقات على نق��ل جميع مباريات 
الفحيحي��ل ضمن بطولة كأس االحتاد التي كان مقررا 
ان يخوضها على مالعب اخرى وفق املقرر في جدول 
املسابقة الى ملعبه اعتبارا من اجلولة الرابعة التي ستنطلق 

في 2 من الشهر املقبل.
كما قررت اللجنة نقل مباراة الكويت والشباب ضمن 
نفس البطولة التي س��تقام 2 ديسمبر املقبل من ملعب 

الساحل الى ملعب الفحيحيل.

السليمي يغيب عن »األولمبي« في ڤيتنام
مبارك الخالدي

أصيب العب املنتخب األوملبي عبدالعزيز 
السليمي بشد عضلي سيمنعه من املشاركة 
مع املنتخب في البطولة الدولية الرباعية التي 
ستقام في ڤيتنام مبشاركة كوريا الشمالية 
واستراليا وفيتنام والتي ستنطلق بعد غد، 
وتتوجه بعثة املنتخب اليوم الى ڤيتنام قادمة 
من بانكوك. وكان االزرق قد فاز على فريق 
بانكوك غالس س����ادس الدوري التايلندي 
2-1 ويسعى اجلهاز الفني ملنتخبنا بقيادة 
الوطني ماهر الشمري ومساعده خالد احمد 
الى االس����تقرار على العناصر االساس����ية 
التي س����يخوض بها االستحقاقات املقبلة 
وفي مقدمتها دورة االلعاب االس����يوية في 
مدينة غوانزو الصينية في نوفمبر املقبل 
والتصفيات االسيوية املؤهلة الوملبياد لندن 
والتي س����تنطلق فبراي����ر املقبل. من جهة 
اخرى انضم مدافع االوملبي احمد ابراهيم 
الى بعث����ة االزرق بعد زوال الظروف التي 
منعته من الس����فر مع البعثة كما يحاول 
اجلهاز الطبي للمنتخب تأهيل الالعب حمد 

امان للمشاركة في البطولة 
الرباعية بعد االصابة 

التي تعرض لها في 
التدريبات ومنعت 
مشاركته امام الفريق 

التايلندي.


