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تقنية الفيديو تظهر
في المالعب الكويتية

تعادل خيطان والشباب
 ...والنصر يقسو على الجهراء ودي ًا

كتب �سامح فريد:

كتب �أمين الدرديري:

ظهرت تقنية الفار او اللجوء
للفيديو للمرة الأولى بالكويت
خ�لال امل��ب��اراة ال��ودي��ة التي
جمعت بني الكويت والريموك
وديا م�ساء اول �أم�س خالل �شكوك
احلكم حول ركلة اجل��زاء التي
احت�سبها بعد مراجعة الفيديو
مل�صلحة العميد.
ومن املقرر �أن يتم تطبيق تقنية
الفيديو يف مباريات دوري فيفا
او عدد كبري منها بح�سب ما اعلن
احتاد الكرة يف الفرتة ال�سابقة
لتكون انطالقة ر�سمية للتقنية
بالكرة الكويتية.
ويف �سياق �آخ��ر ج��رب املدير
الفني للكويت ال�سوري ح�سام
ال�سيد عدد ًا كبري ًا من الالعبني
يف امل��ب��اراة التي انتهت بفوز
الكويت بثالثية مقابل هدفني
للريموك.
و�سجل �أه���داف الكويت خالل
املباراة كل من يعقوب الطراروة
ورا����ض���ي ج��م��ال ا���ض��اف��ة �إل��ى
املحرتف �سي�سوكو فيما اعرب
اجلهاز الفني للعميد عن ر�ضاه
التام ح��ول ما قدمه الالعبون
خ�لال امل��ب��اراة وقدرتهم على
التعامل مع كل املواقف فيما
اكد على وج��ود بع�ض االخطاء
الدفاعية ال��ت��ي �سيعمل على
تفاديها يف الفرتة املقبلة وقبل
انطالقة املو�سم ر�سميا ا�ضافة
�إلى مباراة العودة �أمام ال�رشطة
العراقي يف البطولة العربية.

���ض��م��ن ا���س��ت��ع��دادات االن��دي��ة
امل��ح��ل��ي��ة ل��ب��دء مناف�سات
املو�سم اجلديد تعادل خيطان
مع ال�شباب بهدفني ملثلهما
يف املباراة التي �شهدت اثارة
ون��دي��ة ك��ب�يرة م��ن الفريقني
وح��اول خاللها كل فريق �أن
ي��ف��ر���ض ا���س��ل��وب لعبه على
االخر و�شهدت املباراة نزعة
ه��ج��وم��ي��ة ورغ��ب��ة يف الفوز
وغلب عليها الطابع الر�سمي
يف ظل اق�تراب بدء مناف�سات
املو�سم ورغ��ب��ة ك��ل الع��ب يف
حجز مكانه يف ت�شكيلة املدرب
اال�سا�سية وهو ما انعك�س بقوة
على املباراة.
واب��دى كل مدير فني �سعادته
باملباراة وما حملته من جدية
واعترب انه خرج بالعديد من
االيجابيات خاللها.
ويف ل��ق��اء ودي ث��ال��ث حقق
الن�رص انت�صارا ك��ب�يرا على
اجلهراء بثالثة �أه��داف مقابل
هدف و�شهدت املباراة ظهور
ال��ن��ج��م ال�����س��ع��ودي تي�سري
اجلا�سم العب العنابي اجلديد
وعبدالعزيز امل�شعان القادم
من نادي القاد�سية.
ويف �سياق �آخر القت ا�شادة مدرب
املنتخب اال���س�ترايل ب�أر�ضية
ملعب علي �صباح ال�سامل ر�ضا
�إدارة العنابي على جهودهم
الكبرية لظهور ار�ضية امللعب
ب�أف�ضل �صورة،حيث احت�ضن

• تقنية الفيديو على اخلط خالل ودية الكويت والريموك

وعرب اجلهاز الفني للكويت عن
ارتياحه ملا قدمه الالعبون اجلدد
يف الفرتة ال�سابقة وب�صفة خا�صة
املحرتفون الذين دخلوا ب�شكل

اليرموك يواصل

تدريباته ويستعير

التناك رسمي ًا

ي��وا���ص��ل ال��ف��ري��ق الأول ل��ك��رة القدم
بنادي الريموك تدريباته ا�ستعدادا
لبدء مناف�سات املو�سم اجلديد الذي
يامل خالله الفريق يف �أن يقدم اف�ضل
م�ستوى ممكن وينجح يف البقاء �ضمن
فرق دوري فيفا.
ويعمل اجلهاز الفني بجدية كبرية من اجل
خلق االن�سجام املطلوب والتاقلم الذي من �شانه
�أن ي�سمح لالعبي الفريق بتقدمي االداء املنتظر
ا�ضافة �إل��ى حماولة اال�ستقرار على ا�سلوب
اللعب املقرر االعتماد عليه يف املباريات
الر�سمية حيث حاول اجلهاز الفني جتربة اكرث
من ا�سلوب لعب يف الفرتة ال�سابقة وحتديدا
يف فرتة املع�سكر قبل �أن ي�ستقر على اال�سلوب
النهائي.
كما تعاقد نادي الريموك ،مع العب الكويت،
يو�سف التناك ،ملو�سم واحد على �سبيل الإعارة،
وذلك لتدعيم خط و�سطه يف رحلته بالدوري
املمتاز الذي ينطلق � 14سبتمرب احلايل.
وجاء قرار �إعارة الالعب ال�صاعد بعد خروجه
من ح�سابات اجلهاز الفني للأبي�ض ،الذي ف�ضل
منحه الفر�صة بالريموك ،من �أجل امل�شاركة مع
«�أبناء م�رشف» الكت�ساب املزيد من اخلربات.
ويوا�صل فريق الريموك حت�ضرياته للمو�سم
املقبل بقيادة امل��درب الوطني هاين ال�صقر،
عقب العودة من مع�سكر القاهرة.
ويطمح الريموك ،للبقاء بني الكبار على �أقل
تقدير يف املو�سم اجلديد ،وعدم العودة �رسيعا
لدوري الدرجة الأولى.

جيد يف اجواء الفريق وان�صهروا
م��ع بقية زم�لائ��ه��م وه��و م��ا قد
ينعك�س �إيجابا على امل�ستوى
الفني للفريق.

ا�ستاد نادي الن�رص تدريبات
املنتخب اال�سرتايل حيث متنى

جراهام مدرب ارنولد �أن تكون
ار�ضية ملعب ن��ادي الكويت

مثل ملعب العنابي وذلك قبل
لقاء املنتخبني �أم�س.

تعاقد رسمي ًا مع المعد محمد قاسم
• يو�سف
التناك

كاظمة يطلب تأجيل «سوبر الطائرة»

• كاظمة بطل الك�أ�س املو�سم املا�ضي

كتب يحيى �سيف:
من خ�لال كتاب ر�سمي ممهور
بتوقيع �أمني �رس النادي يو�سف
بو�سكندر طلب نادي كاظمة من
احت��اد الكرة الطائرة ت�أجيل
موعد مباراة كا�س ال�سوبر مع
فريق الكويت واملقرر �إقامتها
يف � 5أكتوبر املقبل وجاء هذا
الطلب ب�سبب الإ���ص��اب��ة التي
حل��ق��ت ب��امل��ع��د ع��ب��دال��رزاق
اللوغاين خ�لال م�شاركته مع

القحطاني :أسعى إلى تحقيق طموحات الجمهور
كتب �أمين الدرديري:
�أبدى خالد القحطاين الوافد اجلديد للقلعة
�سعادته باالن�ضمام لكتيبة
البي�ضاء
«العميد» متمنيا �أن يحالفه التوفيق يف
م�شواره اجلديد،و�أ�ضاف �أنه ي�سعى لأن يكون
على قدر امل�س�ؤولية و�أن يحقق �أحالم جمهور
الأبي�ض.
وي��ع��د ال��ق��ح��ط��اين� ،أح���د �أب���رز الالعبني
الكويتيني يف ال�سنوات املا�ضية ،ال�سيما
بعد انتقاله �إلى القاد�سية قادما من الدوري
العماين الذي رحل �إليه من ال�ساحل للح�صول
على بطاقته الدولية.
وي�أمل القحطاين �أن يقدم اال�ضافة املرجوة
يف �صفوف الكويت بعد �أن ح�صل على الثقة
الكاملة من جانب اجلهازين الفني واالداري
يف اعقاب التوقيع معه معتربا وجوده يف
فريق بحجم الكويت ت�أكيد ًا على قدراته
و�رشف ًا كبري ًا بالن�سبة له.
ويجيد القحطاين اللعب يف مركز الظهري
االي�رس ا�ضافة �إلى مركز قلب الدفاع ولعب
العديد من املباريات الدولية مع املنتخب
الأول ويعترب من اف�ضل الالعبني املدافعني
يف الكرة الكويتية.

• جانب من لقاء �سابق للن�رص واجلهراء

املنتخب الأول يف املع�سكر
ال�رصبي.
و�أ�شار الكتاب الى �أن النادي
�سوف يقوم بعر�ض اللوغاين
على اجلهاز الطبي فور عودته
من املع�سكر لإجراء الفحو�صات
الالزمة لتحديد مدى خطورة
الإ�صابة واملدة املطلوبة للعالج
ويف حال احتياج العالج الى
مدة تتجاوز موعد مباراة كا�س
ال�سوبر يتوجب على االحتاد
ت�أجيل املباراة املذكورة لعدم

وجود بديل وحتى يتمكن اجلهاز
الفني من توفري العب حمرتف
بدال منه خالل فرتة االنتقاالت،
وابلغ كاظمة االحتاد ب�رضورة
حتمل تكاليف ك��اف��ة الأم���ور
الت�شخي�صية والعالجية لالعب
وال��ت��ي �سوف يو�ضح النادي
تفا�صيلها فور االنتهاء من فرتة
العالج.
من جانب اخر تعاقد الربتقايل
مع العب نادي الكويت وال�ساحل
�سابقا حممد قا�سم حيث ا�ستفاد

في أولى مباريات المنتخب بـ«اآلسيوية»

«أزرق» الطائرة يواجه نظيره
اإلندونيسي بعد غد
كتب يحيى �سيف:
يلتقي منتخبنا الوطني الأول للكرة الطائرة مع نظريه
االندوني�سي يف �أول��ى مواجهات ال��دور الأول اجلمعة
املقبل �ضمن مناف�سات املجموعة الرابعة للبطولة
الآ�سيوية ملنتخبات الرجال التي ت�ست�ضيفها العا�صمة
الإيرانية طهران خالل الفرتة من  13الى � 21سبتمرب
احلايل .
وي�شارك ازرق الطائرة يف املجموعة الرابعة �إلى جانب
منتخبي كوريا اجلنوبية وباك�ستان وتقام املباريات
بنظام الدوري من دور واحد ويت�أهل الأول والثاين �إلى
ربع النهائي للمناف�سة على اللقب لفرق املربع الذهبي
وحتديد املراكز من اخلام�س للثامن لبقية املنتخبات
بينما تلعب الفرق التي لن ت�صل �إلى دور الثمانية يف
دور الرت�ضية �أ�سفل اجلدول.

• خالد القحطاين بقمي�ص العميد مع الطاقم الإداري

كاظمة من قرار االحتاد الأخري
الذي يتيح حرية انتقال الالعب
ال��ذي ي�صل ال��ى � 30سنة الى
�أي ن��اد يرغب يف اللعب معه
من دون موافقة ناديه الأ�صلي
ومبوجب ه��ذا ال��ق��رار اجلديد
انتقل العب كاظمة بوفتني الى
�صفوف العميد وجنم القاد�سية
عبدالنا�رص العنزي الى النادي
ال��ع��رب��ي واح��م��د امل�ل�ا العب
كاظمة الذي كان معارا للعربي
الى ال�شباب.

وعلى الرغم من �صعوبة املهمة وقوة وا�ستعداد الدول
امل�شاركة اال ان اجلهاز الفني بقيادة املدرب التون�سي
حممد كعبار يطمح يف حتقيق نتائج طيبة والو�صول
الى الدور الثاين والذهاب الى ابعد مرحلة يف االدوار
االق�صائية حيث يعتمد كعبار على توليفة متجان�سة
من ال�شباب الواعد واملتحم�س وبع�ض العبي اخلربة من
ا�صحاب املهارات الفردية.
وا�ستعد املنتخب للبطولة اال�سيوية من خالل املع�سكر
ال�رصبي وخا�ض عدة مباريات جتريبية كان اخرها مع
فريق �ستار بازوفاز واتاح املدرب الفر�صة مل�شاركة الـ
 13العبا املتواجدين باملع�سكر ال�رصبي واطم�أن من خالل
اللقاءات الودية على احلالة البدنية والفنية لالعبني
بالإ�ضافة الى ت�صحيح الأخطاء والرتكيز على اجلانب
اخلططي وطرق اللعب وحتقيق التجان�س واال�ستقرار
على الت�شكيلة اال�سا�سية للمباريات الر�سمية.

