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يخوض منتخبنا الوطني األول لكرة القدم في الـ 6 من مساء اليوم 
تدريبه األول على معلب أمير ســــنتر ستوديوم في مدينة سيدا في 
انطاليا التركية، حيث من املقرر ان يصل وفد األزرق إلى تركيا فجر 
اليــــوم األمر الذي جعل مدرب األزرق نبيــــل معلول يكتفي بتدريب 
مســــائي واحد على أن تكون باقــــي التدريبات على فترتني في األيام 

املقبلة، وذلك ضمن استعدادات األزرق لتصفيات آسيا 
املوحدة واملؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 
2018 ونهائيات كأس آســــيا في اإلمارات 2019، حيث 
سيلتقي منتخبنا مع ميامنار والوس في التصفيات 
3 و8 سبتمبر على التوالي ضمن منافسات املجموعة 
السابعة والتي تضم أيضا لبنان وكوريا اجلنوبية، 
وكان األزرق قد حتصل على 3 نقاط ثمينة من لبنان 
في بيروت في انطالق التصفيات. وسيقيم منتخبنا 

في فندق سنس ديلوس هوتيل.
إلى ذلك قام اجلهاز الفني املســــاعد بتسليم مدرب املنتخب نبيل 
معلــــول اختبارات اللياقة لكل العب ومــــدى حاجة الالعب جلرعات 
لياقيــــة أخرى حتى يصل ملعدل اللياقة املطلوب قبل االســــتحقاقات 
الرســــمية، حيث كانت لياقة بعض الالعبني مرتفعة بسبب حرصهم 
علــــى التوقف خالل فترة الصيف في األندية الصحية ما أثار إعجاب 

املدرب معلول.

مــــن جهته، قال مدير املنتخب فرج نفاع أنه ال توجد أي مشــــكلة 
تخــــص تفرغات الالعبني، حيث مت االنتهاء من هذا اإلجراء مع نهاية 
رمضان الســــابق لذلك ال يوجد أي عذر عن عدم االنضمام لألزرق إال 
في بعض احلاالت الطارئة الشــــخصية أو العائلية، مشــــيرا إلى ان 
فترة اإلعداد ستكون كافية الستعادة الالعبني للياقتهم البدنية، حيث 
ســــتكون التدريبات على فترتني صباحية ومسائية باستثناء اليوم 

األول لتجنب الالعبني لعامل اإلرهاق جراء السفر.
وبــــني نفاع ان اجلدول املوضوع حاليا للمباريات 
الودية مبدئيا ســــيكون مباراتني مع هونغ كونغ في 
9 و15 الشــــهر اجلاري وفي 20 مــــع املنتخب الليبي، 
مشــــيرا إلى ان مواجهة املنتخب البحريني لم تعتمد 
بسبب عدم رغبتهم بخوض املواجهة، الفتا في حال 
تواجد مواجهة رابعة سيتم تقدمي مواجهة هونغ كونغ 
الثانية يوما واحدا وتأخير مواجهة ليبيا يوما على 
ان تدخل املواجهة الرابعة بينهما حتى يستفيد منها 
جميع الالعبني قبل مغادرة العبي القادسية والكويت 
واللذين تنتظرهما مواجهة حاسمة في ذهاب ربع نهائي كأس االحتاد 
اآلسيوي، حيث سيواجه األصفر اجليش السوري 25 اجلاري، فيما 

يواجه األبيض كيتشي من هونغ كونغ 26 منه.
ومتنى نفاع ان يسير املعسكر وفق املخطط له وان يحقق النتائج 
املرجوة من خالل االســــتفادة من التدريبات واملباريات الودية حتى 

يتمكن األزرق من الظهور بشكل مميز في التصفيات اآلسيوية.

البحث عن مواجهة 
ودية رابعة بداًل 

من البحرين

األزرق يتدرب 
على »أمير سنتر« اليوم

»اليد« وزع املناصب

التركية اســـتعدادا  ازميـــت 
خلوض االستحقاقات املقبلة 
وفي مقدمتها مواجهة فريق 
كيتشـــي من هونغ كونغ 26 
الشهر اجلاري في ذهاب الدور 
النهائي لبطولة كأس  الربع 

االحتاد اآلسيوي.
املقـــرر أن يخوض  ومن 
األبيض خـــالل تواجده في 
تركيا 3 مباريـــات ودية مع 
الســـعودي 5 اجلاري  هجر 
الســـعودي 9 منه  واالتفاق 
ويختتم مبارياته في لقاء احلد 

إبراهيم وصل تركيا وقاد تدريب الكويت
البحريني 13 اجلاري على أن 
تعود بعثة الفريق إلى البالد 
15 منه ثم يواجهه القادسية 
في ختام برنامجه اإلعدادي 

20 الشهر اجلاري.

مبارك الخالدي

وصل مدرب الكويت الوطني 
محمد إبراهيم إلى تركيا قادما 
من لندن بعد رحلة عالج، حيث 
توجه إلى مدينة ازميت مقر 
بعثة الفريق األول للكرة بنادي 
الكويت وباشر مهامه في قيادة 
تدريب الفريق في احلصتني 
الصباحية واملسائية، وتسلم 
إبراهيـــم التقريريـــن الفني 
واإلداري املقدمني من مساعد 
املدرب الكرواتي زادكو ومدير 
الفريق عادل عقلة لالطالع على 
نتائج املرحلة األولى للبرنامج 
اإلعدادي للفريق والتي بدأت 
في الـ 12 من الشـــهر املاضي 
وتخللهـــا مبـــاراة جتريبية 
الشباب  أمام منتخب  واحدة 

وفاز فيها األبيض 0-3.
واطمأن إبراهيم على العبيه 
املتواجديـــن في تركيا مبديا 
شـــكره وتقديره على الروح 
العاليـــة لاللتزام التي أبداها 
التي  فـــي املرحلة  الالعبون 

سبقت وصوله.
وفي سياق متصل، يواصل 
)هاني الشمري(الفريق  تدريباته في مدينة  محمد إبراهيم مع عادل عقلة في تدريب سابق  

منها أوروبا وآسيا وأفريقيا 
والشـــرق األوســـط خاصة 
ان الفريق قـــد احتل املرتبة 
الثالثة على مستوى قارة آسيا 
بعد إيران واليابان منذ عدة 
سنوات، متمنني دوام التوفيق 

لشبابنا الواعد.
وأكدت »اخلليج للتأمني« 
ان برنامج املسابقات الرياضية 
التي سيشارك فيها منتخبنا 
الوطنـــي للدراجات الهوائية 
الدولي  الشارقة  سيكون في 
العربية  للدراجات باإلمارات 
املتحدة من 21 - 24 نوفمبر 
2015 وســـتكون هناك جولة 
أخرى في اخلليج وســـلطنة 
العربية  عمـــان واإلمـــارات 
املتحدة وقطر، 3 - 13 ديسمبر 
2015 وجولـــة في دوله قطر 
من 16 - 19 ديســـمبر 2015 
العام  لهـــذا  وجولة اخلليج 

في الكويت.
وهنأت اخلليـــج للتأمني 
وإعادة التأمني براك درويش 
وذلك حلصوله على امليدالية 
 Wake الذهبية في مسابقة الـ
Board والتـــي أقيمـــت فـــي 

جمهورية الصني الشعبية.

»اخلليج للتأمني« ترعى  »الدراجات الهوائية« 
Wake Board و تهنئ درويش بـ»ذهبية« الـ

وقالت الشركة أن حصول 
درويش على امليدالية الذهبية 
في مســـابقة )كويك ســـلفر 
وروكسي wakefest 2015 هونغ 
كونغ( التي أقيمت في هونغ 
كونغ 18-20 يوليو اجلاري 
في حديقة تاي بو الصينية، 
هو إجناز كبير يسجل لشباب 
ورياضيي الكويت املميزين.

أنهـــا  الشـــركة  وأكـــدت 
ســـتواصل إطـــالق ودعـــم 
املبادرات في كافة املجاالت على 
النحو الذي يعزز اضطالعها 
بدور فعال ونشط في ميدان 

املسؤولية االجتماعية.
وأوضحت الشركة التزامها 
بتوفير الدعم للمبادرات التي 
تعود بالنفـــع على املجتمع 
الكويتي انســـجاما وترجمة 
الراســـخ وقناعتها  إلميانها 
التامـــة بضـــرورة أن تكون 
عضوا فاعـــال وإيجابيا على 

الصعيد املجتمعي.

أعلنت مجموعة اخلليج 
للتأمني عن رعايتها ودعمها 
الوطني  الكويـــت  ملنتخـــب 
ملسابقات مشروعات الدراجات 
الهوائية والتي ستقام في عدة 
مواقع من دول مجلس التعاون 
اخلليجي، اذ تهتم الشركة بدعم 
املواهب الشبابية وتعزيزها ملا 
فيها من مصلحة عامة، مؤكدة 
ان دعم هذه املواهب من أهم 
البرامج الرياضية واالجتماعية 

للشركة.
وفي معرض تعليقه على 
هذه املشاركة، قال مدير إدارة 
االتصال املؤسسي وعالقات 
املســـتثمرين فـــي مجموعة 
اخلليج للتأمني خالد مشاري 
السنعوســـي: »تأتي رعاية 
مجموعة اخلليج للتأمني لهذا 
الســـباق في إطار االستمرار 
فـــي مبادراتها املتواصلة في 
مجال دعم الفعاليات الرياضية 
واالجتماعية في الكويت. إننا 
نعلق أهمية كبيرة على دعم 
وتعزيـــز الثقافة املجتمعية 
في شـــتى املجـــاالت ومنها 
الرياضيـــة والصحيـــة من 
أجل حتقيق التنمية الشاملة 
واملستدامة التي تتطلع إليها 
الكويـــت ألجيالهـــا احلالية 

واملستقبلية«.
وأكد السنعوسي حرص 
الدائم على توفير  املجموعة 
كل أوجه الدعم والرعاية لكل 
األنشطة والبطوالت، واحلمالت 
الشبابية الهادفة إلى االرتقاء 
بالوعي املجتمعي والرياضي 
والصحـــي واالقتصادي في 
الكويت، ومبا يثري ويشجع 
الطاقات واإلبداعات لشباب 
الكويت فـــي جميع امليادين، 
وذلك لقناعة الشركة الكاملة 
الراســـخ جتـــاه  وإميانهـــا 
املسؤولية االجتماعية، على 
نحو يساهم في حتقيق قيمة 

حقيقية للوطن واملجتمع.
الى  وأشـــار السنعوسي 
الوطني  الكويت  أن منتخب 
ملشروعات الدراجات الهوائية 
واملسجل لدى االحتاد الدولي 
للدراجات الهوائية في سويسرا 
اللجنة  يتنافـــس لصالـــح 
الكويتية للدراجات الهوائية 
التي ستمنحه فرصة هائلة 
درويش في املركز األولللفوز بسباقات في عدة قارات 

 خالد السنعوسي وعبدالعزيز األنبعي مع عبداهلل الشمري

تأجيل معسكر القادسية 
يومًا واحدًا..  واجلزيرة 
يدخل على خط الوديات

التقرير الطبي يحدد مغادرة عجب إلى اإلمارات وإصابة املجمد والرياحي بكدمة

عبدالعزيز جاسم

دخل العب وسط القادسية طالل العامر في 
تدريبات فريقه مساء أول من امس بعد ان غاب 
عنها في الفترة املاضية بسبب وعكة صحية 
أملت فيه مؤخرا، فيما تعرض املهاجمان سعود 
املجمد واحمد الرياحي لكدمة لن متنعهما من 
دخول تدريبات اليوم، بينما لم تتضح الصورة 
بشـــأن مغادرة فيصل عجب مع الفريق إلى 
معسكر اإلمارات بعد اكتشاف وجود »حصوة« 
حيث ينتظر اجلهاز الفني تقرير اجلهاز الطبي 
لكي يقرر مغادرته مـــع الفريق أو بقاؤه من 

اجل مواصلة العالج.
إلى ذلك من املقرر أن يؤجل اجلهازان الفني 
واإلداري مغادرة القادسية إلى مدينة أبوظبي 
يوم واحـــد لتصبح 6 اجلاري بدال من 5 منه 
وذلك خلوض الالعبني ملواجهة ودية غدا امام 
أزرق الشباب وبالتالي سيمنح الالعبني يوم 
راحة قبل املغادرة إلى اإلمارات التي ستدرب 

فيها الفريق مباشرة بيوم الوصول.
وفي نفس السياق، وبعد االتفاق مع مواجهة 
القادسية السعودي 8 اجلاري ودربي اإلماراتي 
12 منه تقرر خوض مواجهة ودية بني اإلمارات 
أو اجلزيرة اإلماراتي ستتضح الصورة النهائية 
بشـــأن مواجهة أي منهما اليوم حيث مازالت 
املفاوضات جارية بني كل من اجلهاز اإلداري 

لألصفر وفريقي اإلمارات واجلزيرة.

أحمد السالمي

اعتمدت اللجنة املؤقتة إلدارة شـــؤون 
احتـــاد كرة اليد توزيـــع املناصب فيما 
بينها، حيث يتولى بدر ذياب الرئاسة، 
ومبارك القحطانـــي نائب الرئيس، 
وعلي بوهندي أمينا للســـر العام، 
وفيصـــل باقر أمينـــا للصندوق 

وجديع املطيري عضوا.
وتأتي هذه اخلطوة تنفيذا للقرار 
الصادر عن االحتاد الدولي لكرة 
اليد الذي قرر حل املجلس السابق 
برئاســـة ناصر صالح بومرزوق 
نتيجة عدم متكن املجلس من اعتماد 
النظام األساسي اجلديد لالحتاد بعد 
جمعيتني عموميتني لم يحضرهما أحد 

وهو ما أفقد االحتاد شرعيته.
وبذلك سيتولى األعضاء اخلمسة مسؤولية 
إدارة وتســـيير شـــؤون االحتاد وعقد جمعية 
عمومية غير عادية العتماد النظام األساســـي اجلديد 

والدعوة إلقامة انتخابات جديدة في العام 2016.

»الرماية« يشارك في بطولة كأس العالم
وذكر ان الوفد املشارك في 
البطولة يضم 25 راميا ورامية 
الى جانب مدير املنتخب محمد 
الفنية  الديحاني والكــــوادر 

والطبية.
وثمن احمد جهود رئيس 
االحتاد اآلســــيوي ورئيس 
الشرف لنادي الرماية الشيخ 
مــــن اجل  ســــلمان احلمود 
االرتقاء بالرماية ووصولها 

الى افضل املستويات.

وأشاد بالدعم الذي يقدمه 
املدير العــــام للهيئة العامة 
للشــــباب والرياضة الشيخ 
احمد املنصور واملسؤولون 
في الهيئــــة لرياضة الرماية 
وحرصهم على تذليل العقبات 
التــــي تعترضها ســــواء في 
النادي للبطوالت  استضافة 
الدولية واآلسيوية والعربية 
أو املعســــكرات واملشاركات 

اخلارجية.

صعوبة املنافسة في البطولة 
نظرا ملشــــاركة افضل رماة 

العالم فيها.
وأوضح ان املنتخب يقيم 
معسكره التدريبي حاليا في 
اذربيجان قبل مشاركته في 
البطولة وذلك إلجراء تدريباته 
على ميادين الرماية هناك في 
مختلف املسابقات والدخول 
فــــي اجــــواء هــــذه البطولة 

املهمة.

يشارك منتخبنا الوطني 
للرمايــــة فــــي بطولة كاس 
العالم ألسلحة )اخلرطوش( 
التــــي تنطلق  والرصــــاص 
فعالياتهــــا اخلميس املقبل 
وتستمر عشرة أيام في مدينة 

)جباال( األذربيجانية. 
 وقال عضو نادي الرماية 
ورئيس الوفد د.نضال احمد 
لـ »كونا« ان املنتخب يتطلع 
الى احراز مراكز متقدمة في 

البطولة التي يشارك فيها 1518 
راميا ورامية ميثلون 83 دولة 

من مختلف قارات العالم.
وأكد حرص رماة الكويت 
على اقتناص بطاقات التأهيل 
املراكز  املتوافرة ألصحــــاب 
األولى في البطولة للمشاركة 
فــــي دورة األلعاب األوملبية 
املقبلة في البرازيل 2016 معربا 
عن األمل بان يوفق رماته في 
تسجيل أفضل النتائج برغم 


