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 استعدادًا لبطولة غرب آسيا في األردن

 الالعبون سينضمون للتدريبات خالل األيام القادمة

 أزرق الناشئين يخسر أولى مبارياته الودية في سلوڤاكيا

 ١٧ العبًا في انطالق تدريبات األصفر

  مبارك الخالدي
  خسر ازرق الناشئني مباراته 
االولــــى في معســــكره االعدادي 
في ســــلوڤاكيا من فريق بشتني 
حتت ١٩ سنة بهدفني دون رد في 
املباراة التــــي اقيمت نهار امس. 
وقــــدم االزرق عرضا طيبا على 
الرغم من خسارته، اذ امتاز الفريق 
السلوڤاكي بالبنية اجلسمانية 
القوية وطول القامة. من جانبه، 
اكد مدرب املنتخــــب عبدالعزيز 
الهاجري في اتصال مع «األنباء» ان 
احلالة البدنية واملعنوية لالعبني 
جيدة جدا وقدموا مباراة كبيرة 
امام الفريق السلوڤاكي ولم نكن 
ننظر للنتيجة بقدر االطمئنان على 

اداء العبينا الذين قدموا تكتيكا 
رائعا حاز قبول املتابعني وجتربة 

كانت مفيدة لنا بشكل كبير.
  واضاف الهاجري اننا مازلنا في 
مرحلة االعداد، اذ قمنا باستبدال 
عدد من الالعبني اثناء املباراة ولم 
نصل بعد الى مرحلة االستقرار 
على التشكيلة املناسبة، والسبب 
االقبال الكبير من الالعبني على 
بذل كل ما في وسعهم والتنافس 
التشــــكيلة  الحتــــالل مركز في 
النهائيــــة، وخير دليل ظهورهم 
اليوم (امس) امام بشتني بشكل 
الى  الفت، واستطاعوا الوصول 
مرمى اخلصم اكثر من مرة حتى 
ان الهدف الثاني للخصم جاء من 

ركلة جزاء، كما اعطينا التعليمات 
باالبتعاد عن االلتحاق القوي خوفا 
من االصابات لقوة اجسام العبي 
اخلصم. واثنى الهاجري على التزام 
الالعبني، وقال ان اجلميع متعاون 
وملتزم بتعليمات اجلهازين الفني 
واالداري من حيث مواعيد النوم 
واالستيقاظ صباحا الداء احلصة 
التدريبية املقررة وكذلك مترين 
الفترة املســــائية والذي غالبا ما 

يشتمل على جمل تكتيكية.
  وطمأن الهاجري اجلميع على 
صحة العبينا ومعنوياتهم، وقال 
ان اجلميع يتمتع بصحة جيدة وهم 
جميعا على قلب واحد ويدركون 
ان املهمة رسمية هدفها بناء جيل 

يكون نــــواة للكرة الكويتية في 
املستقبل القريب. يذكر ان معسكر 
االزرق في سلوڤاكيا يأتي استعدادا 
لبطولة غرب آسيا التي ستقام في 
االردن اغسطس املقبل مبشاركة 
كل من ايــــران والعراق واالردن 
واالمارات وقطــــر. وكان االزرق 
الصغير قد وصل الى سلوڤاكيا 
صباح الثالثاء املاضي وانتظم في 
معسكره مبدينة بشتني والذي 
سيمتد الى العاشــــر من الشهر 
املقبل، وسيخوض املنتخب ثالث 
مباريات اخرى يتم حتديدها الحقا 
مع فرق سلوڤاكية ال تقل مستوى 
عن بشــــتني لتحقيق االستفادة 

القصوى من املعسكر. 

 يحيى حميدان
  اســــتأنف الفريق االول لكرة القدم بنادي 
القادسية امس رحلة اعداده للموسم اجلديد 
بحضور ١٧ العبا فقط للتدريبات التي قادها 
مساعد املدرب الصربي غوران ميتروڤيتش 
ومدرب حراس املرمى احمد دشتي وذلك حلني 
عودة املدرب محمد ابراهيم من اجازته السنوية 

التي يقضيها حاليا في لندن.
  وســــيتولى غوران مهمة تدريب الفريق 
حتى االيام االخيرة من برنامج االعداد االول 
وقبل التوجه الى العاصمة املصرية القاهرة 

في ٣ الشهر املقبل والتي سيقيم بها معسكره 
التدريبي.

  وكان جل الالعبــــني احلاضرين للتدريب 
من فريق حتت ١٩ ســــنة، وشهد حضور كل 
من محمد راشد وضاري سعيد وعلي الشمالي 
ولكن لم يشاركوا بسبب تشافيهم مؤخرا من 
االصابة، فيما غاب جنوم الفريق لتواجدهم 

خارج البالد في اجازات خاصة.
  من جهته، اكد مدير الفريق ابراهيم املسعود 
ان جميع الالعبني سينضمون لتدريبات الفريق 
في االيــــام القادمة تباعا، مضيفا أن الالعبني 

طلبوا متديد اجازتهم ولم يكن غيابهم دون 
عذر.

  وبني املســــعود انه الى االن لم تصل اي 
عروض رســــمية لالعبي االصفــــر من اندية 
خارجية وان كل ما اشــــيع ما هو اال حديث 
في وســــائل االعــــالم لم يرتــــق للجدية في 

املفاوضات.
  واوضــــح املســــعود أن ملــــف احملترفني 
السوريني جهاد احلســــني وفراس اخلطيب 
لدى ادارة النادي ومدير الكرة فواز احلساوي 
وال نعلم موعد التحاقهم بالفريق حتى االن.

 (أسامة البطراوي) اجلهازان الفني واإلداري والعبو الصليبخات متفائلون مبعسكر اإلسكندرية

 ينتظر وصول محترفيه ومدربه األسبوع الجاري

 كاظمة يجري مرانه األول اليوم

 النصر يقّدم الجهاز الفني ومحترفيه

 تلتقي اإلمارات اليوم في البطولة العربية 

 سقوط «طائرة الناشئين» أمام السعودية 

  مبارك الخالدي
  يجري الفريق االول بنادي كاظمة مترينه االول في الســــابعة مساء 
اليوم على ستاد الصداقة والسالم بقيادة الوطني ادم مرجان وبحضور 
عــــدد من الالعبني املتواجدين في البالد.ومن املقرر ان يصل االســــبوع 
اجلاري محترفو الفريق البرازيليون وهم فرانسيسكو سانتوس وثيانكو 
سانتوس وساندرو وسوزا وموريسو ســــاالس وكذلك مدربه اجلديد 
الروماني بالتشي.ويستمر البرتقالي في اداء متارينه احمللية حتى موعد 
مغادرته الى معسكره االعدادي في القاهرة الذي يستمر ١٣ يوميا والذي 
سيبدأ اعتبارا من الـ ٧ من الشهر املقبل اي سيلتقي الفريق مع عدد من 
الفرق املصرية كاالنتاج احلربي واملصرية للتأمني واملقاولون من اجل 
ان يتعرف بالتشي على امكانيات العبيه عن قرب قبل ان يقرر اسلوب 
اللعب الذي سينتهجه ليعود البرتقالي الى رونقه املعتاد كسفير للكرة 
الكويتية وهي الصفة التي افتقدها املوسم الفائت ويطمح القائمون على 
ادارة الفريق الى العودة الى منصات التتويج من خالل التعاقدات االخيرة 

وفي مقدمتها املدرب احملنك بالتشي وامللقب بصائد البطوالت. 

  عبدالعزيز جاسم
  يقدم مجلس إدارة نادي النصري في الـ ٥٫٣٠ عصر اليوم جهازه الفني 
اجلديد ومحترفيه وهم جميعا من اجلنسية البرازيلية خالل مؤمتر 
صحافي يعقد بإدارة النادي.وكان النصر قد تعاقد مع جهاز فني مكّون 
من مارسيلو كابو مدربا وفرناندو لويس مساعدا للمدرب والالعبني 

اندرسون مينز والندرينيو كوستاريكا ورودريغو سيلفيا. 

 غادر إلى اإلسكندرية إلقامة معسكر تدريبي

 الصليبخات عازم على البقاء في الدوري الممتاز
  مبارك الخالدي

  غادر البالد صباح امس وفـــد الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الصليبخات متوجها الى االســـكندرية القامة معسكر اعدادي ملدة 
ثالثة اســـابيع، وترأس البعثة مدير الكرة بالنادي طالب حسني 
وعضوية كل من مدير الفريق فالح العنزي واملشرف ماجد عناد 
واجلهـــاز الفني املكون من املدرب ثامر عناد ومســـاعده الصربي 
بوبان ومدرب حراس املرمى خليفة منصور، والالعبون هم: فيصل 
دشتي وتركي الشايع وحمود ملفي وجاسم الهولي وبدر املطيري 
ومشعل ذياب ومشعل ســـعد ومبارك سعد ومشاري عناد وبدر 
عناد وأرثر تيكيرا وعبدالرحمن ماجد وبدر عوض وحمد جاســـم 
وعبـــاس مفرح وعزيز احلمد وعبـــاس احمد وعلي طالب وعادل  
احلداد وثامر الهاجري وخالد مجحم وطالل الفضلي وطالل املوسى 

وحمد العازمي واحمد حمدي.
  وســــيقيم الفريق بفندق فلســــطني باالســــكندرية على ان يباشر 
متارينه على فترتني صباحية ومسائية اعتبارا من اليوم على ستاد 

اجلامعة.

  حسين: متفائلون باإلسكندرية

  وأثنى مدير الكرة طالب حســــني على موافقة مجلس ادارة النادي 
على اقامة املعسكر وقال انها مبادرة تستحق الثناء وهو نوع من الدعم 
للفريق الذي استحق التأهل للدوري املمتاز عن جدارة واستحقاق ويأتي 
تنفيذا لبرنامج اجلهاز الفني الذي فضل االستعداد للموسم املقبل عبر 
ثالث مراحل بدأت األولى داخل الكويت منذ العاشر من الشهر اجلاري 

ومعسكر االسكندرية هو املرحلة الثانية من هذا البرنامج.
  واضاف حســــني: نحن متفائلون بهذا املعسكر منذ املوسم الفائت 
وهو الى جانب كونه مرحلة اعدادية فهو يأتي تقديرا ومكافأة لالعبني 
على جهودهم املتميزة وفرصة للتغيير خصوصا ان اجواء االسكندرية 
افضــــل بكثير من اجوائنا احمللية في الوقــــت احلالي وارتفاع درجة 

احلرارة.
  ومتنى حسني ان ينعكس هذا االعداد على اداء وروح الالعبني خالل 

االستحقاق القادم الذين وعدنا بالبقاء في الدوري املمتاز.

  عناد: تجربة للمحترفين

  أكد مدرب الفريق ثامر عناد انه سيقوم بتجربة عدد من الالعبني 
احملترفني خالل املعسكر، مضيفا ان هناك اتفاقا مع بعض املتعهدين 
ملشاهدة العبني افارقة، كما اننا قمنا بدعوة احد الالعبني من سلطنة عمان 

وكذلك من البرازيل على ان تتم جتربتهم في الكويت بعد عودتنا.
  واضاف عناد لقد بدأنا اعدادنا مبكرا ومازلنا في مرحلة استعادة 
اللياقة البدنية التي وصلت مع مرحلة االعداد االولى في الكويت الى 
٣٠٪ ونتوقع ان تزداد مع املعســــكر إلى ٧٠٪ وهو معدل معقول قبل 

بدء املنافسات احمللية.
  وأملح عنــــاد الى ان الفريق ســــيخوض ٥ مباريات ودية مع فرق 
مصرية روعــــي فيها التدرج من فرق الدرجــــة الثانية واألولى على 
ان تكــــون املباراتان االخيرتان مع فــــرق من الدوري املمتاز كاالحتاد 
الســــكندري أو حرس احلدود أو انبي السيما ان االسبوع االخير من 

املعسكر سيحمل الصفة التكتيكية للتدريب. 

  بيروت ـ ناجي شربل
  عانى أزرق الطائرة خسارة دراماتيكية امام نظيره السعودي ٢-٣ 
(٢٥-٢٣، ٢٥-١٤، ١٤-٢٥، ٢٤-٢٦، ١٤-١٦) في ثانية مبارياته في البطولة 
العربية الـ ١٠ للناشئني التي يستضيفها االحتاد اللبناني للعبة في صالة 
النــــادي الرياضي غزير.والالفت ان املنتخــــب الوطني تقدم ٢٣-١٧ في 
الشــــوط الرابع ثم خسر ٨ نقاط متتالية. كذلك تقدم ١٣-١٠ في الشوط 
اخلامس الفاصل. ويخوض االزرق مباراة فاصلة امام االمارات الرابعة 
بعد ظهر اليوم على احدى بطاقتي الصعود للدور نصف النهائي. وقال 
رئيس الوفد محمد االنصاري لـ «األنباء» عن اخلسارة، فقال: «مع االسف 
لقد استهتر العبونا في الشوطني الرابع واخلامس، واعتقدوا ان املباراة 
انتهت في الشوط الرابع، من دون ان يدركوا اننا كنا بحاجة الى نقطتني 

النهائها. ورغم ذلك، فسنلملم الصفوف ونفوز على االمارات». 

 أزمة في سويسرا وأزمة في أربيل!
 أزمة تلــــد أزمة، ومازال اجلنني فــــي احلاضنة يصارع 
املوت واذا لم نسعفه حتى نهاية الشهر اجلاري فسيموت 
حسرة وكمدا والسبب اننا لم نهيئ له الهواء النقي وتركناه 
يتنفس هواء اصطناعيا، قالــــوا لنا: ابنكم في خطر فقلنا 
لهم: نحن نعاجله فردوا علينا تشــــخيصكم خاطئ، فقلنا: 
لهم نحن أدرى بشعابنا فما شــــأنكم أنتم؟ فأجابوا بحزم 
فلنرى اذن! ومازلنا ننتظر حالة جنيننا اخلطرة فإما يكتمل 
منوه ويخرج للحياة أو يتغمده اهللا بواســــع رحمته ومن 
ثم نتبادل رسائل العزاء ويذهب كل منا الى بيته بانتظار 
أزمة جديدة. بعدما أصبحنا «نفطر» على ازمة ونتغدى على 
اكبر منها ونتعشى على الثالثة، فماذا تريدون أكبر من كل 
هذه األزمة اخلانقة؟ التي غطت بسخونتها ولسعاتها على 

حرارة يوليو امللتهبة.
  لن يكتمــــل منو جنيننا واألطراف املتنازعة على أبوته 
تدعي انها األحق برعايته حتى يصل الى سن الرشد فأحدهم 
يقول انه في أمت الصحــــة والعافية فِلَم كل هذه العمليات 
اجلراحية؟ ويرد عليه الثانــــي ويقول انه بحاجة للعالج 
في اخلارج وحتديدا في لوزان السويسرية كيال يحرم من 
املشاركة مع األصحاء في ممارسة حياته الطبيعية، والعامة 
من اجلماهير تتطلع الى اكتمال منو جنينها ليصبح بطال 
«رياضيا» يشارك في احملافل الدولية ضمن العهود واملواثيق 

التي تنادي بها املنظمات والهيئات العاملية.
  أزمة جنيننا هذا تتشــــابه متاما مــــع أزمتنا الرياضية 
التي وصل فيها اخلالف الى حد العظم وعلينا ان نســــرع 
في خطواتنا االيجابية قبل ان جند انفســــنا في معزل عن 
العالم، فالرسالة التي وجهها رئيس اللجنة األوملبية الدولية 
جاك روغ الى الوفد الكويتي في لوزان كانت شديدة اللهجة 
«اذ عليكــــم ان تعدلوا من قوانينكــــم مبا يتوافق وامليثاق 
األوملبي ومن ضمنها منح اجلمعيات العمومية حق اختيار 
اعضائها دون اي تدخل خارجي الى جانب تعديالت اخرى 
في بعض مواد القانون احمللي شــــريطة ان تتم وفق نظام 
االنتخاب»، واكثر ما نخشاه ان تصل االمور بني احلكومة 
والنواب املعارضني للتعديل الى طريق مســــدود ومن ثم 
تكون رياضتنا هي اخلاسر األكبر، خصوصا ان اغلب املواد 
التي مت اعتمادها في قانون ٢٠٠٧/٥ مت تطبيقها فعليا ومن 
ضمنها مواد عدم اجلمع بني املناصب والتســــوية اخلاصة 
باألندية للمشاركة في االنتخابات، ووجود ممثل لكل ناد في 
االحتادات، وعليه فإن االندية لم تعارض القانون احمللي ولكن 
عندمــــا تتعارض بعض املواد مع امليثاق األوملبي فاألفضل 
تعديلها كيال نتعرض لاليقاف، ونحن اذ نشيد بجهود وزير 
الشؤون د.محمد العفاســــي بعدما واجه املوقف بشجاعة 
مع اللجنة األوملبيــــة الدولية نتمنى ان تتكلل اجلهود بني 
السلطتني التشــــريعية والتنفيذية ملا فيه صالح الرياضة 
الكويتية، لكننا مازلنا نحذر من أن العواقب لن تكون سليمة 

اذا استمرت االطراف املعنية في خالفاتها.
  > مبــــا ان اللجنة االنتقالية الحتاد كــــرة القدم معنية 
ايضا بالصراع الدائر اآلن فقد لفت انتباهنا موافقة االحتاد 
اآلسيوي على طلب العراق باستضافة مدينة أربيل تصفيات 
املجموعة الثالثة لكأس آسيا للشباب حتت ١٩ سنة والتي 
يشارك فيها أزرق الشباب الى جانب السعودية وعمان والهند 
وأفغانســــتان والعراق املنظم، فاننا نحذر وبشدة اللجنة 
االنتقالية من زج منتخبنا في هذه التصفيات ألسباب أمنية 
بحتة خصوصا ان املدن العراقية مازالت تعيش هواجس 
أمنية وأعمال عنف بشكل يومي ونقول: للجنة االنتقالية 

اياكم واياكم املجازفة بأعمار شبابنا.
  ناصر العنزي 

 العربي بطل  «الماء» والكويت 
يفوز بكأس التفوق

 خسارة «السلة»
   أمام مانيال

العربي  النــــادي   حافظ فريق 
لكــــرة املاء على بطولــــة الدوري 
العام للموسم الثاني على التوالي 
حيث أنهى مبارياته بفوز ساحق 
على نادي الكويت ٢٤ ـ ٨ بعد أن 
تســــيد العبوه املبــــاراة مؤكدين 
أحقيتهم بالتربع على قمة دوري 

كرة املاء. 
  يذكــــر أن العربي حســــم لقب 
فــــوزه في  البطولــــة مبكرا بعد 
أمام كاظمة  مباراته قبل األخيرة 
١١ـ  ٥ وكانت مباراته األخيرة مبنزلة 
حتصيل حاصل ولكنه واصل أداءه 

الراقي.
التفوق  الكويت بكأس    وتوج 
العام للعبة بعد حصوله على ١٢ 
نقطــــة مناصفة مع فريق العربي 
الذي حصل على نفس الرصيد بعد 
انتهاء املسابقات، واستطاع الكويت 
ان يحقــــق بطولتني فــــي يومني، 
األولـى كــانت لفــريق تـحـت ٢٠ 
سنــة الــذي استطــاع ان يتفــوق 
علـى القـادسيــة بفـــارق كبـيــر 
١٧ـ  ٨ ويحصد لقب بطولة الدوري 
اما فريق ١٧ فقد استطاع ان يعيد 
الكرة مرة اخرى ويحقق انتصارا 

آخر على القادسية ١٠ ـ ٥ 

الوطنــــي  خســــر منتخبنــــا 
  األول لكرة السلة ثاني مبارياته 
التجريبيــــة امس في معســــكره 
التدريبي الــــذي يقيمه حاليا في 
العاصمة الفلبينية مانيال أمام فريق 
مانيال ٦٠ـ  ٦٤، وتأتي املباراة ضمن 
اســــتعدادات منتخبنا للمشاركة 
في بطولة كأس آسيا املقررة في 
مدينة تيــــان جني الصينية من ٦ 
إلى ١٦ أغسطس املقبل، وسيلعب 
األزرق فــــي املجموعة الثانية الى 
جانب منتخبات إيران واوزبكستان 
وتايوان. وسيخوض ازرق السلة 
٣ مباريات في معســــكره احلالي، 
قبــــل التوجه إلى الصــــني في ٤ 

أغسطس. 

 يغادر إلى القاهرة الخميس المقبل

 «شباب السلة».. اآلمال كبيرة في البطولة الخليجية
  يحيى حميدان

  حاز منتخب شـــباب السلة 
اإلعجاب والتقدير خالل مشاركته 
في البطولة العربية الـ ١٩ التي 
اختتمت منافساتها امس في مدينة 
الربـــاط املغربية بإقامة املباراة 

النهائية بني تونس ومصر.
  وأظهر العبونا مهارة كبيرة 
وقـــدرة فائقة فـــي التعامل مع 
املنتخبـــات العربيـــة الكبيرة، 
على الرغـــم مـــن الهزائم التي 
تعرض لها تعود اســـبابها الى 
معدل اعمار العبينا الذي يعتبر 
األصغر فـــي البطولة، حيث ال 
تتجاوز اعمارهم الـ ١٨ عاما، وذلك 
لرغبة االحتاد في جتهيز منتخب 
الشباب بأفضل صورة لبطولة 
التعاون اخلليجي  دول مجلس 
التي ســـتقام فـــي البحرين من 
٢٩ اغسطس وحتى ٣ سبتمبر 
املقبلني، وستكون االمال كبيرة 
على العبينا الشباب لتحقيق لقب 
طال انتظاره للسلة الكويتية بعد 

جفاء كبير مع البطوالت.
  في غضون ذلك، اعتمد احتاد 
إعـــداد منتخب  اللعبة برنامج 
الشباب لبطولة اخلليج بعد ان 
مت منح الالعبني راحة في االسبوع 
احلالـــي، على ان يغـــادر ازرق 
العاصمة املصرية  الى  الشباب 
املقبل، إلقامة  القاهرة اخلميس 
معسكر تدريبي يستمر حتى ١٩ 
الشهر املقبل ثم العودة من جديد 
الى البـــالد ومتابعة التدريبات 
ملدة اســـبوع ثم املغـــادرة الى 
املنامة في  البحرينية  العاصمة 

٢٧ اغسطس.
  وسيســـتدعي اجلهاز الفني 
بقيادة فيصل بورسلي ومساعده 
احمد اجلالوي، الالعبني األربعة 
الذين مت استبعادهم قبل املشاركة 
فـــي البطولـــة العربيـــة وهم 
عبدالعزيز ريحان وعبدالرزاق 
البلوشي وحمد جمعة وخالد ملاس، 
لينضموا إلى قائمة الـ ١٢ العبا 
العربية،  البطولة  التي خاضت 
حيث مـــن املتوقـــع ان يجري 
التغييرات  الفني بعض  اجلهاز 

التشكيلة قبل املشاركة في  في 
البطولة اخلليجية.

  من جهته، أعرب بورسلي عن 
رضاه عن املســـتوى الذي قدمه 
العربية،  البطولة  الالعبون في 
على الرغم من صغر سنهم وقلة 
خبرتهم في املشاركات اخلارجية، 
حيث يتواجد في التشـــكيلة ٣ 
العبني فقط سبق لهم وان خاضوا 
بطوالت خارجية من قبل، فيما 
لم يشـــارك الالعبون التســـعة 
الباقون في اي بطولة خارجية 
او حتى في دوري الدرجة األولى 

مع انديتهم.
  وبني أن املرحلة املقبلة التي 
تســـبق املشـــاركة في البطولة 
اخلليجية، حتتاج ملزيد من العمل 
واجلدية مـــن الالعبني لتحقيق 

مركز متقدم يرضي طموحاتنا.
  بـــدوره، أثنى اجلالوي على 
خطوة االحتاد بإقامة معســـكر 
تدريبي آخر في القاهرة استعدادا 
لبطولة اخلليج، مؤكدا أنها في 
االجتاه الصحيح، وستســـاعد 
اجلهاز الفني على جتهيز الالعبني 
بالشكل األمثل قبل التوجه الى 

البحرين.
  وأضاف أن الطموحات كبيرة 
في البطولة اخلليجية، ونأمل من 
خاللها أن نعيد للسلة الكويتية 
بريقها الذي خفت في السنوات 
املاضية، متمنيا ان يحصل منتخب 
الشباب على لقب البطولة، وهو 
امر ليس مستحيال، ولكن يحتاج 
إلى جهود مضاعفة من الالعبني 

الذين نثق بقدراتهم. 

 احمد اجلالوي مع شقيقه وأبنائه لدى عودة املنتخب اول من امس 

 كراتيه السالمية إلى تركيا
 غادر أمس وفد نادي الساملية للكراتيه متوجها الى تركيا إلقامة معسكر 
ملدة أسبوعني، ويترأس الوفد أحمد حسن ويتكون من ٣٠ شخصا ويضم 
اجلهازين الفني واإلداري الذي يتكون من هادي جابر إداريا، واملدربني 

قاسم دمييري ومهران شفيعي وأحمد عبداهللا خواجة و٢٥ العبا.
  من جانبه قال عضو مجلس اإلدارة فهد العازمي إن املعســــكر يأتي 
حتضيرا لبداية املوســــم املقبل والهدف منه زيادة مهاراتهم وخبراتهم 
وإعطاء الالعبني دافعا قويا للتفاؤل وإحراز مراكز متقدمة في االستحقاقات 
املقبلة.بــــدوره قدم رئيس الوفد أحمد محمد شــــكره وتقديره ألعضاء 
مجلس إدارة النادي وعلى رأسهم د.عبداهللا الطريجي ود.جواد عسكر 

على دعمهم املادي واملعنوي الالمحدود لفريق الكراتيه.

 (أحمد باكير) الصربي غوران ميتروڤيتش يتابع الالعبني أثناء التدريب 


