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الخالدي يعتذر عن معسكر القاهرة لظروف دراسية

عبدالعزيز جاسم
بدأت العروض تتوالى على 
القادسية بعد ان اعلن ان لديه 
فائضا من الالعبني وصل الى 14 
العبا، فبعد انتقال عبدالرحمن 
املسعد الى الس����املية وجتديد 
اع����ارة عبدالرحمن املوس����ى 
ومحمد راشد الى النصر واقتراب 
انضمام املهاجم عبداهلل الظفيري 
اليرموك  الى اجلهراء ها ه����و 
يدخ����ل على خ����ط املفاوضات 
وطلب 3 العبني رس����ميا وهم 
العبو الوس����ط نواف املطيري 
وعبدالرحمن العنزي واملهاجم 
سعود املجمد ورمبا سنشاهد 
في االيام القليلة املقبلة انتقال 
عدد كبير من الالعبني الى باقي 
االندي����ة اما بنظ����ام االعارة أو 

اليرموك يطلب ثالثي القادسية المطيري والمجمد والعنزي رسميًا

االنتقال النهائي.
م����ن جهت����ه، أك����د حارس 
االصفر نواف اخلالدي تقدميه 
كتاب اعتذار عن عدم االنضمام 
الى معس����كر القاهرة بس����بب 
الظ����روف الدراس����ية وتزامن 
فترة االمتحانات مع املعس����كر 
وانه ينتظر قرار مجلس االدارة 
بالس����ماح له بعدم مرافقتهم، 
انه س����يتدرب مع فرق  مؤكدا 
املراحل السنية في الكويت أو 

منفردا طوال فترة املعسكر.
القادس����ية  الى ان  واش����ار 
ال خوف علي����ه في ظل وجود 
املتألقني علي جواد  احلارسني 
وعلي عيسى اللذين سيثبتان 
قدرتهما ويأخذان فرصة اكبر، 
انهما سيساعدان  الى  مش����يرا 

االصفر ف���ي تقدمي نتائج جيدة 
خالل فترة املعس���كر ملهارتهما 
العالية وسيأتي الوقت وسيكونان 
من احلراس املميزين في املستقبل 

القريب.

واضاف ان االصفر سيدخل 
املوس���م املقب���ل محاربا على 5 
جبهات ويريد ان يحصدها جميعا 
مع االحترام لكل الفرق 4 محلية 
واخرى آسيوية، مضيفا ان االصفر 

بعد حتقيقه 3 بطوالت يجب ان 
يرتفع أداؤه هذا املوسم ويحقق 
كل البطوالت احمللية، أما بالنسبة 
لبطولة كأس االحتاد اآلسيوي 
فهي اقل ش���أنا من دوري ابطال 
آسيا من حيث االمكانات والفرق 
لذلك علينا التفكير فقط في حصد 

اللقب وال شيء غيره.
وعن االخبار االخيرة بانتقال 
السوريني فراس اخلطيب وجهاد 
احلسني الى الفريق قال اخلالدي 
انها لم تتأكد بعد، ولكن في حال 
انضمامهما سيكونان اضافة قوية 
للفريق بسبب مهارتهما العالية، 
وقال ضاحكا ان انضمام اخلطيب 
لالصفر »هم وانزاح« في اشارة 
منه إلمكاناته العالية في التهديف 

والتسديد. 

بيريرا يلتحق باليرموك السبت
مبارك الخالدي

اكد امني سر نادي اليرموك احمد اجلاركي ان االدارة تعاقدت مع 
البرازيلي فينيز بيريرا الذي يصل السبت للدخول في التدريبات، 
مؤكدا ان االدارة قد تعاقدت رسميا مع التونسي املهدي اجلبالي الذي 

وصل مساء امس الى البالد.
وبني اجلاركي ان الفريق األول للكرة سيباشر تدريباته السبت 
املقبل تنفيذا للمرحلة األولى خلطة االعداد التي تهدف الى استعادة 
الالعبني لياقتهم البدنية وكذلك خلق االنسجام بني العناصر األساسية 

واملنضمة حديثا للفريق.

»الهيئة« تشكل لجنة لبحث القوانين الرياضية

حكام اتحاد الكرة إلى سلوڤاكيا

دهش مطلوب للوحدة السعودي 
مقابل 200 ألف دوالر

متان���ع ف���ي انتق���ال الالعب 
خلوض جتربة احترافية مفيدة 
في أحد أفض���ل الدوريات في 
الفائدة  املنطقة ومبا يحق���ق 
الفنية واملعنوية لالعب وهي 
من االه���داف التي تعمل إدارة 
اجلهراء على حتقيقها ضمانا 

ملستقبل الالعبني.
واوضح ان ادارته بانتظار 
الطلب الرسمي من ادارة الوحدة 
لدراس���ته من جميع النواحي 

متهيدا لإلعالن عنه.

الالعبني االفارقة وآخر برازيلي 
خالل االسبوع املقبل للوقوف 
الفنية متهيدا  على كفاءته���م 
العناص���ر املالئمة  الختي���ار 

منهم.
وكش���ف السربل أن إدارته 
قد تلقت عرضًا من مقربني من 
الوحدة السعودي لضم جنم 
املنتخب األوملب���ي واجلهراء 
محمد ده���ش مقابل 200 ألف 

دوالر.
وأش���ار ال���ى ان إدارته لن 

تقسيمة »قوية« لألخضر

أزرق السلة يهزم 
فيو الفلبيني

مبارك الخالدي
العربي  الن����ادي  قاد مدرب 
دراغان سكوسيتش ومساعده 
توني مترين����ا قوي����ا للفريق 
مساء امس االول تضمن اجراء 
تقسيمة بني الالعبني بواقع 45 
دقيقة للشوط احتوت جوانب 
تكتيكية عديدة. وشارك في املران 
27 العبا بينما تخلف خالد خلف 
لشعوره بالتهاب رئوي ففضل 
اجلهاز الفني منحه راحة حتى 

ال تتفاقم حالته الصحية.
وكان سكوسيتش قد افتتح 
التمري����ن بوجبة م����ن متارين 
البدنية حي����ث تفرغ  اللياق����ة 
حراس املرمى االربعة وهم شهاب 
كنكوني ومحمد غامن ويوسف 
ثويني وعبدالعزيز البنا الى اداء 

متارين الليونة.
ومع ق����رب مغادرة االخضر 
لرحلته االعدادية اليزال العب 
الفريق الدولي محمد جراغ خارج 
التشكيلة دون اسباب واضحة، 
واوضح مصدر مقرب من اجلهاز 
االداري ان النية تتجه لعدم ضم 

الالعب الى معسكر القاهرة.

يحيى حميدان
فاز منتخبنا الوطني االول 
لكرة السلة في ثالثة مبارياته 
التجريبية في معسكره التدريبي 
املقام في الفلبني على فريق فيو 
الفلبين���ي 69 – 68 وذلك في 
السلة  اطار استعدادات ازرق 
للمشاركة في بطولة كأس آسيا 
للمنتخبات املزمعة اقامتها في 
مدينة تيان جني الصينية خالل 
الفترة من 6 حتى 16 من الشهر 

املقبل.
وضمن معسكره التدريبي 
املقام في البوسنة، فاز منتخب 
ناشئي السلة على فريق ايالس 
البوسني 84 – 36 في ثانةي 
مبارياته التجريبية التي خاضها 
استعدادا للمشاركة في بطولة 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
ملنتخبات الناشئني املقرر لها 
ان تنطلق في ال� 14 من الشهر 

املقبل حتى 19 منه.
هذا وس���يخوض منتخب 
الناشئني اليوم رابعة مبارياته 
عندما يلتقي منتخب النرويج 
للناشئني، حيث خاض ناشئو 
ازرق السلة مباراته الثالثة امس 

امام منتخب ايسلندا.

مبارك الخالدي
تع���اود الك���رة اجلهراوية 
االنطالق السبت املقبل، حيث 
س���يدخل الفري���ق األول أول 
تدريباته في الس���ابعة مساء 
املدرب احمد  بقيادة مس���اعد 
انتظ���ارا لوصول  عبدالكرمي 
مدرب الفريق صالح العصفور 
الذي يقضي إجازته اخلاصة 

خارج البالد.
وس���تغادر بعثة فريقي 17 
و19 س���نة البالد صباح نفس 
اليوم برئاسة مدير الكرة خالد 
السربل متوجهة الى سراييڤو 
إلقامة معس���كر اعدادي ملدة 
ثالثة اس���ابيع مبش���اركة 41 
العبا واملدربني غليفص العجمي 
وغريب العنزي وسلمان السربل 
والصربي س���الكو واالجهزة 

االدارية املعاونة.
الفريق األول  إدارة  وكانت 
انه���ت تعاقده���ا مع عدد  قد 
الالعبني تدعيما لصفوف  من 
املقب���ل،  الفري���ق للموس���م 
كالبرازيلي توبانغو وعبداهلل 
الظفيري مهاجم نادي القادسية 
والبرازيلي ويلس���ون مهاجم 
جنران الس���عودي اضافة الى 
االتصاالت التي جتريها االدارة 
مع الالع���ب علي الصراف من 

القادسية.
الك���رة خالد  واكد مدي���ر 
الس���ربل ان االدارة جادة في 
غربلة صفوف الفريق ملا فيه 
مصلحة الكرة اجلهراوية لتعود 
بقوة الى واجهة املنافسات وذلك 
لن يتأتى دون احلصول على 
خدمات العبني مميزين يكونون 
عونا لالعبينا األساسيني تسهيال 
ملهمة اجلهاز الفني وطموحاته 
في التأهل الى الدوري املمتاز 
وحتقيق بطولة كهدف رئيسي 

إلدارة اجلهراء.
واضاف السربل ان اجلهاز 
الفني سيقوم بتجربة عدد من 

اصدرت الهيئة العامة للش���باب والرياضة 
قرارا بتشكيل جلنة من ذوي االختصاص لبحث 
ومناقشة اوجه التعارض واالختالف بني القوانني 

الرياضية احمللية وامليثاق االوملبي.
وقد شمل القرار كال من عبدالوهاب البناي 
نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب 

والرياضة واالعضاء جمال الدوسري، ود.جواد 
خلف وطليان الطليان، الى جانب مستش���ار 
رياضي وعلى اللجنة االستعانة مبن تراه مناسبا 
من ذوي االختصاص. وتهدف اللجنة الى بحث 
ومناقشة القوانني واللوائح احمللية التي تتعارض 

مع امليثاق الرياضي االوملبي.

يغادر الي���وم وفد حكام احت���اد الكرة الى 
معسكرهم التدريبي السنوي في سلوڤاكيا والذي 
يستمر حتى 16 من الشهر املقبل ويشترك في 
املعسكر جميع احلكام الدوليني واحملليني بجميع 
الدرجات استعدادا للموسم املقبل ويشمل املعسكر 
تدريبات لياقة بدني���ة ومحاضرات حتكيمية 
صباحية ومسائية يوميا من أجل رفع املستويني 

البدني والفني للحكام الكويتيني كما سيتم القاء 
محاضرات عن آخر مس���تجدات قانون اللعبة 

وكيفية اإلعداد النفسي والبدني للحكام.
ويترأس الوفد مق���رر جلنة احلكام عباس 
دشتي ويضم عيسى اجلساس وحسن احلداد 
ود.أحمد فرج كإداريني ومحاضرين، باالضافة 

الى 44 حكما.

عبدالكريم يقود كرة الجهراء.. و41 العبًا إلى سراييڤو السبت

هل يخوض محمد دهش اول جتربة احترافية له؟

)محمد ماهر(نواف اخلالدي يغيب عن معسكر القاهرة


