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وفد األلعاب القتالية إلى تايلند

توج���ه وفد األلع���اب القتالية إلى تايلند امس برئاس���ة رئيس 
اللجنة االوملبية الش���يخ احمد الفهد للمشاركة في منافسات الدورة 
اآلس���يوية األولى لأللعاب القتالية التي تقام حتت إشراف املجلس 
االوملبي اآلسيوي بالتنسيق مع اللجنة االوملبية التايلندية اعتبارا 
من اليوم وملدة عش���رة أيام على التوالي خ���ال الفترة من 1الى 9 
اغسطس اجلاري. ويضم الوفد في عضويته امني السر العام عبيد 
العنزي نائبا لرئيس الوفد وعددا من املس���ؤولني باللجنة االوملبية 
الكويتي���ة و29 العبا والعبة باإلضافة إلى الطواقم اإلدارية والفنية 

للمنتخبات في األلعاب املختلفة.

إبراهيم يصل إلى القادسية اليوم

انطالق تدريبات السماوي

بالتشي يقود تدريبات كاظمة غداً

»التايكوندو« يتوج ببطولة الخليج

»يد« السالمية يغادر إلى التشيك

الجهراء يبدأ تمارينه 
بمشاركة توبانغو

مبارك الخالدي
يبدأ الفري���ق االول لكرة القدم 
اول���ى حصصه  بن���ادي اجلهراء 
التدريبية مساء اليوم بقيادة مساعد 
املدرب احمد عبدالكرمي ومبشاركة 
18 العبا من املتواجدين داخل الباد 
في مقدمته���م البرازيلي توبانغو 
املنتقل حديثا الى الفريق قادما من 

فريق الشباب.
وم���ن املتوق���ع ان يكتمل عقد 
الفريق في نهاية االسبوع اجلاري 
بوصول مدرب���ه صالح العصفور 
الذي اليزال يقضي اجازته اخلاصة 
خارج الباد، وبعض الاعبني الذين 
حالت ظروفهم دون االلتحاق بتمرين 

اليوم.
ومن جهة اخرى غادرت الباد 
فجر اليوم بعثة فرق 19 و17 و15 
س���نة متوجهة الى البوسنة بوفد 
ضم 41 العبا برئاس���ة مدير الكرة 
خالد السربل وذلك القامة معسكرات 
تدريبية ملدة ثاثة اسابيع استعدادا 

للموسم اجلديد.

عبدالعزيز جاسم
يصل في س���اعة متأخرة من مس���اء اليوم مدرب القادسية 
محم���د ابراهيم الى الباد على ان يجتمع غدا مع االدارة لبحث 
بعض األمور املتعلقة مبعسكر القاهرة واسماء الاعبني الذين 
سيكونون ضمن قائمة األصفر في املوسم اجلديد كونه املسؤول 
االول واالخير عن اختيار الاعبني، وسيكون ابراهيم في حيرة من 
امره الن هناك ما ال يقل عن 7 العبني يجب ان تشملهم التصفيات 
وبالتالي القرار سيكون صعبا ورمبا يستعجل ابراهيم االدارة 
للموافقة على اعارة بعضهم او االنتقال حتى ال تسبب له حرجا 
في اختيار جنوم املوسم املقبل، ومن احملتمل اال يقود ابراهيم 
التدريبات غدا وس���يكتفي باالجتماع مع االدارة على ان يكون 

التدريب الرسمي االول له مع الفريق في معسكر القاهرة.

تنطلق اليوم اول تدريبات الساملية على ستاد ثامر بقيادة 
املدرب البلجيك���ي وليام توماس ومس���اعده اجلديد احمد 
عبداحلميد باالضافة الى جهاز اداري جديد برئاسة مدير الفرق 
علي عبدالرضا ومعه فهد العلي اداري واملشرف علي الصفار، 
وسيكون هناك اجتماع قبل التدريب بنصف ساعة للجهازين 
االداري والفني مع الاعبني على ان ينطلق التدريب في السادسة 
مساء، وستشهد التدريبات حضور وافدين جدد بعد التعاقدات 
احمللية منها العبو كاظمة مشاري العازمي وبدر اجلاسر ومحمد 
العنزي ومهاجم الكويت فرج لهيب ومدافع القادسية عبدالرحمن 
املسعد، ويتوقع ان تش���هد التدريبات حضور جميع الاعبني 
باستثناء املصاب فهد الهنيدي الذي يعالج في اكادميية اسباير 

في قطر الصابته بالركبة.

عبدالعزيز جاسم
يصل ال���ى الباد فجر اليوم مدرب كاظم���ة الروماني ايلي 
باتشي وبعده بساعات يصل محترفو البرتقالي البرازيليون 
االربعة سانتوس وسيلفا وساالس وفرانسيسكو، على ان يقود 
املدرب اول التدريبات االحد او االثنني املقبلني وسيعقد مؤمتر 
صحافي يوم االثنني ملجلس ادارة النادي يتم فيه تقدمي املدرب 
واحملترفني وع���رض آخر التطورات في الن���ادي من تعاقدات 
وتعيني مدربني والكش���ف عن االجهزة االداري���ة لكل املراحل 

السنية وااللعاب.

ت����وج املنت�خب ال�وطن���ي للتاي�كوندو 
بط��ا لب�طولة اخللي��ج لفئ��تي الن��اشئني 
والشب��اب الت��ي اختت��مت منافساتها امس 
في إمارة دب���ي اإلماراتية فيما حل املنتخب 
الس���عودي في املركز الثاني والبحرين في 

املركز الثالث.
 وق���ال امني صن���دوق احت���اد اجلودو 
والتايكوندو ورئيس الوفد بدر الشراد في 
اتص���ال هاتفي ل� »كونا« ان هذا املركز جاء 
بحصول املنتخب على ثماني ميداليات منها 
خمس ذهبيات وفضيتان وميدالية برونزية. 

وأوضح الشراد ان امليداليات الذهبية حققها 
كل من حسني احمد في وزن فوق 78 كيلوغراما 
وعيسى الشمري في وزن دون 78 كيلوغراما 
ويحيى الكندري في وزن دون 73 كيلوغراما 
وفهد العنزي في وزن دون 63 كيلوغراما وبدر 

الوهيب في وزن دون 55 كيلوغراما.
وأضاف ان امليداليتني الفضيتني احرزهما 
عبداهلل العنزي في وزن دون 68 كيلوغراما 
وحسن الرشيدي في وزن دون 48 كيلوغراما، 
فيما كانت امليدالية البرونزية من نصيب علي 

فهد في وزن دون 51 كيلوغراما.

غادر وفد نادي الس���املية لكرة اليد امس 
الى التش���يك إلقامة معس���كر تدريبي ملدة 15 
يوما استعدادا للموس���م املقبل ويضم الوفد 
75 شخصا برئاسة عضو مجلس اإلدارة وأمني 
الصندوق املس���اعد فهد العازمي ومدير قطاع 
الناشئني س���عود املنصور، ويضم اجلهازين 
الفني واإلداري املكون من خلدون اخلش���تي 

مدرب فريق حتت 18 سنة.
ومشرف الفريق عبدالعزيز حيات ومدرب 
فريق حتت 16 سنة خالد املا ومشرف عبداهلل 
حسني ومدرب فريق حتت 14 سنة عبداخلالق 
عبدالقدوس ومش���رف محمد الغريب ومدرب 
فريق حتت 12 س���نة أحمد سليمان ومشرف 

محمود احلنيف، باإلضافة الى 64 العبا.

األخضر يجرب كرواتياً وثالثة برازيليين

جراغ وموسى ضمن وفد العربي إلى معسكر القاهرة

على طلب امل����درب وهم كرواتي 
وثاثة برازيليني وذلك للوقوف 
على احلالة البدنية والفنية لهم 
قبل اتخاذ ق����رار بالتعاقد معهم 
بصفة رس����مية. هذا وسيتدرب 
الفريق على أحد ماعب س����تاد 
القاهرة على فترت����ني لقربه من 

مقر سكن البعثة.

ال�25 لاندية ابطال الدوري والكأس، 
اذ وقع االخضر في املجموعة الثانية 
مع احملرق البحريني والش����باب 

االماراتي.
وفي جانب آخر قال مش����رف 
الفريق عبدالنبي حافظ ان العربي 
سيجرب خال معسكره بالقاهرة 
اربعة العبني مت استدعاؤهم بناء 

اعارته الى نادي النصر االمل في 
ع����ودة روح القيادة داخل امللعب 
في الفريق خصوصا ان موس����ى 
يتمتع بخب����رة كبيرة اضافة الى 
مهارته العالية التي اليزال يحتفظ 
بها والتي اجبرت سكوسيتش على 
االستعانة بخدماته أمام الكرامة 
وكذلك منافسات البطولة اخلليجية 

مبارك الخالدي
تغادر بعثة الفريق األول لكرة 
القدم بالنادي العربي الى القاهرة 
ظهر اليوم إلقامة معسكر إعدادي 
ملدة 18 يوما، ويرأس البعثة مدير 
الكرة أحمد الناصر وعضوية مدير 
الفريق عبدالعزيز املطوع واملشرف 
عبدالنبي حافظ واالطباء حسني 
س����الم وحس����ني عبداهلل واملدلك 
جوزيف واجله����از الفني املكون 
من املدرب دراغان سكوس����يتش 
ومس����اعده انتون����ي والاعبون: 
ش����هاب كنكوني ومحم����د غامن 
ويوس����ف ثويني وفهد الفرحان 
وحس����ني الغري����ب وعبدالعزيز 
فاضل وأحمد الرشيدي ومساعد 
عبداهلل وأحمد عبدالغفور ومبارك 
البلوشي وعبداهلل الشمالي وفهد 
احلشاش وعبداهلل احلداد وحسني 
املوسوي وعلي مقصيد وعلي عمر 
ونواف شويع وأحمد مطر وخالد 
عبدالقدوس وحسني النجادة وجراح 

زهير وخالد خلف.
وس����يغادر مع الفري����ق بناء 
على طلب امل����درب كل من محمد 
جراغ واحمد موس����ى وقد شكل 
التحاق جراغ بالبعثة ارتياحا لدى 
اجلماهير العرباوية بعد جلس����ة 
املصارحة الت����ي متت بينه وبني 
اجلهازين الفني واإلداري واصرار 
سكوسيتش على جتاوز ما فات من 
مشكلة تأخر الاعب عن التمارين، 
إذ برر ذلك بخوضه جتربة احترافية 
مع أحد الفرق البرتغالية باعتبار 
ان جراغ من الدعائم االساس����ية 
لألخضر الذي سيخوض استحقاقا 
مهما في ال� 15 من سبتمبر املقبل 
ام����ام الكرامة الس����وري في إطار 
منافس����ات الدور رب����ع النهائي 
لبطولة كأس االحتاد اآلس����يوي. 
كما بعثت عودة املتألق احمد موسى 
الى القلع����ة اخلضراء بعد انتهاء 

محمد جراغ ينضم ملعسكر العربي في القاهرة

يشارك في بطولة ودية بڤيتنام

أزرق الصاالت يلتقي قطر وديًا
يبدأ املنتخ����ب الوطني لكرة القدم داخل الص����االت تدريباته غدا 
بقيادة املدرب الوطني عيسى فاح ومساعده علي ضيف اهلل استعدادا 
خلوض تصفيات كأس آسيا التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة 

في اكتوبر املقبل واملؤهلة الى النهائيات في العام 2010.
وسيشارك أزرق الصاالت في مباريات ودية مع نظيره القطري خال 
س����بتمبر املقبل وذلك وذلك بعد ان تلقت جلنة كرة الصاالت برئاسة 

اسد تقي اتصاال من املسؤولني في االحتاد القطري بهذا اخلصوص.
وأعلن املدرب عيس����ى فاح ان املنتخب سيقيم معسكرا تدريبيا 
في ايران مطلع اكتوبر املقبل ملدة 10 ايام، وان التدريبات س����تبدأ غدا 
عل����ى صالة املعهد التطبيقي بحضور الاعب����ني الذين مت اختيارهم، 
وهم من غير املشاركني مع أنديتهم، وهذا من الشروط اجلديدة التي 
حرص عليها االحتاد اآلس����يوي للعبة بأن يكون الاعبون متفرغني 
للمنتخ����ب في اي دول����ة، وال يلعبون مع األندي����ة حتى تكون هناك 
خصوصية لاعب. وعقد رئيس اللجنة أسد تقي اجتماعا امس األول 
مع اجلهازي����ن الفني واإلداري والاعبني، بحضور د.احمد فرج نائب 
رئيس اللجنة، واملقرر عادل الش����طي، ومدير املنتخب سالم العنزي، 
حيث رحب تقي بالاعبني، مشددا على اهمية التعاون مع اجلهاز الفني 
واجتياز التصفيات القادمة مع قطر، مشيرا الى ان االحتاد سخر كل 
س����بل النجاح الزرق الصاالت واعادة اللعبة الى عهدها السابق على 
املس����توى اآلسيوي. ومن جهته، كشف مقرر اللجنة عادل الشطي ان 
املنتخب سيشارك في بطولة تقام في هانوي بڤيتنام تسبق املشاركة 

في تصفيات كأس آسيا، وستكون مبنزلة اعداد جيد لاعبني.

الكويت باشر تمارينه في سويسرا

الغانم: كاريكا أحد العبي األبيض وانتقاله صحيح قانونياً
مبارك الخالدي

قال رئيس بعثة الفريق االول لكرة القدم بنادي الكويت 
التي غادرت اول من امس الى مدينة نيون السويس���رية 
النائب مرزوق الغامن ان احملترف البرازيلي كاريكا اصبح 
بشكل قانوني احد العبي نادي الكويت وان انتقاله صحيح 
من الناحية القانونية خصوصا ان ادارة الكويت تتوخى 
النواحي القانونية قبل اقدامها على اية خطوة قد ال تكون 
محسوبة العواقب السيما املتعلقة بالاعبني احملترفني.

وقلل الغامن من اهمية م���ا يثار حول صفقة الاعب، 
وقال: من الطبيعي ان يصاحب بعض الصفقات حمات 
اعامية مع بداية موس���م انتقاالت الاعبني بجميع دول 
العالم ومنها الكويت التي ال تخرج انديتها في هذا االطار 

عن االندية االخرى.
واكد ان حتقيق كأس االحتاد اآلسيوي واهداءه للجماهير 
الرياضي���ة الكويتية هو الهدف الذي تس���عى اليه ادارة 
االبيض جاهدة لتسجيل اسمها كأول ادارة كويتية حتظى 

بلقب االندية اآلسيوية.
من جهة اخرى باش���ر الفريق متارينه في معس���كره 
مبدينة نيون السويس���رية وذلك على فترتني صباحية 
ومسائية وكانت البعثة قد وصلت الى مقر اقامتها القريب 
من ملعب املعسكر ظهر امس االول اذ فضل اجلهاز االداري 
منح راحة لاعبني من عناء الس���فر خصوصا ان الرحلة 

انطلقت من الكويت في اخلامسة فجرا.
وقد ق���اد التمارين االرجنتيني اورتيغا والذي اليزال 
يواصل متارين اللياقة البدنية وهي مطلبه الرئيسي في 
هذه املرحلة قبل بدء التمارين التكتيكية، اذ يصر اورتيغا 
على الوصول الى معدالت معينة من السرعة لاعبني قبل 

اخذ اجلمل ذات الطابع التكتيكي املراد تطبيقه.
وق�د عق�د اجله��ازان االداري والف�ني اجتم�اعا تنسيق�ي�ا 
قب�ل انطاق التمرين لبحث ترتيب املباريات الودية التي 
سيخوضها االبيض اذ متت ماحظة التدرج في التفوق 
املهاري والبدني للفرق املرشحة قبل االتفاق على مواعيد 

اقامة املباريات.
ومن املرشح ان يواجه االبيض فرق نيون ونيوشاتل 
وفريقني او ثاثة من الفرق اخلليجية التي تعس���كر في 

االرجنتيني أورتيغا يقود تدريبات الكويت في معسكر سويسرانفس املنطقة.


