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أزرق الناشئني يفتتح أولى مبارياته أمام اإلمارات

 عبدالعزيز جاسم 
يغـــادر وفد »رديف االزرق« في الــــ 12 ظهر اليوم الى القاهرة للدخول في 
معســـكر ميتد حتى 5 اغســـطس املقبل مبدينة 6 اكتوبر ضمن اســـتعداداته 
للمشـــاركة في بطولة غرب آســـيا باالردن في الفترة من 24 سبتمبر حتى 3 

اكتوبر املقبلني.
وتأكد مغـــادرة 26 العبا بعد تصفية العبني همـــا عبداهلل احلداد ومحمد 
العازمي على ان يترأس الوفد عضو اللجنة الفنية والتطوير في احتاد الكرة 
يوسف اليتامى وعلي محمود مشرفا وماهر احللوة طبيبا باإلضافة الى املدرب 

الصربي غوران توفاريتش ومساعده عبدالعزيز حمادة.
وســـيلتحق بالوفد الطبيب عبداملجيد البناي كما سيغادر الوفد من دون 
مدرب احلراس املعار من كاظمة الصربي زاڤيتيشـــا نيتش بسبب االجراءات 

الروتينية الستخراج »الڤيزا« النتهاء اقامته 
وسيلتحق بالوفد اخلميس املقبل.

 وسبق األزرق الى القاهرة مدير املنتخب 
اسامة حسني وعضو العالقات العامة حسني 
بوحمد إلنهـــاء جميع االجراءات وترتيب 
األمور منها حتديد املباريات الودية والتي 
تقرر سلفا أن تكون 4 مباريات من ضمنها 

مباراة مع منتخب شباب مصر.
الى ذلك، يقوم مشـــرف املنتخب علي 
محمود بتدريب احلراس خالد الرشـــيدي 
وحميد القالف ومحمد الصالل في القاهرة 
حلني وصول زاڤيتيشا وميلك محمود خبرة 
في احلراسة لكونه حارس مرمى سابق في 

العربي وفي جعبته عدد من الدورات التدريبية.
هذا، ولم يتدرب األزرق مســـاء امس ومنح غوران الالعبني راحة بســـبب 

السفر وكذلك إلنهاء األمور املتعلقة بكل العب قبل املغادرة 
من جانبه قال مشرف املنتخب علي محمود ان هذا املنتخب يعد نواة املنتخب 
الوطني األول، ألنه يضم بني صفوفه عناصر جيدة شـــابة حيث ان متوسط 
عمر الالعبني يعد صغيرا، الفتا الى ان األزرق سينافس بقوة في بطولة غرب 
آسيا التي ستنطلق في سبتمبر املقبل، وذلك ملا ملسناه من جدية والتزام من 

الالعبني خالل احلصص التدريبية التي خاضها األزرق في األيام املاضية.
وأوضح محمود ان املعســـكر الذي ســـيقام في مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة 
ســـتتضح من خالله وبصورة كبيرة القائمة النهائية التي ستخوض بطولة 
غرب آسيا، حيث سيلعب األزرق بعض املباريات الودية التي ستساعد الصربي 
غوران على الوقوف على التشكيلة النهائية، 
متمنيا ان ينجح املنتخب الوطني في مهمته 

في األردن.
أما عن املجموعة التي وقع فيها األزرق في 
البطولة، فقال محمود ان املنتخب السوري 
التقيناه في الفترة األخيرة مرات كثيرة، 
وفي مناسبات عديدة، وهو يعد بالنسبة 
لنا كتابا مفتوحا ويضم بني صفوفه عناصر 
جيدة، أما املنتخب األردني فهو تطور كثيرا 
في السنوات املاضية ويكفي انه سيلعب 
بني جماهيره وعلى أرضه، ومن الســـهل 
لألزرق ان يجتاز املنتخبني إذا لعبنا بروح 

عالية وبخطة جيدة.

يغادر إلى مدينة 6 أكتوبر بـ 26 العبًا استعدادًا لبطولة غرب آسيا 

محمود مدربًا لحراس »رديف األزرق« بداًل من زاڤيتيشا 

 »أزرق الناشئين« إلى سلوڤاكيا استعدادًا لبطولة الخليج

تصفية الالعبين »البدون« واختيار المحترفين بيد ماتشاال10 ميداليات للكويت في بطولة األردن

بوسكندر: 3 برازيليين في تدريبات كاظمة
العتيبي يطلب 10 آالف 

دينار للبقاء مع العربي

عادي ورحّيل
 في معسكر النصر

 مبارك الخالدي
علمت »األنبــــاء« ان العب العربي 
نواف العتيبــــي طلب من إدارة ناديه 
مبلغ 10 آالف دينار للبقاء في صفوف 
الفريق للموسم املقبل بعد ان خاض 
معهم املوسم املاضي على سبيل االعارة 
الساملية  الســــابق  باســــتغناء ناديه 
ملصلحة األخضر.وقابلت إدارة العربي 
طلب العتيبــــي بالرفض وطلبت منه 
املشاركة في تدريبات الفريق واالكتفاء 
براتب االحتراف، خصوصا ان العربي 
سبق ان سلمه مقدم العقد للتوقيع معه 

املوسم املاضي.
وكان العتيبي وحمد حربي انضما 
الى العربي من نادي الساملية بعد ان 
استغنى عنهما، قبل ان يستغني العربي 
عن حربي لعدم قناعة مدربه السابق 
به، فيما استمر العتيبي لنهاية املوسم 

مع األخضر.

 عبدالعزيز جاسم 
يغادر الالعبان احمد عادي واحمد 
رحيل مع الفريق األول لكرة القدم بنادي 
النصر بعد أن أنهت إدارة الفريق جميع 
إجراءات سفرهما لتأخر األول بسبب 
امتحاناته اجلامعية وسيعود من معسكر 
القاهرة قبل الفريق في 1 أغسطس املقبل 
اما رحيل فانه أمت تسجيله في احلرس 
الوطني وســــيكون مع الوفد. وبنفس 
السياق سيكون على املدرب البرازيلي 
بيريرا حتديد مصيــــر 2 من الالعبني 
البدون األربعة بالفريق في معســــكر 
القاهرة وهم محمد عبداهلل وجابر عطا 
ومحمد علي وعادل شــــريف بعد قرار 
جلنة املسابقات في احتاد الكرة بتسجيل 
العبني وسيغادر الالعبون األربعة الى 
املعسكر لتطبيق مبدأ املساواة بينهم كما 
ان الفريق تعاقد مع 4 العبني مسبقا 3 

برازيليني والعماني عصام فايل.

»اآلسيوي« يعلن مواعيد كأس آسيا
أعلن االتحاد اآلســــيوي لكرة القدم مواعيــــد مباريات بطولة كأس 
آسيا للناشئين تحت 16 سنة لمواعيد 1994 وما فوق والتي ستقام في 
أوزبكســــتان للفترة من 24 أكتوبر الى 6 نوفمبر المقبل بمشــــاركة 16 
دولة قسمت الى أربع مجموعات حيث وقع األزرق في المجموعة الرابعة 
الى جوار منتخبات اإلمارات والعــــراق والصين حيث يلتقي منتخبنا 
فــــي 25 أكتوبر منتخب اإلمارات ثم يواجــــه األزرق منتخب العراق في 
27 منــــه ويختتم منتخبنا مباريات الدور التمهيدي بمواجهة المنتخب 

الصيني في 29 منه.
وحدد االتحاد اآلسيوي انطالق مباريات الدور ربع النهائي في االول 
مــــن نوفمبر على ان تقام مباريات الدور النصف نهائي في 4 منه علما 

بأن المباراة النهائية للبطولة ستقام في 7 من نوفمبر.
وضمت المجموعة األولى منتخبات أوزبكستان وطاجكستان واألردن 
واندونيسيا وضمت المجموعة الثانية منتخبات ايران وسورية وكوريا 
الشمالية وعمان فيما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات اليابان وأستراليا 

وتيمور الشرقية وڤيتنام.
الجــدير بالــذكر ان ايــران هــو حامــل لقــب النسخة الفائتة 2008 

بعد تغلبه على كوريا الجنوبية في المباراة النهائية 1-2.

)هاني الشمري( حراس مرمى »رديف األزرق« حتت قيادة علي محمود   

العبو التايكواندو بنادي الكويت تألقوا في بطولة األردن

تشكيلة »رديف األزرق«
خالد الرشيدي وحميد القالف ومحمد الصالل ومحمد راشد 
وحمود ملفي ومحمد فريح وعامر املعتوق ومبارك البلوش��ي 
وناصر الوهيب وبدر وارد وسلطان صلبوخ وأحمد عبدالغفور 
وضاري سعيد وفهد مرزوق وأحمد حواس ومشاري العازمي 
وفهد األنصاري وعبداهلل الش��مالي وعلي اش��كناني وعبداهلل 
البريك��ي وطالل العامر وفهد العن��زي وعبدالرحمن العوضي 

وسعود املجمد وحسني املوسوي وعبدالعزيز املشعان.

السهو  لليمن  لحضور اجتماعات »خليجي 20«
غادر البالد أمس األول سكرتير عام احتاد الكرة سهو السهو 
متوجها الى دبي ومن ثم ال��ى اليمن حلضور اجتماعات اللجنة 
الدائمة ألمناء الس��ر لالحتادات اخلليجي��ة، باإلضافة الى القيام 
بزيارات تفقدي��ة للمالعب والفنادق التي ستس��تضيف وفود 
خليجي 20 للوقوف على استعدادات وجاهزية اليمن الستضافة 

البطولة اخلليجية األبرز.
وأكد الس��هو ان هذه الزيارة تأتي ف��ي إطار تكاتف اجلهود 
حيث ان هنالك رغبة مش��تركة من جمي��ع االحتادات اخلليجية 
إلجناح هذا احلدث اخلليجي الرياضي املميز وإظهاره بالصورة 

التي تليق وسمعة كأس اخلليج العربي.

 عبدالعزيز جاسم
قال أمني ســــر نادي كاظمة حســــني 
بوســــكندر ان الفريق األول لكرة القدم 
سينضم الى تدريباته اليوم 3 محترفني 
من البرازيل ســــيغادرون مع البرتقالي 
الى معســــكر النمسا الذي ينطلق في 23 
اجلاري حتى 8 أغسطس املقبل على ان 
ينضم إليهم العب آخر من البرازيل، كما 
ســــيقوم املدرب التشيكي ميالن ماتشاال 
باختيار 2 منهــــم لينضما الى البرازيلي 
ساندرو والكيني محمد جمال، مشيرا الى 

ان مشكلة الالعبني البدون ليست بيده بل 
تبقى بيد املدرب الذي سيحدد مصير أي 

العب سيخرج من القائمة.
وأشار بوسكندر الى أن جميع الالعبني 
سيغادرون الى املعسكر دون استثناء وان 
فترة تصفية الالعبني ستكون بعد املعسكر 
لكي يشاهد ماتشاال جميع الالعبني بدقة 

وال يظلم اي العب منهم.
وفي السياق نفسه، منح ماتشاال مساء 
أمس العبي كاظمة راحة عن التدريبات يوما 
واحدا على ان تعود اليوم مرة اخرى وقد 

عاد للتدريبات كابنت الفريق خالد الشمري 
بعد غياب بالفترة املاضية بسبب وعكة 
صحية، كما حضــــر التدريبات احلارس 
احمد الفضلي ومحمد اخلميس لكنهما لم 
يتدربا بسبب اإلصابة واستمر غياب طارق 

الشمري عن التدريبات حتى اآلن.
وقد ميــــز التدريبات تواجد احلارس 
شهاب كنكوني الذي كان معارا الى العربي 
في املوسمني املاضيني وكذلك املدافع محمد 
العنزي الذي كان معارا الى الساملية املوسم 

املاضي.

)محمد ماهر( العب كاظمة خالد الشمري يتدرب للمرة االولى حتت قيادة املدرب التشيكي ميالن ماتشاال   

احرز فريق التايكوانـــدو في نادي الكويت 10 
ميداليات متنوعة ضمن مشـــاركته في منافسات 
بطولـــة كأس اململكة األردنية األولـــى التي تقام 
مبشـــاركة نحو 440 العبا والعبـــة ميثلون دول 

الكويت وسورية وقطر وفلسطني واألردن.
وانتزع العبو الكويت امليداليات ضمن املنافسات 
التي أقيمت في صالة األمير فيصل مبدينة القويسمة 
بواقع ذهبية واحدة وثالث فضيات وست برونزيات.

وحقق الالعب منصور العتيبي ذهبية مسابقة سن 
17 سنة لوزن حتت 73 كيلوغراما ليهدي فريقه اول 
ذهبية بالبطولة فيما فاز زمالؤه ســـلمان املنديل 

لفئـــة الرجال حتـــت 68 كيلوغراما ومحمد التوم 
لفئة 17 ســـنة لوزن حتت 63 كيلوغراما وحسن 
كرم لوزن فوق 68 كيلوغراما في ســـن 17 ســـنة 

بثالث فضيات.
وفاز كل من الالعبني بدر الوهيب لوزن حتت 59 
كيلوغراما ومحمد منير لوزن حتت 51 كيلوغراما 
ومصعب احملميد لوزن حتت 48 كيلوغراما وفيصل 
مراد لوزن حتـــت 68 كيلوغراما ونواف الهاجري 
لوزن حتت 55 كيلوغراما ومطلق املرشاد لوزن حتت 
35 كيلوغراما في ست برونزيات ضمن منافسات 

ما دون 14 سنة.

عبداهلل العنزي 
يغادر البالد صبـــاح اليوم وفد منتخب 
الناشئني »حتت 17« مواليد 1993 الى سلوڤاكيا 
القامة معسكره التدريبي حتى 6 اغسطس 
املقبل اســـتعدادا لبطولة اخلليج الســـابعة 
للناشـــئني التي تســـتضيفها الكويت خالل 

الفترة من 21 الى 30 سبتمبر املقبل.
ويرأس الوفد نائب رئيس احتاد الكرة هايف 
الديحاني املتواجد حاليا في ســـلوڤاكيا ويضم 
الوفد كال من مدير املنتخب ناصر بنيان واملشرف 
هشـــام العوضي واملدرب البرتغالي انطونيو 

فيوالنتي ومساعده احمد حيدر ومدرب حراس 
املرمى احمد مطر والبوش باربوريك مدلكا ومن 
الالعبني: مساعد العنزي، شاهني اخلميس، خالد 
االيوبي، فواز العسعوســـي، ضاري منصور، 
عبداهلل الباقر، علي الزنكي، يوسف امان، مشاري 
العبيد، علي بو مجداد، سليمان الصالح، سعود 
العبيدان، محمد احلداد، عبداهلل حسن، خليفه 
الظفيري، احمد مساعد، عبداللطيف املهدي، علي 
احلربي، مرزوق سعد، منور املطيري، يعقوب 
العنزي، يوســـف جنف، حســـن العلي، سامي 

الصانع وفيصل عجب.

وقال مدير املنتخب ناصر بنيان ان املعسكر 
التدريبي ســـيكون فرصة جيدة للجهاز الفني 
للوقوف على مستوى الالعبني قبل خوض غمار 
بطولة اخلليج، مضيفـــا ان اقامة البطولة في 
الكويت تزيد اصرارنا على حتقيق اللقب، لذلك 

مشاركتنا ستكون من اجل حتقيق اللقب.
وقال بنيـــان ان الالعبني ادوا تدريباتهم في 
الكويت مؤخرا بشكل ممتاز وهناك اصرار وعزمية 
لديهم من اجل تقدمي افضل املستويات، مشيرا 
الى ان جميع الالعبني ســـيكونون مع املنتخب 
حتـــى موعد البطولة حيث ســـيتم اختيار 22 

العبا فقط.
من جهته قال مشرف املنتخب هشام العوضي 
ان االزرق الصغير سيخوض 4 مباريات اعدادية 
مع فرق من الدرجة املمتازة في الدوري السلوڤاكي 
ايام 23و 26 و29 اجلاري على ان تكون املباراة 

االخيرة يوم 4 اغسطس املقبل.
وبني العوضي ان املنتخب سيباشر تدريباته 
فور وصوله الى البالد بعد ختام معسكر سلوڤاكيا 
ولن ينضم الالعبون النديتهم خصوصا ان بطولة 
الدوري للناشئني ستبدأ في شهر اكتوبر أي بعد 

ختام املشاركة في البطولة اخلليجية.


