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)محمد ماهر( وفد املنتخب الوطني قبل توجهه إلى القاهرة  

األزرق يلتقي حرس الحدود والشرطة في القاهرة
عبدالعزيز جاسم

اكتملت صفوف املنتخب الوطني »الرديف« 
بعد إنهاء اجراءات مدرب حراس املرمى زافيتيشا 
نيتش الذي كانت قد انتهت إقامته وقد غادر 
على نف���س الطائرة مع وفد املنتخب صباح 
امس متوجها الى معسكره في مدينة 6 أكتوبر 
بالقاهرة، ويس���تعد رديف األزرق من خالل 
هذا املعسكر للمشاركة في بطولة غرب آسيا 
في األردن في الفترة من 24 سبتمبر حتى 3 
أكتوبر املقبلني حيث وقع في املجموعة الثانية 
مع االردن املستضيف وسورية. وقد ترأس 
وفد املنتخب عضو اللجنة الفنية والتطوير 
في املنتخب يوسف اليتامى. وقد سبق الوفد 
الى القاهرة مدير املنتخب أسامة حسني وكذلك 

طبيب املنتخب د.عبداملجيد البناي.
وق���د اتفق���ت إدارة املنتخب على خوض 
مباراتني وديتني حتى اآلن خالل املعسكر حيث 
سيلتقي في 23 اجلاري مع حرس احلدود وفي 
26 منه مع احتاد الشرطة والفريقان يعتبران 
من الفرق املتطورة في مصر خصوصا حرس 
احل���دود بطل كأس مصر في آخر موس���مني 
والذي يشارك حاليا في كأس االحتاد األفريقي، 
وستتبقى مباراة اخرى لم يحدد وقتها حتى 
اآلن بينما سيحدد تاريخ مواجهة منتخب شباب 

مصر بعد مواجهة احلدود والشرطة.
وقد فض���ل مدرب األزرق الصربي غوران 
توڤاريتش إراحة الالعبني امس بسبب إرهاق 
السفر على ان تبدأ التدريبات في مدينة درمي 
الند ف���ي امللعب الفرعي للفندق على فترتني 
صباحية ومسائية بحضور جميع الالعبني 
ومن ضمنهم طالل العامر املصاب بتمزق في 
العضلة اخللفية بعد ان انتهت فترة راحته 

ملدة أسبوع منذ إصابته.

إيجاد توليفة سريعة  وسيحاول غوران 
للرديف خصوصا ان الوقت لن يسعفه كثيرا، 
وتشير التوقعات الى ان جميع العبي املنتخب 
األول واملنضمني للرديف س���يكونون ضمن 
التشكيلة األساسية للرديف، كما ان حراسة 
املرمى س���تكون بال ش���ك مضمونة حلارس 
األزرق خالد الرش���يدي وسيقوم غوران من 
خ���الل املواجهتني األوليني بتجربة أكبر عدد 
من الالعبني للوقوف على مستواهم قبل ان 
يستقر على التشكيلة األساسية ثم يستبعد 
من 4 الى 6 العب���ني قبل املغادرة الى األردن 
حيث سيعود الالعبون الى أنديتهم للمشاركة 
في بطولة الدوري املمت���از الذي ينطلق 20 
املقبل وبالتالي سيضع احتماالت  أغسطس 

إصابة اي العب او هبوط مستواه.
من جانبه، قال العب وس���ط القادس���ية 
والرديف فهد األنصاري انه يسعى من خالل 
املباريات الودية للعودة الى مستواه املعهود 
والذي س���يؤهله للعودة مرة اخرى كالعب 
أساسي في صفوف األصفر وكذلك مع األزرق 
الكبير، مش���يرا الى ان املباريات الودية هي 
التي تس���اعد اي العب باحلكم على مستواه 
ولي���س التدريبات فقط والتي تؤهل الالعب 
فقط للمباري���ات كما ان مجه���ود املباريات 
يختل���ف عن مجهود التدريب���ات من ناحية 

اللياقة البدنية.
وأضاف األنصاري أن األزرق كعادته لن 
يشارك في بطولة غرب آسيا للمشاركة فقط 
بل سيجتهد للحصول على اللقب الن الكويت 
دائما مرشحة إلحراز األلقاب حتى في أسوأ 
الظروف واآلن ليس لدينا العذر فنحن منتلك 
االستقرار اإلداري والفني ومنتلككذلك الالعبني 

وال يتبقى لألزرق سوى العودة لأللقاب.

غوران منح الالعبين راحة أمس والتدريبات تنطلق اليوم على فترتين

عملية جراحية
ناجحة للفضلي

مبارك الخالدي
أجرى امس حارس مرمى نادي 
الكويت خالد الفضلي عملية جراحية 
ناجحة مبستشفى دار الفؤاد مبصر، 
وذلك لتثبيت إصبعه املكس���ورة 
وإزالة كيس زاللي مبنطقة رس���غ 
اليد، وق���د جت���اوز الفضلي آثار 
العملية بنجاح وم���ن املتوقع أال 
يدخل الفضلي تدريب الفريق قبل 
3 أس���ابيع ضمانا لتعافيه بشكل 

كامل.
اجلدير بالذك���ر ان الفضلي قد 
تعرض له���ذه اإلصابة في إحدى 
مباريات القسم الثالث من الدوري 
املوس���م املاضي حي���ث لم ميتثل 
لنصائ���ح األطب���اء باالبتعاد عن 
املباري���ات حتى ال تتفاقم إصابته 
إال انه أص���ر على مواصلة اللعب 
بفدائية عالية مرجئا إجراء العملية 
التي حت���دد موعدها  اجلراحي���ة 

امس.
ومن جهة أخرى أجرى األبيض 
تدريبه األخير عصر امس متهيدا 
ملغادرته البالد غ���دا متوجها الى 
سويس���را إلقامة معس���كر ملدة 3 
أس���ابيع، حيث سيخوض الفريق 
4 مباريات ودية س���يتم حتديدها 

الحقا.

معسكر النصر مهدد بالتأجيل
عبدالعزيز جاسم 

قال نائب رئيس نادي النصر فالح املطيري 
ان معس���كر الفريق املقررة اقامته بالقاهرة من 
احملتمل ان يؤجل يوم���ا او يومني، وذلك لعدم 
انته���اء الهيئة من اعتم���اد امليزانية املخصصة 
للمعس���كر، الفتا الى ان فكرة إلغائه غير واردة 
نظرا للحاجة اليه لتهيئة فترة اعداد تليق بحجم 
الفريق الذي لم يقصر املوس���م املاضي وحقق 
املركز الثالث في الدوري املمتاز ولديه مشاركة 
خارجية بدوري ابطال اخلليج في مارس املقبل 
وبالتالي فان املعسكر يعد ضرورة للجهاز الفني 

للوقوف على مستوى جميع الالعبني. 

واضاف املطيري: ان ادارة النادي قد اعتمدت 
دخي���ل العدواني في محض���ر اجتماعها مديرا 
للكرة اال اننا ل���م نتلق اعتم���اد الهيئة العامة 
للشباب والرياضة للقرار حتى االن ولكن هذه 
 االم���ور غالبا م���ا تأخذ وقت���ا العتمادها حالها
حال املعس���كر اخلارج���ي الذي يحت���اج وقتا 

العتماده. 
الى ذلك واصل العنابي تدريباته اليومية على 
امللعب الفرعي بحضور جميع الالعبني وحتت 
قيادة املستشار الفني للفريق علي الشمري الذي 
حرص على ان تكون التدريبات االولية لزيادة 

اللياقة البدنية.

اتحاد اليد يعتذر عن بطولة آسيا
أعلن رئيس احتاد كرة اليد ناصر صالح اعتذار 
االحتاد عن عدم املشاركة في البطولة اآلسيوية 
الثانية عشرة للشباب التي ستقام في طهران 
من 23 يوليو اجلاري حتى اول اغسطس املقبل 
وهي ايضا التصفيات املؤهلة الى نهائيات كأس 

العالم املقرر إقامتها في اليونان العام املقبل.
وأوضح ناص���ر صالح ان الهيئ���ة العامة 
للش���باب والرياضة كانت ق���د خاطبت وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي 
ألخذ موافقته على املش���اركة في هذه البطولة 

حتت العلم األوملبي طبقا لقرار االحتاد الدولي 
نظرا لتعليق نشاط كرة اليد.

واضاف انه حتى ظهر امس لم يصل رد وزير 
الشؤون بهذا اخلصوص ونظرا لضيق الوقت 
وعدم توف���ر حجوزات فقد اتخذ االحتاد قراره 

بعدم املشاركة.
وكان منتخب الكويت لكرة اليد للشباب قد 
أقام معسكرا تدريبيا في مصر استعدادا لهذه 
البطولة وم���ن املقرر ان يعود الوفد الى البالد 

اليوم.

إبراهيم والخطيب والحسين ينضمون لتدريبات القادسيةالعربي إلى القاهرة.. وخلف يتلقى وعداً بتعويضه

الى ان تدخ���ل الفرق متكاملة 
الصفوف دون نقص او اصابات 
مما يؤثر على األداء، كما وافق 
مجل���س اإلدارة عل���ى عالج 
الالعب���ني حمد العوضي وفهد 
مال اهلل جنمي نادي واملنتخب 

الوطني للمبارزة.

رحلة عالج تستمر ملدة اسبوعني 
بعد ان انهى فحوصاته األولية 
في الكويت وذلك في إطار سعيه 
الكتمال صفوف الفريق قبل بدء 

املوسم اجلديد.
من جانبه قال وليد األنصاري 
امني السر العام ان النادي يهدف 

سينضم الى باقي زمالئه اليوم 
بعد انتهاء اجازته.

من جانب آخر وافق مجلس 
إدارة نادي القادسية على عالج 
الالعب نواف اخلالدي حارس 
مرمى الفريق األول لكرة القدم 
واملنتخب الوطني، حيث يبدأ 

عبدالعزيز جاسم
ب���دأت صفوف القادس���ية 
تكتمل بعد مشاركة 10 العبني في 
اخر تدريب وهم نواف املطيري 
وخلف الس���المة وعلي جواد 
ومحمد القطان واحمد البلوشي 
العنزي  وصالح مهدي وحمد 
ومس���اعد ندا وصالح الشيخ 
وعلي الشمالي، كما ان العاجي 
ابراهيما كيتا انضم هو االخر 
الى تدريب االمس بعد وصوله 
اول امس من اجازته اخلاصة، 
كما س���ينضم الي���وم للفريق 
الس���وريان فراس  احملترفان 
اخلطيب وجهاد احلسني واملدرب 
محمد ابراهيم بعد عودتهم امس، 
كما سيلحق بالتدريبات نهير 
الشمري وحسني فاضل واحمد 
عجب الذي انهى فترة التأهيل 
باالضاف���ة الى فايز بندر الذي 

كان يعالج في لبنان.
من جانبه قال مشرف الفريق 
عب���داهلل احلق���ان ان األصفر 
س���يغادر الى مدينة 6 اكتوبر 
غدا بجمي���ع الالعبني واجلهاز 
االداري والفن���ي وال توجد اي 
اعتذارات حتى االن، مشيرا الى 
أن موعد املغادرة سيكون في 
ال6� عصرا من مطار الش���يخ 

سعد العبداهلل.
وبني احلق���ان ان الغيابات 
الكبيرة عن التدريبات واقعية 
وال تدع���و للقل���ق الن 7 من 
الالعبني موجودون حاليا مع 
االزرق الرديف اضافة الى العب 
مع االوملبي، كما ان هناك بعض 
الالعبني كانوا في فترة اعادة 
تأهيل من االصابة مثل فيصل 
العنزي، وبعضهم مصاب حتى 
االن وغ���ادر ف���ي رحلة عالج 
الى لندن مثل احلارس نواف 
اخلالدي، مبينا أن بدر املطوع 

مبارك الخالدي
تغادر البالد في السادس���ة 
مساء اليوم بعثة فريق النادي 
العربي متوجه���ة الى مدينة 6 
أكتوبر املصرية القامة معسكر 
اعدادي مل���دة ثالثة اس���ابيع، 
وسيرأس البعثة املدير االداري 
سامي احلشاش بعضوية كل من 
مدير الفريق عبدالعزيز املطوع 
واملشرف عبدالنبي حافظ، اضافة 
املدرب فاضل مطر  الى مساعد 
ومدرب احلراس خليفة منصور 
واخصائي العالج الطبيعي حسن 
عبداهلل واملدلك جوزيف بيفرنيك 
وعامل التجهيزات حسن بللور 
و32 العبا هم سلمان عبدالغفور 
ويوسف الثويني ومحمد غامن 
وعبدالعزيز فاضل ومس���اعد 
عبداهلل وفهد فرح���ان واحمد 

الرشيدي وحسني النجادة وحسني 
الغريب وعلي مقصيد ومحمد 
جراغ وخالد عبدالقدوس واحمد 
مطر ونواف شويع وخالد خلف 
واحمد موسى وفهد باشا وجراح 
زهير وعلي عمر وعيسى وليد 
وعبدالعزيز الس���ليمي ومهدي 

املوسوي ونواف جواد.
ومن املقرر ان تس����تقر بعثة 
الفريق في فندق املوفنبيك حيث 
س����يجري االخض����ر 5 مباريات 
ودية م����ع فرق مصري����ة، ومن 
الالف����ت مغ����ادرة الالع����ب خالد 
خلف مع الفريق بعد تلقيه وعدا 
بتعويضه عن فشل صفقة انتقاله 
الى الفيصلي السعودي التي حددت 

ب� 200 الف دوالر.
وسيلتحق ببعثة الفريق غدا 
الالعب����ون البرازيليون الذين مت 

استدعاؤهم عبر املدرب البرازيلي 
كابو لتجربتهم في املعسكر قبل 
التوقيع معهم حيث يشغل اثنان 
منهم مركز خط الهجوم في حني 
يلعب الثالث في مركز الوس����ط 
والوس����ط متأخر بينم����ا الرابع 

سيكون مدافعا.
وم����ن املتوق����ع ان يلتح����ق 
باملعسكر رئيس مجلس االدارة 
ف����ي وقت الحق  الكاظمي  جمال 
ليش����اهد على الطبيعة مستوى 
واداء الالعب����ني البرازيليني قبل 
ق����رار جماع����ي باملوافقة  اتخاذ 
على عقودهم السيما ان الرباعي 
البرازيلي على ضمانة املدرب كابو 
ال����ذي طلب من اجله����از االداري 
عدم مجاملته في اعتماد مستوى 

الالعبني من عدمه.
اجلدي����ر بالذك����ر ان األخضر 

يفتقد في معسكره احلالي جهود 
العبي����ه املنضمني الى املنتخبات 
الوطنية حيث يلعب كل من فهد 
احلش����اش واحمد ابراهيم ضمن 
املتواجد حاليا  صفوف االوملبي 
في النمسا بينما يتواجد 6 العبني 
ضمن املنتخب الرديف الذي يعسكر 
الرشيدي  القاهرة وهم خالد  في 
ومبارك البلوشي واحمد عبدالغفور 
وعبداهلل الشمالي وعلي اشكناني 
وحسني املوسوي علما بأن الالعب 
عبداهلل احلداد قد اعتذر عن عدم 
املغادرة م����ع االخضر واملنتخب 
الرديف بس����بب ارتباطه بدورة 
خاص����ة في عمله، كما لم يلتحق 
بالبعثة الالع����ب نواف العتيبي 
الذي اشترط توقيع عقد بقيمة 10 
آالف دينار قبل ان يجدد إعارته 

للفريق.

)محمد ماهر( العبو العربي في تدريب اول من امس  

)هاني الشمري( مساعد ندا ونواف املطيري وصالح الشيخ في تدريبات القادسية  

عبدالكريم: الجهراء لن يكون 
ضيف شرف على الدوري

فضية للمطيري في التايكوندو

قال مساعد مدرب الفريق األول لكرة القدم في اجلهراء احمد عبدالكرمي 
ان الفريق يواصل استعداداته اجلدية النطالق املوسم اجلديد، مشيرا 
الى ان حسم اقامة معسكر خارجي للفريق واختيار الالعبني احملترفني 

سيقرره املدرب اجلديد البرازيلي سيلفا.
وأش����ار عبدالكرمي الى ان الفريق الذي سيلعب في الدوري املمتاز 
املوسم املقبل بعد غياب دام عدة سنوات بدأ استعداداته حتت قيادته 
قبل اسبوع بتواجد معظم الالعبني، مبينا ان صفوف الفريق ستكتمل 
خالل هذا االس����بوع بعد عودة باقي الالعبني املسافرين خارج البالد 

ألسباب مختلفة.
وأوضح ان فريقه لن يكون ضيف شرف على الدوري رغم انه يعد 
فريقا شابا حيث ان معدل اعمار الالعبني يصل الى 23 سنة كما يضم 

عددا من الالعبني الدوليني مثل عادل حمود في املنتخب األول.

فاز الالعب سلطان املطيري باملركز الثاني وامليدالية الفضية في 
بطولة العالم العسكرية ال� 19 للتايكوندو املقامة حاليا في مدينة 

تورنتو الكندية مبشاركة 22 دولة من مختلف دول العالم.
 واش���اد مدير االحتاد العقيد ركن حميد العنزي باداء املطيري 
الذي يحمل رتبة عريف بعد ان متكن من حتقيق هذا االجناز عقب 
خوضه منافسات قوية في وزن )حتت 80 كيلوغرام( حيث تخطى 
العديد من االبطال املميزين في هذه اللعبة متمنيا ان يحالف التوفيق 

بقية الالعبني في مشاركتهم بهذه البطولة القوية.

عبدالعزيز جاسم
تعاق��دت ادارة نادي الكويت م��ع مدافع كاظمة خالد 
الشمري ملدة موسم واحد على سبيل اإلعارة في صفقة 
 لم يكش��ف عن قيمتها حتى اآلن. وقال خالد الش��مري
ل��� »األنب��اء« ان انتقاله الى الكويت ال دخ��ل له بانتقال 
املهاجم فرج لهيب الى كاظمة وانه انتقل مبقابل مادي ملدة 
موسم واحد وذلك سواء متت صفقة لهيب او لم تتم ألنه 
سبق ان أخذ موافقة ادارة كاظمة على إعارته الى الكويت 
ولم يتبق سوى توقيع العقد اليوم او غدا. وبني ان إدارة 
كاظم��ة لم تقصر في حقه ووافقت على انتقاله تكرميا له 
أوال حيث خدم النادي ملدة 12 موس��ما منذ موسم 1998 
حت��ى اآلن كما انه يريد جتربة االحتراف حتى وان كانت 
محلي��ة، مؤكدا ان االبيض م��ن األندية العريقة. وأضاف 
الش��مري ان السبب الثاني وراء انتقاله لألبيض هو منح 
الفرصة لالعبني الشباب وحتديدا »البدون« فهد العنزي 
وعب��داهلل الظفيري بعد ق��رار جلنة املس��ابقات األخير 
بتسجيل العبني اثنني بدون فقط في كل فريق ومشاركة 
العب واحد داخل امللعب، الفتا الى ان الظفيري والعنزي 
س��يكونان من افضل الالعبني مستقبال ليس فقط على 
مستوى كاظمة بل على مستوى االزرق ويجب ان يأخذا 
فرصتهما خصوصا العنزي الذي يعتبر من جنوم الكرة 
حاليا. هذا وعلمت »األنباء« ان بديل الشمري في كاظمة 
سيكون مدافع النصر والس��املية سابقا ناصر الهاجري 
الذي جت��ري بينه وبني اإلدارة مفاوضات لضمه للفريق 

املوسم املقبل.

الشمري: انتقالي إلى »األبيض« 
إعارة لموسم واحد


