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يواجه أوستريا ڤيينا في تجربته األخيرة .. وإصابة غير مقلقة لناصر

»األولمبي« يفوز بمباراته الثالثة في معسكره بالنمسا
مبارك الخالدي

فاز منتخبنا الوطني االوملبي 
1-0 على فريق اس تي بولتني 
النمس���اوي احد فرق الدرجة 
املمت���ازة وذلك ف���ي جتربته 
الثالثة مساء اول من امس ضمن 
معسكره الذي يقيمه حاليا في 
النمسا استعدادا للمشاركة في 
البطول���ة الثانية للمنتخبات 
التي تس���تضيفها  اخلليجية 

قطر 28 اجلاري.
وقدم األزرق مستوى طيبا 
املباراة  على م���دار ش���وطي 
اتضح من خالله ارتفاع معدل 
اللياقة البدنية لالعبني وزيادة 
االنسجام بينهم ومتكن النجم 
يوسف ناصر من إحراز الهدف 
الوحيد قبل ان يخرج مصابا 
اث���ر تعرضه لكدمة قوية بعد 
تدخل قوي م���ن احد مدافعي 

الفريق النمساوي.
كم���ا تعرض الع���ب خط 
الوس���ط عادل مطر الى كدمة 
اخرى وهو ما دفع اجلهاز الفني 
بقيادة الوطني ماهر الشمري 
الى  ومساعده خالد اخلميس 
الطل���ب من العبين���ا التمرير 
السريع للكرة وعدم االلتحام مع 
العبي اخلصم تفاديا لإلصابات 
بالبنية  لتمتع العبي اخلصم 

اجلسمانية القوية.
ان  »األنب���اء«  وعلم���ت 
اإلصابت���ني اللت���ني تع���رض 
لهم���ا ناصر يوس���ف وعادل 
مطر ليس���تا مقلقتني إال انهما 
يحتاج���ان الراحة واخلضوع 
جللسات العالج الطبيعي بشكل 

مكثف.
ويخ���وض األزرق جتربته 

األخيرة غدا مع فريق اوستريا 
ڤيينا وهو رابع الدوري حاليا 
وميتلك مجموعة متجانسة من 

الالعبني.
ويع���ول الش���مري عل���ى 
املب���اراة كثيرا لتكون مس���ك 
اخلتام للمعسكر قبل التوجه 

الى الدوحة خلوض مواجهات 
املجموعة الثانية من البطولة 
حيث سيواجه األزرق في أول 
لقاءات���ه منتخب الس���عودية 
حامل اللقب، كما سيلتقي ايضا 
منتخب االمارات الذي شارك في 
نهائيات كأس العالم املوس���م 

قبل املاضي ما يعني ان مهمة 
انها  إال  األزرق صعبة للغاية 
ليست مستحيلة متى ما متتع 
العبونا بالتركيز الشديد أثناء 
املباريات وااللتزام بتعليمات 

اجلهاز الفني.
املتوق���ع ان يغادر  وم���ن 

األزرق 26 اجلاري من العاصمة 
النمساوية الى الدوحة مباشرة 
حيث يعك���ف اجلهاز اإلداري 
التأكد من  للفريق حاليا على 
احلج������وزات وضمان رحلة 
الدوح�����ة دون  ال���ى  األزرق 

عوائ��ق.

السهو: قرعة »خليجي 20« الشهر المقبل باليمن

اجتماع مجلس إدارة الهيئة اليوم

أقرت اللجن���ة الدائمة ألمناء 
السر بالدول املشاركة في دورة 
كأس اخلليج العربي في نسختها 
العش���رين في اجتماعها مبدينة 
ع���دن أول من امس موعد حتديد 
قرعة البطولة في النصف الثاني 
من الشهر املقبل باليمن كما أقرت 

محضرها السابق.
وقال أمني سر احتاد كرة القدم 
سهو السهو في تصريح ل� )كونا( 
ان رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل 
الفهد أشار في اجتماع أمناء سر 
االحت���ادات اخلليجية الذي عقد 
في وقت س���ابق الى ان الكويت 
تدعم استضافة اليمن لهذا احلدث 
لتحقي���ق حلم ش���هيد الرياضة 

الكويتية الشهيد فهد االحمد.
وأضاف السهو »يهمنا حتقيق 
هذا احلل���م ويهمنا ضمان جناح 
البطولة ملا لهذه البطولة من مكانة 

في قلوب أه���ل اخلليج ونتمنى 
ان يتمك���ن االخوة في اليمن من 
استالم املباني واالنشاءات اخلاصة 
بالبطولة قبل موعد البطولة بوقت 
كاف«. وأش���ار الى ان االحتادات 
اخلليجية س���تعمل على توفير 
الدعم الالزم لضمان جناح اليمن 
في تنظيم البطولة بشكل الئق. 
مضيفا ان أمناء س���ر االحتادات 
اخلليجية سيرفعون تقريرا مفصال 
عما مت اجنازه على أرض امليدان 
الى اجتماع رؤس���اء االحتادات 
اخلليجية في النصف الثاني من 
أغس���طس املقبل التخاذ قرارهم 
بشأن االستعدادات اخلاصة بإقامة 
البطولة. وكان أمناء سر احتادات 
كرة القدم بدول مجلس التعاون 
اخلليجي الست والعراق واليمن 
تفقدوا سير االستعدادات النهائية 
واألعم���ال اجلارية ف���ي املالعب 

واملنش���آت اخلاصة باستضافة 
اليمن للبطولة. وذكر بيان صادر 
عن احتاد كرة القدم اليمني ان أمناء 
الس���ر اطلعوا على سير األعمال 
اخلاصة بالتش���طيبات النهائية 
لعدد من املشاريع الفندقية التي 
مت تخصيصها الس���تقبال الفرق 

والوفود املشاركة في البطولة.
وأوضح البيان ان أمناء س���ر 
االحتادات اخلليجي���ة والوزراء 
زاروا ستاد 22 مايو الدولي بعدن، 
امللعب الرئيسي الحتضان مباريات 
خليجي 20 واطلعوا على اعمال 
الترميمات والصيانة اجلارية فيه. 
وأضاف ان أمناء س���ر االحتادات 
اخلليجية تفقدوا ايضا سير العمل 
اجلاري مبلعب الوحدة الدولي في 
محافظة أبني وهو امللعب الثاني 
الذي سيحتضن جانبا من مباريات 

البطولة.

مبارك الخالدي
تردد امس ان مكت����ب املدير العام للهيئة العامة 
للش����باب والرياضة باالنابة عصام جعفر قد وجه 
الدعوات لعقد اجتماع ملجلس إدارة الهيئة في الثانية 
عشرة والنصف ظهر اليوم ملناقشة عدد من املواضيع 
املدرجة على جدول االعمال من بينها التجديد رسميا 
ملجالس إدارات األندية املؤقتة وهي القادسية والنصر 
واجلهراء والصليبخات والساحل والتضامن واليرموك 
وخيطان لتجاوز اخلالف القانوني حول مشروعية 
استمرار هذه املجالس على رأس أعمالها من عدمه.

كما س����يبحث املجلس اتخاذ قرار حول مشاركة 
الكويت في دورة األلعاب األوملبية للش����باب حتت 
مظلة العلم االوملبي في ضوء قرار اللجنة االوملبية 
الدولية السابق بإيقاف النشاط الرياضي الكويتي 
حتى إجراء التعديالت على القوانني الرياضية لتتواءم 

مع نظيراتها في امليثاق االوملبي.
اجلدير بالذكر ان مجلس ادارة الهيئة مكون من 18 
عضوا من بينهم ممثلو الوزارات والهيئات احلكومية 
إال ان العديد منهم يتواج����د حاليا خارج البالد في 

إجازات خاصة.

ناصر يوسف أحرز هدف األوملبي في اس تي بولتني

العيسى ينضم للفريق والنمش يغيب لظروف العمل

القادسية يغادر إلى 6 أكتوبر بـ 22 العبًا
عبدالعزيز جاسم 

يغادر في السادسة عصر اليوم 
وفد الفريق االول لكرة القدم بنادي 
القادسية الى معسكره في مدينة 
6 اكتوبر بالقاهرة برئاسة مدير 
الكرة ابراهيم املس���عود ويضم 
عبداهلل احلقان مشرفا وعبداهلل 
الفريح طبيب���ا ومحمد ابراهيم 
مدربا وس���يدو تراوري مساعدا 
البدنية  وغوران مدرب���ا للياقة 
واحمد دش���تي مدربا للحراس 
اضافة ال���ى 22 العبا هم: صالح 
مهدي، علي جواد، علي العيسى، 
فيصل العنزي، فايز بندر، علي 
الش���مالي، نهير الشمري، مجيد 
طالل، حسني فاضل، احمد عجب، 
جهاد احلسني، فراس اخلطيب، 
ابراهيم���ا كيتا، محم���د القطان، 
ن���واف املطيري، ب���در املطوع، 
البلوشي،  خلف السالمة، احمد 
حمد العنزي، صالح الشيخ، حمد 

القالف وعبداهلل القالف. 
الفريق في فندق  وس���يقيم 
موفنبيك والذي يضم ملعبا مجهزا 
بالكامل للتدريبات، ويغيب عن 
الوفد الالعب علي النمش لظروف 
العمل ونواف اخلالدي املتواجد 
حاليا ف���ي لندن في رحلة عالج 
إلصابته بتمزق في الساق، كما 
يغيب الالعبون وهم عبدالعزيز 
املشعان وفهد االنصاري وطالل 
العامر وضاري س���عيد وعامر 
املعتوق وسعود املجمد ومحمد 
راشد املنضمني لصفوف رديف 
األزرق باإلضافة الى العب االوملبي 

عمر بوحمد. 
وفضل اجلهاز الفني مواصلة 
أم���س لزيادة معدل  التدريبات 
اللياقة البدنية رغم سفرهم اليوم 
وجاءت هذه التوصيات بناء على 
طلب من مدرب اللياقة الصربي 
غوران الذي ال يريد أن يضيع أي 

السفر  حصة تدريبية حتى في 
وقد طالب ب���أن يكون التدريب 
في القاهرة على فترتني بس���بب 
جتمع الالعبني املتأخر وانضمامهم 
للفريق قبل يومني فقط من السفر. 
القاهرة  القادسية في  وسيلتقي 
مع بني سويف واإلنتاج احلربي 
ولديه مباراة ودية ثالثة واحدة 
فقط واألقرب أن تكون مع احتاد 

الش���رطة. من جانبه قال مدرب 
حراس القادسية احمد دشتي ان 
اجلهاز الفني فضل مغادرة جميع 
الالعبني مع الفريق حتى الذين 
يحتاجون الى إعادة تأهيل لكي 
يبقوا حتت أعني املدرب واجلهاز 
الطبي لتهيئتهم بصورة جيدة 
واالطمئن���ان على اس���تعدادهم 
من خ���الل التدريب���ات املنفردة 

قب���ل الدخ���ول ف���ي التدريبات 
اجلماعية. 

وبني دشتي ان احلراس الثالثة 
صالح مهدي وعلي جواد وعلي 
الفريق  العيسى سيغادرون مع 
ام���ا احلارس علي طالب فانه لم 
يكن ضمن الفريق النه حاليا مع 
فريق حتت 21 وبالتالي سيكون 

من حراس املستقبل لألصفر. 

حمد العنزي ومساعد ندا خالل التدريبات 

الكويت يستهل مشواره التدريبي في معسكره بجنيڤ غدا

»األبيض« يتجه لجنيڤ الليلة ويخوض 4 مباريات ودية

مبارك الخالدي
تغ���ادر بعث���ة فريق ن���ادي الكويت في 
العاش���رة مس���اء اليوم متجهة الى مدينة 
نيون السويس���رية إلقامة معسكر إعدادي 
يس���تمر 3 أسابيع تتخلله 4 مباريات ودية 
مع فرق سويسرية، وستغادر بعثة األبيض 
الى جنيڤ عبر العاصمة القطرية الدوحة، 
حيث من املقرر ان ميكث الوفد ملدة ساعتني 

قبل االنطالق الى جنيڤ.
ومن املتوقع ان يلتح���ق ببعثة الفريق 
رئيس مجل���س اإلدارة عبدالعزيز املرزوق 
ونائب���ه خالد الغامن ورئي���س جهاز الكرة 
النائب مرزوق الغامن، ويتكون اجلهاز اإلداري 
من مدير الكرة عادل عقلة واملش���رف محمد 
الهاجري، اضافة الى اجلهاز الفني املكون من 
البرتغالي جوزيه روماو ومس���اعده للياقة 
البدنية انطونيو واملستشار الفني للفريق 
محم���د عبداهلل والالعبني: ج���راح العتيقي 
وبشار عبداهلل وحسني حاكم وفهد عوض 
ووليد علي وبش���ار عبداهلل وسامر املرطة 
وابراهيم شهاب ويعقوب الطاهر ومصعب 
الكندري وبدر العازمي وعبدالرحمن احلسينان 

واحمد الصبيح وفهد االنصاري وعلي الكندري 
ويوسف اليوحة وإسماعيل اشكناني وعبداهلل 
املال ومحمد الظفيري وعبداهلل نهار ونواف 
اسامة والعمانيني اسماعيل العجمي وخليفة 

عايل والبرازيليني كاريكا وروجيريو.
ولن يغ���ادر مع البعث���ة العبو االبيض 
املنضمون للمنتخبات الوطنية حيث يلعب كل 
من ناصر القحطاني وفهد حمود مع املنتخب 
االوملبي املتواجد حاليا في معسكره بالنمسا 
بينما يتواجد كل من عبدالرحمن العوضي 
وعبدالهادي خميس مع رديف األزرق الذي 
يعسكر حاليا في القاهرة، كما سيلتحق ببعثة 
الفريق احلارس خالد الفضلي فور انتهاء فترة 
النقاهة التي يتمتع بها حاليا بعد ان أجرى 
جراحة ناجحة لتثبيت اصبعه املكسور في 

مستشفي دار الفؤاد بالقاهرة.
من جهته ثمن رئيس البعثة مدير الكرة 
عادل عقلة موقف مجل���س اإلدارة والنائب 
مرزوق الغامن من املعس���كر، وقال عقلة ل� 
»األنباء« لقد عودنا مجلس اإلدارة برئاسة 
عبدالعزيز املرزوق ورئيس جهاز الكرة النائب 
مرزوق الغامن على توفي���ر كل ما يحتاجه 

الفريق والالعبون من اس���تعدادات للظهور 
بالصورة التي اعتادها جمهور االبيض والتي 
مكنت الفريق من املنافسة على جميع األلقاب 
احمللية في السنوات املاضية والتي تكللت 
بتحقيق األبيض لقب بطولة االحتاد اآلسيوي 
ألول مرة في تاريخ الكرة الكويتية.  وأضاف 
عقلة ان رحلة الفريق الى معسكره دليل واضح 
على ما تعودناه من دعم كبير ملسؤولي الفريق 
في السنوات املاضية وللموسم املقبل فهو نهج 
ثابت أتى بثماره في العديد من املناسبات. 
وقال عقلة ان اجلهازين اإلداري والفني للفريق 
وضعا خطة متكاملة لتعويض األلقاب التي 
خسرها الفريق املوسم املاضي عبر التعاقد 
مع جه���از فني جديد ميتلك اخلبرة الكافية 
في التعامل مع احداث املباريات ومع الالعبني 
بداللة الس���يرة الطيبة التي يحملها املدرب 
روم���او، إال اننا دائما ما نعول على العبينا 
في حتقيق نتائجنا فثقتنا بهم كبيرة وليس 
لها حدود فهم ميتلكون اخلبرة واالمكانيات 
الفنية العالية ومتى ما كانت الروح العالية 
الى جانبهما ف���إن املوقع الطبيعي لألبيض 

هو منصات التتويج.

برازيليان في تدريبات كاظمة
عبدالعزيز جاسم 

يلتحق احملترفان البرازيلي���ان املدافع دانييل واملهاجم 
الكس���ندر اليوم بتدريبات كاظمة بناء عل���ى طلب املدرب 
التشيكي ميالن ماتشاال للوقوف على مستواهما قبل التوقيع 

معهما.
وقد سبقهما بيوم مواطنهم العب االرتكاز واشنطن، ولن 
يبت بشأن اختيارهما قبل جتربتهما في معسكر النمسا الذي 
س���يغادر اليه البرتقالي اجلمعة املقبل وسيلتقي خالله مع 

منتخب شباب املجر في احدى مبارياته الودية.

العربي يجرب كارلوس
ينضم اليوم الى العربي في معس���كره مبدينه 6 اكتوبر 

املهاجم البرازيلي لويس كارلوس لتجربته قبل ضمه. 
ومن املتوقع ان تنتهي اجراءات ضمه سريعا الن اختياره 
جاء من قبل مدرب الفريق مارسيلو كابو الذي اوصى بالتعاقد 
معه مع العبني اخرين سيصالن خالل اليومني املقبلني للتوقيع 

معهما. 

النصر يغادر إلى القاهرة اليوم
عبدالعزيز جاسم 

يغادر اليوم في الثانية عشرة منتصف الليل وفد الفريق االول 
لكرة القدم بنادي النصر الى معسكره في القاهرة ويترأس الوفد 
امني السر ناصر الش���مري ويضم محمد العدواني اداريا ومحمد 
املرش���دي طبيبا ومدرب اللياقة جون ومدرب احلراس ريكاردو، 
باإلضافة الى 28 العبا وس���ينضم اليهم مدرب الفريق البرازيلي 
بيريرا وبرفقته املهاجم واحملترف الرابع بصفوف الفريق مواطنه 
فرانسيس���كو املتواجدان حاليا في القاهرة. وس���يقيم النصر في 

فندق سويس ان.
وقال مشرف الفريق محمد العدواني ان املدرب طلب خوض 3 
مباريات ودية متدرجة املس���توى حتى يقف على مستوى جميع 
الالعبني ويجربهم جميعا، مشيرا الى ان اجلهاز االداري فضل مغادرة 
جميع الالعبني مع الوفد لكي يطلع على مستواهم عن كثب حيث 
سيقوم بتصفيتهم حتى ال يكون هناك ظلم في اختيار الالعبني. 
وبني ان النصر سيرد على كل املشككني بان العنابي لن يستمر 
على مستواه الذي ظهر به في املوسمني املاضيني في الدوري وحصل 
من خالله على املركز الثالث الفت���ا الى أن الالعبني عازمون على 
حتقيق لقب على اقل تقدير في املوسم احلالي ومواصلة املنافسة 

على لقب الدوري املمتاز.

أونيكا مدربًا لـ »سلة الجهراء«
يحيى حميدان

تعاق���دت ادارة ن���ادي اجلهراء مع 
املدرب النيجيري فريدريك أونيكا لقيادة 
الفريق االول لكرة السلة بالنادي في 
املوسم املقبل ليكون خلفا للمدرب محزم 
العتيق الذي قاد اجلهراء في املوسمني 
املاضيني. ويعتبر اونيكا من املدربني 
املعروفني في منطقة الشرق االوسط 
وسبق له أن قاد عدة فرق في البحرين 
ودرب كذلك ف���رق العلوم التطبيقية 
االردني واالحتاد السوري. من جهته، أكد 
نائب رئيس النادي ومدير اللعبة منير 
الفارس على أن ادارة النادي اختارت 
اونيكا بناء على سيرته الذاتية احلافلة 
باالجنازات وملعرفته مبستويات األندية 
في املنطقة. وبني الفارس أن تدريبات 
الفريق ستنطلق اليوم بقيادة مساعد 
املدرب محمد عباس وستكون التدريبات 
الرس���مية في بداية الشهر املقبل بعد 

وصول املدرب النيجيري اجلديد.

الجودو يستعد للبطوالت الخارجية في القاهرة
الوطني  يواصل املنتخ���ب 
للج���ودو معس���كره التدريبي 
بالقاه���رة اس���تعدادا خلوض 
منافس���ات بطولة دول مجلس 
الت���ي  اخلليج���ي  التع���اون 
ستس���تضيفها مدين���ة اخلبر 
الس���عودية ف���ي 31 اجل���اري 
والبطولة العربية املزمع إقامتها 
في العاصم���ة اليمنية صنعاء 

مطلع أغسطس املقبل.
وقال أمني صن���دوق احتاد 
اجل���ودو والتايكون���دو ب���در 
الشراد ان مشاركة املنتخب في 
البطولة اخلليجية تعد االولى 
بعد مشاركتنا في بطولة آسيا 
للناشئني واألشبال التي نظمت 
في لبنان ف���ي أكتوبر املاضي 
وأحرز خاللها ميداليتني فضيتني 

وميداليتني برونزيتني.

وأشار الشراد الى أهمية هذه 
البطولة للمنتخب على املستوى 
الفن���ي والبدن���ي، موضحا ان 
الكويت هي مقر اللجنة التنظيمية 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 
للعبة ويرأسها رئيس االحتاد 

اآلسيوي عبيد العنزي.
وأضاف ان املعس���كر الذي 
اقامة  يستمر 3 أس���ابيع شهد 
ع���دد من املباري���ات مع الفرق 
الش���مس  املصرية منها نادي 
والصيد وهليوبوليس، اضافة 
الى خوض ع���دد من املباريات 
مع املنتخبات املصرية، مشيدا 
باملستوى الذي ظهرت به الفرق 
املصرية والت���ي تعد من أقوى 

الفرق على املستوى العربي.
وأوضح ان املعسكر يهدف 
ال���ى الوصول الى التش���كيلة 

النهائية التي تش���مل 16 العبا 
في األوزان ال� 8 للمشاركة فيها 
في االس���تحقاقات اخلليجية 
والعربية والدولية املقبلة، معربا 
عن األمل بأن يحقق املعس���كر 
اآلمال املعقودة عليه والنتائج 
املرجوة منه في تأهيل الالعبني 
بش���كل جيد وصقل مهاراتهم 
الفنية لتحقيق نتائج مرضية 

في البطوالت املقبلة.
وأعرب الشراد عن األمل في 
ان يتمكن املنتخب من املشاركة 
في بطولة العالم للرجال والنساء 
التي س���تقام ف���ي اليابان في 
سبتمبر املقبل وبطولة األلعاب 
اآلسيوية التي ستقام في مدينة 
غوانزو بالصني في نوفمبر املقبل 
وذلك بعد رفع اإليقاف الدولي عن 

احتاد اجلودو والتايكوندو.


