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حامد العمران
الى  املقبل  يغادر االح���د 
اليرموك  القاهرة وفد نادي 
لك���رة اليد حيث يقيم فريقا 
حتت 12 و14 سنة معسكرا ملدة 
اسبوعني استعدادا للموسم 
الوفد من  املقبل، ويتك���ون 
اللعبة يوسف عثمان  مدير 
رئيس���ا للوف���د واملش���رف 
الفيلكاوي، ومدرب  يوسف 
حتت 14 س���نة اشرف جاد 
املولى، ومدرب حتت 12 سنة 
عبدالرحيم حلمي، باالضافة 
الى 13 العبا من فريق حتت 

14 س���نة وهم: محمد عامر، عبدالرحمن بوجروة، عبدالرحمن 
الناصر، خالد الناصر، فارس العلوي، مبارك الس���كران، علي 
حيدر، محمد الصانع، معز انور، عمر الصانع، حس���ن فاضل، 
حس���ني حبيب، فواز محمد. فيما يتكون فريق حتت 12 س���نة 
من 18 العبا هم: علي اشكناني، احمد علي، فرج الفرج، حسني 
حيدر، احم���د الفيلكاوي، فرج املطي���ري، عبداللطيف محمد، 
عبداهلل الهولي، محمد عب���داهلل، محمد املتروك، وليد يحيى، 
يعقوب الش���ليح، رامز جاسم، عبدالعزيز ناصر، علي جاسم، 

احمد القالف، خليفة جاسم، فرج خالد.
من جانبه اكد املدرب املصري عبدالرحيم حلمي الذي يدرب 
فريق حتت 12 سنة مؤقتا الى حني عودة مدرب الفريق الوطني 
وليد العازمي ان الفريق يضم عناصر واعدة قادرة على وضع 
اليرموك في املوسم املقبل على منصة التتويج السيما ان الفريق 
بنفس عناصره استطاع املوسم املاضي حتقيق مفاجأة في بطولة 
الكأس وتأهل الى املباراة النهائية واقتنص املركز الثاني، مشيرا 
الى ان املسؤولية باتت مضاعفة املوسم املقبل لتحقيق اجناز 
جديد خاصة ان مدير اللعبة يوسف عثمان ال يتوانى في توفير 
جميع االمكانيات، ومتنى حلمي ان يسير املعسكر وفق اخلطة 

املوضوعة ليصل الالعبون الى مستوى فني جيد.

الخرافي يزور »الكويت« في معسكره بجنيڤ
روماو يركز على رفع اللياقة البدنية لالعبين

عبدالرحيم حلمي

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي والنائب مرزوق الغامن والسفير ضرار رزوقي مع الالعبني

العبو املنتخب الوطني في أحد التدريبات

إبراهيم يكتفي بمباراتين في معسكر القاهرة

كاظمة يغادر إلى النمسا بـ 24 العبًا

والس����لبيات التي يعاني منها الالعبون والعمل على ازالتها سريعا 
قبل بداية املنافسات الرسمية للموسم اجلديد.

وقد غادر عصر امس العبا القادسية املدافع فايز بندر واحلارس 
علي جواد الى القاهرة والتحقا بوفد االصفر وسيدخالن التدريبات 
صب����اح اليوم. وقال بندر ل� »األنباء« انه عانى خالل الفترة املاضية 
بإجرائه 3 عملي����ات جراحية اولها في الغضروف والثانية ازالة في 
الغشاء اخلارجي للركبة واالخيرة بالوجه عن طريق الليزر بوضع 
مادة الكالسيوم في االماكن املتضررة لكن ذلك لن مينعني من العودة 
بقوة مبينا انه يحتاج ال����ى 5 أيام لتأهيله من خالل اجلري املنفرد 

قبل دخول التدريبات.
واضاف بندر انه يتوقع ان يلحق مبباراة ودية واحدة مع االصفر 
بسبب حاجته اوال الستعادة اللياقة البدنية والتي حتتاج الى فترة 
اكثر من اس����بوع مضيف����ا انه اصر في املوس����م املاضي على تكملة 
املباريات واملشوار مع االصفر رغم علمه باالصابات التي تعرض لها 

لكنه حتامل على نفسه.

قائمة الفريق الن مش����كلته مع 
الفحيحيل ل����م تنته بعد حيث 
يصر الالعب على انه بات حرا، 
اما الفحيحيل فيقول ان الالعب 

مازال مع الفريق.

س����يخوض 4 مباري����ات ودية 
خالل املعس����كر تبدأ األولى في 
27 اجلاري مع ريد ستار الصربي 
و29 مع بش����كتاش التركي و2 
أغسطس املقبل مع سشوادورف 

العودة  النمساوي وأخيرا قبل 
بيوم 7 أغسطس مع احد الفرق 

األملانية التي لم حتدد بعد.
ولفت بخي����ت الى ان املدافع 
عبدالرحمن املسعد ليس ضمن 

عبدالعزيز جاسم
يغادر في التاس����عة صباح 
اليوم وفد فريق كاظمة لكرة القدم 
متجها الى العاصمة النمساوية 
ڤيينا إلقامة معس����كر خارجي 
ميتد حتى 8 أغس����طس املقبل، 
ويت����رأس الوفد مدي����ر الفريق 
فواز بخي����ت باالضافة إلى 24 
العبا هم: أحمد الفضلي، شهاب 
كنكوني، طارق الشمري، علي 
املش����موم، عب����داهلل الظفيري، 
فهد الفهد، فيصل دشتي، محمد 
العباد، محمد الهدهود، عبداهلل 
البديوي، محمد العبداهلل، نواف 
احلميدان، عبداهلل دشتي، جراح 
الظفيري، حمد احلربي، ناصر 
شافي، بدر اجلاسر، عبدالرحمن 
البن����اي، داني����ال س����انتوس، 
الكسندر سانتوس، واشنطون 
سيلفا، محمد العنزي، فرج لهيب، 

وساندرو سيلفا.
الفريق في  الى  وس����ينضم 
الكيني محمد  النمسا احملترف 
جمال غدا وسيقوم املدرب ماتشاال 
الالعبني نحو  بتجربة عدد من 
3 او 4 خالل املعس����كر الختيار 
األفض����ل منهم عل����ى ان يختار 

اثنني فقط.
من جانبه قال مدير الفريق 
البرتقال����ي  ان  ف����واز بخي����ت 

عبدالعزيز جاسم
اس����تقر اجله����از الفن����ي 
للقادسية بقيادة املدير الفني 
محمد ابراهيم على اخلطوط 
العريضة لفترة االعداد التي 
يخوضها االصفر مبعسكره 
مبدين����ة 6 اكتوبر، حيث مت 
االتف����اق بش����كل نهائي على 
ان يتخلل املعسكر مباراتان 
وديت����ان فقط، تبدأ مع بداية 
دخ����ول الفريق ف����ي املرحلة 
الثانية م����ن برنامج االعداد 
ال����ذي وضعه بدق����ة اجلهاز 

الفني لألصفر.
م����ن جانبه اك����د ابراهيم 
املسعود رئيس بعثة القادسية 
بالقاه����رة ومدي����ر الكرة ان 
الفني للفريق بقيادة  اجلهاز 
محم����د ابراهي����م فضل عدم 
حتديد زمن املباريات الودية 
القادسية  التي س����يخوضها 
مبعس����كره، لعدة اس����باب 
فنية اهمها: ان الرؤية العامة 
الالعبني لم تتضح  ملستوى 

بش����كل كبير امام اجلهاز الفني، على الرغم من قرب انتهاء املرحلة 
االولى من برنامج االعداد الذي مت وضعه لهذا املعسكر، مشيرا الى ان 
املدير الفني لألصفر، سبق له ان حدد ان الفريق بحاجة الى خوض 
بعض املباريات الودية خالل معسكره احلالي دون حتديد الفرق التي 
سيخوض امامها هذه اللقاءات وحتديد زمنها، وذلك مراعاة للمالمح 
العامة لبرنامج االعداد، وحرصا ايضا من اجلهاز الفني على ان يكون 
االختيار بالش����كل الذي يتناسب مع هذا البرنامج حتى يأتي بثماره 

الطيبة على الفريق.
وقال املسعود ان اجلهاز الفني كان موفقا جدا عندما فضل ان تكون 
املرحلة االولى من فترة االعداد باملعس����كر خالية متاما من املباريات 
الودية حتى يكون الفريق قد اخذ قس����طا وافرا من التدريبات وبدأ 
الالعبون في استيعاب الفكر اخلططي والتكتيكي الذي يتم تطبيقه 
معهم في هذا املعسكر، السيما ان اجلهاز الفني ال يهمه في املقام االول 
النتائج التي ستس����فر عن تلك التجارب الودية، وان كل ما يهمه من 
هذه املباريات هو توفير االحتكاك املناسب للفريق، واكتشاف االخطاء 

أكد املدير االداري للمنتخب الوطني أسامة حسني 
ضرورة النهوض مبستوى وأداء منتخب الرديف 
حتت 23 سنة فنيا وبدنيا معتبرا انه امتداد ومكمل 

للمنتخب األول.
وقال حسني في تصريح ل� »كونا« على هامش 
املعسكر التدريبي الذي يقيمه املنتخب في القاهرة 
ان احتاد كرة القدم يولي اهتماما كبيرا باملنتخبات 
الوطنية مبختلف فئاتها ويوفر لها جميع االمكانيات 
والدعم لالرتقاء مبستوى الكرة الكويتية والنهوض 

بها.
وأضاف ان أي منتخب وطني من الفئات املختلفة 
ال يقل أهمية عن املنتخب األول عازيا أسباب االهتمام 
مبنتخب الرديف حتت 23 س���نة الى وجود اكثر 
من العب يعدون من األساسيني في املنتخب االول 

إضافة الى انهم العبو املستقبل.
وأوضح حسني ان معسكر القاهرة يأتي استعدادا 
خلوض منافسات بطولة احتاد غرب آسيا السادسة 
التي تس���تضيفها العاصمة األردنية عمان في 24 

من سبتمبر املقبل وبطولة االسياد التي ستقام في 
مدينة غوانزوا الصينية نوفمبر املقبل.

وأضاف ان حم���اس الالعبني ف���ي التدريبات 
واستعدادهم لبذل كل ما في وسعهم خاللها يعكس 
مدى حرصهم على حتقي���ق األهداف املرجوة من 

املعسكر واخلروج بأعلى فائدة منه.
وقال ان املعس���كر من شأنه ان يساهم في رفع 
املستوى البدني والفني لالعبني ويخلق جتانسا 
فيما بينهم فضال عن انه يعد فرصة لالحتكاك مع 

العبي الفرق املصرية.
وذكر حسني ان املنتخب سيخوض خالل فترة 
معسكره التدريبي الذي يختتم في 4 من أغسطس 
املقبل أربع مباريات ودية مع عدد من الفرق املصرية 
يستهلها مبالقاة فريق املقاصة اليوم في حني سيتم 

الحقا حتديد الفرق الثالثة األخرى.
وأعرب أسامة حسني في هذا السياق عن أمله 
ف���ي ان تنعكس هذه املباريات والتدريبات ايجابا 

على األداء الفني واملستوى البدني لالعبني.

بندر لـ »األنباء«: أجريت 3 عمليات جراحية وسأعود بقوة

يلتقي ريد ستار وبشكتاش ويجرب أكثر من محترف

فايز بندر يعود إلى صفوف القادسية بعد رحلة عالج طويلة

 العربي يلتقي
 بني سويف غدًا

 يواصل العربي تدريباته
    مبعس���كر القاه���رة الذي 
يس���تعد من خالله للموسم 
اجلديد، وق���د اختارت بعثة 
العربي فندق موڤنبيك مبدينة 
6 أكتوبر مقرا القامتها، نظرا 
لنجاح املعس���كر االعدادي 
املوس���م املاضي، والذي كان 
في نفس الفندق. ومن املقرر 
ان يس���تمر املعسكر حتى 7 
أغسطس املقبل، وسيتخلله 
عدة مباريات ودية مع بعض 
الت���ي  الف����رق املص����رية 
تلعب في الدوري املمت��از او 
دوري الدرجة األولى، حيث 
س���يلتقي العرب���ي مع بني 
سويف غدا، ثم مع الشرطة 
في 28 من الشهر نفسه، الى 
جانب مباراتني أخريني امام 
الداخلية وسموحة،  فريقي 
وذلك يومي 3 و6 أغسطس 
املقبل، اي قبل عودة العربي 
لبدء منافس���اته مبس���ابقة 

الدوري العام.
م���ن جانبه، اك���د رئيس 
الفري���ق  البعث���ة ومدي���ر 
عبدالعزيز املطوع ان هناك 
ثالثة العب���ني محليني جدد 
ينوى املدرب البرازيلي ضمهم 
التعاقد مع  للفريق، بخالف 
حارس املرمى خالد الرشيدي 
املنضم حاليا لصفوف املنتخب 

الرديف.
 وعم���ا اذا كان انضم���ام 
اكثر من عش���رة العبني من 
األخضر الى صفوف املنتخبات 
الوطنية املختلفة قد يؤثر على 
القصوى  حتقيق االستفادة 
من املعس���كر احلال���ي، قال 
املط���وع ان هذا  عبدالعزيز 
بالفعل يؤثر شكال ومضمونا 

على الفريق.

األزرق يلتقي المقاصة في القاهرة

العبداهلل يكافئ أبطال الكراتيه »يد« اليرموك إلى القاهرة األحد

»اإلسكواش« في بطولة العالم للشباب

إلغاء خليجية السلة للناشئين

ذكر أمني سر احتاد الكراتيه ورئيس الوفد الذي شارك في بطولة 
اخلليج الثانية عش����رة التي أقيمت في الدوحة خلف الس����عيدي انه 
تلقى اتصاال هاتفيا من رئيس االحتاد الش����يخ خالد العبداهلل الذي 
يقضي إجازة خاصة ف����ي أميركا هنأه فيها على االجناز الكبير الذي 
حققه العبو الكراتيه للشباب والناشئني واالشبال الذين حافظوا على 
اللقب اخلليجي للمرة الثانية عشرة على التوالي. وقال السعيدي ان 
العبداهلل أكد له دعم اللعبة والالعبني املميزين والس����عي لتطويرهم 
والنهوض مبس����تواهم باعتبارهم القاعدة األساس����ية لفئة العمومي 
وملس����تقبل اللعبة التي وجدت لها مكانة جيدة في املشاركات القارية 
والعاملية، مشيرا الى ان رئيس االحتاد خصص مكافأة مالية مجزية 

لالعبني األبطال وسيتم صرفها لهم فور عودته خالل األيام املقبلة.

يتوجه وفد املنتخب الوطني 
لالسكواش اليوم الى العاصمة 
االكوادورية كيتو للمشاركة في 
بطولة العالم للش���باب )حتت 
19 س���نة( التي تقام في الفترة 
من 26 اجلاري وتستمر حتى 

7 أغسطس املقبل. وقال رئيس 
الوفد املشارك في البطولة أمني 
السر االحتاد يوسف اشكناني ان 
3 العبني سيمثلون املنتخب في 
هذه البطولة هم ناصر الراشد 

وحسن تقي ويوسف نزار.

أعلن أمني السر العام لالحتاد البحريني لكرة السلة عبداإلله عبدالغفار 
انه مت إلغاء بطولة اخلليج للناش���ئني لكرة السلة التي كان مقررا ان 
تس���تضيفها البحرين خالل الفترة من 18 وحتى 23 أغسطس املقبل. 
وقال عبدالغفار ان البطولة كانت ستش���ارك فيها منتخبات االمارات 
والسعودية وقطر والبحرين البلد املضيف، مشيرا الى ان اعتذار االمارات 

والسعودية حال دون احتضان البحرين للعرس اخلليجي.

)محمد ماهر(فرج لهيب وقع مع البرتقالي وغادر معه إلى معسكر النمسا

قام رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وبرفقته 
السفير املعتمد في سويسرا ضرار رزوقي بزيارة 
لبعثة الفريق االول لكرة القدم بنادي الكويت في 
معسكره الذي يقيمه حاليا في جنيڤ استعدادا 
للموسم اجلديد، ورافقهما خالل الزيارة النائب 
مرزوق الغامن، حيث تب���ادل اخلرافي احلديث 
مع الالعبني وحثه���م على بذل املزيد من اجلهد 

ومواصلة حتقيق البطوالت.
وكان األبيض وصل الى سويسرا صباح امس 
في معسكر يستمر 3 اسابيع، وكان في استقبال 
الفري���ق النائب مرزوق الغامن في مطار جنيڤ 
ومن ثم توجه الفريق الى مقر إقامته في فندق 

»رامادا« الذي يبعد عن املطار 10 دقائق.
والقت زيارة اخلرافي استحس���انا كبيرا من 
الالعبني واجلهازين االداري والفني، حيث منحتهم 
جرع���ة معنوية مضاعفة خالل التدريبات التي 
اتسمت باجلدية ووضح من خاللها إصرار الالعبني 
عل���ى إثبات قدراتهم للمدرب البرتغالي اجلديد 
روماو الذي ال يعرف امكانات الالعبني حتى اآلن، 
وسيحدد من خالل ذلك املعسكر وبنسبة كبيرة 
التشكيلة التي سيخوض بها منافسات املوسم 
املقبل قبل العودة الى الكويت، حيث لن يكون 
أمامه متس���ع من الوقت ألنه سيخوض مباراة 
كأس السوبر أمام القادسية في 14 اغسطس املقبل 
ثم تبدأ بعدها منافسات الدوري املمتاز في 20 
منه. ويأم���ل اجلهازان الفني واالداري لألبيض 
اعداد الفريق بصورة تؤهله للحصول على لقب 

الدوري الذي فقده قبل موسمني لصالح غرميه 
التقليدي القادسية.

من جانبه سيخضع املدرب روماو احملترف 
البرازيل���ي كاريكا لبرنام���ج خاص يحاول من 
خالله إنقاص وزنه كما سيركز على رفع اللياقة 
البدنية لالعبني، كما سيعتمد من خالل املباريات 
الودية التي س���يخوضها اثناء املعسكر أسماء 
3 العبني محترفني يدخل بهم مباريات الدوري 

كالعبني أساسيني.
م���ن جانبه، قال مدير الك���رة عادل عقلة ان 
املعسكر يعد فرصة مواتية للبرتغالي خوزيه 
روماو للتع���رف على الالعبني عن كثب والبدء 
بتوجيههم نحو الفكر التدريبي املطلوب تطبيقه 
في املرحل���ة املقبلة، خاصة من خالل املباريات 
الودية، اذ سيخوض خاللها اربع مباريات ودية 

مع فرق من الدوري السويسري.
وامتدح عقلة أجواء املعسكر وقال ان األجواء 
هناك تس���مح بإجراء حصتني تدريبيتني على 
فترتني صباحية ومسائية بسبب اعتدال اجلو 
وتوافر اإلمكانات امللحقة باملعسكر من مالعب 

وجتهيزات فنية وصالة للتمارين السويدية.
وأكد عقلة ان التجارب الس���ابقة لنا بإقامة 
املعس���كرات في سويس���را جتعلنا أكثر تفاؤال 
بنجاح املعسكر وحتقيق الفوائد الفنية من ورائه، 
حيث كان املردود ايجابيا على الفريق السنوات 
املاضية، ما جعلنا نعيد الَكرة استعدادا للموسم 

املقبل.


