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منتخبنا الوطني يستعد لمواجهة عمان في افتتاح »خليجي 7« غدًا

الفهد يدعو الجماهير لمؤازرة أزرق الناشئين والقادسية وكاظمة 
الستاد في سبيل تهيئة كل السبل 

الجناح هذا احلدث الرياضي.

بوهندي: متفائل بنجاح البطولة 

من جانبه أبدى مدير املنتخب 
اإلماراتي جمال بوهندي تفاؤله 
البطولة فبل انطالقتها  بنجاح 
وقال ان اللجنة املنظمة برئاسة 
الشيخ طالل الفهد تبذل جهودا 
كبيرة لتجهيز كافة األمور املتعلقة 

بالبطولة.
وحول اس����تعدادات منتخب 
ب����الده للمنافس����ة عل����ى اللقب 
أوضح بوهن����دي أن خطة إعداد 
املنتخب بدأت منذ 3 أشهر من خالل 
معس����كرين األول في إمارة دبي 
والثاني في املجر تخلله 3 مباريات 
ودية ثم شارك في البطولة العربية 
التي أقيمت في لبنان وبعد العودة 
مجددا إلى دب����ي خاض املنتخب 
عددا من املباريات الودية استعدادا 
للبطولة. وأشار إلى أن املنتخب 
اإلماراتي س����يكون م����ن األرقام 
الصعبة ف����ي البطولة وانه قادم 
للمنافس����ة على اللقب لكن هناك 
أيضا املنتخبات اخلمسة األخرى 
لديها نفس الطموح وس����تكون 
مستعدة للمنافسة متوقعا أن تكون 
جمي����ع املباريات فيها الكثير من 

الندية والقوة. 
وأبدى بوهندي إعجابه الشديد 
الستاد  باس����تاد جابر قائال »إن 
يعتبر مفخرة للشباب الرياضي 
بشكل خاص واخلليجي بشكل عام 
وال شك أن إنشاء مثل تلك املالعب 
من شأنه أن يساهم بشكل كبير 
في تطور الكرة الكويتية ويعيدها 

إلى سابق عهدها.

والتعاون التام بني هذه القطاعات 
الرس���مي للستاد في  لالفتتاح 

فبراير املقبل.
واشار الى ان قطاعات الهيئة 
باشرت اعمالها منذ فترة طويلة 
في الستاد، وال زالت تعمل بكل 
طاقاتها الفنية البشرية وتسخر 
كل امكاناته���ا من خ���الل اعداد 
الكوادر العامل���ة والقادرة على 

التعامل مع هذا احلدث.
واوضح جعفر ان فريق عمل 
ستاد جابر يتواجد دائما في الستاد 
وعلى فترتني م���ن اجل ضمان 
جناح بطولة اخلليج للناشئني 
لكرة القدم التي س���تنطلق غدا، 
مثمنا جهود اعضاء فريق عمل 

وبني املطي���ري أن اجلماهير 
ل���ن جتد صعوبة ف���ي الدخول 
إلى امللع���ب ألن اللجنة املنظمة 
خصصت أماكن محددة لهم.مثمنا 
التعاون الكبير الذي جتده اللجنة 
املنظمة من جميع ممثلي وزارات 

الدولة. 

جعفر يشيد بفريق العمل

واشاد مدير عام الهيئة العامة 
للشباب والرياضة باالنابة رئيس 
فريق عمل س���تاد جابر عصام 
جعفر بالدور احليوي الذي تقوم 
به قطاعات الهيئة املختلفة الفنية 
واالدارية واخلدماتية والتوريدات 
نحو االعداد املتصاعد والتدريجي 

يسهل إنهاء جميع األمور العالقة 
الفتا الى أن رئيس اللجنة املنظمة 
الش���يخ طالل الفه���د يتابع كل 
صغيرة وكبيرة بنفسه وبصفة 

يومية. 
اللجنة  وأضاف املطيري أن 
املنظمة أعدت ج���داول جلميع 
املنتخب���ات بخص���وص أماكن 
التدريبات وكذلك عدد الساعات 
والتوقيت املخصص لهم مضيفا 
أن الوف���ود لن جتد صعوبة في 
التنقل من موق���ع اإلقامة حتى 
أماكن التدريب أو إلى ستاد جابر 
بسبب توفير حافالت وسيارات 
خاصة لرؤساء الوفود مع مرافقني 

اثنني مع كل وفد.

وعقيل شاكر الذين لم يشاركوا 
في مواجهة اإلمارات الودية وأدى 
غيابهم إلى اهتزاز األداء بشكل 
كبي���ر ألن املدرب فوالتي يعول 
عليهم كثيرا في تدعيم اخلطوط 
الثالث���ة ويعتبرون من األوراق 
الذي يسعى  الرابحة للمنتخب 

لتحقيق اللقب. 
من جهته ق���ال نائب رئيس 
اللجنة املنظمة هايف املطيري 
ان اللجنة أنهت كافة استعداداتها 
الستضافة البطولة خصوصا بعد 
وصول جمي���ع الوفود وتوفير 
جميع سبل الراحة لهم مشيرا الى 
أن جميع اللجان تعمل بطريقة 
مميزة وهناك تواصل بينهم ما 

االسيوي.

اكتمال صفوف االزرق 

من ناحية أخرى باشر ناشئو 
األزرق تدريباتهم على ستاد جابر 
استعدادا ملباراة عمان غدا حتت 
قيادة املدرب البرتغالي أنطونيو 
فوالتي ومس���اعده أحمد حيدر 
بعد أن منح اجلهاز الفني راحة 
أول من أمس جلميع الالعبني أثر 
مشاركتهم في اللقاء الودي مع 
املنتخب اإلماراتي والذي خسره 

األزرق 3-1.
التدريبات عودة  وش���هدت 
الالعبني املصابني األربعة يوسف 
جنف وعلي احلربي ويوسف أمان 

الشباب والرياضيني.
وأكد ان جميع األنظار تتجه 
الى جمهور األزرق الوفي ملؤازرة 
منتخب الناشئني وهو يشارك في 
العرس الكروي اخلليجي ودعم 
فريقي القادسية وكاظمة في كأس 
االحتاد االسيوي في إصرارهم 
وثقتهم للعب بكل كفاءة واقتدار 
من اجل مواصلة رفع اسم الكويت 
في احملافل االسيوية والدولية 
السيما أننا دائما نطمح لتحقيق 

االجنازات.
الفه���د ان يوف���ق  ومتن���ي 
الوطني للناشئني في  منتخبنا 
هذه البطولة وان يواصل كاظمة 
والقادسية مشوارهما نحو اللقب 

القدم  دعا رئيس احتاد كرة 
الفهد اجلماهير  الش���يخ طالل 
ملؤازرة منتخبنا الوطني للناشئني 
حت���ت 17 س���نة ف���ي البطولة 
التي س���تنطلق غدا  اخلليجية 
حيث سيبدأ مشواره مبواجهة 
عمان في املباراة االفتتاحية على 

ستاد جابر الدولي. 
وعب���ر عن أمل���ه ان حتضر 
اجلماهير وان يكون حضورها 
ليس مقص���ورا عل���ى منتخبا 
الوطني للناشئني بل يشمل جميع 
البطوالت  أنديتنا املشاركة في 
القادس���ية  االقليمية الس���يما 
الكويتية  الكرة  وكاظمة ممثلي 
في كأس االحتاد االسيوي حيث 
يستضيف القادسية غدا امليناء 
التايلن���دي على س���تاد محمد 
احلمد ويستضيف كاظمة االحتاد 
الس���وري بعد غد األربعاء على 

ملعب الصداقة والسالم.
وقال الفهد ان اجلمهور الوفي 
عودنا في العديد من املناسبات 
على الوق���وف خلف منتخباتنا 
وفرقن���ا الوطنية وهو أمر جيد 
وواجب وطني ميليه علينا حب 
الوطن  الى  الكويت واالنتم���اء 
ويجس���د مدى تالحمنا كأسرة 
كويتي���ة ويعكس أصالة الوفاء 
والوالء لقيادتنا الرش���يدة رمز 
الوحدة الوطنية وربان سفينتا 

نحو بر األمان.
وحث جميع فئات الش���عب 
واجلماهير على دعم ابناء الكويت 
الذين ميثلون وطنهم في احملافل 
الرياضية والدولية وليبرهنوا 
على م���دى حبه���م وتعاطفهم 
ومس���اندتهم ودعمهم ألبنائهم 

جانب من مواجهة األزرق واإلمارات الودية الشيخ طالل الفهد يطمئن على آخر االستعدادات

االتحاد السوري يصل اليوم ويتدرب إبراهيم: األصفر قادر على الفوز ولن نتهاون

كاظمة يعسكر في »الراية«
والمشموم لن يشارك أمام االتحاد

البناي: مشاركة الخطيب وفاضل وندا 
أمام الميناء تتحدد اليوم

ف���ي تلك املب���اراة ألن كاظمة ال 
ميثل نفسه فقط بل ميثل الكرة 
الكويتية الفت���ا الى أن االحتاد 
السوري آزره ما يقارب من 30 
الف متف���رج وكان وراء حماس 
الالعبني وقتالهم ونحن نريد أن 
نثبت ان البرتقالي وراءه جماهير 

تسانده وتقف خلفه. 
واوضح ان املدرب التشيكي 
ميالن ماتشاال لديه القدرة على 
قراءة اخلصم من ش���وط واحد 
وبالتالي فانه عرف مكامن القوة 
والضعف في االحتاد وسيعمل 
على تثبيتها في فكر الالعبني من 
خالل أشرطة الڤيديو وتطبيقها 
اليومية  التدريب���ات  من خالل 
التي ستكون في اليومني املقبلني 

تكتيكية فقط. 
ومتن���ى س���كني ان يوف���ق 
العب���و كاظمة واال يتعجلوا في 
تسجيل االهداف حتى ال يعود 
ذلك عليهم سلبا بتسجيل هدف 
يربك حساباتهم وتصبح املهمة 

مضاعفة.
وف���ي نفس الس���ياق يصل 
اليوم وفد االحتاد وسيقيم في 
فندق »موڤنبيك« وس���يخوض 
أول تدريباته اليوم على امللعب 
الفرعي لكاظمة على ان يخوض 
التدريب الرئيسي غدا على ستاد 

الصداقة والسالم.

وعن املين���اء التايلندي قال 
ابراهيم انه لم يظهر بكامل قوته 
بل تأثر أيضا باالمطار ألنه سبق 
ان ش���اهده في أكثر من مباراة 
وكان أقوى بكثي���ر ألنه يجيد 
اللعب السريع واالنتقال بسرعة 
من الدفاع الى الهجوم لذلك لن 
نتهاون في املباراة وس���ندخل 
بكامل قوتنا ألن الهدف سيكون 
بهدفني وبالتالي ستكون املهمة 
اوال تس���جيل ه���دف الفوز ثم 

احملافظة على نظافة الشباك. 
وب���ني أن املهاجم التايلندي 
س���اريوت يعتبر م���ن افضل 
الالعبني في امليناء اال اننا لدينا 
العبون ق���ادرون على احلد من 
خطورته مبينا ان الفريق سيركز 
على جميع الالعبني وليس على 

العب بعينه. 
وأش���ار ال���ى ان األصفر لم 
تكتمل صفوفه منذ بداية االعداد 
واآلن جند اكثر من العب مؤثر 
يتعرض لالصابة ورغم كل تلك 
الظ���روف فالفريق يس���ير في 
الطريق الصحي���ح ما يؤكد ان 
الالعبني البدالء ال يقلون اهمية 
عن االساسيني مؤكدا أن العامل 
األول الذي سيساهم في حتقيق 
النتيج���ة االيجابية هو وقوف 
جماهي���ر األصفر الوفية وراءه 

في هذه املرحلة. 

الذين س���يكونون جاهزين هم 
الذين سيدخل بهم املواجهة بعيدا 
عن االسماء ألنه يحتاج في هذه 
املباراة إل���ى الالعبني القادرين 
على حتقيق الفوز والتأهل إلى 
الدور نصف النهائي، الفتا الى 
ان املهاجم احمد عجب قد يكون 
خارج التشكيلة بسبب الصداع 
ال���ذي يعاني منه في كل حصة 
تدريبية والذي يتسبب في عدم 
مشاركته في التدريبات مشيرا 
الى ان املدافع نهير الشمري شارك 

في التدريبات قبل يومني. 

القادسية محمد إبراهيم إنه لن 
يعلن القائمة التي سيخوض بها 
مباراة امليناء التايلندي إال بعد 
تدريبات »االمس« التي سيتأكد 
م���ن خاللها من س���المة جميع 
الالعبني املصابني وعلى رأسهم 
الثالثي اخلطيب وفاضل وندا، 
وكذلك بدر املطوع ولن يغامر به 
اال اذا تأكد انه جاهز وان املواجهة 

لن تزيد من إصابته.

عجب لن يشارك

الالعبني  إبراهي���م ان  وبني 

عبدالعزيز جاسم 
قال طبيب املنتخب عبداملجيد 
البن���اي انه ال ميك���ن ان يقرر 
حاليا مشاركة ثالثي القادسية 
املصاب مساعد ندا وحسني فاضل 
والسوري فراس اخلطيب أمام 
امليناء التايلندي في إياب الدور 
ربع النهائ���ي من كأس االحتاد 
االسيوي، مشيرا الى أنه اعطى 
ام���س الالعب���ني الثالثة بعض 
االدوية واحلقن ونصحهم بعدم 
دخول التدريبات إال اليوم حتى 
يتعافوا بشكل كامل، الفتا الى أن 
مشاركتهم ليست مؤكدة حتى 
االن ولن تتض���ح إال من خالل 

التدريب. 
وأوضح البناي أن مس���اعد 
ندا يعاني من متزق بسيط في 
العضلة اخللفية لكنه سيؤثر 
عليه إذا لم يعالج بصورة سليمة 
وس���ريعة، أما حس���ني فاضل 
فيعاني من ش���د ف���ي العضلة 
الداخلي���ة وإصابته حتتاج الى 
وقت حت���ى يتماثل للش���فاء، 
فيما يعاني فراس اخلطيب من 
إصابة في الرباط الداخلي للركبة، 
موضحا أن مصير فاضل وندا 
مع املنتخب الرديف لن يحدد إال 
بعد مواجهة القادسية مع امليناء 

والتأكد من شفائهما %100.
وفي نفس السياق قال مدرب 

املباراة وهو مطالب  س���يدخل 
بالفوز. 

وطال���ب س���كني اجلماهير 
باحلضور إلى س���تاد الصداقة 
والس���الم وم���ؤازرة البرتقالي 

جدارتهم لكن ذلك لن مينع كاظمة 
من حتقيق الفوز والتأهل للدور 
نصف النهائي، واملهمة ليس���ت 
مستحيلة لكنها في نفس الوقت 
صعب���ة، خصوص���ا ان كاظمة 

 عبدالعزيز جاسم 
الفري���ق األول  إداري  ق���ال 
بنادي كاظمة عصام س���كني ان 
الوسط علي املشموم لن  العب 
يشارك أمام االحتاد السوري في 
إياب الدور ربع النهائي من كأس 
االحتاد االسيوي بعد حصوله 
على البطاقة احلمراء في مباراة 
ش���باب األردن ف���ي دور ال� 16 
أوبينا  النيجيري  إلى  باالضافة 
الذي طرد ام���ام االحتاد، اال ان 
عودة عبداهلل دشتي من االيقاف 
ستمثل قوة إضافية للبرتقالي 
خصوص���ا في خط الدفاع الذي 
سيعاني من غياب اوبينا، الفتا 
الى أن هناك أيضا العبني قادرين 
على سد النقص أيضا ويجيدان 
اللعب في نفس املركز وهما ناصر 

الوهيب وفيصل دشتي. 
واوضح س���كني انه ال توجد 
إصابات في كاظمة وان املهاجم 
يوس���ف ناصر ال���ذي غاب عن 
مواجهة االحتاد في مباراة الذهاب 
انضم الى التدريبات، مشيرا الى 
أن البرتقالي سيدخل اليوم في 
معس���كر داخلي بفن���دق الراية 

استعدادا للمواجهة. 
وقال ان االحت���اد يعتبر من 
الف���رق القوية ويض���م العبني 
مميزي���ن وخصوصا الش���باب 
منهم الذين لديهم طموح الثبات 

التشيكي ميالن ماتشاال يسارع الوقت استعدادا لالحتاد السوري

مساعد ندا آخر املصابني في صفوف القادسية

انطالق بطولة جنى الدولية لإلسكواش اليوم  الكوري الشمالي مطّعم بنجوم كأس العالم وغياب مرّجح ألمان 

»األزرق األولمبي« يواجه ڤيتنام 
في البطولة الدولية اليوم

يحتضن مركز يوس���ف المشاري في نادي 
القادس���ية تحت رعاية الشيخة فادية السعد 
بطولة جنى العقارية الدولية لالسكواش التي 
تنطلق اليوم بمشاركة محلية ودولية كبيرة 

وتستمر حتى 25 الجاري.
وانهت اللجن���ة المنظمة العلي���ا للبطولة 
الترتيبات الالزمة الشعال فتيل االثارة للبطولة 
بدءا من االفتتاح اليوم حيث تم التحضير لهذة 
البطولة على اعلى المستويات التنظيمية فلم 
يت���رك المنظمون بقيادة مدي���ر البطولة علي 
الرندي فسحة من الوقت دون دراسة وتمحيص 
الجوانب سعيا للوصول الى نقطة الرضا على 

ما تم انجازه وما سيتم تحقيقه.
من جانبها رحبت راعية البطولة الشيخة 
فادية الس���عد بضيوف الكويت من الالعبين 
والمدربين متمنين لهم طيب االقامة والتمتع 

باحداث البطولة يوما بعد يوم.
واعربت الشيخة فادية عن املها في ان تحظى 
البطولة برضا المش���اركين من حيث التنظيم 
والمستوى خاصة وان تراكم الخبرات ساعدنا 
في بل���ورة افكار جديدة للنه���وض بالبطولة 

واللعبة.
وامتدحت الش���يخة فادي���ة اعضاء اللجنة 
 المنظم���ة والعاملي���ن وقال���ت: ان ه���ؤالء 
الجنود المجهولين يس���تحقون الثناء النهس 
لوال جهودهم لما وصلنا الى هذه اللحظة التي 
نترقبها بش���غف لرؤية البطولة في ابهى حلة 

وبافضل حال.

وتحدث���ت راعية البطولة عن المنافس���ات 
وقالت:ك لقد ش���اهدنا في البطوالت السابقة 
مس���تويات راقي���ة وكبيرة والي���وم نأمل ان 
تتواصل المنافسات بأفق اكبر يضع البطولة 
في اطارها الصحيح الذي يجعلها واحدة من اهم 
البطوالت الدولية مؤكدة انها واثفة بان الحافز 
التنافسي متناغم مع الواقع التنظيمي الجديد 
الذي سيتمخض عن بطولة اقوى وافضل من 

سابقاتها.
واعربت عن شكرها وتقديرها للشيخ طالل 
الفهد رئيس اتحاد الكرة والى المسؤوليين في 

الهيئة العامة للشباب والرياضة.
من جهته اثنى رئيس اللجنة االعالمية الزميل 
خالد العدواني على جهود راعية البطولة الشيخة 
فادية والتي كانت المحرك الرئيس���ي للجميع 
للوصول الى افضل تحضير قبل ازاحة الستارة 

رسميا عن البطولة اليوم.
هذا ويشارك في البطولة 32 العبا يمثلون 
 9 دول ه���ي: مصر، االردن، ايطاليا، فرنس���ا، 
اسبانيا، انجلترا، ماليزيا، ايران باالضافة الى 
 الدول���ة المضيفة الكويت. وتش���ارك الكويت 
بعش���رة العبين هم: س���الم فايز ويش���ارك 
 بالدور الرئيسي ببطاقة »الوايلد كارد«، فيما 
يشارك التسعة اآلخرون بالدور التمهيدي وهم: 
 عب���داهلل المزين، فالح فاي���ز، زياد العويش، 
بدر الحسيني، ناصر الرامزي، علي الرامزي، 
 ناص���ر الراش���د، عقيل اش���كناني ويوس���ف 

نزار. 

مبارك الخالدي
يواجه منتخبنا االوملبي في الثانية ظهر اليوم 
منتخب ڤيتنام االول ضمن البطولة الدولية التي 
تستضيفها العاصمة الڤيتنامية )هانوي(، ويسبق 
مب���اراة االزرق لقاء منتخبي كوريا الش���مالية 
واستراليا 11 صباحا وستقام املباراتان على ستاد 

مي ديته.
وكانت اللجنة الفنية للبطولة قد انهت اجتماعها 
التنسيقي صباح امس بحضور ممثلي املنتخبات 
االربع���ة حيث اقرت برنام���ج مباريات البطولة 

وقوائم الالعبني واالمور الفنية.
وكش���ف اجتماع اللجنة الفنية ان املنتخبات 
املش���اركة وضعت في حس���بانها حتقيق اقصى 
استفادة فنية ملنتخباتها استعدادا لالستحقاقات 
املقبل���ة، فاملنتخب الكوري الش���مالي يضم بني 
صفوفه 6 العبني ش���اركوا مع املنتخب االول في 
نهائيات كأس العالم االخيرة بجنوب افريقيا، كما 
ان املنتخب االسترالي هو نفسه الذي شارك في 
نهائيات كأس العالم للشباب العام املاضي ويتمتع 
باستقرار فني كبير، وقد فضلت ڤيتنام املشاركة 
مبنتخبه���ا االول بدال من االوملبي لقناعتها بقوة 
املنتخبات املشاركة ولتحقيق مكسب فني ميثل 

فرصه.. ال تعوض لالحتكاك الدولي.

 األزرق يعاني اإلصابات

ويفتقد منتخبنا اليوم جهود ابرز العبيه وهم حمد 
امان وعبدالعزيز السليمي واحمد ابراهيم لالصابة 
عالوة على عدم س����فر الهداف ناصر يوسف وقائد 
املنتخب عمر بوحمد وغازي القهيدي السباب تتفاوت 
بني اخلاصة واالصابات ان البطولة فرصة مواتية 

للجهاز الفني للمنتخب ل
من����ح الفرصة للب����دالء الخذ مكانته����م واثبات 
حضورهم خاصة ان النتائج ليست مهمة في الوقت 

الراهن على االقل بقدر حتقيق االستفادة الفنية.
من جانب آخر شكل اعالن االحتاد اآلسيوي انطالق 
التصفيات املؤهلة الوملبياد لندن في فبراير املقبل 
ضغط����ا على اجلهازين الفن����ي واالداري للمنتخب 
االوملبي خاصة بعد ان علم اجلميع ان االزرق سيلعب 
في التصفي����ات االولى حيث اجبره التصنيف على 
خوض االدوار االولى اذ سيلعب مع احد املنتخبات 
التي تش����اركه التصنيف وذلك ف����ي مبارتني ذهابا 
واياب وهذا ما يفرض عل����ى اجلهاز الفني محاولة 
االستقرار على التشكيلة املناسبة بعد سلسله طويلة 

من التجارب االعدادية. 

الرشيدي: جاهز ألي استدعاء
عبداهلل العنزي 

ينوي اجلهاز الفني لالزرق برفقة اجلهاز الطبي بقيادة 
د. عبداملجيد البناي مبش��اهدة تدريبات نادي القادسية 
اليوم للوقوف على مدى جاهزية الالعبني حسني فاضل 
ومساعد ندا قبل مباراة فريقهما امام امليناء التايلندي في 
اياب الدور ربع النهائي لكأس االحتاد االسيوي. كما وضع 
اجلهاز الفني لالزرق اس��م العب العربي احمد الرشيدي 
كخيار اول في حال غياب فاضل او ندا في حني سيكون 
احمد العيدان اخلي��ار الثاني اذا ما غاب االثنان. الى ذلك 
نفى احمد الرش��يدي ان يكون اي م��ن اجلهازين الفني 
او االداري لالزرق قد اس��تدعاه لالنضمام الى تش��كيلة 

املنتخب الرديف.

 اإلصابة تعاود نيلسون
مبارك الخالدي

عاودت االصابة مهاجم النادي العربي البرازيلي الكسندر 
رودريغو نيلسون مرة أخرى بعد دخوله التدريبات مساء 
أمس األول وهو يعاني من شد قوي في احدى العضالت 
تعرض لها اثناء احلصة التدريبية التي قادها مساعد املدرب 
فاضل مطر لينضم الى مجموعة املصابني وهم خالد خلف 
واحمد موس��ى وخالد عبدالقدوس حيث يخضع اجلميع 

لبرنامج تأهيلي حتت اشراف اجلهاز الطبي للفريق.
من جهة اخرى، يستضيف األخضر في ال� 6.30مساء 

اليوم الصليبخات في مباراة ودية.


