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معسكر تدريبي حلكام »اليد« في سلوڤينيا

وفد حكام »اليد« قبل مغادرة البالد أمس 

كاظمة يوضح سبب اعتراضه 
على عمومية »الطائرة«

يعقوب العوضي

نــادي  إدارة  أصــدرت 
رســميا  بيانــا  كاظمــة 
لتوضيــح موقــف النادي 
من عملية االعتراض على 
قرارات اجلمعية العمومية 
الكــرة  العاديــة الحتــاد 
الطائرة والتي عقدت األحد 
املاضي في مقر االحتاد في 
حولي. وجاء فــي البيان: 

»توضيحــا ملا نشــر في وســائل اإلعالم ومــا ورد على 
لســان رئيس مجلس إدارة احتاد الكرة الطائرة حسني 
عاشــور بشــأن موقف كاظمة واعتراضــه على قرارات 
اجلمعية العمومية العادية لالحتاد والتي عقدت في ١8 
أغســطس ٢٠١٩، وما أورده من مزاعم تفيد بانســحابنا 
من اجللســة املذكــورة، يجدر بنا توضيــح األمور وما 
جرى ومنها موقفنا حتى نضع النقاط على احلروف«. 
وتواصل اإليضاح في البيان وجاء فيه »حضرنا جلسة 
اجلمعيــة العمومية فــي موعدها من أجل إثبات ان تلك 
اجللســة باطلة من الناحية القانونية وال يجوز عقدها 

ألسباب عديدة«.
كما ورد في البيان طلب النادي تســجيل املالحظات 
علــى قانونيــة االجتماع في بدايته، وذكــر »في افتتاح 
اجللســة طلبنا من رئيس االحتاد إبداء مالحظات على 
صحة انعقاد تلك اجللســة بســبب تزويدنا بتقريرين 

سبق ان أقرتهما اجلمعية العمومية«.

يعقوب العوضي 

توجهت بعثة حكام كرة اليد الى سلوڤينيا 
صبــاح امس لالنخراط في معســكر خارجي 
متهيدا ملنافســات املوســم املقبل، ويســتمر 

املعسكر حتى 4 سبتمبر املقبل.
ويتــرأس الوفــد أمني ســر االحتــاد قايد 
العدواني، ويضم عضو مجلس اإلدارة مشعل 
القبندي، اإلداري علي املوسوي وأعضاء جلنة 
احلكام في االحتاد جاسم سويلم )رئيسا(، احمد 
املطوع )نائب الرئيس(، وهاني أبل، مشاري 

الدويسان وعبد الرحمن املال أعضاء اللجنة، 
باإلضافــة الى ٢4 حكما هم: ثامر اشــكنوني 
ومحمد الدويسان واحمد اجليماز وحمد فرج 
وحسني تقي ومحمد بويابس ومحمد قاسم وبدر 
املطــوع وعبد العزيز صرخوه ومحمد مدوه 
وحسن إسماعيل واحمد األحمد وعبد العزيز 
بورخــان وعبدالوهاب العبــد اهلل وعبداهلل 
الصبر ويعقوب اليوسفي وعبدالعزيز بارون 
وعبداهلل طاهر واحمد عبدالرزاق وفواز باقر 
ومحمد علي ومشاري منر ومبارك أبل وإبراهيم 

اخلضير وعلي عباس.

منتخب الناشئات خالل املعسكر التدريبي بالنمسا 

»األزرق« يستأنف تدريباته السبت
مبارك اخلالدي

يســتأنف منتخبنــا الوطنــي تدريبات 
السبت املقبل على ملعب عبدالرحمن البكر 
باحتاد الكرة اســتعدادا ملواجهــة منتخبي 
نيبال واستراليا يومي 5 و١٠ املقبل في إطار 
مواجهــات الذهاب من منافســات املجموعة 
الثانيــة للتصفيــات اآلســيوية املشــتركة 
واملؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا 

.٢٠٢3
وكان اجلهاز الفني لألزرق بقيادة الكرواتي 
روميو يوزاك ومساعدة الوطني ثامر عناد 
قد طلبا مسبقا بدء التجمع لالعبي املنتخب 
الســبت املقبل ومن املتوقع ان يغيب العبو 
فرق العربي والكويت والساملية عن حضور 
التجمع األول للمنتخب الرتباطهم مع أنديتهم 
التي ســتخوض جولة الذهاب من الدور الـ 

3٢ للبطولــة العربيــة لألندية أيام ٢6 و٢8 
و٢٩ اجلاري على أن يلتحق الالعبون مبقر 
األزرق فور انتهاء مهمتهم مع أنديتهم. وكان 
نادي القادسية قد سمح لـ ١١ العبا من العبيه 
بالتواجد في البالد وعدم السفر مع الفريق 

إلى معسكر كرواتيا.
وكان اجلهاز الفني قد اعلن قائمة من ٢6 
العبا خلوض مواجهة نيبال واستراليا، وهم 
من الســاملية: مبارك الفنيني، ومن العربي: 
سليمان عبدالغفور وفيصل عجب وحسني 
املوسوي وعلي خلف، ومن القادسية: احمد 
الظفيري وبدر املطوع وخالد ابراهيم ورضا 
هاني وســلطان العنــزي وعامــر املعتوق 
وعبــداهلل مــاوي وعيــد الرشــيدي وفهــد 
االنصاري وضاري سعيد ومحمد خالد، ومن 
كاظمة: حســني كنكوني وحمد حربي وعمر 
احلبيتر، ومن الكويت: يوسف ناصر وسامي 

الصانع وشريدة الشــريدة وفهد الرشيدي 
وفهد الهاجري وفيصل زايد وحميد القالف.

طي صفحة غرب آسيا
وفــي جانب متصل، علمــت »األنباء« ان 
توجهًا يسود لدى أعضاء احتاد الكرة لطي 
صفحة بطولة غرب آسيا وتداعيات نتائجها 
غيــر املرضيــة مــن الناحية الفنيــة مؤقتا 
وااللتفاف حول املنتخب في املرحلة املقبلة 
عبر توجيه العديد من املالحظات الفنية على 
أداء اجلهاز الفني وضرورة تفادي األخطاء 
بالتعاون مع اللجنة الفنية باالحتاد والتي 
بدورها ســتقدم جميع أنواع الدعم لألزرق 

لعبور املباراتني املرتقبتني.

استعداداً ملواجهة نيبال وأستراليا في 5 و10 املقبل ضمن تصفيات كأس العالم
منتخب الناشئني ضيفاً على »أوملبيا« السلوڤيني

مبارك اخلالدي

منتخبنــا  يلتقــي 
الوطني للناشئني حتت 
١7 سنة مساء اليوم فريق 
أوملبيا الســلوڤيني في 
أولــى مباريــات أزرق 
الناشــئني الوديــة فــي 
املقام مبدينة  معسكره 
جراكنسا قورا استعدادا 
منافســات  خلــوض 
املجموعــة األولــى من 
التصفيــات اآلســيوية 

املؤهلة إلى كأس آسيا املقرر انطالقها 
فــي األردن الشــهر املقبــل مبشــاركة 
منتخبات األردن وطاجيكستان ونيبال 

وسريالنكا.
ومــن املقــرر أن يخــوض األزرق 5 
مباريات اخرى ضمن البرنامج اإلعدادي 
للفريق اذ سيلعب امام فريق دوميل في 

٢7 اجلــاري وأمام فريق 
بريني فــي ٢8 منه، كما 
ســيلتقي فريق براقو 3 
املقبل ومع فريق رادوملي 
فــي 5 ســبتمبر املقبل، 
على أن يختتــم ودياته 
أمــام فريــق تريجــالف 
في 8 ســبتمبر، ليتوجه 
بعدها مباشرة إلى األردن 

خلوض التصفيات.
وكانت بعثة املنتخب 
قد وصلت الى سلوڤينيا 
فجر االثنني املاضي حيث 
باشر اجلهاز الفني بقيادة املدرب الوطني 
ابراهيم عبيد ومساعدة محمد الفيلكاوي 
تنفيذ برنامجــه التحضيري بالتدريب 
على فترتني صباحية ومسائية تخللها 
العديد من احملاضرات النظرية لشــرح 
اخلطط املتعلقة بتحرك الالعبني داخل 

امللعب واألدوار اخلاصة بكل منهم.

عاد وفد منتخبنا الوطني لكرة القدم للناشــئات )حتت ١7 ســنة( 
من أول معسكر تدريبي خارج البالد والذي أقيم في النمسا ابتداء من 
أوائل الشــهر اجلاري وذلك ضمن استعدادات املنتخب لبطولة غرب 

آسيا املقرر اقامتها في البحرين ديسمبر املقبل.
وخاض منتخب الناشئات 3 مباريات جتريبية ضد فرق منساوية 

تضمنت مباراة ضد بطل الدوري احمللي هناك.
وقالت نائب رئيس اللجنة النســائية الشيخة نورة اجلراح »هذه 
املعسكرات جزء من استراتيجية اللجنة النسائية لتحضير منتخب 
نســائي كويتي قادر على املنافسة في بطولة كأس العالم ٢٠3١، إننا 
فخورون مبا قدمه منتخبنا خالل هذا املعسكر الذي عمل على تعزيز 
قدراتهــن ومهاراتهــن الفنية وتعرفــن فيه على املســتوى املطلوب 

للمنافسة في البطوالت الدولية«.
وأضافت أن هذه بداية مشوارنا وأن املنتخب سيواصل تدريباته 
وحتضيراته للبطولة املقبلة ونحن في صدد تنظيم اول دوري كرة 
قدم للناشئات حتت ١8 سنة إلتاحة الفرصة لفتيات الكويت ملمارسة 
كرة القدم باحترافية، باإلضافة الى دعم املنتخبات واكتشاف مواهب 

الالعبات وتعزيزها الختيارهن الحقا للمنتخبات.

محمد احلريص مدير املنتخب

»الناشئات« أنهني أول معسكر خارجي

الصانع يسابق الزمن 
للحاق بلقاء الشرطة 
في البطولة العربية

يحيى حميدان

يخضــع مدافــع فريق الكــرة بنادي 
الكويــت ســامي الصانــع لبرنامــج 
عالجي مكثف خــالل الفترة احلالية 
بعد إصابته بتمــزق في التدريبات 
األخيرة.  ويحتاج الصانع للراحة 
ملدة أســبوع حســب رأي األطباء 
عقب خضوعه للفحوصات الطبية، 
وتبقى مســألة مشاركته في أولى 
مباريات »األبيض« في املوسم اجلديد 
والتي ستكون أمام الشرطة العراقي يوم ٢8 الشهر اجلاري 
رهن احلصول على الضوء األخضر من جانب اجلهاز الطبي.

وشارك فهد الهاجري في مركز الظهير األمين في املباريات 
التجريبية األخيرة لتعويض غياب الصانع.

ويواصــل الالعب فهد العنــزي مرحلة التأهيل للعودة من 
جديد خلوض املباريات بصفة طبيعية بعدما بذل اجلهاز الطبي 

جهودا كبيرا في سبيل جتهيزه بالشكل املطلوب.
ومن املقرر أن يعود العنزي في غضون شهر من اآلن لتدعيم 
صفوف الفريق الكويتاوي، ومن املتوقع أن تكون مشــاركته 
األولى في اجلولة الثانية من منافســات دوري »VIVA« املمتاز 

أمام النصر.




