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النادي في املوسم املاضي على 
فريق حتت 11 س���نة، بينما 
يخوض هذا املوس���م فريق 
الناش���ئني )حتت 13 سنة( 
الذي يدربه سلمان الهاجري، 

»طائرة برقان« خسر أمام اجلهراء
الدوري والكأس،  مسابقتي 
البراعم  فيما يشارك فريق 
)حتت 11 سنة( الذي يدربه 
خالد أبو شما في مهرجانات 

دوري البراعم.

خسر فريق الكرة الطائرة 
أم���ام نظيره  بنادي برقان 
اجلهراء 1-3 في اللقاء الودي 
الذي جمعهما مساء أول من 
أمس في صالة نادي اجلهراء 
الفريقني  ضمن استعدادات 

ملنافسات املوسم اجلديد.
وجاءت نتائج األشواط 
و25-19  و19-25   25-19

و25-23.
وسبق للفريق أن خاض 
الوحدة  أمام  لقاءين وديني 
اإلمارات���ي خس���رهما 3-0 

و3-1.
وأكد مدرب برقان إبراهيم 
الفري���ق  أن  املنص���وري 
»بش���كل عام يتحس���ن من 
إلى أخرى«، متمنيا  مباراة 
أن يص���ل الالعب���ون إل���ى 
املستوى املطلوب مع بداية 

املنافسات.
وقال إن اجلهراء يعتبر من 
الفرق اجليدة ويلعب ضمن 
فرق الدوري املمتاز، مشيرا 
إل���ى أن أداء العب���ي برقان 
كان متفاوتا خالل األشواط 

األربعة.
الفريق األول  ويش���ارك 
للكرة الطائرة في برقان ألول 
مرة في مس���ابقتي الدوري 
والكأس، إذ اقتصرت مشاركة 

والكؤوس بنظام التجمع وفي 
اقل عدد م���ن األيام، وبنفس 
نظ���ام كأس اخلليج، حيث 
س���يتم توزيع الف���رق على 
مجموعتني ويصعد اول وثاني 

كل مجموعة.

إعالن متوقع

من جانبه، قال نائب رئيس 
االحتاد سعود املهندي انه كان 
متوقع���ا اإلعالن عن االحتاد 
اخلليجي على هامش خليجي 
23 بالكويت، لكن مت تأجيله 
وسيتم البحث عن موعد جديد 

لإلعالن رسميا عنه.
وأكد انه س���يتم انتخاب 
رئيس لالحتاد اخلليجي ملدة 
عامني، واختيار مكتب تنفيذي 
من الدول ال� 8 وتعيني رئيس 

تنفيذي لالحتاد.
وأشار الى بدء اإلجراءات 

استحداث بطولتني ألندية »التعاون« والعراق واليمن بنظام التجمع

املهندي: البحث عن موعد جديد 
إلعالن االحتاد اخلليجي

اخلاص���ة بوض���ع النظ���ام 
األساس���ي واللوائح املنظمة 
لالحت���اد الذي سيس���هم في 
التي  االرتقاء بكأس اخلليج 
البطوالت في  اه���م  تعد من 
املنطقة والتي حتظى باهتمام 

جماهيري وإعالمي كبير.
وكش���ف عن س���فره الى 
ف���ي 13 اجل���اري  الكوي���ت 
التفتيش���ية  كرئيس للجنة 
لكأس اخلليج للوقوف على 
آخر استعدادات الكويت إلقامة 

»خليجي 23«.

وافقت اجلمعية العمومية 
غير العادية لالحتاد القطري 
لك���رة القدم على تأس���يس 
االحت���اد اخلليج���ي للعبة 
إليه واستضافة  واالنضمام 
مق���ره بالدوح���ة. وج���اءت 
موافق���ة اجلمعية بإجماع 17 
صوتا وغياب ناديني فقط عن 

احلضور.
وأكد رئيس االحتاد القطري 
الش���يخ حمد بن خليفة ان 
االحتاد اخلليجي فكرة وافق 
عليه���ا رؤس���اء االحتادات 
اخلليجية الى جانب العراق 
واليمن خالل اجتماعهم األخير 

بالكويت.
وقال الشيخ حمد بن خليفة 
ان االحتاد اخلليجي سيكون 
جهة إشراف على كأس اخلليج 
بجانب بطولتي أبطال الدوري 
والك���ؤوس واللتني س���يتم 
اس���تحداثهما مع تأس���يس 
االحتاد، ومبشاركة أندية دول 
العراق  ال� 6 وأندية  اخلليج 
واليمن وستقام بنظام التجمع 
خالل فترة إع���داد الفرق مع 

بداية كل موسم.
ان بطولت���ي  وأوض���ح 
األندية ستكونان مختلفتني 
ع���ن دوري ابط���ال اخلليج 
الذي سيستمر بنظام الذهاب 
واإلياب ومبشاركة أندية الدول 
اخلليجية ال���� 6 فقط، بينما 
سعود املهنديستقام بطولتا أبطال الدوري 

بولند واحلنيف إلى »يد« برقان

عزز فريق برقان لكرة اليد صفوفه بتعاقده 
م���ع احلارس محمد بولند والالعب يوس���ف 
احلنيف من الساملية على سبيل اإلعارة ملدة 
موس���م واحد. وقال نائب رئيس النادي فهد 
اخلرما إن إدارة برقان تسعى جاهدة لتعزيز 
صفوف الفريق من أجل املنافسة على بطاقة 
الصعود إلى دوري الدرجة املمتازة في اجلديد، 
خصوصا بعد املستويات اجليدة التي قدمها 

الفريق املوسم املاضي.
ودعم الفريق صفوفه بتعاقدات عدة، فضم 
العب الفحيحيل عبداهلل جمعة على س���بيل 

اإلعارة ملدة موسم واحد.
كما تعاق���د مع العبي الكويت عبدالرحمن 
العنزي وعبدالعزيز سلطان على سبيل اإلعارة 

ملدة موسم واحد، وضم ثالثي الساحل أحمد 
فوالذ وعبدالرحمن فخري ووليد البرك.

وقدم اخلرم���ا الذي يتولى منصب رئيس 
جه���از لعبة كرة اليد ش���كره إلى إدارة نادي 
الس���املية على تعاونها واملوافقة على إعارة 

الالعبني.
ويس���عى الفريق للمنافسة على الصعود 
إلى الدرجة املمتازة بعد العروض اجليدة التي 
قدمها في موسمه األول واحتالله املركز الثالث 

في دوري الدرجة األولى.
ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للموسم 
اجلدي���د بقيادة املدرب س���الم أنس، على أن 
ينتظم في معسكر تدريبي خارجي قبل انطالق 

املنافسات املوسم اجلديد.

احلارس محمد بولند يحمي عرين برقان

مبارك الخالدي

يحل العرب����ي في ال� 6:45 ضيفا 
على الكويت في مواجهة ودية حتمل 
الكثير من األهمية للجهازين الفني 
واإلداري للفريق����ني، فالكويت بطل 
نس����خة دوري VIVA املوسم املاضي 
أمام اختبار غير عادي وهو يلعب أمام 
وصيفه العربي الذي شاركه النقاط 
في س����باق الدوري للموسم املنتهي 
لكن البطولة ذهبت لألبيض بحسب 

الالئحة لفارق املواجهات.
ويخوض الكويت املباراة قادما من 
فوز كبير قبل أيام على فريق كيتشي 
من هونغ كونغ 6-0 في ذهاب ربع 
نهائي كأس االحتاد اآلسيوي، بينما 
هي األولى للعربي القادم من معسكر 
إيطالي لعب خالله 4 مباريات اختتمها 
بالفوز على ردي����ف فريق تورينو 
االيطال����ي 2-0. ويغيب عن املباراة 
العبو الفريقني املنضمون إلى األزرق 
الذي لعب مساء امس مباراة رسمية 
أمام منتخب ميامنار ضمن اجلولة 
الثانية للتصفيات اآلسيوية املوحدة 
واملؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم. 
ويسعى اجلهاز الفني للكويت بقيادة 
املدرب محمد إبراهيم الى االستفادة من 
املباراة قبل التوجه إلى هونغ كونغ 12 
اجلاري، بينما يأمل املدرب البرتغالي 
لألخضر لوي����س فيليبي مواصلة 
سلسلة انتصاراته في املباريات الودية 
إلى لعبها حتى اآلن اذ لم يخسر أي 
مباراة من املباريات ال� 6 التي لعبها منذ 
بداية استعداداته، كما أنه يدرك أهمية 
الفوز من الناحية املعنوية لالعبني 
وخاصة أمام الكويت وقبل خوض 

منافسات املوسم املقبل.

جونياـ  أسامة المنصور 

رفع الستار عن رالي لبنان الدولي الـ 38 
مساء أمس ومن أمام النادي اللبناني للسيارات 

والسياحة بجونيا الكسليك وسيستمر على 
مدار أربعة أيام ويعد هذا الرالي اجلولة الرابعة 
من بطولة الشرق األوسط للراليات لعام 2015 
حيث سيقام على طرقات معبدة وسيخوض 

السائقون املنافسة بدءا من الساعة الثامنة 
والنصف من مساء اليوم املرحلة االستعراضية 

اخلاصة التي ستقام على حلبة »أر.بي.أم« 
مبنطقة املتني.

يذكر أن املرحلة االستعراضية اخلاصة 
للسرعة كان مقرر لها في منطقة الستاركو في 
وسط العاصمة بيروت إال أن األحداث اجلارية 
في محيط املنطقة جعلت املنظمني يلجأون إلى 
اخلطة »ب« وهي إيجاد بديل لبيروت خلوض 
املرحلة االستعراضية فكانت حلبة »أر.بي.أم« 

في املتني.
وبات من املؤكد أن رالي لبنان لهذا العام 

يتضمن مرحلة خاصة للسرعة موزعة على 
النحو اآلتي مرحلة استعراضية اجلمعة و6 
مراحل للسرعة السبت في جبيل والشمال 

و6 مراحل للسرعة أما يوم األحد وهو اليوم 
األخير ستكون في املنت وجبيل.

وكان املؤمتر الصحافي للرالي قد أقيم ظهر 
أمس وبحضور نخبة من أبطال الشرق 

األوسط وللكويت نصيب من خالل تواجد 
بطل الكويت للراليات ومتصدر املجموعة 

»ن« ضمن منافسات بطولة الشرق األوسط 
للراليات صالح بن عيدان الذي أدلى بتصريح 

خاص لـ »األنباء« أكد من خالله جاهزيته التامة 
خلوض املنافسة رغم وجود صعوبة في تلك 
املراحل املعبدة والتي حتتاج إلى إستراتيجية 
خاصة للتعامل مع جغرافيتها للوصول إلى 

نتيجة إيجابية وهذا ما نسعى إليه جميعا لرفع 
اسم الكويت وسط هذا احملفل الدولي، مؤكدا 
في الوقت ذاته أن املتسابق مشاري الظفيري 
يحمل نفس الشعور حيث يتقاسم بن عيدان 

والظفيري متثيل الكويت في هذا الرالي متمنيا 
له التوفيق والنجاح في هذه املنافسة.

وفي السياق ذاته، وجه صالح بن عيدان عبر 
املؤمتر الصحافي دعوة رسمية ألصحاب 

املراكز الثالث األولى لبطولة لبنان للراليات 
للمشاركة ضمن رالي الكويت الدولي 2016 

واملزمع اقامته في مارس املقبل.
وأفاد بن عيدان حول طبيعة هذه الدعوة، 

قائال أتشرف بتوجيه دعوة رسمية نيابة عن 
حلبة سرب ـ الكويت ألصحاب املراكز الثالث 

األولى وستقوم حلبه سرب خالل فترة وجيزة 
بتوجيه دعوة رسمية لهم وبكل تأكيد ستكون 
مشاركتهم دعم لرالي الكويت الدولي من حيث 
املنافسة ومن هنا أرحب بهم في بلدهم الثاني 

صالح بن عيدان خالل حديثه لتلفزيون الكويتالكويت.

حلبة سرب توجه الدعوة لألبطال في الكويت 

رفع الستار عن رالي لبنان الدولي الـ 38

العربي في ضيافة الكويت ودياً

روجيريو ومحمد فريح مواجهة ستتكرر هذا املوسم 

مبارك الخالدي

تنطلق في ال� 6:40 مساء اليوم بطولة كأس 
االحتاد في نس���ختها اجلديدة للموسم 2015-

2016 بأربع مواجهات في إطار دور املجموعات، 
وحتمل املسابقة الصفة التنشيطية بأسبقيتها في 
افتتاح أنشطة املوسم الكروي اجلديد. ووزعت 
الفرق ال� 14 إلى مجموعتني ضمت األولى فرق 

الكويت وكاظمة والنصر واجلهراء والش���باب 
وخيطان وبرقان، فيما ضمت املجموعة الثانية 
فرق القادس���ية والعربي والساملية واليرموك 

والفحيحيل والساحل والتضامن.
وفي مباريات اليوم ف���ي املجموعة األولى 
يلتق���ي كاظمة مع خيطان على س���تاد مبارك 
العيار، وبرقان مع اجلهراء على س���تاد ناصر 
العصيمي بخيطان، والشباب مع النصر على 

ملعب الفحيحيل، وفي إطار املجموعة الثانية 
يلتق���ي التضامن مع الفحيحي���ل على ملعب 

الساحل.
ومن املقرر أن تختتم مواجهات الدور التمهيدي 
18 أكتوبر املقب���ل لينطلق بعدها الدور نصف 
النهائي بنظام الذهاب واإلياب يومي 26 منه وال� 
2 من نوفمبر املقبل الذي سيشهد ختام البطولة 

بإقامة املباراة النهائية في ال� 12 منه.

4 مواجهات في انطالق كأس االحتاد اليوم


