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24 العباً في التدريب األول.. ومحاوالت إلنهاء ملف المحترفين قبل المعسكر

..ورحلة إعداد الساحل.. بدأت

..وانطالق تدريبات التضامن وبرقان اليوم
يحيى حميدان

تنطلق مســاء اليوم تدريبــات فريقي الكرة 
بناديي التضامن وبرقان وذلك استعدادا ملنافسات 
املوســم اجلديد، حيث سيشارك األول في دوري 
»VIVA« للدرجــة املمتازة، فيما يلعب الثاني في 
الدرجة األولى، علما ان كلتا البطولتني ستبدآن 

منتصف سبتمبر املقبل.
وســيقود تدريبات »أبنــاء الفروانية«، التي 
ستبدأ في الساعة 8 مساء على الستاد الرئيسي، 
املدرب ماهر الشــمري والــذي عمل خالل الفترة 

املاضية على انهاء ملف احملترفني االجانب عقب 
التخلي عن الرباعي الذي شارك مع الفريق املوسم 
املاضي، ويطمح الشمري الى استقطاب 3 العبني 
أجانب من اجلنســية البرازيلية حســب املراكز 
التــي يحتاجها »العنيد«. وســيواصل التضامن 
تدريباته بشــكل يومي حتى موعد املغادرة الى 
املعسكر التدريبي املقرر له ان يكون في صربيا 
خالل الفترة من ٢٠ أغســطس حتى 6 ســبتمبر 
املقبلني، وستتخلله اقامة مباراتني أو 3 مباريات.
وفي برقان، سيخوض الفريق تدريبات على 
ملعب نادي الشــباب حتت قيادة املدرب اجلديد 

محمد دهيليس الذي ســبق له تدريب الســاملية 
في املواسم املاضية.

وحاول برقان العمل بصورة أفضل خالل فترة 
الصيف لتحسني الصورة في املوسم اجلديد، حيث 
تعاقد مع 5 العبني محليني، وهم: تركي املطيري 
وعمر املسبحي وسعد سرور وعمر قمبر وفيصل 

العنزي وهناك مفاوضات مع العبني آخرين.
ووقع برقان مع املهاجم الغيني نابي ســوما 
واملدافــع البرازيلــي هيلــدر، وينتظر احلصول 
على موافقة احملترف التونسي وسام اإلدريسي 

لالستمرار مع الفريق من عدمها.

يحيى حميدان

انطلقت رحلة إعداد فريق 
الكرة بنادي الساحل مساء 
اول من أمس خلوض غمار 
منافســات املوســم اجلديد 
املقــرر لــه أن ينطلــق فــي 

منتصف سبتمبر املقبل.
وقــاد التدريبات املدرب 
البــوص  الوطنــي راشــد 
وبحضور ٢4 العبا، منهم 8 
العبني من فريق فئة الشباب 
)حتت ١9 سنة(، هذا بخالف 
تواجد بعض العناصر التي 
تخضع للتجربة مثل خالد 
الشــمري شــقيق مهاجــم 
القادسية واملنتخب الوطني 
سابقا بدر الشمري، والذي 
سبق له اللعب في البحرين 

خالل املواسم املاضية.
التدريب حضور  وشهد 
عمر الروقي الذي استقطبه 
»أبناء ابو حليفة« في األيام 
املاضيــة بعــد ان لعــب مع 
اجلهــراء وبرقــان ولكنــه 
لم يشــارك مــع زمالئه في 
التدريبــات، وكذلك شــارك 
مجموعة من الالعبني اجلدد 
مثــل بــدر العازمــي وخالد 
املطيري وناصر الفيلكاوي 

وعبداهلل الظفيري.
وسيركز اجلهاز الفني في 

الفترة احلالية على التدريبات 
اخلفيفة بسبب حرارة اجلو 
وحصول الالعبني على فترة 
راحة طويلة امتدت ملا يقارب 
الـــ 4٠ يومــا عقــب انتهاء 
املوسم املاضي، على أن تبدأ 
التدريبات اللياقية بعد ذلك 
وقبل التوجه الى املعســكر 
الذي ســيقام في  التدريبي 
تركيــا خالل الفتــرة من ١4 
أغسطس املقبل وينتهي في 
3٠ من ذات الشهر وسيخوض 
خاللــه الفريــق 3 مباريات 

جتريبيــة مع فــرق لم يتم 
حتديدها حتى اآلن.

انتظار بيريز وكارڤاليو
النــادي  ادارة  واتفقــت 
مــع احملترفــني البرازيليني 
فرنانــدو بيريــز ورومولو 
كارڤاليــو علــى االنخــراط 
التدريبــات واخلضوع  في 
للتجربــة قبــل التوجه الى 
تركيــا قبل التعاقــد معهما 
رسميا، حيث فضل املدرب 
البوص أن يقيم امكانياتهما 

التدريبــات  خــالل  مــن 
التجريبيــة.  واملباريــات 
واقترب »أبناء أبو حليفة« من 
التوقيع مع احملترف السوري 
انس كرم الذي يجيد اللعب 
في مركز اجلنــاح، ويلعب 
مع منتخب سورية األوملبي 
وســبق لــه االحتــراف في 
الدوري العماني. وسيخوض 
الساحل مباراة جتريبية أمام 
التضامن يوم ١3 اغســطس 
املقبل، ويبحث عن مواجهة 
اخرى نهاية الشهر اجلاري.

)محمد هاشم( العبو الساحل يؤدون تدريبات خفيفة في اليوم األول 

فرق »الشباب« تعسكر في أملانيا وهنغاريا والقاهرة

.. و»السلة« يعسكر في مصر أغسطس املقبل

»يد« اليرموك تفاضل بني تركيا أو مصر

يحيى حميدان

حصلت ادراة نادي الشباب على موافقة الهيئة 
العامة للرياضة إلقامة معسكر تدريبي في العاصمة 
املصرية القاهرة أواخر شهر اغسطس املقبل ويستمر 

ملدة أسبوعني.  وسيتخلل املعسكر اقامة عدد من 
املباريــات التجريبية مع فــرق مصرية متفاوتة 
املستوى وذلك في سبيل إيصال الفريق للمستوى 
املطلوب.  وتفــاوض ادارة النادي حاليا عدد من 

الالعبني احملليني لضمهم الى صفوف الفريق.

أحمد السالمي

أكد أمني السر العام بنادي 
الشــباب صالح بداح موافقة 
الهيئة العامــة للرياضة على 
إقامــة 3 معســكرات تدريبية 
الكراتيــة واملبــارزة  لفــرق 
والتايكوندو، ومت اختيار أملانيا 
كوجهة قادمة ملعســكر فريق 
الكراتيــة بطــل كأس التفوق 
العــام وذلك إلعــداد وجتهيز 
الالعبــني ملنافســات املوســم 
اجلديد وتهيئتهم فنيا وبدنيا 
وذهنيــا لتقدمي املســتويات 
ولضمــان  لهــم  املتوقعــة 
االســتمرار في احملافظة على 

النتائج التي يحققونها.

يعقوب العوضي

تفاضل ادارة اليرموك بني 
مصر وتركيا إلقامة املعســكر 
التدريبي اخلارجي استعدادا 
للمنافســات احملليــة الحتاد 
اليد حيــث تتجه النية القامة 
املعســكر في منتصف املوسم 
املقبــل بعد تعــذر إقامته قبل 
انطالق بطولــة الدوري العام 
حيث تستمر مدة املعسكر من 
اسبوعني الى ثالثة يخوض فيها 
الفريق األول عددا من املباريات 

الودية.
الى ذلــك تنطلق تدريبات 
الفريق مع بداية اغسطس املقبل 
على صالة النادي بقيادة املدرب 
الكرواتــي جاكشــا والذي قاد 
الفريق بعد منتصف املوســم 
املاضــي، وتتجــه النيــة لدى 
االدارة الى العودة للمنافســة 
على الصعود الى الدوري املمتاز 
واســتعادة مكانة الفريق بني 
مصاف الكبار عبر االعتماد على 
الركائز االساسية التي نشأت 
فــي النادي وخاضت التجربة 
االحترافيــة وهــم عبدالعزيز 
الدوســري، صالح املوســوي 
ويعقــوب اســيري الى جانب 
العائد من االصابة نصير حسن.
بدوره، أوضح جاكشــا أن 
تدعيــم الصفوف فــي الوقت 
احلالي يكمن في االعتماد على 
قدرات فريق الشباب حتت ١9 
سنة والذي سبق ان حقق لقب 
الدوري قبل موسمني باالضافة 
الى االعتماد على خبرة الالعبني 
الكبار، مشــيرا الــى ان خلط 
القدرات الشبابية مع خبرات 
الالعبني املخضرمني سيخلق 
فريقا قادرا على مقارعة الكبار 

أما معسكر املبارزة فسيتم 
إقامته في هنغاريا ويســتمر 
ملدة أسبوعني يخوض خالله 
الالعبني عــدد مــن املباريات 
التجريبية والودية والتدرب 
مــع الالعبــني البارزيــن من 
هنغاريا وذلك لضمان جناح 
اخلطة الفنية التي مت رصدها 
من قبل اجلهاز اإلداري والفني.
الثالث  وسيقام املعســكر 
واألخيــر لفريــق التايكوندو 
في القاهرة والتي وقع عليها 
االختيــار بناء علــى التطور 
الكبير الذي تشهده اللعبة هناك 
وهو ما سيســهل علينا مهمة 
تطوير الفريــق الذي نتطلع 
إلى أن يكون في مقدمة الفرق 

وحتقيق الطموح. 
وفي السياق ذاته، أكد مدير 
اللعبة يوســف الفيلكاوي أن 
التجربــة االحترافية لالعبني 
االربعــة يعقــوب، صالــح، 
عبدالعزيــز ونصير قد عادت 
عليهم بالفائدة عبر االحتكاك 
الفنــي بالعبني كبار من خالل 
الفرق التي احترفوا فيها مثل 
الكويــت والقريــن والعربي، 
وأشاد باملستوى الفني العام، 
مؤكدا انه آن األوان لتســخير 
امكانيتهــم خلدمة الفريق في 

حتقيق االهداف املنشودة.
وحول املعســكر التدريبي 

املنافسة على البطوالت احمللية 
وكأس التفوق العام.

أشار الفيلكاوي الى ان االدارة 
تسعى العداد الفريق بالصورة 
الســليمة وقال: لدينا العبون 
واعدون والعبون من اصحاب 
اخلبرة ونــرى انــه باالمكان 
اعدادهــم بالصــورة املطلوبة 
لتحقيق طموحنا باملنافسة على 
الصعود الى منصات التتويج 
وعن املعسكر قال: الى االن لم 
نحدد وجهة املعسكر بصورة 
نهائية ولكــن االدارة تفاضل 
بني وجهتني هما تركيا او مصر 
وفي النهاية سينصب االعداد 
في صالح الفريــق والالعبني 

والنادي.

صالح بداح

الفحيحيل يعسكر 
في أنطاليا ويفاوض 

محترف آسيوي

استعدادات
األندية..
؟أين وصلت

)األزرق.كوم( الفحيحيل جدد تعاقده مع مايتي وكولبالي وضم املهدي 

»العني«
أحمد السالمي

خــالل  الفحيحيــل  يطمــح 
منافسات املوسم اجلديد الصعود 
إلــى الــدوري املمتــاز وذلك عبر 
برنامج اإلعدادي الــذي تقوم به 
إدارة النادي عبر املعسكر التدريبي 
الذي ســيقام في مدينــة أنطاليا 
التركيــة والــذي سيســتمر ملدة 

أسبوعني متتاليني.
وفي هذا السياق، أكد أمني السر 
العام بنــادي الفحيحيل د.صالح 
املجروب أن االستعدادات جارية 
على قدم وســاق لتجهيز وإعداد 
اخلطــة الفنيــة املتكاملة للفريق 
األول لكرة القدم التي يتم وضع 
تفاصيلها الدقيقة بإشراف رئيس 
النــادي حمد الدبــوس وذلك من 
خــالل ترتيب كافــة االحتياجات 

اخلاصة بهم.
وقــال: مت اعتمــاد معســكر 

الفريــق األول لكــرة القــدم فــي 
مدينــة أنطاليــا التركيــة والذي 
يستمر قرابة أسبوعني متتاليني 
يخــوض خاللهمــا الفريــق عددا 
من املباريات التجريبية مع فرق 
ذات مستويات فنية عالية، وقد مت 
اختيــار انطاليا باعتبارها األكثر 
قربــة من ناحية األجــواء وكذلك 
لوفرة املالعب وسهولة احلصول 
على مباريات جتريبية على عكس 
إسطنبول التي تتزاحم فيها الفرق 
ويصعب حجــز املالعب مما يعد 
عقبــة في طريق الفرق. وأضاف: 
الهيئة العامة للرياضة مشكورة 
اعتمدت إقامة معسكر للفريق األول 
وطلبنا منهم املوافقة على اعتماد 
معسكرين آخرين لفريقي الشباب 
والناشئني وجار التنسيق معهم 
إلقامة املعســكرات املناسبة وفق 
اإلمكانيات التي يتم توفيرها لنا، 
وســتكون مبنزلة دفعة معنوية 

كبيرة لتحفيز الالعبني على تقدمي 
أفضل املستويات خالل منافسات 
املوســم اجلديد. ولفت املجروب 
إلى أن فريق الفحيحيل تعاقد مع 
املدرب األسباني أردولفو إضافة 
إلى جتديد تعاقده مع حبيب مايتي 
وكولبالــي ومت أخيرا التعاقد مع 
املهاجم الليبي معتز املهدي وهو 
مهاجم ميتلك الكثير من اإلمكانيات 
الفنية والبدنية ونضع عليه آماال 
كبيــرة في املســاهمة بإجناح ما 
نطمح إليه، كما تتم حاليا مفاوضة 
محترف آسيوي رابع الكتمال عقد 

احملترفني.
وأشــار إلــى أن إدارة النادي 
تعمل حاليًا على انهاء اإلجراءات 
القانونيــة اخلاصة في اســتقدام 
املدرب األسباني أردولفو الذي من 
املتوقع أن يصل خالل األيام القليلة 
املقبلة لتولي املهمة بصورة رسمية 

واإلعداد ملعسكر انطاليا.

وبني أن الهدف الرئيسي لدى 
إدارة نــادي الفحيحيل هو العمل 
علــى صعــود الفريــق األول إلى 
الدوري املمتاز وتقدمي مستويات 
فنية وبدنية عالية تساهم بشكل 
كبير في إعطاء الصورة املناسبة 
لنادي الفحيحيل الذي كان مبنزلة 
ند صعب املراس خالل منافسات 

املوسم املنقضي.
وحول التعاقدات مع الالعبني 
احملليــني علــق املجــروب قائال: 
من الســابق ألوانــه احلديث عن 
الالعبني احملليني باعتبار أن األندية 
مجبــرة على التصفية وهو األمر 
الذي سيتيح لنا حرية اختيار من 
نراه مناســبا وقادرا على تدعيم 
خطوط الفريق وفق االحتياجات 
املطلوبة، مشــيرا إلــى أن اإلدارة 
ستقوم باملفاوضات الرسمية في 
الوقت املناسب مع الالعبني الذين 

مت رصدهم ونعتزم مفاوضتهم.

د.صالح املجروب

»الهيئة« تعتمد معسكرات الفحيحيل اخلارجية
اعتمدت الهيئة العامة للرياضة إقامة 4 معسكرات تدريبية لفرق نادي الفحيحيل، حيث متت 
املوافقة على إقامة معسكرين في مصر لفريقي كرة اليد وتنس الطاولة، كما مت اعتماد إقامة 
معسكر تدريبي في دبي لفريق ألعاب القوى إضافة إلى املعسكر الرابع لفريق املالكمة والذي 
سيقام في جورجيا. وتأتي هذه اخلطوة ضمن خطة الهيئة العامة للرياضة إلى املساهمة في 
تطوير الرياضة وتدعيم الفرق احمللية بإقامة عدد من املعسكرات التدريبية لالستعداد للموسم 
اجلديد وذلك من خالل إقامة معسكرات خارجية من امليزانية اخلاصة في الهيئة على عكس ما 
كان معمول به خالل السنوات املاضية بإقامة املعسكرات على حساب األندية.
أحمد السالمي

النصر تدرب بحضور  ١٥ العباً
عبدالعزيز جاسم 

انطلقت تدريبات الفريق األول لكرة 
القدم في النصر أول من أمس حتت قيادة 
املدرب الوطني ظاهر العدواني بحضور 

١5 العبا.
ويسعى »العنابي« إلى جتهيز الفريق 
واعتمــاد قائمة الـ 3٠ العبا قبل املغادرة 
إلى معسكر القاهرة ١3 اجلاري والذي ميتد 
حتى ٢9 منه، كما سيصل مدرب اللياقة 
الصربي زيلكو غدا من اجل اعتماد جدول 

اللياقة البدني اليومي لالعبني.
وتنتظــر ادارة النصــر رد نظيرتيها 
القادسية والكويت الستعارة حارس األول 
عبدالرحمن الشريفي ومدافع الثاني مساعد 
طراد الذي شارك مع »العنابي« في املوسم 
املاضي وكان أحد الالعبني االساسيني في 

)قاسم باشا( التشكيلة. مدرب النصر ظاهر العدواني في كلمة لالعبني قبل بدء التدريب األول 

عدد من الالعبني 
التحقوا بالتدريبات 

خلضوع جتربة
من اجلهاز

الفني

على املمتاز

يتقدم

رئي�س واأع�ضاء جمل�س اإدارة

و�ضعادة الرئي�س الفخري للنادي

بخال�س العزاء اإىل

السيــــــد/ محمـــــــــد علـــــــي الگنــــــدري
اأمني ال�ضر العام للنادي

والإخوة الأفا�ضل

 فهد علي الگندري، سعد علي الگندري، أحمد علي الگندري
)اأع�ضاء النادي(

لوفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل �ضقيقهم

راشــــــــــد علـــــــي الگنــــــدري
ع�ضو النادي ومن اأهم الأع�ضاء الذين �ضاركوا يف اإجنازات النادي الكويتي الريا�ضي لل�ضم 

الريا�ضية عرب تاريخه وحتى يومنا هذا، رحمة اهلل عليه

�ضائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد الغايل بوا�ضع رحمته

واأن يلهم اأهله وذويه واأع�ضاء النادي الكرام وجميع العاملني بالنادي ال�ضرب وال�ضلوان والبقاء هلل

النـــــادي الــگـــويــــتـــــي الرياضــــي للصــــــم


