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آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports

معرفي يستقيل من إدارة العربيالرياضية
قدم عضو مجلس ادارة النادي العربي حسني معرفي استقالته من مجلس ادارة 
النادي، وقال معرفي في بيان اورده موقع النادي يوم امس »اعلن استقالتي وادعو 
بعض اعضاء مجلس االدارة للكف عن املمارسات التي تضرب وحدة املجلس«.
ومن املتوقع ان تكشف استقالة معرفي عددا من امللفات محل اخلالف بني اعضاء 
مجلس االدارة والتي تعكس التباين في وجهات النظر العضاء مجلس االدارة.
مبارك الخالدي

معلول يدرس »املارد« 
بالڤيديو.. ويجهز 
الالعبني ملوقعة 
اخلميس املقبل

احلشان »دوبلير« العنزي!
من املش����اركة ف����ي التدريبات 
اجلماعية مساء أول من أمس 
بداعي اإلصابة نتيجة مشاركته 
األخيرة مع ناديه القادسية في 
بطولة كأس االحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم، حيث فضل معلول 
إراحت����ه العبه آم����ان على أن 
التدريبات خالل  يش����ارك في 

الفترة املقبلة.
فيما خ����اض العب الكويت 
يوسف اخلبيزي املران اجلماعي 
للمنتخب بعد غيابه عن احلصة 
التدريبية األولى ل� »األزرق« في 

معسكره بالدوحة.
وبينما تعرض صالح الشيخ 
قائد فريق القادس����ية لكدمات 
خفيفة بع����د تدخل من زميله 
فهد األنصاري خالل تقسيمة 
ملنتخبن����ا، وهي اإلصابة التي 
لن تبعده ع����ن االنخراط في 

التدريبات اجلماعية. 
وم����ن املق����رر أن يخوض 
منتخبنا مرانه األخير على ستاد 
ثاني بن جاسم بنادي الغرافة 
في معسكر اخلارجي بالدوحة 
حيث تقرر عودة بعثة »األزرق« 
ظهر الغد إلى أرض البالد من 
أجل إقامة معسكر داخلي مغلق 
استعدادا للمواجهة املصيرية 
أمام منتخب كوريا اجلنوبية 

مساء اخلميس املقبل.

ويأمل منتخبنا الوطني في 
حتقي����ق االنتصار الرابع على 
التوالي في املجموعة السابعة 
للحفاظ على الصدارة في ظل 
الشراكة مع منتخب كوريا كل 

منهما 9 نقاط.

راحة ألمان

عل����ى جانب آخ����ر، أعفى 
اجلهاز الفني العبه حمد أمان 

املرحلة النهائية تدريب الالعبني 
على اخلطة التي ستخوض بها 
اللقاء وفقا لرؤية املدير الفني 
معلول على ضوء مش����اهدته 
شرائط الفيديو اخلاصة بالفريق 
الكوري فضال على املعلومات 
التي تلقاها عن الفريق ومتت 
دراس����تها للوقوف على نقاط 
الضع����ف والقوة ف����ي الفريق 

وكيفية مواجهته.

غاب عن جتم����ع منتخبنا في 
مباراتي ميامنار والوس نتيجة 
األزم����ة التي كانت مثارة بينه 
وبني ناديه الس����ابق القادسية 
على خلفية انتقاله إلى صفوف 

نادي الشباب السعودي. 
وعلى جان����ب آخر، يدخل 
»األزرق« بدءا من الغد مرحلة 
االستعداد النهائية ملباراته أمام 
»الشمشون« الكوري، وتشمل 

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

وض����ح خ����الل تدريب����ات 
منتخبن����ا الوطني األول لكرة 
الق����دم اعتماد اجله����از الفني 
بقيادة التونسي نبيل معلول 
الش����باب  على محترف نادي 
الس����عودي س����يف احلشان 
في مركز اجلن����اح لتعويض 
غي����اب فهد العنزي جنم نادي 
الكويت والذي مت استبعاده من 
معسكر املنتخب واملقامة حاليا 
في العاصمة القطرية الدوحة 
استعدادا خلوض مباراتي كوريا 
اجلنوبية ولبنان يومي 8 و13 
أكتوبر اجلاري ضمن مباريات 
املجموعة السابعة من التصفيات 
اآلسيوية املوحدة واملؤهلة إلى 
مونديال روسيا 2018، وكأس 

أمم آسيا اإلمارات 2019.
حيث بات حظوظ س����يف 
ف����ي دخول  احلش����ان كبيرة 
التشكيلة األساسية للمنتخب 
خالل مباراة كوريا اجلنوبية 
مس����اء اخلميس املقبل بستاد 
الكويت كبديل للعنزي والذي 
أجرى األش����عة املغناطيسية 
كشفت عن إصابته بتمزق في 
العضلة األمامية والتي حتتاج 
إلى فترة عالج تتراوح ما بني 10 
أيام إلى أسبوعني، وكان احلشان 

األزرق يواصل استعداداته في معسكر الدوحة

جمعة في املعسكر

معسكر الدوحة.. »مفيش كالم«!

حرص جنم الكرة القطرية السابق واحمللل الفني 
لقنوات ال��دوري والكأس عبيد جمع��ة على زيارة 
معسكر منتخبنا في فندق ويندام غراند ريجنسي 
واجللوس مع العبي املنتخب في بهو الفندق بصحبة 
العب أم صالل القطري الس��ابق واإلعالمي لقنوات 
الدوري والكأس سعود الغامن وشقيقه محمد الغامن 
لتدعي��م املنتخب قبل خوض مباراتي كوريا ولبنان 
والتي ستحدد نتيجتها مالمح التأهل إلى الدور الثاني 

في التصفيات اآلسيوية املؤهلة.

أصدر الجهاز الفني بقيادة التونسي نبيل معلول 
فرمانا بمنع التصريح��ات اإلعالمية لبعثة منتخبنا 
الوطني خالل معس��كر الخارجي بالدوحة من أجل 
 الحف��اظ على تركي��ز الالعبين قب��ل خوض لقاءي 
كوري��ا ولبن��ان، حيث ف��رض معلول س��ياجا من 
الخصوصية على تدريبات المنتخب من أجل زيادة 
تركيز الالعبين واالستفادة من معسكر الدوحة والتي 
تعتبر المرحلة النهائية قبل العودة إلى الكويت لوضع 
الرتوش األخيرة لمباراة الخميس المقبل أمام كوريا 

الجنوبية.

بديح مينح العبي األصفر راحة يومني
عبدالعزيز جاسم

منح الجهاز الفني للفريق 
األول لك���رة الق���دم بنادي 
القادسية تحت قيادة المدرب 
راش���د بديح العبي األصفر 
راحة لم���دة يومين تنتهي 
اليوم بعد مواجهة السالمية 
أول من أمس 1-5 في كأس 

االتحاد.
وج���اء هذا الق���رار بعد 
المجهود الكبير الذي قدمه 
الفترة  الالعب���ون ط���وال 
الماضية، كما أن معظم العبي 
المنتخبات  القادس���ية مع 

الوطنية.
إلى ذلك تعرض المدافع 
إلصاب���ة  راش���د   محم���د 
مفاجئة لينض���م إلى خالد 
المعتوق  القحطاني وعامر 
التدريبات  ف���ي  الذي دخل 

االنفرادية.
وفي نفس الس���ياق من 
المقرر أن تنهي إدارة األصفر 
أوراق إقام���ة الكونغول���ي 
دوري���س س���االمو خ���الل 
أسبوع لينضم إلى الفريق 
الدوري بوقت  قبل انطالق 

كاف.

العربي يجتاز عقبة اليرموك بصعوبة

الساملية يكتسح القادسية بـ »االحتاد«
عبدالعزيز جاسم

حقق الساملية فوزا عريضا 
على القادسية 5-1 في املباراة 
التي جمعتهما مساء أول من 
أمس في اجلولة اخلامسة من 
منافس���ات املجموعة الثانية 
بكأس االحت���اد، ومتكن من 
تس���جيل خماسية السماوي 
كال من عمر املسبحي هدفني 
وحمد العنزي وبدر السماك 
وناصر العثمان، فيما سجل 
هدف األصفر أحمد الظفيري، 
وبه���ذا الف���وز ارتفع رصيد 
الساملية إلى النقطة 12 من 5 
مباريات، فيما ظل األصفر على 
رصيده السابق ب� 8 نقاط من 

5 مباريات.
وفي مواجهة أخرى، بنفس 
املجموعة متك���ن العربي من 
الفوز بش���ق األنف���س على 
اليرم���وك بهدف���ني دون رد 
سجلهما البرازيلي تياغو بيزيرا 
وفهد الرشيدي، وشهدت املباراة 
أبرزها  العديد من األح���داث 
طرد الع���ب اليرموك عبداهلل 
أش���كناني في أول 20 دقيقة، 
وف���ي الش���وط الثاني متكن 
حارس اليرموك فيصل املكيمي 
من التصدي لركلتي جزاء من 
املهاجم البرازيلي تياغو، ورغم 
اخلسارة إال أن اليرامكة قدموا 

فرحة العبي الساملية بعد الفوز باخلمسةمباراة مميزة.

هايل جدد إقامته وغادر البالد أمس

العربي أنهى عقد مطمور بالتراضي.. وفيليبي يبحث عن جناح

الذي كان يشغله اجلزائري 
مطمور األمر الذي فتح باب 
إعادة تقييم احملترفني وفتح 

باب االتصاالت لإلعداد مبكرا 
لفترة االنتقاالت املقبلة ومن 
بينه���ا اع���ادة التفكير في 
استعادة خدمات السوري 

محمود املواس.
وفي ش���ان آخ���ر غادر 
ام���س األردني  البالد يوم 
احمد هايل الذي زار النادي 
املادية  لتس���وية األم���ور 
املتعلق���ة بتعاقده والقيام 
باإلجراءات اخلاصة بتجديد 
إقامته تسهيال للحضور الى 
البالد في أي وقت يش���اء 
في األيام املقبلة، وكان في 
استقباله في املطار حلظة 
الوصول رئيس مجلس إدارة 
النادي جمال الكاظمي ووفد 

العالقات العامة.
وعلى صعيد إعادة تأهيل 
الالعبني املصابني يواصل 
الالعب���ون احم���د ابراهيم 
وحسني املوسوي ومشاري 
الكن���دري مرحل���ة إعادة 
التأهيل عل���ى يد د.محمد 
علي رئيس الفريق الطبي 
بالنادي، وذلك بعد تخطيهم 
املرحلة األولى من العالج، 
املتوق���ع أن يعود  وم���ن 
الثالثي الى التدريبات خالل 

األسبوعني املقبلني.

لويس فيليبي بدأ التفكير 
في البحث عن العب يشغل 
مركز اجلن���اح وهو املركز 

مبارك الخالدي

انته���ت اجللس���ة التي 
جمعت نائب رئيس النادي 
العربي عبدالعزيز عاشور 
مع اجلزائري كرمي مطمور 
مساء أول من أمس باالتفاق 
بني اجلانبني على إنهاء عقد 
الالعب اجلزائري بالتراضي، 
وكان مطمور قد ابلغ بشكل 
مفاج���ئ إدارة النادي عدم 
رغبته في االس���تمرار مع 
الفريق بناء على طلب أسرته 
التي لم تتمكن من التأقلم 

مع العيش في البالد.
وعلمت »األنباء« أن رغبة 
مطمور بالرحيل قد توافقت 
مع »األصوات« التي وجهت 
رس���ائل االنتقاد ملستوى 
الالعب خالل الفترة املاضية 
إذ لم يظهر باملستوى املأمول 
منه األمر الذي عجل باتفاق 
اجلانبني على إنهاء التعاقد 
املتوقع  بالتراضي، وم���ن 
أن يغ���ادر مطم���ور البالد 
عائدا إلى اجلزائر األسبوع 

اجلاري.
من جان���ب آخر أوضح 
مصدر مق���رب من اجلهاز 
الفني ان املدرب البرتغالي 

كرمي مطمور لن يتمكن من مترير الكرة لالعبي العربي بعد اآلن

كاظمة ينتظر رد 
»املسابقات« 

ويستأنف التدريب
عبدالعزيز جاسم 

ينتظ���ر الفريق األول لكرة القدم في نادي كاظمة رد 
جلنة املس���ابقات في احتاد الكرة بشأن تأجيل مباراته 
مع الكويت ف���ي انطالق دوري VIVA يوما واحدا من 16 
اجلاري إلى 17 منه بسبب ارتباطات العبيه احملترفني مع 
منتخب���ات بلدانهم في تصفيات كأس العالم واملباريات 
الدولية، حيث انضم كال من كامبوس إلى منتخب بوليڤيا 
وس���عيد مرجان إلى األردن وكذلك بتاتريك فابيانو إلى 
منتخب تيمور الش���رقية، حيث حتصل على جنس���ية 
تيمور الشرقية مع جنسيته األصلية البرازيلية وبالتالي 
س���يعود معظم الالعبني ف���ي 14 و15 اجلاري خصوصا 
كامبوس وبالتالي س���يعانون من اإلرهاق، إال أن هذا قد 
يقابل بالرفض خالل اليومني املقبلني، السيما وأن الكويت 
تنتظره مهمة آسيوية في 21 اجلاري بإياب نصف نهائي 
كأس االحتاد اآلس���يوي في خارج الديار أمام استقالل 

الطاجيكي.
وغادر كل من كامبوس ومرجان البرتقالي 30 سبتمبر 

املاضي، فيما غادر باتريك البالد قبل 3 أيام.
وفي السياق نفسه، استأنف كاظمة تدريباته اليومية 
أمس بعد أن من���ح املدرب الرومان���ي فلورين ماتروك 
الالعبني راحة من التدريبات أول أمس بعد الفوز الكبير 

على برقان 5-1 في كأس االحتاد.

النادي الگويتي الرياضي للصم

دعــــــــــــوة
الريا�صي لل�صم  النادي الكويتي  اإدارة  ي�صر رئي�س واأع�صاء جمل�س 

اجتماع  بالنادي حل�صور  العمومية  اجلمعية  اأع�صاء  ال�صادة  دع��وة 

ان��ع��ق��اده يف متام  وامل��ق��رر  للنادي  ع��ادي��ة  ال��غ��ر  العمومية  اجلمعية 

ال�صاعة ال�صاد�صة من م�صاء يوم الثالثاء املوافق 2015/10/20م، مبقر 

النادي الكويتي الريا�صي لل�صم فرع الرجال - مبنطقة غرناطة.

وذلك للنظر ومناق�شة جدول الأعمال التايل:

الريا�صي  الكويتي  للنادي  املوحد  الأ�صا�صي  النظام  تعديل  اعتماد   - 1

وذلك  ال��ن��ادي،  و�صهر  وت�صجيل  تاأ�صي�س  واإج����راءات  و���ص��روط  لل�صم 

بتعديل  ال�صادر   2014 ل�صنة   )117( رق��م  بالقانون  للمر�صوم  طبقًا 

بع�س اأحكام املر�صوم بالقانون رقم )42( ل�صنة 1978 ب�صاأن الهيئات 

الريا�صية، و�صدور القرار رقم )548( ل�صنة 2015 ب�صاأن تعديل النظم 

الأ�صا�صية للهيئات الريا�صية )الأندية ال�صاملة واملتخ�ص�صة(.

مالحظات هامة:

تتكون اجلمعية العمومية للنادي من الأع�صاء الذين م�صت  پ 

للتزاماتهم  وامل�صددين  فاأكرث  ميالدية  �صنة  ع�صويتهم  على 

فرباير  �صهر  نهاية  حتى   )2015/2014( املالية  لل�صنة  املالية 

2015 م.

اجلن�صية  �صهادة  اأو  الأ�صلية  املدنية  البطاقة  اإح�صار  مراعاة  پ 

الأ�صلية 

جمل�س الإدارة


