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اجلهراء يتعاقد مع املدرب البرازيلي جونيير

التكييف يؤجل تقدمي مدرب العربي

مبارك اخلالدي

استكمل اجلهراء عقد جهازه الفني اخلاص 
بالفريــق األول لكــرة القــدم بالتعاقد مع 
البرازيلي جونيير. وحضر مراسم التوقيع 
رئيس مجلــس اإلدارة نواف جديد ومدير 
قطاع الكرة عواد الطريفي ومدرب الفريق 
د.محمد املشعان. وعقب مراسم التوقيع عقد 
نواف جديد اجتماعا مغلقا مع اجلهاز الفني 
استعرض فيه اجلانبان برنامج إعداد الفريق 
استعدادا خلوض استحقاقات املوسم املقبل 

وكذلك ملف الالعبني احملترفني واحملليني.
ومن جهته، عبر البرازيلي جونيير عن 
سعادته بالتواجد في اجلهراء، وقال انني 
أرجو ان نوفــق كجهاز فني بتقدمي أفضل 
اجلهود الستعادة الفريق ملوقعه الطبيعي، 
مضيفا انني علمت من أصدقائي في الكويت 
ان اجلهــراء فريق مكافــح ويتميز العبوه 
بالروح واإلصرار داخل امللعب كما ميتلك 
عددا من املواهب. وشكر إدارة النادي على 
الثقــة به متمنيا ان يكون عند حســن ظن 

اإلدارة واجلمهور.

مبارك اخلالدي

تأجــل املؤمتــر الصحافــي الذي كان 
مقررا عقده مساء امس مبقر ادارة النادي 
العربي الى اليوم بسبب استمرار األعطال 
الكهربائية في اعمال التكييف. وكان من 

املقرر ان تعلن ادارة النادي رسميا عبر 
املؤمتر عن التعاقد مع املدرب اإلسباني 
خوان مارتينيز لقيادة االخضر املوسم 
املقبل والتفاصيل اخلاصة بالتعاقد وكذلك 
ملف الالعبــني احملترفني وخطــة اعداد 

الفريق.

التضامن لتجديد استعارة فؤاد والقبندي

)األزرق.كوم( التضامن يسعى للحفاظ على سعد فؤاد  

يحيى حميدان

تسعى إدارة فريق الكرة 
بنــادي التضامن الى جتديد 
إعــارة املدافعني ســعد فؤاد 
ومحمد القبنــدي، األول من 
ناديه الســاملية والثاني من 
القادســية، ملوســم آخر بعد 
ظهورهمــا مبســتوى طيب 

خالل املوسم املاضي.
ويعمل مسؤولو »العنيد« 
على إنهاء هذا امللف بشــكل 
مبكر وقبل وقت كاف من إقامة 
املعسكر التدريبي اخلارجي 
الــذي تقرر لــه أن يكون في 
صربيا خــالل الفترة من ٢٢ 
أغســطس وحتى 5 سبتمبر 
املقبلني، حتى يتسنى للجهاز 
الفني اجلديد بقيادة املدرب 
الصربــي زيلكــو ماركــوف 
جتهيــز الفريــق بالصــورة 

املطلوبة.
وأنهى التضامن تعاقداته 
على صعيد احملترفني األجانب 
بعد أن ضــم كال من الغاني 
ســتيفن بــادو والبرازيلــي 
جوليو هيرم والليبي محمد 
عبدالناصر واملهاجم العاجي 
هيرمان كواو، في حني جدد 
تعاقده مع املدافع البرازيلي 

بالتدريبات في موعد أقصاه 
األول مــن أغســطس املقبل، 
في خطوة يــراد منها زيادة 

التجانس بني الالعبني.

الكسندر هانز ملوسم آخر. 
وتقرر أن ينضم األجانب 
اخلمسة للفريق بشكل متتال، 
على أن يلتحق آخر محترف 

أبطال الرماية عادوا من إيطاليا بـ 5 ميداليات
عبدالعزيز جاسم

عــاد وفد منتخبنــا الوطني للرماية مــن إيطاليا 
مســاء أول مــن أمس محمــال بـ 5 ميداليــات ملونة، 
جــاءت بعد مشــاركته في بطولة كأس ســمو األمير 
للرمايــة التي أقيمت منافســاتها فــي إيطاليا، حيث 
حقق الرامي عبدالرحمن الفيحان ذهبية تراب رجال، 
ونالت إميان الشــماع ذهبية سكيت سيدات، وحقق 
م.حســام الرومــي فضية تراب فئة الــرواد، وجاءت 
الفضية الثانية عن طريق فريق الســيدات في رماية 
الســكيت واملكون من إميان الشماع وفاطمة الزعابي 
وشيخة الرشيدي، وحصل أحمد العفاسي على برونزية 

منافسات دبل تراب.
من جانبه، قال رئيس االحتادين العربي والكويتي 
م.دعيج العتيبي ان البطولة مهمة جدا كونها حتمل اسما 
غاليا على قلوبنا، وقد شهدت في نسختها اخلامسة 
على التوالي مشاركة كبيرة من أبطال العالم وإيطاليا 
والدول العربية واألوروبية وأميركا، مبديا سعادته 
مبشاركة أبطال الكويت في البطولة وحتقيقهم عددا 
من امليداليات ومنافســتهم ألبطــال العالم خصوصا 
ان املرحلة احلالية تشهد استعداد وتأهيل الرماة في 

أوملبياد طوكيو. وأهدى العتيبي هذا اإلجناز بالنيابة 
عن أعضاء مجلس اإلدارة والرماة إلى صاحب السمو 
األمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء 

وإلى الشعب الكويتي.

الفيحان: منافسة قوية
من جهته، عبر الرامي الذهبي عبدالرحمن الفيحان 
عن سعادته بهذا اإلجناز الذي جاء بعد منافسة قوية 
مع رماة إيطاليا. وأشار إلى ان البطولة تعتبر مبنزلة 

استعداد ألوملبياد طوكيو ٢٠٢٠.
بدورها، قالت الرامية إميان الشماع واحلاصلة على 
ذهبية السكيت ان البطولة شهدت منافسة قوية مع 
راميات عامليات ومن إيطاليا، مشيرة إلى ان حتقيقها 
للذهب وامليدالية الفضية مع باقي زميالتها في الفريق 

سيساهم في مشاركتهم في بطوالت عاملية أخرى.

العفاسي: بطولة عاملية
وقال الرامي أحمد العفاسي احلاصل على برونزية 
دبل تراب إن البطولة ال تقل عن بطوالت العالم، نظرا 
للمشاركة الكبيرة فيها من أبطال العالم وقد حرصنا 

على تقدمي كل ما لدينا فيها.

بعد مشاركتهم في بطولة كأس األمير للرماية
)محمد هنداوي( احتفاء بأبطال الرماية لدى وصولهم   

»املراكز اإلعالمية« لألندية بني التنظيم االحترافي واالجتهادات الشخصية
يحيى حميدان

في ظل التقدم السريع في عالم 
التكنولوجيا وخاصة وسائل التواصل 
االجتماعي حترص األندية الرياضية 
على مستوى العالم على االستفادة 
من هذه الطفــرة في الوصول الى 
املتلقي والتواصل مع مشــجعيها 
ومواكبة التطــور التكنولوجي من 
خالل تواجدهــا املكثف في جميع 
وسائل التواصل االجتماعي واملواقع 
االلكترونية مثل: تويتر، وانستغرام، 
وسناب شات، ويوتيوب.. ولم تعد 
املراكــز اإلعالميــة مقصورة على 
الوسائل التقليدية التي كانت سائدة 
قدميا بل اعتمدت الوسائل احلديثة 
لتقدمي املعلومة بشكل سريع حملبيها 
ومشجعيها، وكذلك للمهتمني بالشأن 

الرياضي بشكل عام.
املراكز  وحتظــى بعض هــذه 
االعالميــة باهتمام كبير من جانب 
مجالــس ادارات االنديــة ومتابعة 
دقيقة قبل نشر أي خبر في منصات 
التواصل االجتماعي، وتتميز بعض 
املراكز عن االخرى بالتنظيم الكبير 
في العمل من خالل وجود عدد كبير 
من العاملــني أو املتطوعني وهو ما 
يساعد على جناح العمل بشكل عام، 
في حني تضم بعض املراكز االخرى 
شخصا أو شــخصني على أقصى 
تقدير وهو عدد قليل ال ميكن معه 
الوصول الى الغاية املنشودة من إنشاء 
هذه املراكز. كما تدار بعض احلسابات 

الرسمية لالندية احمللية من جانب 
أشخاص يجتهدون إليصال املعلومة 
حسب االمكانات املتاحة لهم، اال ان 
هناك الكثير مــن األخبار واالمور 
تفوتهم ومنها على سبيل املثال نتائج 

املباريات.
»األنباء« استطلعت آراء مسؤولي 
االندية  املراكز االعالمية في  بعض 
لتسليط الضوء على ما يقومون به 

واألمور التي يحتاجونها.

في البداية، قال عضو مجلس 
ادارة النــادي العربــي ورئيس 
العالقات العامــة واالعالم، علي 
اتــش، ان االدارة تولــي اهتماما 
كبيرا للمركز االعالمي والذي بات 
املصدر االساسي لنشر جميع ما 
يخص »األخضر« ســواء أخبار 
أو بيانات وبقية األمور األخرى 
التي يحرص مجلس االدارة على 
املشاركة فيها ســواء املناسبات 
التي تخــص الدولــة أو أعضاء 
اجلمعية العموميــة أو اجلهات 

الرياضية األخرى.
وبني اتش ان العمل في املركز 
االعالمي في النادي العربي يأتي 
بجهود تطوعية من جانب محبي 
»األخضــر« ومت تقســيم العمل 
داخله حسب األقسام، حيث يوجد 
قســم للتصوير الفوتوغورافي 
وآخر للفيديــو وكذلك لصياغة 
األخبار، مشيرا الى أن املعضلة 
الوحيــدة تتمثــل فــي وجــود 

ونتائج الفرق في جميع االلعاب، 
وأرى أن جميــع املراكــز بحاجة 
لوجود أشخاص متخصصني أو 
لديهم خبرة في العمل الصحافي 
أو اإلعالمي كونهم أدرى بكيفية 
إيصــال املعلومــات واألخبــار 
»املركــز  وأردف:  للمتلقــي«.  
االعالمــي بنادي القادســية جاء 
مببادرة ودعم من عضو مجلس 
االدارة السابق الشيخ فهد االحمد، 
ومجلس االدارة احلالي برئاسة 
الشــيخ خالد الفهد يدعم املركز 
االعالمــي ويســاهم فــي تذليل 

العقبات أمام تطوره«.

فكر »كويتاوي« 
أما رئيــس املركــز االعالمي 
الكويــت عبدالرحمــن  بنــادي 
االنصاري فشدد على أهمية دور 
املراكز االعالميــة في إبراز عمل 
إدارة النادي وإجنازات الفرق في 
االلعاب املختلفة، وطالب الهيئة 
العامة للرياضــة بضرورة دعم 
املراكــز االعالميــة فــي األنديــة 
كــي تتطور وتصــل بالعمل الى 

املستوى االحترافي.
ولفــت الــى أن إدارة نــادي 
الكويــت تدعم املركــز االعالمي 
بشكل كبير، ونحتاج لدعم الهيئة 
كي نتمكن من زيادة عدد العاملني 

لتطبيق كل األفكار التي لدينا.
وبــني االنصــاري أن املركــز 
االعالمي بنــادي الكويت يدرس 

العمل بالصورة املناسبة.

دعم »قدساوي« 
مــن جهته، قــال مدير املركز 
االعالمي بنادي القادســية أحمد 
الرمضــان ان العائــق الوحيــد 
أمام انتشار حسابات االندية في 
وسائل التواصل االجتماعي هو 
التقيد التام باالخبار الرســمية 
فقط، مشيرا الى أنه يرى ان من 

شخص واحد فقط متخصص في 
»املونتير« لتجهيز الفيديوهات 
املصورة وهو ما يؤخر نشــرها 

نوعا ما.
وكشــف اتــش عــن وجــود 
توجه لتخصيص رواتب شهرية 
للعاملني في املركز االعالمي بهدف 
الوصول الى االحترافية املطلوبة 
في العمل وحينها بإمكان مجلس 
ادارة النادي محاسبتهم وتوزيع 

إعادة بث املباريــات املهمة غير 
املنقولة واخلاصة بفرق النادي 
في مختلف االلعاب في املوســم 
املقبل على شبكة االنترنت، كما 
توجد خطط فعلية الطالق قناة 
»كويتــاوي TV«، وعمل تطبيق 
خاص لالجهزة الذكية يوفر حملبي 
»األبيض« كل املعلومات الالزمة.

جهود »سلماوية«
أكــد مديــر املركــز  بــدوره، 
االعالمي بنادي الساملية حسني 
الفجــي أن من واجباتهم متابعة 
أخبــار جميع فرق »الســماوي« 
في مختلف االلعاب عبر تغطية 
مصورة ســواء فوتوغرافية أو 
بالفيديــو، مشــيرا الــى أن هذا 
االمر بات مهما في جميع االندية 
ويســاهم في إيصال املعلومات 

التي تخص النادي.
وأفاد الفجي بأن مجلس ادارة 
النــادي برئاســة الشــيخ تركي 
اليوسف يدعم بشكل كبير املركز 
االعالمي سواء ماديا أو معنويا مع 
منحنا كامل الصالحيات لوضع 
اخلطط التي تســاهم في تطور 

العمل الذي نقوم به.
ولفــت الفجي إلــى أن املوقع 
الرســمي للساملية شــهد قفزات 
كبيرة خالل العاميني املاضيني، 
حيث وصل عدد املتابعني من 4 
االف الى ١7 ألف متابع حقيقي وهو 
رقم يعكس حجم العمل الكبير.

الواجب على هذه احلسابات التي 
تديرها املراكز ان تخلق قليال من 
االثارة احملمــودة بني اجلماهير 
أســوة مبا نشاهده في حسابات 
االنديــة االوروبية الكبيرة دون 
التقليل من شأن األندية االخرى.
ومضى الرمضان قائال: »من 
واجب املراكــز االعالمية إيصال 
األخبــار الرســمية التي تخص 
النــادي ومتابعــة كاملة ألخبار 

حسني الفجي أحمد الرمضانعلي اتش

كعبار مدربًا ألزرق »الطائرة« 
ومنتخب الشباب يواجه »إي إسطنبول« التركي 

يعقوب العوضي

احتــاد  اختيــار  وقــع 
الكــرة الطائرة على املدرب 
التونسي محمد كعبار لقيادة 
منتخبنا األول في تصفيات 
غرب آسيا واملقرر إقامتها في 
سلطنة عمان في الفترة من 
١7 وحتــى ٢١ يوليو املقبل 
مبشــاركة 3 منتخبات هي 
الكويــت، والعــراق والبلد 
املســتضيف عمــان. ووقع 
اختيار اجلهــاز الفني على 
٢5 العبا هــم: عبدالرحمن 
املطوع، عبدالعزيز شاكر، 
عبــداهلل بوفتــني، ناصــر 
عبدالعزيــز  الرفاعــي، 
الشــطي، علــي عبــداهلل، 
اللوغاني، طه  عبدالــرزاق 
صــادق، مبــارك العيــدان، 
علي محمد، ســلطان احمد، 

حبيب رشيد، حسني املسري، 
الســويدان، يوسف  محمد 
الظفيري، يوسف الفضلي، 
بــدر ســالم، راشــد عنبر، 
ناصر دشــتي، عبدالوهاب 
اجليران، إبراهيم موســى، 
عبدالعزيــز جنــم، طــالل 
أحمد، يعقوب عدنان وعمر 
العنزي. وتنطلق تدريبات 
املنتخب علــى صالة نادي 
الكويت السبت املقبل ومن 
املرجح ان يخوض املنتخب 
معسكرا خارجيا لـ ١٠ أيام 
في تركيا أســوة مبنتخبنا 
الوطني حتت ٢3 سنة. إلى 
ذلك، أكد مدير املنتخب راشد 
الرشــود ان عناصر احتاد 
اللعبــة والقائمــني عليهــا 
يعملون بجهد كبير للوصول 
الى أفضل حالة من اجلاهزية 
البدنية والفنية بغية حتقيق 

التأهل للبطولة اآلسيوية، 
مشيرا الى ان املهمة صعبة 
بكل املقاييس نظرا للظروف 
التي مرت بها الرياضة عامة 

وكرة الطائرة خاصة.
املــدرب  ان  وأضــاف 
والالعبــني تنتظرهــم عدة 
حتديــات ميدانيــة وفنية 
وبدنيــة ونفســية ولكننا 
على ثقة كبيرة بإمكانياتهم 
وقدراتهــم علــى جتــاوز 

الصعوبات.
من جانب آخر، يخوض 
منتخــب حتــت ٢3 ســنة 
مباراته األولى في السادسة 
مســاء اليوم مــع فريق إي 
فــي  التركــي  اســطنبول 
معسكره احلالي في تركيا 
ضمن خطة اإلعداد اخلارجية 
لبطولة غرب آســيا املقرر 

إقامتها ٢7 اجلاري. املدرب التونسي محمد كعبار

ملشاهدة الڤيديو إميان الشماع

اتش: العمل باملركز اإلعالمي في العربي يقوم على جهود تطوعية

األنصاري: نخطط إلطالق قناة »كويتاوي TV« .. ونحتاج لدعم الهيئة
الرمضان: املراكز اإلعالمية حتتاج ألشخاص متخصصني لديهم خبرة 

الفجي: موقع الساملية شهد قفزات كبيرة ووصل إلى 17 ألف متابع

عبدالرحمن األنصاري

رسمياً.. باحلارث يقود »يد« القادسية
يعقوب العوضي

أنهــت إدارة نادي القادســية إجراءات ضم 
املدرب التونسي عدنان باحلارث لقيادة فريق 
اليد األول رســميا مســاء أول مــن امس وذلك 
بعد مفاضلة بني عدة سير ذاتية ملدربني اكفاء 
بغرض العودة بيد األصفر إلى مصاف الكبار 
في البطوالت احملليــة عقب فترة التوقف عن 
املشاركة. ومن املقرر أن يباشر الفريق تدريباته 
بداية يوليو املقبل. وكان باحلارث قد تولى دفة 
قيادة القادسية قبل عدة مواسم وانتقل بعدها 
لتدريب الســاملية اال انه لم يســتمر طويال اذ 

عدنان باحلارثتعذر امتام مهامه لظروف خاصة.


