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العربي يضم عجب.. ويستأنف تدريباته الليلة

الكويت يختتم معسكره التشيكي بالتعادل مع بريبرام

مبارك اخلالدي

جنح النادي العربي في 
تعزيز صفوف فريقه األول 
القدم بضــم الالعب  لكــرة 
فيصــل عجب مهاجم فريق 
التضامن بعقد ميتد ملوسم 
واحد في صفقة انتقال حر 
رسميا. ولعب فيصل عجب 
في املوسم املاضي بقميص 
فريق التضامن بعد عودته 
من رحلــة احتراف قصيرة 
فــي الــدوري القطــري مع 
فريق املرخية. وشكر الالعب 
الناديــن العربــي  ادارتــي 
والتضامــن ووعد جماهير 
االخضر بتحقيق موسم جيد 

مع العربي.
الى ذلك يستأنف الفريق 
األول لكــرة القــدم بالنادي 
املعتادة  العربي تدريباتــه 
الليلة في إطار استعدادات 

يحيى حميدان

تعادل الفريق األول لكرة القدم 
بنادي الكويت مع بريبرام التشيكي 
2-2 في ختام مبارياته التجريبية 
في معســكره التدريبــي املقام في 

العاصمة التشــيكية براغ. وسجل 
هدفي االبيض كل من جمعة سعيد 

وراضي جمال.
الكويــت 3 مباريــات  ولعــب 
جتريبية في براغ، اتسمت بالقوة 
وحصل اجلهاز الفني بقيادة املدرب 

السوري حسام السيد على الفائدة 
املرجوة منها، حيث تغلب االبيض 
في البداية على الفجيرة االماراتي 
1-0، وخسر في الثانية من اليبريك 

.5-0
ويعــود وفد الفريــق الى البالد 

فجر اليوم، وســيخوض مباراتن 
امام برقان السبت املقبل، ويعقبها 
لقاء جتريبي آخر امام الساملية يوم 
21 اجلاري، قبل مواجهة الشــرطة 
العراقــي في ذهــاب دور الـ 32 من 

بطولة االندية العربية.

مواجهات الذهاب للدور الـ 32 
من البطولة العربية لألندية.
وكانــت بعثة الفريق قد 

امتد الى نحو ثالثة أسابيع 
خاض خالله األخضر ست 
مباريــات وديــة مــع فرق 
اسبانية متدرجة املستوى 
مــن حيث القوة وضع فيها 
املــدرب خوان مارتينيز كل 
الالعبــن حتــت االختبــار 

احلقيقي.
مــن  العربــي  وخســر 
ليفانتي بهدف دون رد، ومن 
أهلي دبــي 1-4 وتعادل مع 
فريق سيليسون 2-2 وخسر 
من فريق انتر سيتى 1-3 كما 
تعادل مع فريق ايركوليس 
من دون أهداف وخسر أخيرا 
من فريق ريال مورسيا بهدف 
دون رد. ومــن املتوقــع أن 
يدخل تدريبات العربي الليلة 
الالعبون سليمان عبدالغفور 
وحســن املوسوي وحسن 
حسون وحسن حمدان وفهد 

زويد.

عادت مســاء االحد املاضي 
قادمة من اسبانيا اثر انتهاء 
معسكر الفريق هناك والذي 

)املركز اإلعالمي للعربي( فيصل عجب ومسؤولو النادي العربي بعد توقيع العقد   

األخضــر ملواجهــة فريــق 
 26 الســكندري  االحتــاد 
أغســطس اجلــاري ضمــن 

 العجمي لـ »األنباء«: سنتخذ
اإلجراءات القانونية بحق احملترف أبودو

هادي العنزي

أكــد رئيس جهاز الكرة 
بنــادي الفحيحيــل حمــد 
العجمــي لـ »األنبــاء«، أن 
مشــكلة احملتــرف الغاني 
املهاجم إيزاكا ابودو لم يتم 
التوصل إلى حل بشأنها مع 
نادي النجمــة اللبناني أو 
احملترف ذاته، وعليه فإن 
النادي ســيتخذ اخلطوات 
القانونية التي من شــأنها 
أن حتفــظ حقوقــه املادية 
واألدبية بدءا من األسبوع 
املقبل، مضيفا أنه: لم يتم 
التواصل معنا بشأنه ولدينا 
الرســمية  كل املســتندات 

املعتمدة التي تثبت أحقية 
النادي في احملترف الغاني.
إلى ذلــك، وصل املدافع 

الســوري عبداهلل  الدولي 
الشامي بعد انتهاء مشاركة 
منتخب بالده في بطولة غرب 
آسيا التي تقام منافساتها 
العــراق، لينضــم إلى  في 
املــدرب  األحمــر بقيــادة 
العدواني.  الوطني ظاهــر 
وســيخوض الفريق ثاني 
مبارياتــه الوديــة احمللية 
مع الساملية اجلمعة املقبل 
قبل املغادرة إلى معســكر 
أذربيجان في 20 أغسطس 
املقبل، حيث سيلعب عدة 
مباريــات وديــة هناك مع 
عدد من الفرق املتميزة قبل 
العودة للمشاركة مبنافسات 

دوري الدرجة األولى.

الفحيحيل يلتقي الساملية قبل املغادرة إلى باكو

حمد العجمي

»يد« الناشئني يهزم أنيالنا الهنغاري
يعقوب العوضي

فــاز منتخبنــا الوطنــي لكــرة اليــد 
للناشئن على فريــــــق يو كــــــي اس 
انيالنا بنتيجة 29 -21 في املباراة التي 
أقيمت مساء أمس األول ضمن منافسات 
البطولة الدولية الوديــة »سيلـــي كب« 
واملقامــة في هنغاريا، وذلك فـــــي إطار 
استعـــــدادات منتخبنا لالســتحقاقات 

املقبلة.

من جانب آخر، تستمر تدريبات منتخب 
الشباب في املعسكر التدريبي الهنغاري، 
حيث ركز اجلهاز الفنــي بقيادة املدرب 
الوطني خالد غلوم واملدرب الوطني خالد 
املال على بعض اجلمل التكتيكية، وذلك 
متهيدا النخراط املنتخب في الدوري احمللي 
بغرض زيادة عدد املباريات واالنسجام 
بن الالعبــن وتعويض فتــرة التوقف 
الدولية اإلجبارية التي طالت اللعبة ألربع 

سنوات متتالية.

الغاني إيزاكا ابودو مازال مسار أزمة بني الفحيحيل والنجمة اللبناني

مبارك اخلالدي

بات منتخبنا الوطني في موقف ال يحسد 
عليه قبل خوض االستحقاق الرسمي األول له 
واألهم منذ رفع اإليقاف الدولي عن النشــاط 
الرياضي للكويت، وهو مواجهة منتخب نيبال 
5 ســبتمبر املقبل ضمن ذهاب اجلولة األولى 
من منافسات املجموعة الثانية من التصفيات 
اآلسيوية املشتركة واملؤهلة إلى كأس العالم 
2022 وكأس آســيا 2023، حيــث حدد اجلهاز 
الفني لــألزرق بقياده املدرب د.روميو يوزاك 
24 أغسطس اجلاري جتمعا لالعبي املنتخب 
النطــالق التحضيــرات اســتعدادا للمواجهة 
املرتقبــة، وهو األمر الذي لم يجد قبوال حتى 

اآلن من األندية )الكويت والعربي والساملية( 
التي لديها مشاركه في البطولة العربية املقرر 
اقامة مباريات الــدور التمهيدي منها أيام 26 
و2٧ و2٨ أغسطس اجلاري، وهو ما قد يجبر 
اجلهاز الفني للمنتخب على اللجوء الى اخليار 
البديل وهو ارجاء التجمع حتى االول من شهر 
ســبتمبر املقبــل أي قبل لقــاء منتخب نيبال 

بأيام معدودة.
وفي هذا اإلطار علمــت »األنباء« ان األيام 
املقبلة ستشــهد اجتماعــات مكثفة بن احتاد 
الكرة ممثال باللجنة الفنية وبن أندية الكويت 
والعربي والساملية للوصول إلى مخرج »لورطة« 
األزرق الذي يسعى لتحسن صورته والظهور 
بشــكل الئق خالل التصفيات، خصوصا بعد 

اإلخفاق في بطولة غرب آسيا املقامة في العراق، 
اذ يعول مسؤولو االحتاد على الروح الوطنية 
إلدارات األندية الثالثة واستشعارهم املسؤولية 
اجلسيمة للوقوف مع املنتخب في هذه املرحلة 
املهمة لضمــان جناح البرنامــج التحضيري 
لــألزرق مع إصرار يوزاك ومتســكه بانطالق 
التجمع كما هو محدد مسبقا يوم 24 اجلاري.

استدعاء األنصاري والقالف
وعلمــت »األنباء« ان اجلهــاز الفني يتجه 
الســتدعاء الالعب فهد األنصــاري واحلارس 
حميد القالف كعنصري خبرة، السيما األنصاري 
الــذي بات تواجده في املرحلــة املقبلة خيارا 
ضروريا الســتعادة التوازن إلى خط الوسط 

في ظل وضوح حاجة األزرق الى العب ميتلك 
رؤية واسعة للملعب وإجادة األدوار الهجومية 
والدفاعيــة، واألمر ينســحب على احلارس 
حميــد القالف احتياطيا للمتألق ســليمان 

عبدالغفور.
وفي جانب متصل يعكف اجلهاز 

الطبي لألزرق بقيادة د.عبداملجيد 
البناي على وضع برنامج تأهيلي 
للمصابن وهم حسن املوسوي 
ورضا هاني وسلطان العنزي 

مع وضع احللول العالجية لكثرة 
حاالت الشــد العضلي التي ظهرت 
واضحــة على الالعبــن من خالل 

املشاركة في بطولة غرب آسيا.

األزرق في مأزق قبل انطالق مشواره 
بتصفيات كأس آسيا ومونديال قطر

الالعب فهد األنصاري
  يقترب من العودة 
 إلى صفوف األزرق

)محمد هنداوي(


