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اجلمعة ١٦ اغسطس ٢٠١٩ رياضـة

خيطان يشد الرحال إلى معسكر تدريبي في تركيا

العربي يبحث عن «ودية» استعدادًا لالحتاد السكندري

يحيى حميدان

يشد الفريق األول لكرة القدم بنادي 
خيطان الرحال إلى تركيا إلقامة معسكر 
تدريبي ابتداء من اليوم اجلمعة حتى 
األول من الشــهر املقبل، وسيخوض 
خالله «األحمر واألســود» ٤ مباريات 
جتريبية مع فرق متفاوتة املستوى بعد 
االتفاق الذي مت مع املتعهد املســؤول 

عن املعسكر. 
ومن املقرر أن يضم الوفد ٣١ شخصا، 
من بينهم ٢٥ العبا مبن فيهم الثالثي 
األجنبــي: الغانــي نيكــوالس كوفي، 
وااليطالــي نيكــوالس دي بيــازي، 
والبرازيلــي اوتافيو ســيلفا، على أن 
يلتحــق املهاجــم املالي ســامبا ديارا 

بالفريق عقب وصوله الى تركيا. 
وجنحت إدارة خيطان في احلصول 
علــى خدمــات الظهير األميــن فيصل 
العنــزي الذي لعب ســابقا لســنوات 
طويلــة في صفــوف ناديــه األصلي 
النصر، ليكون بالتالي الالعب احمللي 
الثالث الذي يضمه «األحمر واألسود» 
بعد استقطاب الشقيقني املدافعني أحمد 

ودغيم الرشيدي.

مبارك اخلالدي

أجرى الفريق األول لكرة 
القدم بالنادي العربي تدريبا 
مساء أول من أمس بصفوف 
الدوليني  مكتملــة بتواجــد 
احلارس سليمان عبدالغفور 
وحسني املوسوي وعلي خلف 
واملنتقل حديثا فيصل عجب 
وعلــي عتيــق إضافــة الى 
الالعبني الذيــن تخلفوا عن 
املعســكر فهد زويد وحسن 
حسون وحسن حمدان وبقية 

الالعبني واحملترفني.
واســتهل نائــب رئيــس 
جهــاز  ورئيــس  النــادي 
الكرة أسامة حسني احلصة 
التدريبية بكلمة، أشاد فيها 
باحلضــور الكبيــر لالعبني 
والتزامهــم، كمــا أشــار الى 
سعادة إدارة النادي بنجاح 
املعسكر الذي أقيم في إسبانيا 

اجلهاز الفني بقيادة املدرب 
اإلســباني خــوان مارتينيز 

ومساعديه.

األســبوع املقبل بنــاء على 
طلب املــدرب وقبل الدخول 
في معسكر داخلي استعدادا 
للقــاء االحتــاد الســكندري 
٢٦ اجلاري ضمــن البطولة 

العربية لألندية.
وفــي جانب آخــر عقدت 
اللجنــة التنســيقية املكلفة 
باإلشــراف علــى الترتيبات 
اخلاصة بلقاء فريق االحتاد 
اجتماعا مساء أول من امس 
اللجنــة  برئاســة رئيــس 
مصطفى جمعــة وبحضور 
العربــي  النــادي  ممثلــي 
العامة واجلهات  والعالقات 
املعنية، حيث أطلع مصطفى 
الالئحــة  احلضــور علــى 
الداخليــة للبطولــة والدور 
املطلوب من كل جلنة تنفيذا 
لتعليمــات االحتــاد العربي 
لكــرة القــدم املشــرف على 

البطولة.

وفي اإلطار نفسه، يبحث 
اجلهــاز اإلداري عــن مباراة 
ودية مع أحد الفرق احمللية 

واصل تدريباته بتواجد عجب والعبيه الدوليني

اجلهاز الفني خليطان يسعى للتركيز على اجلوانب التكتيكية واللياقة في املعسكر                (محمد هنداوي) 

العربي مكتمل الصفوف في تدريب أمس األول

وبالنتائــج اإليجابيــة التي 
حتققــت، لتنطلــق بعدهــا 
متارين اإلحمــاء التي قادها 

األمير هنأ حمد بن عيسى
بفوز البحرين ببطولة غرب آسيا

اجلهراء إلى تركيا ٢١ اجلاري

برقان يستغني عن جاكسون

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه جاللة امللك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه 
بفوز املنتخب البحريني ببطولة احتاد غرب 
آســيا لكرة القدم ٢٠١٩ التي اســتضافتها 
جمهورية العراق الشقيقة خالل الفترة من 
٣٠ يوليو إلى ١٤ أغســطس ٢٠١٩، مشــيدا 
ســموه باألداء الرفيع واملميــز الذي قدمه 
املنتخب البحريني طوال منافســات هذه 
البطولة والذي أهلــه للفوز بها وبالروح 
الرياضيــة العاليــة التــي حتلــت بها كل 
منتخبات الدول املشاركة في هذه البطولة.
كما ثمن ســموه اجلهــود الكبيرة التي 
بذلتها الدولة املضيفــة جمهورية العراق 

الشــقيق واالســتعدادات التــي قامت بها 
واإلمكانات التي وفرتها إلجناح هذه البطولة 
ما أســهم في حتقيــق أهدافهــا الرياضية 

املنشودة.
وبعث ســمو ولي العهد الشــيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه جاللة امللك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بفوز 
املنتخب البحريني ببطولة كأس غرب آسيا. 
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.
وكان املنتخب البحريني قد توج بلقب 
النسخة التاسعة لبطولة غرب آسيا بفوزه 
على نظيره العراقي ١-٠ في املباراة النهائية 

في مدينة كربالء أول من أمس.

مبارك اخلالدي

تغادر البالد فجر يوم ٢١ اجلاري بعثة 
الفريــق األول لكرة القــدم بنادي اجلهراء 
متجهــة الى مدينة توزلــه التركية إلقامة 
معســكر حتضيري يستمر حتى ٥ املقبل 
استعدادا خلوض منافسات املوسم املقبل.

ومــن املقرر ان يخــوض الفريق خالل 
تواجــده في تركيا ٣ مباريات ودية. وكان 
اجلهراء قد لعب منذ بدء تدريباته احمللية 
في االول من الشــهر اجلاري مباراة ودية 
واحدة أمام التضامن وخسرها بهدفني دون 
رد. وســيلتقي الفريق قبــل مغادرته الى 

تركيا مع اليرموك األحد املقبل.

يحيى حميدان

قررت إدارة فريق كرة القدم بنادي برقان 
االســتغناء عن خدمات احملتــرف الغاني 
جاكسون أوسو وذلك عقب تعرضه إلصابة 

ستبعده عن املالعب فترة طويلة. 
وفتح مسؤولو الفريق خط املفاوضات 
مباشــرة للبحث عن محترف بديل يجيد 
اللعب في مركز قلب الدفاع، لرغبة اجلهاز 
الفني بقيادة املدرب الوطني ماهر الشمري 
في تواجده مع الفريق مبعسكره التدريبي 
املقــرر إقامته خالل الفترة من ٢٢ اجلاري 

حتى ٦ ســبتمبر املقبل. ولعب جاكسون 
في املوسمني املاضيني مع التضامن وقدم 
خالل جتربته مستويات طيبة، السيما أنه 
تألــق مع «العنيد» في مركزي قلب الدفاع 

واحملور. 
وأنهى برقان في وقت سابق تعاقده مع 
البرازيلي جوفان سيلفا واملالي اداما بالو 

والغانيني برايت ادجي. 
إلى ذلك، يخوض برقان مباراة جتريبية 
قوية مساء غد الســبت أمام الكويت على 
ملعب الثاني، والتي تأتي في إطار استعدادات 

الفريقني خلوض غمار املوسم اجلديد.

جاللة امللك حمد بن عيسى ال خليفةصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

معسكر داخلي لألزرق ٣٠ اجلاري استعدادًا للتصفيات
اللجنة الفنية تبحث طلب يوزاك جتميع الالعبني قبل املوعد املقرر

سيال يقود تدريبات أزرق «اليد» غدًا

التضامن يستعير وادي وأديلم

 يعقوب العوضي

يباشر منتخبنا الوطني 
األول لكــرة اليد تدريباته 
فــي الـــ ٦:٣٠ مســاء غــد 
على صالة نــادي الكويت 
اســتعدادا  كيفــان  ي  ـ ـ ف
الدوليــة  تحقاقات  ـ السـ ل
ممثلة في تصفيات أوملبياد 
طوكيــو ٢٠٢٠ وتصفيات 
كأس العالــم يناير املقبل، 
ويبــدأ املــدرب الفرنســي 
يرمي ســيال مشــواره مع 
املنتخب بعد وصوله أول 
من أمــس وتوقيعه العقد 
الرسمي لقيادة األزرق. وفي 
الســياق ذاته أشاد رئيس 
احتــاد كــرة اليــد الفريق 
ركن متقاعد ناصر صالح 
بومرزوق باجلهــود التي 

يحيى حميدان

حصلت إدارة التضامن 
على موافقــة نظيرتها في 
القادســية على اســتعارة 
الالعبني عبدالعزيز وادي 
ومشــعل أديلم ملدة موسم 
واحــد لتدعيــم صفــوف 
«العنيد» في املوسم املقبل.

ن  ـ ـ م ني  ـ ـ ب ع ال ل ا ال  ك و
ـوف  ـي صفـ فـ ن  ـ ملميزيـ ا
ات  ـ ر» ومنتخبـ ـ «األصفـ
املراحل السنية في املواسم 
األخيــرة خاصــة املنتخب 
األوملبي، حيث يجيد أديلم 
اللعب فــي مركزي الظهير 
األمين واأليســر كذلك، في 
حــني يعتبــر وادي أحــد 
جنوم خط الوسط ويتنبأ 

له مبستقبل كبير.

تبذلهــا األجهــزة اإلدارية 
والفنية في مختلف املراحل 
السنية للمنتخبات الوطنية 
واألندية على حد ســواء، 
وأكــد أن املرحلــة املقبلــة 

في غضون ذلك، يخوض 
التضامن مباراة جتريبية 
اليــوم امــام النصــر على 
ملعب الثاني عند الســاعة 
الـ ٧ مســاء، ويعقبها لقاء 

حساسة ومهمة جدا لعودة 
أزرق اليــد إلــى اخلارطة 
الدولية عبر القارة الصفراء 
أوال ومن خــالل تصفيات 

كأس العالم ثانيا.

جتريبي آخر أمام برقان يوم 
الثالثاء املقبل، قبل املغادرة 
بعدهــا بيومني الى صربيا 
إلقامة معسكر تدريبي هناك 
ميتد حتى ٥ سبتمبر املقبل.

الفرنسي يرمي سيال وناصر صالح أثناء توقيع العقد

عبدالعزيز وادي خالل مشاركة سابقة مع القادسية 

أزرق الشباب يلتقي تيلبورغ غدًا
مبارك اخلالدي

يواصل منتخبنا الوطني للشباب 
حتت ١٩ سنة حتضيراته اخلاصة في 
معسكره مبدينة ميرلو الهولندية 
استعدادا خلوض منافسات املجموعة 
الثانيــة من التصفيات اآلســيوية 

املؤهلة لكأس آسيا واملقرر انطالقها 
في نوفمبر املقبل مبشاركة منتخبات 
العراق وعمان وفلسطني وباكستان.

ومن املقرر أن يلتقي األزرق غدا 
الســبت مع فريق تيلبورغ، وهي 
املباراة الودية الثالثة ضمن برنامج 
اإلعداد املكثف للمنتخب، حيث خاض 

األزرق مساء امس مباراة مع فريق 
دوردريتش وهــي الثانية للفريق 
بعد فوزه فــي املباراة األولى على 
فريق دين بوش بهدفني. ويحسب 
للجهازيــن الفني واإلداري لألزرق 
اختيــاره املتدرج ملســتوى الفرق 
التي يالقيها املنتخب في معسكره 

والتي تبقى منها ٣ مباريات. اجلدير 
بالذكر ان األزرق يختتم معسكره 
في ٢٦ اجلاري وستعود البعثة الى 
البالد لبدء املرحلة الثالثة لبرنامجه 
اإلعدادي الشــامل قبل الســفر الى 
أربيل العراقيــة في نوفمبر املقبل 

خلوض التصفيات.

مبارك اخلالدي

قررت اللجنة الفنية باحتاد كرة 
القدم املوافقة على طلب اجلهاز الفني 
ملنتخبنا الوطني األول بدخول األزرق 
معســكرا داخليا في أحــد الفنادق 
اعتبــارا مــن ٣٠ اجلاري فــي إطار 
حتضيرات األزرق ملواجهة منتخب 
نيبال ٥ سبتمبر املقبل ضمن اجلولة 

األولــى مــن التصفيات اآلســيوية 
املؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا 
٢٠٢٣. وكان املدرب الكرواتي د.روميو 
يوزاك قد طلــب جتمعا لألزرق في 
٢٤ اجلاري ورمبا تتم املوافقة عليه 
رغــم ان اللجنة الفنيــة التزال في 
طور املشــاورات مــع أندية العربي 
والكويت والساملية التي تشارك في 
البطولة العربية لألندية في الفترة 

نفسها، وذلك على أمل تفريغ العبيها 
للمنتخــب الذي يواجه اســتحقاقا 
وطنيا وقاريا، ومن املتوقع أن يصل 
الطرفان الى حل مرض ملصلحة الكرة 
الكويتيــة. وفي جانــب آخر، يعقد 
احتــاد الكــرة اجتماعا مهما مســاء 
األحد املقبل لبحث تداعيات اخلروج 
مــن بطولة غــرب آســيا ومواجهة 
االنتقــادات التي تعرض لها اجلهاز 

الفني وتصاعد األصــوات املطالبة 
باستبعاد يوزاك وطاقمه واالستعانة 
مبدرب وطني، كما سيبحث االجتماع 
برنامج اعداد املنتخب للفترة املقبلة 
ومخاطبة الهيئــة العامة للرياضة 
لتوفيــر االعتمــادات املالية الالزمة 
الستضافة منتخبي نيبال وأستراليا 
فــي اجلولتني األولــى والثانية من 

التصفيات.


