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الكويت والبحرين 
في »خليجي السلة« اليوم

التضامن يضم 5 العبني

قرعة مسابقات الشباب 
والناشئني الليلة

3 ميداليات لـ »ألعاب القوى« 
في ختام »غرب آسيا«

البحرين - ناصر محمد

يلتقي منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب )حتت 
١8 ســنة( مع نظيره البحريني في الثامنة مســاء في 
افتتاح البطولة اخلليجية ملنتخبات الشــباب والتي 
تقام منافساتها على صالة أم احلصم. وتختتم البطولة 
في ٢5 أغسطس اجلاري، وسيتأهل األول والثاني إلى 
نهائيات كأس آســيا للشــباب، وتعد مشاركة األزرق 
الشاب األولى بعد رفع اإليقاف الدولي عن كرة السلة 

الكويتية.
ويسبق مواجهة الكويت والبحرين مباراتان جتمع 
األولى بني املنتخبني السعودي والقطري في الرابعة 
مساء مساء، وتليها مباراة اإلمارات وعمان في السادسة 
مســاء، وتقام البطولة بنظــام الدوري من دور واحد 

ويفوز باللقب أكثر املنتخبات جمعا للنقاط.

يحيى حميدان 

أنهــت إدارة فريق الكــرة بنادي التضامــن اجراءات 
ضم 5 العبني دفعة واحدة، وهم: عبدالوهاب الصليلي، 
عبدالعزيز وادي، مشعل اديلم، مشعل خالد وراشد خلف، 
وذلك لتدعيم صفوف الفريق األول في املوسم اجلديد. 
وقدمت إدارة النادي الالعبني اخلمســة مســاء امس 
بحضــور نائب رئيس النادي ســرحان الركاكة وعضو 
مجلــس االدارة رئيس جهاز الكــرة فهد دابس، واللذين 
تقدما بالشــكر اجلزيل إلدارتي القادسية والكويت على 

تعاونهما في مسألة ضم الالعبني بنظام اإلعارة. 
وسبق للتضامن أن ضم كال من مهند األنصاري وأحمد 
الفارسي فيما يخص الصفقات احمللية التي أبرمها الفريق، 

ليرتفع العدد الى 7 العبني. 
وينتظر أن يخوض »العنيد« مباراة جتريبية مساء 
غدا أمام برقان والتي من املنتظر أن يستغل خاللها املدرب 
الصربي زيلكو ماركوف الفرصة للدفع بالعناصر اجلديدة 
بعد دخولهــا في أكثر من حصــة تدريبية مع زمالئهما 

الالعبني في التضامن. 

جتــرى مبقر احتــاد كرة القدم مســاء اليوم قرعة 
مسابقات الدوري للفئات العمرية الشباب والناشئني 
واألشبال للموسم اجلديد ٢٠١٩-٢٠٢٠ والتي من املقرر 

أن تنطلق منافساتها الشهر املقبل.
ومن املتوقع أن يكشف النقاب خالل مراسم القرعة 
عن شكل بطولة الدوري بعد مطالبة عدد من األندية 
إلقامتها من قسمني بهدف زيادة عدد املباريات لالعبني.

تابع املنتخب الوطني أللعاب القوى للناشئني حصد 
امليداليات في اليوم الثالث لبطولة غرب آسيا بعد إضافة 
ثالث ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية إلى رصيد الكويت 
ليرفعوا رصيدهم الى سبع ميداليات هي ذهبيتان واربع 

فضيات وبرونزية.
وقال مدير وإداري الفريق فالح العجمي إن امليدالية 
الذهبية جاءت عن طريق الالعب عبداهلل محمد في مسابقة 
قذف القرص محققا مســافة 68.4٩ متــرا وحقق زميله 
هاشم العلي في مســابقة الوثب العالي فضية املسابقة 

برقم شخصي جديد قدره ٩٩.١ مترا.
وأضــاف العجمــي أن الالعب صالح الصــدر اختتم 
ميداليــات اليوم الثالث ببرونزيــة قذف القرص محققا 
مسافة ٢6.44 مترا مشيدا بالروح العالية للوفد وإصراره 

على حتقيق أفضل األرقام والنتائج.

منتخبنا الوطني عقب وصوله مطار البحرين الدولي

سرحان الركاكة وفهد دابس يتوسطان الالعبني اخلمسة 

3 ميداليات للكويت في اليوم الثالث للبطولة

أزرق »اليد« بدأ مشوار االستعداد لتصفيات األوملبياد وكأس العالم

مبارك اخلالدي

يقيم مجلس إدارة النادي العربي مؤمترا 
صحافيا في السادسة مساء اليوم مبناسبة 
مباراة الفريق األول بالنادي ضمن بطولة كأس 
محمد الســادس لألندية العربية األبطال مع 
فريق االحتاد السكندري املصري ٢6 اجلاري. 
وسيتحدث رئيس اللجنة التنظيمية مصطفى 
جمعة عــن أهم النقــاط اخلاصــة بالالئحة 
التنظيميــة للبطولــة ودور كل مــن األندية 
املستضيفة للمباريات والعالقات العامة التابعة 
لها وكذلك األمور املتعلقة بالتنظيم ودخول 

الشخصيات واجلماهير.
وفــي جانب آخــر، تتواصل اســتعدادات 
الفريق املكثفة ملواجهة فريق االحتاد، اذ يستعد 
األخضر للقــاء فريق األهلي البحريني وديا 

األربعاء املقبل في إطار وضع اللمسات األخيرة 
من قبل اجلهاز الفني بقيادة املدرب اإلسباني 
خوان مارتينيز قبل املواجهة العربية املرتقبة، 
حيث يعمل اجلهاز الفني على اختيار القائمة 
اخلاصــة للمباراة، علمــا ان لوائح البطولة 
العربيــة تســمح بإضافة واســتبعاد بعض 

األسماء في كل مرحلة من مراحل البطولة.
إلى ذلك، تأكد وبشــكل رســمي استبعاد 
الالعبني زيد زكريا وعبداحملســن التركماني 
وعبداهلل عمار واحمد الصراف من حسابات 
اجلهــاز الفني لينضموا الى قائمة املغادرين 
التي تضم خلف احمد خلف لالعتزال، واحمد 
إســماعيل بوجابر وعلي فورد وعلي احلداد 
املنتقلني الى فريق الشباب، ومهند األنصاري 
واحمد النصار، وطالل نايف ومحمد محمود 

اللذين انضما للصليبخات.

يعقوب العوضي

الوطني  خاض منتخبنــا 
األول لكرة اليد أولى حصصه 
التدريبيــة علــى صالة نادي 
الكويــت فــي كيفــان بقيادة 
املدرب الفرنســي يرمي سيال 
وطاقمــه التدريبي وبحضور 
جميــع الالعبــني فيمــا عــدا 
املعتذريــن لظــروف خاصة، 
وأمني ســر احتــاد كــرة اليد 
قايد العدواني واجلهاز اإلداري 
للمنتخب الوطني بقيادة مدير 
املنتخبــات محمــد اخلميس، 
ومدير املنتخب فهد الهاجري 
األول  املنتخــب  ومشــرف 
عبدالعزيز الزعابي. وذلـــــك 

استعـــــــدادا لالســتحقاقات 
الدوليــــــة املقبلة ممثلة في 
تصفيات أوملبياد طوكيو ٢٠٢٠ 
التي تســتضيفها قطر من ١7 
الــى ٢6 أكتوبر املقبل وتضم 
مجموعــة منتخبنا منتخبات 
البحريــن، وكوريا اجلنوبية 
وايران، وكذلك تصفيات كأس 
العالم مصر ٢٠٢٠ يناير املقبل. 
من جانبه، رحب املدرب سيال 
بالالعبني في بداية التدريبات 
بالتزامهم باحلضور  وأشــاد 
بعمليــات  التدريــب  وبــدأ 
اإلحماء واجلري حول الصالة، 
باإلضافــة الــى التركيز على 
بعــض متاريــن رفــع معدل 
اللياقة البدنيــة وزيادة قوة 

التحمل. وأكد سيال انه ال مجال 
للتراخي، حيث ال منلك الوقت 
الكافــي للوصول الى املرحلة 
املطلوبة من اجلاهزية ولكن 
في ظل وجود التزام وتعاون 
من اجلميع سنكون عند حسن 
ظن اجلميع. وفي السياق ذاته، 
قال أمني السر قايد العدواني 
ان أمامنا اســتحقاقات دولية 
مهمة وعلينا ان نكون على أهبة 
االســتعداد لتحقيق األهداف 
املنشودة. وفي شأن متصل، 
ضمت هيئة التدريب في احتاد 
اللعبة الفرنسي ايريك أمالو 
مســاعدا ملواطنه يرمي سيال 
قائد اجلهــاز الفني للمنتخب 

األول.

)املركز اإلعالمي للعربي( العربي يضع ثقته في العبيه احملترفني خلوض موسم مميز 

تشافي »املدرب« يحقق أول ألقابه مع السد
الدوحة - فريد عبدالباقي

بدأ أسطورة برشلونة اإلسباني تشافي 
هيرنانديز مسيرته التدريبية داخل نادي 
السد القطري بشكل ناجح، بعدما متكن من 
حتقيق أول لقب له كمدرب بعد الفوز في 
نهائي بطولة كأس الشيخ جاسم لكرة القدم 
»كأس السوبر القطري« أمام فريق الدحيل 
بهدف نظيف خالل اللقاء الذي جمع الفريقني 
مســاء أول من أمس على ستاد جاسم بن 
حمد بنادي السد. سجل هدف اللقاء الوحيد 

الالعب علي أســد في الدقيقة 13 من عمر 
الشــوط األول، ولعب الدحيل بـ 9 العبني 
بعد طرد لويــس مارتن جونيور وعاصم 
مادبو بعد التدخل العنيف على العبي السد 
ســالم الهاجري واإلسباني غابي. وواصل 
السد بهذا الفوز تفوقه على الدحيل بعدما 
فاز عليه الثالثاء املاضي 2-1 في إياب ثمن 
نهائي دوري أبطال آسيا وتأهل إلى الدور 
ربع النهائــي، عقب انتهاء لقاء الذهاب في 
ستاد اجلنوب املونديالي مبدينة الوكرة 1-1.

ويعد هذا الفوز الثالث للسد على الدحيل 

في رابع نهائي يجمعهما في نهائي بطولة 
كأس الشيخ جاسم، بعد الفوز موسم )2014-

2015( بـ 3 أهدف مقابل هدفني، وفي موسم 
)2017-2018( بـ 4 أهداف مقابل هدفني، فيما 
فاز الدحيل في مناســبة واحدة في موسم 

)2015-2016( بـ 4 أهداف مقابل هدف.
وشارك السد في نهائي بطولة كأس الشيخ 
جاسم »كأس السوبر القطري« بصفته بطال 
للدوري في املوسم املنصرم بعدما تصدر 
جدول الترتيب برصيد 57 نقطة  فيما شارك 

الدحيل بصفته بطال لكأس أمير قطر.

العربي يواصل استعداداته  لالحتاد ويعقد مؤمتراً صحافياً اليوم

األهلي يقيل السارتي بعد اخلروج من كأس مصر على يد بيراميدز
ميتشو في القاهرة لتولي مهمة تدريب الزمالك

القاهرة - سامي عبدالفتاح

وّدع األهلي بطولة كأس مصر 
مــن الــدور الـــ ١6 على يــد فريق 
بيراميدز الذي واصل تفوقه على 
الفريق األحمر، حيث اطاح به من 
البطولة بفوزه بهدف نظيف. وهو 
الفوز الثالث لبيراميدز على األهلي 
هذا املوسم بعدما حقق الفوز عليه 
ذهابا وإيابا في بطولة الدوري التي 
يحمل لقبها االهلي، اضافة الى تكرار 
سيناريو مسابقة كأس مصر املوسم 
املاضــي حينمــا اطــاح بيراميدز 
مبسماه القدمي »األسيوطي« باألهلي 
من دور الثمانية. وسجل هدف فوز 
بيراميدز البوركينابي اريك تراوري 
)55(، ليؤهل فريقه ملواجهة حرس 

احلدود في دور الثمانية االربعاء 
٢8 اجلاري.

وقرر مجلس ادارة النادي االهلي 
املصري برئاسة محمود اخلطيب 
اقالة املدرب األوروغوياني مارتن 
السارتي من منصبه، عقب خسارة 

الفريق امام بيراميدز.
ودفعت هذه اخلسارة اجلديدة 
مجلس ادارة االهلــي، وبناء على 
توصية جلنة التخطيط بالنادي، 
الى اتخاذ قرار التخلي عن السارتي 
وتكليف مســاعده محمد يوسف 
قيادة الفريق حلني التعاقد مع مدير 

فني أجنبي.
وســتعمل جلنة التخطيط في 
النادي على البحث عن مدرب اجنبي 
متهيدا للتعاقــد معه قبل انطالق 

بطولة الدوري في ١٩ الشهر املقبل.
مــن جانب آخــر، وفــي نادي 
الزمالك فقد وصــل القاهرة أمس 
الصربي ميلوتني ســريدوڤيتش 
»ميتشــو« إلــى القاهــرة لتولــي 
مهمــة تدريــب الزمالــك وتوقيع 
عقــود تدريب الفريق خلفا خلالد 
جالل الذي متت إقالته بعد ضياع 
لقب الدوري، وطارق يحيى الذي 
تسلم املهمة مؤقتا وسيكون ضمن 

اجلهاز اجلديد.
ونفى ميتشــو، ما نســب اليه 
في صحافــة جنــوب افريقيا من 
تصريحــات عكســية ضــد ادارة 
الزمالــك، وقال:»أنا هنــا من أجل 
العمل فقط، وال يهمني ما قيل عني 

في جنوب أفريقيا«.

مبارك اخلالدي 

أعلــن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم بقيادة 
الكرواتي د.روميو يــوزاك عن قائمة مبدئية مكونة من ٢6 
العبا لمالقاة منتخبي نيبال واســتراليا يومي 5 و١٠ الشهر 
المقبل في انطالق رحلة التصفيات المشــتركة المؤهلة الى 

كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر وكأس آسيا ٢٠٢3 في الصين. 
وشــهدت القائمة عودة كل من فهــد االنصاري وضاري 
ســعيد وعلي خلف وحميد القــالف لصفوف »األزرق« بعد 
استبعادهما من المشاركة في بطولة غرب آسيا التي اقيمت 
بداية الشهر الجاري في مدينة اربيل بالعراق وودع منتخبنا 

منافساتها منذ دور المجموعات. 
وضمــت قائمة الـ ٢6 العبا، كال من: أحمد الظفيري، بدر 
المطوع، خالد إبراهيم، رضا هاني، ســلطان العنزي، عامر 
المعتوق، عبداهلل ماوي، عيد الرشيدي، فهد االنصاري، ضاري 
سعيد، محمد خالد )القادسية(، يوسف ناصر، سامي الصانع، 
فهــد حمود، فهد الهاجري، فيصل زايد، شــريدة الشــريدة، 
حميد القالف )الكويت(، سليمان عبدالغفور، فيصل عجب، 
حسين الموسوي، علي خلف )العربي(، حسين كنكوني، حمد 
حربي، عمر الحبيتر )كاظمة(، مبارك الفنيني )السالمية(. 
وســيبدأ »األزرق« تدريباتــه يــوم ٢4 الشــهر الجــاري 
وســيغيب عنها العبــو أندية الكويت والســالمية والعربي 
بسبب مشاركتهم في دور الـ 3٢ من بطولة األندية العربية، 
على أن ينضموا لالســتعدادات عقب انتهاء مشــاركتهم مع 

)االزرق.كوم( أنديتهم في مشاركتهم الخارجية. فهد االنصاري يعود لصفوف االزرق 

عودة األنصاري وسعيد وخلف 
والقالف لقائمة »األزرق«


