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العربي أمت استعداده الستقبال االحتاد السكندري
الفريق املصري يصل 23 اجلاري استعداداً لذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس محمد السادس لألندية األبطال

مصطفي جمعة متحدثا خالل املؤمتر الصحافي للنادي العربي  )احمد علي( 

»األخضر« يبحث عن حارس مرمى

مبارك اخلالدي

علمــت »األنبــاء« أن مجلــس إدارة 
النادي العربي يتجه إلى االستغناء عن 
حارســي املرمى سعود القناعي وأحمد 
دشتي بعد اعتذار الالعبني عن االستمرار 
مع الفريق وذلك عبر حساب كل منهما 
عبر »تويتر« وبشكل مفاجئ مساء أول 
من امس وفي توقيت واحد. وكان مدرب 
حراس مرمى الفريق املميز شاكر الشطي 
قد سبق الالعبان بتقدمي استقالته، حيث 
اسند مجلس اإلدارة مهمة اإلشراف على 

تدريب احلراس للمدرب املصري محمد 
صيام. وعلمت »األنباء« ان جهاز الكرة 
يبحث فكرة التعاقد مع احد حراس املرمى 
احملليني ليكون البديل للحارس األساسي 
ســليمان عبدالغفور واحلارس الثالث 
حيدر ســتار. وفي جانب آخر، يواصل 
العربي تدريباته بقوة استعدادا ملواجهة 
فريــق االحتاد الســكندري 26 اجلاري 
ضمن الدور الـ 32 من البطولة العربية، 
اذ من املقــرر أن يلتقي الفريق نظيره 
فريق األهلي البحريني غدا األربعاء في 

جتربة ودية.

العربي يكثف من تدريباته ملواجهة فريق االحتاد السكندري

مبارك اخلالدي

إدارة  مجلــس  كشــف 
النادي العربي خالل مؤمتر 
صحافي مساء امس النقاب 
عن البرنامج اخلاص واملعد 
الســتقبال فريــق االحتــاد 
السكندري والذي يستضيفه 
النادي العربي يوم 26 اجلاري 
في ذهاب دور الـ 32 لبطولة 

اإلدارة  مجلــس  رئيــس 
محمــد مصيلحــي وعددها 
41 تأشــيرة والتي ستصل 
اجلمعة املقبلة 23 اجلاري 

بقاعة التشريفات.
ووجه جمعة الشكر لنادي 
النصــر الــذي وفــر ملعبه 
لتمريــن فريــق االحتاد في 
الساعة التاســعة من مساء 

يومي 23 و24 اجلاري.

العامــة للرياضة  والهيئــة 
ووزارة الداخليــة واجلهات 

األخرى.
ثم بدأ في عرض بروجكتر 
يحدد اختصاصات كل اللجان 
العاملــة من واقــع الالئحة 
الداخلية للبطولة، مشــيرا 
إلى ضــرورة التزام اجلميع 
بالالئحــة إلجنــاح التنظيم 

وإقامة املباراة.

وشدد جمعة على ضرورة 
التعاون مع اللجنة إلصدار 
الهويات اخلاصة بالصحف 
ورجــال اإلعــالم واملصادق 
عليهــا من االحتــاد العربي 
للعبــة، حيــث لــن يحضر 
املباراة حاملــو أي بطاقات 

أخرى.
كما وجه جمعة الشــكر 
اجلزيــل للديــوان األميري 

كأس محمد السادس لألندية 
األبطال.

وقــال رئيــس اللجنــة 
املنـــــظمة  التحضــــيرية 
للمباراة، عضــو اجلمعية 
العربي  العمومية بالنادي 
مصطفــي جمعــة ان إدارة 
النادي انتهت من استخراج 
كل الڤيز اخلاصة بالبعثة 
التــي يرأســها  املصريــة 

الفحيحيل إلى باكو لبدء مرحلة اإلعداد األخيرة

أزرق الناشئني تدرب في سلوڤينيا استعداداً للتصفيات اآلسيوية

هادي العنزي

يغادر الفريق األول لكرة 
القدم بنادي الفحيحيل اليوم 
إلى باكو عاصمة أذربيجان 
للدخول في معسكر تدريبي 
ميتد أسبوعني، وقد انطلق 
إعداد األحمــر محليا يوليو 
املاضي بقيادة املدرب الوطني 
العدوانــي، وخاض  ظاهــر 
الفريــق أكثــر مــن مبــاراة 
ودية كان آخرها مع الساملية 

وخسرها بهدفني لهدف.
وأكملت إدارة الفحيحيل 
تعاقداتها مبكرا مع احملترفني 
اخلمســة األجانــب بعدمــا 
التونســي شــادي  ضمــت 
الهمامي، والنيجيري بوبي 
كليمنت، والسوري عبداهلل 
أبوكو،  الشــامي، والغانــي 
والغينــي بكاكي. ويســعى 
ظاهر العدواني للوصول إلى 
أفضل جاهزية فنية وبدنية 
من خــالل التدريبــات التي 
ستقام على فترتني صباحية 
ومسائية واملباريات الودية 
التي يتوقع أن ال تقل عن 3 

مباريات مع فرق مختلفة.

 مبارك اخلالدي

غادرت أمس بعثة منتخبنا 
الوطني للناشئني لكرة القدم 
متوجهة الى سلوڤينيا إلقامة 
معســكر تدريبــي حتضيرا 
خلوض التصفيات اآلسيوية.
وأكد مدير املنتخب محمد 
احلريــص، فــي تصريــح لـ 
»األنبــاء«، اهمية املعســكر، 
وهــذه املرحلــة مــن اعــداد 
املنتخــب تعتبــر مــن اهــم 
املراحل لقرب موعد انطالق 
التصفيات، وال شك ان مهمة 
االزرق صعبة للغاية لوجود 
منتخبــني لهمــا ثقلهمــا في 
القارة اآلسيوية وهما منتخب 
طاجيكستان وصيف صاحب 
النســخة املاضيــة،  اللقــب 
وحصل قبل فترة على املركز 
االول لبطولة وسط آسيا بعد 
ان تغلب على منتخب ايران 
3-0، وكذلك تواجد املنتخب 
االرض  صاحــب  االردنــي 
واجلمهور فضال عن مستواه 
املتطور وصاحب املركز الثاني 
لدورة غرب آسيا التي اقيمت 

مؤخرا في االردن.
وذكر اننا نسعى لالستفادة 
املعســكر  مــن  القصــوى 
وخصوصــا مــن الناحيتني 
البدنيــة والفنيــة وخــوض 
التصفيات بشــعار املنافسة 
علــى احدى بطاقتــي التأهل 
الالعبني  بعزميــة واصــرار 
وتعاونهم مع اجلهازين الفني 
واالداري، ومن املقرر ان يجري 

ونيبال وســريالنكا. وكانت 
بعثــة املنتخــب قــد وصلت 
فجــر امــس برئاســة عضو 
مجلــس االدارة فهد املطيري 
وعضوية مدير املنتخب محمد 
احلريــص واجلهــاز الفنــي 
املكــون من املــدرب ابراهيم 
عبيد واملدرب املساعد محمد 

وعبدالعزيز الشمري وعلي 
رمضان وفيصل العنزي ومكي 
القالف وعبدالرحمن الطليحي 
وخالد الســربل وعبدالرضا 
شهاب وعبدالعزيز السبيعي 
وعبدالرحمن الرشيدي وفواز 
املطيــري وثامــر الصليلــي 

واحمد الكندري.

الفيلكاوي و24 العبا هم: عمر 
العتيبي واحمد عوض وبدر 
املنصور ويوســف الشمري 
وراشد املطيري وعمر املطر 
وعبدالرحمن اخلضر ومنير 
السبيعي وسيد االبراهيمي 
الهبيده وعبدالوهاب  وثامر 
الهليلــي  الهنــدي وجــراح 

)قاسم باشا( الفحيحيل يبدأ املرحلة األخيرة من اإلعداد        

منتخبنا الوطني للناشئني ينتظر استحقاقا صعبا

االزرق تدريبــا خفيفا اليوم 
في ســلوڤينيا فــي انطالق 
برنامجه االعدادي الذي يشمل 
ســت مباريات وديــة يغادر 
بعدهــا مباشــرة الــى عمان 
خلوض منافسات املجموعة 
االولــى التي تضم منتخبات 
وطاجيكســتان  االردن 

تشكيل جلنتي االنضباط واالستئناف
في احتاد الكرة الطائرة

وافقــت اجلمعية العموميــة »العادية« 
الحتاد الكرة الطائرة على تشــكيل جلنتي 
االنضبــاط واالســتئناف، حيــث تــرأس 
عبدالعزيز املنديل جلنة االنضباط وضمت 
في عضويتها هزاع السعيدي سالم الفريحان 
وعبدالهادي أحمد ومصطفى مال يوســف، 
بينما ترأس جلنة االســتئناف محمد صفر 
وبعضوية أحمد بوشهري ومساعد العميري 

ومحمد عباس وفهد الشمري.
ومت تعيــني مراقب حســابات جديد في 

االحتاد.
كما وافقت اجلمعية العمومية في اجتماعها 
الذي عقد أمس األول في مقر االحتاد باألغلبية 
على إحالة التقريريــن املالي واإلداري عن 
أعمال الســنة املالية املنتهيــة في 1 مارس 
2019 وكذلــك خطة عمل االحتاد وامليزانية 
املقترحة للموسم اجلديد 2019-2020 إلى 
الهيئة العامــة للرياضة لإلفادة في األمور 
القانونيــة واملاليــة واإلدارية، فيما حتفظ 
نادي القادسية واعترض نادي كاظمة على 
إحالة هذه البنود إلى الهيئة العامة للرياضة.

وترأس اجتماع اجلمعية العمومية رئيس 

مجلس اإلدارة حسني عاشور بحضور أمني 
السر فوزي املعتوق وأمني الصندوق خلف 
الهاجــري و9 أعضــاء من أصــل 12 عضوا 
للجمعية العمومية وهم الكويت والعربي 
واجلهراء والشباب والصليبخات والفحيحيل 

وبرقان والقادسية وكاظمة.
من جهته، شكر حسني عاشور احلضور 
علــى تلبيتهــم الدعوة، مثمنا مشــاركتهم 
الفعالة، ومؤكدا أن هذا يعكس مدى حرص 
اجلميع على املصلحة العامة ومصلحة الكرة 
الطائرة بشكل خاص، وذلك تنفيذا لتوجيهات 
صاحب السمو األمير ورئيس اللجنة األوملبية 
الشيخ فهد ناصر الصباح ملا فيه رفعة الشأن 

الرياضي الكويتي.
وكشف عاشــور عن أن االحتاد سيقوم 
بتنظيم بطولتي الســوبر مبشاركة ناديي 
الكويت وكاظمة وسيتم حتدد موعدها في 
وقت الحــق وغالبا ســتكون في منتصف 
سبتمبر املقبل، وكذلك تنظيم بطولة النخبة 
وسيكون لها نظام خاص وجار الترتيب لها 
حاليا، وسيتم اإلعالن عن شروطها ولوائحها 

في وقت الحق.

جانب من اجتماع اجلمعية العمومية الحتاد الكرة الطائرة

بلحارث يباشر مهامه مع »يد« القادسية
يعقوب العوضي

باشــر املدرب التونسي 
عدنان بلحــارث مهامه مع 
الفريــق األول لكــرة اليــد 
بنادي القادسية بعد وصوله 
فجر أمس الى البالد لتوليه 
دفة قيادة الفريق فنيا، وكان 
مدير اللعبة محمد خريبط 
ومســاعد املــدرب حســني 
حبيب في اســتقباله. وفي 
الســياق ذاته، عقدت إدارة 
اللعبــة اجتماعا مع املدرب 
والالعبني مســاء أمس قبل 
التدريبية بغرض  احلصة 
إيضــاح خارطــة طريــق 
اإلعداد، ومناقشــة ظروف 
الالعبــني، كمــا ســيخرج 
الفريق في معسكر خارجي 
أوروبي سيتم حتديده الحقا.
وقد أكد مشرف الفريق 
باقر خريبط ان األصفر لم 

يشــارك في أربعة مواسم 
متتاليــة، ولكــن اجلميــع 
يحــدوه األمــل فــي تقدمي 
مستوى جيد يليق بسمعة 

القلعة الصفراء.
وبشأن املدرب التونسي 
ذكر أنه ميلك اخلبرة في كرة 
اليد الكويتية، ويعرف جيدا 

البطوالت احمللية، مما ميكنه 
من تقدمي املطلوب منه مع 
الفريق، مضيفــا ان املهمة 
صعبــة ولكن اجلميع على 
قدر املسؤولية امللقاة على 
عاتقهم مــن العبني وأفراد 
وفنــي  إداري  وجهازيــن 

ومجلس إدارة.

 بلحارث متوسطا مدير »اليد« محمد خريبط ومساعد املدرب حسني حبيب


