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اليوسف يهنئ 
«األلعاب اإللكترونية»

«اليد» أجرى اختبارات اللياقة 
البدنية ملنتخب األشبال

التضامن يتفق مع الهزاع

تقدم رئيس مجلس إدارة احتاد كرة القدم الشــيخ أحمد 
اليوسف بالتهنئة إلى العبي املنتخب الوطني لأللعاب اإللكترونية 
املكون من أحمد ســالم وعبداهللا الريش ومشعل الفيلكاوي 
وعبدالرحمن بندر، وذلك حلصولهم على لقب بطولة احتاد 
غرب آســيا لكرة القدم اإللكترونية بعد الفوز على املنتخب 
السعودي في ختام البطولة. كما توجه اليوسف بالشكر للنادي 
الكويتي للرياضات اإللكترونية على اجلهود املبذولة في ظل 
سعيهم نحو تهيئة وتطوير مستوى األلعاب اإللكترونية في 
الكويت، مثمنا دور احتاد غرب آســيا ممثال برئيسه األمير 
علي بن احلســني واألمانة العامة على اجلهود الكبيرة التي 

ساهمت في تطوير احتاد غرب آسيا.

يعقوب العوضي

أجرى احتاد كرة اليد اختبارا لقياس اللياقة البدنية ملنتخب 
األشــبال أول من أمس في صالة الشهيد فهد األحمد بالدعية، 
وذلك للوقوف على املســتوى الفني والبدني لألزرق الصغير، 
وسيتم إجراء االختبار بعد ٣ أسابيع أيضا بهدف احملافظة على 

املستوى البدني ومخزون اللياقة لدى الالعبني.
وقد جنح االحتاد في توقيع عقد رعاية مع املركز الطبي (ليفو) 
املتخصص في إعداد وجتهيز الرياضيني بإشراف معدين من 
البرازيــل وأوروبا وفقا ألحدث األجهزة الطبية للعناية باحلالة 
البدنية جلميــع العبي املنتخبات الوطنية. من جانب آخر، قال 
املــدرب البحريني علي العنزور في اتصال هاتفي مع «األنباء» 
انني تواصلت مع إدارة نادي الساملية وتوصلنا إلى اتفاق يقضي 
بقيادة دفة فريق اليد األول بالنادي للموسم املقبل، وسيباشر 
مهمته في األول من أغسطس املقبل، وذلك خلفا للمدرب الوطني 
د.أحمد فوالذ الذي اعتذر عن عدم االســتمرار مع الســماوي 

لظروف شخصية خارجة عن اإلرادة.

يحيى حميدان

وصلت مفاوضات إدارة 
نــادي التضامن مع املدافع 
الهزاع  البحريني عبــداهللا 
ملرحلة متقدمة جدا وتبقى 
فقط اإلعالن الرســمي عن 
الصفقة متهيــدا اللتحاقه 
بتدريبــات «العنيــد» قبل 
استئناف مسابقة كأس سمو 
األمير املؤجلة من املوســم 
املاضي واملقرر لها ان تنطلق 
في ٩ سبتمبر املقبل، حيث 

سيلتقي الفريق منافسه «الصعب» القادسية في الدور التمهيدي.
ودخلت إدارة التضامن في مفاوضات مع الهزاع (٣٠ سنة) 
حلاجــة الفريق لتدعيم النواحي الدفاعية في الفريق بســبب 
خبرته الطويلة، حيث يعد أحد أبرز العبي فريقه الرفاع الشرقي 

واملنتخب البحريني.
فيما الزالت املفاوضات بني «العنيد» والعب ارتكاز الرفاع 
واملنتخب البحريني علي حرم (٣٢ سنة) جارية حتى اآلن وفي 

خطواتها األولى بني اجلانبني.
هــذا وضمت إدارة نادي التضامــن احملترفني الهولنديني 
روليني نوناتو (٣٠ سنة) ويشغل مركز الوسط املتأخر، وأليسون 
كوينسي (٣٠ سنة) ويلعب في مركز اجلناح الهجومي، وكالهما 

ميثالن منتخب كوراساو املنتمي الحتاد «كونكاكاف».

د.خالد الشرجي يلقي محاضرة على الالعبني بعد االختبارات

عبداهللا الهزاع

الرومي: على مدربينا 
االستفادة من «أمم أوروبا»

الوطني  املــدرب  قال 
الرومي إن  السابق سعد 
بطولة كأس أمم أوروبا التي 
انتهت منافساتها مؤخرا 
قدمت لنا على مدى شهر 
قدرا كبيرا من املتعة من 
خالل مباريات مشــوقة 
ومســتويات ومهــارات 
عالية. وقد شاهدنا املنتخب 
اإليطالي من بداية البطولة 
مبستوى مميز والعبني 
لديهم لياقة بدنية ممتازة 

وانتشار في امللعب.
وأضاف أن املنتخبات األوروبية تعتبر مدارس في كرة 
القدم، وعلى العبي ومدربي كرة القدم االستفادة منهم من 
حيث اللعب اجلماعي، واالحتفاظ بالكرة، والهجمات املرتدة، 
واملراقبة في املنطقة، واالنتشار في امللعب، والضغط في 

محيط امللعب كامال، والدفاع القوي.
كما كشفت البطولة عن حراس مرمى ممتازين كان لهم 
ظهور بارز، وكان لهم دور كبير في حسم كثير من املباريات.

سعد الرومي

رسميًا.. دينيس يجدد مع النصر

الشباب واجلهراء دشنا تدريباتهما

١٨ العبًا في انطالق تدريبات خيطان

 عبدالعزيز جاسم

 جــدد نادي النصر رســميا تعاقده مع 
املهاجم النيجيري دينيس سيسوجه ليصبح 
رابــع احملترفني بعد التجديد مع احملترف 
العاجي أدور روبن والتعاقد مع األردني عدي 
الصيفي قادما من القادسية واملدافع الغامبي 
ساجن بيير قادما من الشباب، ويبحث النادي 
حاليا التعاقد مع مهاجم آخر لتعويض عودة 
املهاجم أحمد الرياحي لألصفر مســتفيدا 
من قرار احتاد الكرة باإلبقاء على خمســة 
محترفني ملوســم آخر بعــد طلب ١٠ أندية 

عدم تقليص احملترفني الى أربعة.
وكان العنابي قد أبرم ٣ صفقات محلية 
مع املدافعني مســاعد طــراد ومحمد خالد 
والعب الوسط مشاري العازمي باإلضافة إلى 

التعاقد مع املدرب السوري فراس اخلطيب 
ليصبح مساعدا للمدرب سلمان عواد. كما لم 
جتدد إدارة النادي مع كل من فهد الرشيدي 

وفهد العنزي.
وكانت تدريبــات الفريق قــد انطلقت 
اخلميس املاضي بقيــادة عواد واخلطيب 
بحضور ٢٤ العبا من بينهم احملترفان روبن 
وبيير، ويسعى الفريق إلى إنهاء كل األمور 
الطبيــة املتعلقة باالشــتراطات الصحية 
الستخراج تأشيرة الدخول للمحترفني عدي 
الصيفي ودينيس لالنضمام للتدريبات. كما 
تسعى إدارة الفريق بقيادة فيصل العدواني 
للحصول على تسهيالت من ناحية املغادرة 
بســبب الظروف الصحية من أجل حتديد 
وجهة املعســكر اخلارجي والذي سيكون 

بني القاهرة وصربيا.

مبارك اخلالدي

انطلقت مساء اخلميس املاضي تدريبات 
الفريــق األول لكرة القدم بنادي الشــباب 
بقيادة املدرب املساعد يعقوب سعد، وذلك 
استعدادا خلوض منافسات املوسم الكروي 

اجلديد.
وتواجد في التدريبات العناصر احمللية 

من الالعبني، اذ تسعى إدارة الفريق لالنتهاء 
مــن ملف الالعبني احملترفني. كما اســتهل 
الفريــق االول لكرة القــدم بنادي اجلهراء 
تدريباته على صالة احلديد بالنادي وغاب 
عن احلصة التدريبية العبا املنتخب األوملبي 
يوسف الرشيدي واحلارس محمد احلجرف، 
ومن املقرر أن تنتقل تدريبات الفريق الى 

ستاد مبارك العيار بعد اجازة العيد.

يحيى حميدان

دشــن الفريق األول لكــرة القدم بنادي 
خيطان تدريباتــه اخلميس املاضي حتت 
قيادة املدرب الوطني هاني الصقر استعدادا 
لبطولة كأس سمو األمير املؤجلة من املوسم 
املاضــي واملقرر لها ان تنطلق ٩ ســبتمبر 
املقبل، حيث ســيلتقي «األحمر واألسود» 

منافسه الفحيحيل في الدور التمهيدي.
وشهد التدريب األول حضور ١٨ العبا، 
واشــتمل على النواحــي البدنية مع اقامة 
تقسيمة ترفيهية في نهاية احلصة التدريبية، 
ويغيــب عن التدريبات في الفترة احلالية 
٤ العبني، هم: طــالل األنصاري، وعبداهللا 
الفيلــكاوي، ومحمد عبيد، وأحمد ســمير 

بداعي السفر للدراسة.

من جهته، قال رئيس جهاز الكرة في نادي 
خيطان محمد املال في حديث مع «األنباء» 
ان هدف «األحمر واألسود» العودة من جديد 
للدوري املمتاز بعد هبوطه املوسم املاضي، 
مشيرا إلى أن رحلة اعداد الفريق ستكون 
طويلة قبل استئناف مسابقة كأس األمير 
ومن ثم املشــاركة فــي كأس االحتاد، قبل 
انطالق دوري الدرجة األولى نوفمبر املقبل.
بــدوره، أكد املدرب الصقر أنه ال يوجد 
في قامــوس الكرة الالعب ابــن النادي او 
مــن خارجــه وامللعب هو مــن يحكم على 
بقاء الالعب فــي قائمة الفريق لدى احتاد 
الكرة، الســيما أننا ملزمون بتسجيل ٣٠ 
العبا فقط من ضمنهم ٥ محترفني أجانب، 
وبالتالــي االلتــزام والكفاءة همــا املعيار 

الرئيسي لالختيار.

(ريليش كومار)  ً تدريبات النصر انطلقت بحضور ٢٤ العبا

جانب من تدريبات فريق الشباب

(زين عالم) جانب من احلصة األولى لتدريبات خيطان 

«أزرق السلة» يخسر  من األوملبي 
والشباب التركيني بإسطنبول

هادي العنزي

لعــب منتخبنــا الوطنــي لكرة الســلة 
مباراتــني وديتني في معســكره التدريبي 
املقام حاليا في اسطنبول بتركيا، وجاءت 
املباراة األولى أمام املنتخب التركي األوملبي 
(حتت ٢٣ سنة) وخسرها االزرق ٩٣-٦٥، 
فيما لعب املباراة الثانية أمام منتخب تركيا 
للشباب (حتت ١٩ سنة) وجاءت نتيجتها 
ملصلحــة األزرق بفارق ١٢ نقطة وبنتيجة 

.٧٥-٦٣
 ويسعى اجلهاز اإلداري لوفد «السلة» 
إلى التنســيق مع املنتخبات املتواجدة في 
إسطنبول إلقامة ٤ مباريات ودية جتريبية 
أخرى خالل األيام املقبلة، ويأتي املعسكر 
التركي حتضيرا للمشــاركة فــي البطولة 
العربية أكتوبر املقبل، والدورة اخلليجية 

الثالثة في يناير ٢٠٢٢.
وأكد املدير الفني للمنتخب التونســي 
عــادل التالتلــي أن الفريــق ليــس في أمت 
جاهزيــة فنية أو بدنية، وهو ســبب عدم 
ظهور الالعبني بأفضل ما لديهم في املباراتني، 
مضيفــا أن املباريات الدولية الودية متثل 
أهمية كبيرة لألزرق، فمن شأنها رفع املعدل 

عادل التالتليالبدني لالعبني، وتطوير قدراتهم الفنية.

مبارك اخلالدي

يبدأ منتخبنا الوطني االوملبي تدريباته 
اليوم باملعســكر الذي يقيمه في مدينة 
ازميت التركية، وميتد لثالثة أســابيع، 
استعدادا للمشاركة في دورة غرب آسيا 
املقرر اقامتها في السعودية خالل الفترة 
من ٤ الى ١٢ من أكتوبر املقبل، وتصفيات 
كأس آســيا ٢٣ الى ٣١ من الشهر نفسه، 
ودورة االلعاب اخلليجية الثالثة يناير 

املقبل في الكويت.
 وكانت بعثة املنتخب قد وصلت الى 
تركيا امس وخضع الالعبون مساء لتدريب 
خفيف لالستشــفاء مبقــر االقامة. ومن 
املقرر ان تعود بعثة االزرق ٧ أغسطس 
املقبل. ويرأس الوفد عضو مجلس االدارة 
فهد الهمالن الذي سيلحق بالوفد الحقا 

وبعضوية مدير املنتخب مشاري فيحان 
واإلداري محمد الكندري واجلهاز الفني 
املكون من االسباني كارلوس غونزاليس 
مدربــا، واملدربني محمــد العزب وطارق 
اخلليفي ومدرب احلراس ســمير دشتي 

ومدرب اللياقة ديڤيد، و٢٦ العبا.
وكانــت نتائج فحوصــات ڤيروس 
كورونــا والتــي ظهــرت أول من امس 
قــد جــاءت إيجابية ألربعــة العبني هم 
فــواز الصعب وخالد صباح وســلمان 
العوضي وعبــداهللا اجلزاف، واالداري 
مشعل مشاري، األمر الذي اجبر اجلهاز 
الفني على اجراء تغيير طفيف في قائمة 

الالعبني.
وأعلــن اجلهاز الفني قائمة الالعبني 
املغادريــن وهــم: محمــد احلجــرف 
وعبدالعزيــز البحر وخالــد العجاجي 

وعبدالرحمن الفضلي وراشد الدوسري 
ومنصور العنزي وجاسم عتيج ويوسف 
احلقــان وعبــداهللا املطيــري وعلــي 
عبدالرسول وحمد القالف وعبدالعزيز 
ناجي وعبدالرحمن الشــرهان ومهدي 
دشتي وعبداهللا العنزي ووليد التورة 
وناصر فالح وفهد الفضلي وطالل العنزي 
ويوسف الرشيدي وفواز مبيلش ومبارك 
الفنيني وعقيل الهزمي وعيد الرشيدي 
وطالل القيسي وسلمان البوص. ومن 
املقرر ان يخوض منتخبنا خمس مباريات 

ودية أثناء تواجده في املعسكر. 
وفي جانــب آخر، أعلن اجلهاز الفني 
ملنتخبنا الوطني للشباب قائمة العبيه، 
وضمت قائمة الالعبني: سعود العيباني، 
عبــداهللا احلربي، عبداهللا املعصب، بدر 
العجمي، بدر املطيري، سالم اجلنفاوي، 

طالل احلجــرف، معاذ العنزي، أســامة 
العنزي، عبدالعزيز الهذيل، عبدالعزيز 
ياسر، فهد العازمي، يوسف القالف، علي 
الصايغ، أحمد الضاعن، أحمد الشمري، 
فهد الغنام، معاذ الكندري، صالح احملطب، 
عمر السليم، فهد العميري، يوسف الفجي، 
أسامة الشمري، حمود السنعوسي، صالح 
البناي، عبدالهادي العنزي، علي البلوشي، 
علي جمعة، محمد الراشد. وكان من املقرر 
ان تنطلق التدريبات اخلميس املاضي، إال 
أن اجلهــاز الفني بقياده املدرب الوطني 
محمد الفيلكاوي أرجأ املوعد الى ما بعد 

انتهاء اجازة العيد.
ويستعد منتخبنا للمشاركة في دورة 
غرب آســيا في مدينة اربيل ٢١ نوفمبر 
املقبل وتصفيات آسيا املؤهلة إلى نهائيات 

كأس آسيا حتت ٢٠ سنة العام املقبل.

«األوملبي» ُيدشن تدريباته بتركيا اليوم
استبعاد إداري وأربعة العبني بسبب «كورونا»

ملشاهدة الڤيديو


