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ُمعد بدني ومحلل فني في األبيض

فوز شباب وناشئي 
«اليد» على قطر

دياجن وريان إلى الدوري 
التركي عبر األهلي

في إطار استكمال الهيكل الفني للفريق األول لكرة القدم 
بنادي الكويت، تعاقد األبيض مع املعد البدني اجلديد أسامة 
الشعري واحمللل الفني لتقنية الڤيديو شكري الزعالني. وقد 
وصل الفنيان إلى مقر اقامة الفريق في تركيا أول من امس 
وكان في اســتقبالهما نائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة 
ومدير الفريق محمد الهاجري واإلداري باسل الظفيري، ومن 

املقرر أن يباشر الثنائي مهامهما بشكل فوري.
وكان األبيض قد لعب مباراته الودية الثانية مساء أمس 
أمام فريق املريخية بعد أن خســر في جتربته األولى أمام 

فريق األهلي القطري ٣-٢.

يعقوب العوضي

غادرت بعثة حكام احتاد كرة اليد الى البوســنة للدخول 
في معســكر تدريبي متهيدا ملنافسات املوسم املقبل. وأكد 
رئيس جلنة احلكام واحلكم الدولي جاسم السويلم أن خطة 
االعداد تشمل إقامة عدد من الدورات واملشاركة في فعاليات 
حتكيمية الكتساب اخلبرات، مضيفا: اننا لدينا حكام مميزون 

قادرون على إدارة املباريات بالشكل املطلوب.
وأشــاد احلكم عبدالرحمن املال باحتــاد اليد، مؤكدا أن 
اهتمامه وجهوده لتطوير اللعبة ينم عن عمل كبير للوصول 

بها الى افضل املستويات.
وقال احلكم الدولي شاكر ابل إن احملاضرات التحكيمية 
تشــمل عدة طرق لرفع الوعي التحكيمي وتوضيح النقاط 

القانونية للحكام.
من جانب آخر، فاز منتخبنا الوطني للشباب على املنتخب 
القطري ٢٥-١٦ في املباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس 
في إطار اســتعدادات الطرفني للتصفيات اآلسيوية املؤهلة 
إلى نهائيات كأس العالم في معســكرهما بالبوسنة. كما فاز 
منتخب الناشــئني على منتخب قطر ٢٣-١٧. ويترقب ازرق 

الناشئني املشاركة في بطولة آسيا املقبلة.

القاهرة - سامي عبدالفتاح

مع قرب انتهاء الــدوري املصري، أصبح جنوم األندية 
املصرية هدفا ألندية الدوري التركــي، حيث وافق النادي 
األهلي بشــكل كبير على انتقال العب الوسط املدافع املالي 
اليــو دياجن الى نادي جاالطة ســراي الذي يلعب له مهاجم 
الزمالك مصطفى محمد، وســيلحق به العب االهلي ايضا 
املعار الى نادي ســيراميكا أحمد ياســر ريان ثاني هدافي 
الدوري املصري، ومبوافقة األهلي، بعد انتهاء اعارة الالعب 

الى نادي سيراميكا.
مفاوضات االهلي مع جاالطة ســراي، وصلت الى ٦٫٥ 
ماليني يورو، بدال من ١٠ ماليني يورو طلبها االهلي في بداية 
املفاوضات. من جانب آخــر، أجرى االحتاد االفريقي لكرة 
القدم (كاف)، قرعة األدوار التمهيدية، لبطولتي دوري أبطال 
افريقيا، والكونفدرالية، واملقرر أن تنطلقا ١٠ سبتمبر املقبل.

وأسفرت قرعة دوري األبطال، عن مواجهة األهلي حامل 
اللقب، في دور الـ٣٢، مع الفائز من احلرس الوطني «النيجر»، 
وميساجيه «بوروندي». أما الزمالك، فيواجه الفائز من فريقي 
توسكر الكيني، وأرتا سوالر اجليبوتي، على أن تقام مباريات 
الذهاب أيام ١٥ أو ١٦ أو ١٧ أكتوبر املقبل، ومباراة اإلياب في 
األسبوع التالي. وفي قرعة األدوار التمهيدية للكونفدرالية، 
يواجه بيراميدز الفائز من عزام التنزاني أو هورسيد الصومالي. 
أما فريق املصري البورسعيدي، فيواجه الفائز من سلطات 

املوارد األوغندي والنب اإلثيوبي.
كما أعلن االحتاد األفريقي تصنيف املنتخبات األفريقية 
في قرعــة بطولة كأس األمم التي تســتضيفها الكاميرون 
مبشاركة ٢٤ منتخبا، وكانت املفاجأة بوجود منتخب مصر 
ضمــن التصنيف الثاني. وتقام البطولــة في الفترة بني ٩ 

يناير و٦ فبراير.

احلقان: معسكر أزرق الشباب يسير بشكل جيد

هادي العنزي

باشر مدرب الفريق األول لكرة القدم 
بنادي الساملية حامت املؤدب مهامه مع 
الســماوي بعدما أنهــى فترة احلجر 
املؤسسي واملنزلي بعد وصوله البالد 
قادما من تونس نهاية األسبوع املاضي، 
وأشــرف مساء أمس على أول مباراة 
وديــة حتضيرية للفريق اســتعدادا 
للموســم املقبل، والتــي أقيمت أمام 
النصر في وقت متأخر من مساء أمس.

وأكد املؤدب أن كل التحضيرات لبدء 
موســم متميز للسماوي تسير وفق 
البرنامج املعد مسبقا، وقال: «اكتملت 
عناصر الفريق بعد عودة ومشاركة 
الالعبني املنضمني للمنتخب األوملبي، 
وهذا من شأنه أن يدفع بالتحضيرات 
إلى أفضل مستوياتها، ولدينا طموح 
كبير بتحقيق نتائج جيدة واخلروج 
مبوسم إيجابي متميز للساملية، يعيد 
الفرحة جلماهيره»، آمال أن يكون عند 
الثقة التي أوالها إياه مجلس اإلدارة 

وقيادة الساملية ملراتب متقدمة.
وقد بدأ الساملية حتضيراته نهاية 
يوليو املاضي بقيادة املدرب الوطني 
جــراح عبداللطيــف، الــذي ناب عن 
اجلهاز الفني التونســي اجلديد، وقد 
اســتعاد الســماوي خدمــات مدافعه 
أحمد عبدالغفــور بعد انتهاء إعارته 
مــن خيطــان، فيما مت جتديــد إعارة 
املهاجم الدولي حســني املوسوي من 
النادي العربي، واحلارس أحمد عادي 

من النصر.

مبارك اخلالدي

قال مدير منتخب الشباب عبداهللا احلقان 
إن معسكر املنتخب في مدينة إزميت التركية 
يسير وفق خطة اإلعداد التي رسمها اجلهاز 
الفني وذلك بفضل التزام الالعبني، الفتا إلى 
أن توقف الالعبني عن املشــاركة سواء مع 
النادي أو املنتخب ملدة عام ونصف العام 
تقريبا أثر على لياقتهم، لذلك حرص اجلهاز 
الفنــي على التركيز علــى اجلانب البدني 
أوال لرفع اللياقة بصورة تدريجية لتجنب 
اإلصابات العضلية، مشــيرا إلى أن أزرق 
الشــباب خاض مباراتني وديتني اســتفاد 
منهما بشــكل جيد وتبقى لــه ٤ مباريات 

ودية وسنحاول إشراك جميع الالعبني.
وأكــد احلقان أنــه ال توجد أي إصابات 
مؤثــرة باســتثناء بعض إصابات الشــد 
العضلي وهــو أمر طبيعي بعــد التوقف 
الطويل لكنه ال يؤثر على مشــاركتهم في 

التدريبــات أو املباريات الودية، الفتا إلى 
أن اجلهاز الطبي يتابعهم بصورة يومية.

وكان منتخبنا الوطني للشباب قد تعادل 
مع فريق عمراني ســبورت بهدفني ملثلهما 
وذلك في املباراة التي جمعتهما اخلميس 
املاضي، وسجل هدفي املنتخب الالعب فهد 
العازمي. واملباراة هــي الثانية لألزرق إذ 
خســر في اختباره األول من فريق بيكوز 

سبورت بهدفني دون مقابل.
ويستعد منتخبنا للمشاركة في دورة 
غرب آسيا في مدينة أربيل نوفمبر املقبل 
العــراق واألردن  مبشــاركة منتخبــات 

والبحرين وفلسطني واليمن.
إلى ذلــك، وفي مبــاراة أقيمت أول من 
امس تعادل منتخبنا الوطني للناشئني مع 
فريق عمراني للفئة العمرية نفسها من دون 
أهداف وهي أولى مباريات األزرق الصغير 
بقيادة املدرب اإلسباني اندريس كاراسكو 

ومساعده املدرب الوطني ماجد رحيل.

باشر مدرب الفريق األول لكرة القدم 
بنادي الساملية حامت املؤدب مهامه مع 

املؤسسي واملنزلي بعد وصوله البالد 
قادما من تونس نهاية األسبوع املاضي، 

النصر في وقت متأخر من مساء أمس.

باشر مدرب الفريق األول لكرة القدم 
بنادي الساملية حامت املؤدب مهامه مع 

املؤسسي واملنزلي بعد وصوله البالد 
قادما من تونس نهاية األسبوع املاضي، 

النصر في وقت متأخر من مساء أمس.النصر في وقت متأخر من مساء أمس.
حامت املؤدب يشرف على تدريبات الساملية 

(املركز اإلعالمي بنادي الساملية)

العنزي: تأهل «ناشئي السلة» لنهائيات آسيا إجناز كبير
هادي العنزي

وصل أمس منتخبنا الوطني لكرة 
السلة للناشئني (حتت ١٦ سنة) قادما 
من البحرين، بعد ختام مشاركته في 
البطولة اخلليجية الـ ١٦ للناشئني، 
وحصوله على املركز الثاني وتأهله 
لنهائيات كأس آسيا. واستقبل الوفد 
في املطار رئيس مجلس إدارة االحتاد 
رشــيد العنزي، وعدد من أعضاء 

مجلس االدارة.
وخســر األزرق الصغيــر في 
املباراة النهائية أمام شقيقه البحريني 
السعودي  ٥٣-٥٩، وجاء االخضر 
ثالثا بعد تغلبه على نظيره القطري 
٨١-٦٩ في مواجهة حتديد املركزين 
الثالث والرابع التي سبقت املباراة 

النهائية. 
وجاءت املواجهة النهائية بأفضلية 
ملنتخبنا الوطني في البداية، حيث 
تقدم في الربع األول ١٢-١١، وواصل 
أداءه اجليد في الربع الثاني لينهيه 

بفارق نقطة واحدة ٢٢-٢١، وفي الربع 
الثالــث رفع العبو األزرق من رمت 
املبــاراة ليتقدموا بفارق ١٤ نقطة، 
لكن اصحاب األرض عادوا ليقلصوا 

الفارق إلى ٧ نقاط (٤٣-٣٦).
وجاء الربع األخير مخيبا، حيث 
ارتكب العبو االزرق عددا من األخطاء 
لقلة اخلبــرة وتأثرهم باحلضور 
أم  الكبيــر في صالة  اجلماهيري 
احلصم، ليحسم األحمر البحريني 

املواجهة ملصلحته ٥٩-٥٣ نقطة.
من جانبه، أشــاد رئيس احتاد 
السلة رشيد العنزي بالعطاء الكبير 
الذي قدمه منتخب الناشــئني في 
إن منتخبنا سجل  البطولة، وقال: 
إجنــازا مميزا يســتحق التقدير، 
وكشفت البطولة عن عدد من املواهب 
التي سيقدم لها االحتاد كل الدعم 
واالهتمام لتطويرها، الفتا إلى أن 
التحضير للمشــاركة في نهائيات 
كأس آسيا سيشمل معسكرات محلية 

رشيد العنزي مستقبال بالورود جنوم املستقبل بكرة السلةوخارجية.

املؤدب: أسعى ملوسم ناجح ومتميز مع الساملية

األخضر يلتقي داريجا سبور األربعاء.. وإصابة مقلقة ملارديكيان
خسر بصعوبة في أولى جتاربه الودية أمام الوكرة القطري

مبارك اخلالدي

خسر الفريق أألول لكرة القدم بالنادي 
العربي أمــام فريق الوكرة القطري بهدف 
دون رد أول مــن أمس، في املباراة الودية 
التي جمعــت الفريقني على ملعب منتجع 
فنربخشة في إطار معسكر الفريقني في تركيا 
حتضيرا خلوض منافسات املوسم اجلديد. 
وســجل الهدف محترف الوكرة اجلزائري 
محمد بن يطو. وشــهدت املبــاراة خروج 

محترف العربي الالعب الســوري مارديك 
مارديكيان مصابا، وعكست إصابته حالة 
من القلق لدى اجلهازين الفني واالداري قد 

تتجه الى مسار آخر.
وقــدم االخضر عرضا طيبــا وكان ندا 
قويا للفريق القطري املتخم باحملترفني، اذ 
ســيطر األخضر على املباراة بعد تسجيل 
الوكرة لهدف التقــدم املبكر وألغى احلكم 
هدفــا للعربي أحرزه السنوســي الهادي. 
واملباراة هي االولى للعربي في معسكره، 

اذ أتــاح اجلهاز الفنــي الفرصة للعناصر 
الشــابة ولعب العربي املباراة بتشــكيلني 
مختلفني على مدار الشوطني شهدت مشاركة 
الالعبني الصاعدين كما اجرى اجلهاز الفني 
العديد من التبديالت. وفي جانب آخر، يصل 
الى مقر املعســكر غدا الالعبان بدر طارق 
وعبداهللا عمار قادمني من الكويت بعد انتهاء 
الظروف التي حالت دون حلاقهما بالبعثة 
مبكرا، كما ال تزال أوراق التأشيرة اخلاصة 
بالالعب السوري عالء الدين الدالي عالقة 

لــدى اجلهات املعنية فــي تركيا لصعوبة 
استخراج التأشيرات للقادمني من سورية الى 
تركيا، وتبذل إدارة الفريق جهودا مضاعفة 
لالنتهاء منها. ويواصل األخضر تدريباته 
اليوم على فترتني ويواصل اجلهاز الطبي 
تأهيل الالعبني املصابني أحمد ابراهيم وعلي 
خلــف ومحمد البذالــي ومارديكيان، ومن 
املقــرر أن يلعب االخضــر مباراته الودية 
الثانيــة االربعاء املقبل املقبــل أمام فريق 

داريجا سبور التركي.

«األخضر» خسر مباراته الودية االولى في معسكره بتركيا 
أمام الوكرة القطري (املركز اإلعالمي بالنادي العربي)


