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الغامن تفّقد الرياضيني في تركيا.. وفوز مطمئن لـ «األبيض»
مبارك اخلالدي

في خطوة الفتة كان لها أثر 
طيب فــي نفــوس الرياضيني، 
األمــة  تفقــد رئيــس مجلــس 
مرزوق الغامن مســاء اخلميس 
املاضي الفرق احمللية املوجودة 
فــي تركيــا إلقامة معســكرات 
اســتعدادا ملنافســات املوســم 
اجلديــد. وقد رافــق الغامن في 
جولته سفيرنا في تركيا غسان 
الزواوي ورئيس نادي الكويت 
خالد الغامن ونائب الرئيس بدر 
العصيمي وأمني الســر املساعد 
ديني الديني. والقت بادرة الغامن 
صدى طيبا في نفوس الرياضيني 
والالعبني الذيــن حرصوا على 
التقاط الصــور التذكارية معه 
حيث بادلهم األحاديث الرياضية 
مستفسرا عن أحوالهم ومشيدا 
الفنية والتزامهم  مبستوياتهم 
العالي. كما أقام الغامن حفل عشاء 
على شــرف الوفــود الكويتية 
والقطريــة املوجودة في تركيا 
حضره وفود منتخبنا الوطني 
للشــباب والناشــئني وأنديــة 
العربــي والكويــت والشــباب 
والساحل، ومن اجلانب القطري 

وفد فريق املرخية وفريق اخلور.
فوز مطمئن لألبيض

إلى ذلك، حقق فريق الكويت 
فــي مباراتــه الوديــة الثالثة 
مبعســكره انتصــارا مطمئنا 
علــى أم صــالل القطري ٢-١، 
وجاءت املبــاراة مثيرة حافلة 
بالندية وسجل هدفي األبيض 

املهــدي برحمة وجــون اوبي 
ميكيل. وكان األبيض قد خسر 
في التجربة األولى أمام األهلي 
القطري ٣-٢ وفاز في اختباره 

الثاني على املرخية ٤-٠.
القادسية واألحوال اجلوية

مــن جانــب آخــر، أجبرت 
األحــوال اجلويــة واألمطــار 

الغزيرة حكــم مباراة األصفر 
مع املرخية القطري على إنهائها 
مكتفيا بالشوط األول والنتيجة 
تشــير الى التعــادل من دون 
أهداف، حيث ألغى اجلهاز الفني 
التدريبــات ليوم اجلمعة، كما 
شهدت البعثة وصول احملترف 
اجلامايكي روماريو وليامز الذي 

التحق بصفوف الفريق.

وفي معسكر العربي يواصل 
األخضــر تدريباتــه بصفوف 
مكتملة وذلك على فترتني بقيادة 
املدرب الكرواتي انتي ميشــا، 
كما وصل أمس احملترف عالء 
الدين الدالــي ملقر البعثة بعد 
االنتهاء من تأشيرته التركية، 
ومن املقرر أن يخضع لبرنامج 
إعداد خــاص قبل الدخول في 

التدريبات اجلماعية.
خسارة الشباب وتعادل للساحل

وتلقى فريق الشباب خسارة 
مــن فريق اخلور القطري بهدف 
دون رد وهي املباراة األولى ألبناء 
األحمدي بقيادة املدرب الصربي 
نيبوشا، وسيلتقي الفريق اليوم 

مع فريق أم صالل القطري.

أما فريق الساحل فتعادل في 
مباراته الودية أول من امس مع 
فريــق ادرين ســبورت من دون 
أهداف، وقد انضم إلى الوفد مدرب 
اللياقة التونســي معز بن علي، 
البرازيلــي ليوناردو  والالعــب 
الذي مت التجديد معه، والبرازيلي 
اجلديد كليبر كما شارك جيوفاني 

سيلفا التدريبات.

الدالي يلتحق بالعربي.. وروماريو مع القادسية

..ويتلقى هدية تذكارية من وفد املرخية القطريمرزوق الغامن في لقطة جماعية مع عناصر منتخب الناشئني

..ومتوسطا عناصر فريق النادي العربيمرزوق الغامن متوسطا فريق نادي الكويت

الساملية يلتقي «الوسيل» غدًا

الفحيحيل يطوي ملف احملترفني بدميبلي

اليرموك يخوض ثالث وديات في تركيا

«اليد» يصدر رزنامة املوسم اجلديد

هادي العنزي

باشــر الفريــق األول 
لكرة القدم بنادي الساملية 
أول تدريباته مساء أمس 
فــي معســكره التدريبي 
القطرية  العاصمــة  فــي 
الدوحة، حيث من املقرر 
أن يخــوض أول مبــاراة 
ودية له مع نظيره نادي 
القطري (درجة  الوسيل 
ثانية)، علــى أن يتبعها 
مبباراة ثانية ٢٨ اجلاري 

مــع العربي القطري، فيما ســيكون ثالث 
لقــاءات الفريــق مع نادي مســيمير في ٢ 

سبتمبر املقبل.
وقد باشر «السماوي» حتضيراته نهاية 
يوليو املاضي، بقيادة املدرب الوطني جراح 
عبــداهللا، فيما تولى املهمة املدرب اجلديد 
التونسي حامت املؤدب في النصف الثاني 

هادي العنزي

أغلق اجلهاز اإلداري للفريق األول لكرة 
القدم بنــادي الفحيحيل ملــف احملترفني، 
بعدمــا تعاقد مع احملترف الســابق بنادي 
الكويت ومن قبله اجلهراء اإلسباني جاي 
دميبلي، لينضم إلى الرباعي واليسن مايا 
الــذي وصل نهاية األســبوع املاضني ومن 
قبله الدولي السوري عبداهللا الشامي، فيما 
يتوقع وصول العب الوسط البرازيلي لويز 

فرنانديز، واملهاجم اإليڤواري سيدريك هنري 
خالل األيام القليلة املاضية.

وعلــى اجلهة األخــرى، يواصل اجلهاز 
اإلداري تعاقداته احمللية، لتعزيز صفوف 
«األشــاوس» حتضيرا لتقدمي مســتويات 
متميــزة والذهــاب بعيدا في كأس ســمو 
األمير، حيث يلتقي مع خيطان ١١ سبتمبر 
املقبل ضمن منافسات الدور األول، كما يأمل 
الفحيحيــل احلصول على مركز متقدم في 

الدوري املمتاز.

مبارك اخلالدي

اتفق اجلهازان الفني واالداري بالفريق 
األول لكرة القدم بنادي اليرموك، على خوض 
ثــالث مباريات ودية في معســكر الفريق 
بتركيا. وكانت بعثــة الفريق وصلت الى 
ازميت مساء اجلمعة املاضي برئاسة عضو 
مجلس االدارة أحمد االنصاري إلقامة معسكر 

ملدة أسبوعني.
مــن جانبه، قال عضــو مجلس اإلدارة 
ورئيس جهاز الكــرة إبراهيم الرومي، إن 
الفريــق ســيخوض خالل املعســكر ثالث 
مباريات ودية في ٢٤ و٢٩ من الشهر اجلاري 
و٢ سبتمبر املقبل مع أحد األندية القطرية 
وفــرق تركية، على أن تكــون العودة الى 
الكويت في ٣/٩ ومن ثم استكمال البرنامج 
التدريبي الذي وضعه مدرب الفريق الوطني 

أحمد حيدر.
وأضاف أن الهدف من املعسكر هو رفع 
معــدل اللياقة البدنيــة لالعبني والوقوف 
على جاهزيتهم استعدادا النطالق منافسات 

املوسم الكروي اجلديد الذي سيبدأ ببطولة 
كأس سمو األمير املؤجلة من املوسم املاضي.

وبني الرومي أنه تخلف عن مرافقة الوفد 
إلنهاء بعض االجراءات املتعلقة بالالعبني 
احملترفــني الذين مت التعاقــد معهم، وهم: 
الكولومبيــان كارلــوس جوميز وداروين 
اورتيغا والبرازيلي رافائيل دي اوليفيرا 
واملالــي ماكان بالي، والذين ســيلتحقون 

بالفريق في إزميت.

يعقوب العوضي

أصــــــدرت جلنـــــة 
املســابقات في احتاد اليد 
رزنامــة بطوالت الدوري 
املراحــل  العــام جلميــع 
املقبل،  السنية للموســم 
حيث سيبدأ الدوري املمتاز 
والدرجة األولى لفئة السن 
العــام (العمومي) في ٢٩ 
ســبتمبر، كمــا تنطلــق 
بطولة الــدوري حتت ١٥ 
سنة في ٢٨ سبتمبر، بينما 

يبدأ دوري الشــباب حتت ١٩ ســنة في ٢٨ 
سبتمبر، فيما ستلعب بطولة دوري حتت 
١٧ في ٤ أكتوبر املقبل وحتت ١٣ سنة في ٣ 

أكتوبر املقبل أيضا.
فــي إطار متصــل، وضمن اســتعدادات 
املنتخبات الوطنية في معســكر البوسنة 
لالستحقاقات اخلارجية ممثلة في البطوالت 
الشــباب والناشــئني  اآلســيوية ملنتخبي 
واملنتخب األول، فاز «أزرق اليد» على فريق 
آر كي بريبــوج بنتيجة ٣٣-٢١ في املباراة 
التي جمعتهما قبل يومني، فيما فاز منتخب 
الشباب على نفس الفريق بنتيجة ٤٩-٢٧ 
وتفــوق منتخبنا الوطني للناشــئني على 

فريق غورازدي بنتيجة ٤١-٣٦.
هذا، وأكد مدير املركز اإلعالمي في االحتاد 
عبداهللا حســني، أن العمل بشفافية شعار 
املركز، وقال: «سعيا لوضع جميع متابعي 
اللعبة مت نقل مباريات املنتخبات الوطنية 
الودية في املعسكر التدريبي اخلارجي على 

(املركز اإلعالمي للساملية) جنوم الساملية قبل املغادرة للدوحة 

عبداهللا حسني مع املدرب الوطني مساعد الرندي وإداري املنتخب معاذ الفودري ناشئو «الطائرة» إلى البحرين
يغادر ظهر اليوم وفد منتخب الناشــئني للكرة الطائرة، 
متجها إلى البحرين البطولة اخلليجية السادســة ملنتخبات 
الناشئني للكرة الطائرة بدول مجلس التعاون اخلليج العربي، 

خالل الفترة من ٢٢ حتى ٣١ أغسطس اجلاري. 
ويترأس وفد املنتخب نائب رئيس االحتاد نايف اخلميلي، 
ويتكون من طالل جاســم إداريا، وجاسم الطراروة مدربا، 
وأسامة مدكور مساعد مدرب، ومعتز عز الدين اختصاصي 
العالج الطبيعي ونايف الشــمري حكــم مرافق للوفد في 
البطولة، إضافة إلى ١٤ العبــا هم: عبدالوهاب متعب، طالل 
الياقوت، علي دشتي، سعد العنـزي، حمد الظفيري، طـالل 
املنصــوري، عمر الرشيدي، نواف الصانـع، فارس السـراج، 
مشاري عبداهللا، علـي سميـر، علـي الصليلـي، حسن العامر، 

عبـدالعزيز العنزي.
وقال مدرب املنتخب الطراروة إن اســتعدادات املنتخب 
للبطولة كانت جيدة إلى حــد كبير، خصوصا بعدما وصل 
الالعبون إلى مستوى فني وبدني جيد نتيجة اخلطة التدريبية 
املكثفة التي خضعوا إليها داخليا على قسمني وخارجيا في 
معســكر تركيا، اجلميع بذل مجهــودا مضاعفا، جهاز فني 

والعبون، وأمتنى التوفيق في البطولة.

تطبيق «البصمة» في األندية
مبارك اخلالدي

كشــفت الهيئة العامة للرياضة عن عزمها البدء بتطبيق 
النظام اآللــي لالحتراف املقرر تنفيذه الشــهر املقبل في 
االحتادات واألندية الرياضية. وتضمن تعميم رسمي وجهته 
الهيئة إلى األندية عدم قبول أي طلبات بشأن صرف رواتب 
االحتراف اجلزئي إال من خالل النظام اآللي لالحتراف. كما 
شدد التعميم على ضرورة وضع أجهزة البصمة في أماكن 
التدريب وتسجيل الالعبني على النظام اخلاص في البصمة 
للتأكد من احلضور والغياب، وذلك بعد التنسيق مع إدارة 
نظم املعلومات وقســم االحتراف بالهيئة. وطالبت الهيئة 
األندية واالحتادات بتدريــب املختصني لديها على النظام 

اآللي وكيفية إدخال البيانات.

رحلة األزرق إلى سراييڤو 
على طاولة اللجنة الفنية

مبارك اخلالدي

الفنية  اللجنــة  تعقد 
باحتاد كرة القدم اجتماعا 
اليوم ملناقشــة  مســاء 
برنامج رحلــة منتخبنا 
الى ســراييڤو  الوطنــي 

أمام  الودي  اللقاء  وخوض 
منتخب البوســنة والهرسك 

٤ ســبتمبر املقبل خالل فترة 
الدولــي «فيفــا دي».  التوقــف 

ومن املقرر أن يحضــر اجتماع اليوم 
مدرب منتخبنا األوملبي كارلوس غونزاليس وجهازه املعاون 
وذلك لعرض قائمة الالعبني املقترحة للسفر، والتي تتكون 
من أغلب العبي األوملبي مطعمني بعدد من العبي اخلبرة، 
كما ستتخذ اللجنة قرارا بشأن مواجهتي منتخب فلسطني 
الوديتني يومي ٢٨ و٣١ اجلاري لضمان عدم تعارضها مع 
خطة الرحلة لســراييڤو ولتمكــني اجلهاز الطبي من أخذ 

املواعيد املقررة ألخذ املسحات للوفد املغادر.

كاظمة إلى معسكر تركيا اليوم
يغــادر فريــق نــادي 
كاظمة لكــرة القدم فجر 
اليــوم األحد إلــى تركيا 
إلقامة معســكر تدريبي 
ملدة أسبوعني سيخوض 
خالله السفير ٤ مباريات 
مع فــرق تركيا خالل ٢٤ 
و٢٧ و٣٠ أغســطس و٢ 
ســبتمبر، حيــث يأمــل 
املــدرب الصربــي داركو 
جناح املعسكر واالستفادة 
التجريبية  املباريات  من 
وتطبيــق أفــكاره علــى 
أرض الواقع بعد انضمام 
العبــي املنتخب األوملبي 
لتدريبــات الفريق خالل 

األسبوع املاضي.
وتضم بعثــة الفريق 

٢٤ العبا هم: حسني كنكوني، عبدالرحمن 
املجدلي، يوسف الكندري، سعود احلوشان، 
حمد احلربي، محمد العازمي، علي عتيق، 
محمد الفارســي، محمد املوسوي، عثمان 
الشمري، طالل العجمي، ناصر فرج، عمر 
احلبيتر، شبيب اخلالدي، بندر بورسلي، 
بوبكاري ديارا، ميالد ميشيل، عقيل الهزمي، 

الصربي داركو مع اجلهاز الفني في تدريب «البرتقالي»

عبداهللا غامن، عبداهللا اجلزاف، مبارك سعيد، 
طالل القيســي، ناصر فالح، وليد التورة، 
إضافة إلى كل من: املدرب دراكو، مســاعد 
املدرب ديان، مدرب احلراس داركو، مدرب 
اللياقة، االخصائي لونيج، االخصائي الثاني، 
عبداحلميد العسعوسي، طالل املرطة، جراح 

الظفيري.

منصة يوتيوب اإللكترونية في بث مباشر، 
كما قمنا بتغطيات إعالمية نالت استحسان 

املتابعني من داخل الكويت وخارجها».
الفحيحيل يظفر بالظفيري 

من زاويــة أخرى، جنحــت إدارة نادي 
الفحيحيل في التعاقــد مع املدرب الوطني 
جالي الظفيري واملعروف باكتشافه للمواهب 
وإنتاجها وتعامله املميز مع العبي املراحل 
السنية، إذ حتمل شهادة مؤهالته كل متطلبات 
التدريب والتعامل الفني والنفسي مع العبي 

املراحل السنية في كرة اليد.
كما جددت إدارة نادي النصر عقود كل 
من حارس املرمى جابر العازمي والعب اخلط 
اخللفي ساير العنزي وباسل املطيري ضمن 
خطط تدعيم «العنابي» للموسم املقبل، حيث 
جــاء التوقيع بحضور رئيس النادي خالد 
الشريدة وأمني الصندوق املساعد عبدالعزيز 

النامي ومدير لعبة اليد فالح الزعبي.

من اغســطس اجلاري، وذلــك بعد انتهاء 
فترة احلجز املؤسسي واملنزلي الذي خضع 
لــه عند وصوله مــن تونس. وقاد املؤدب 
الدفة الفنية للفريق في مباراته الودية مع 
النصر التي فاز فيها بهدفني، حيث اطمأن 
على العديد من العناصر الشابة التي ينوي 

االستفادة منها املوسم املقبل.


