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االربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ رياضـة

٢٠ العبًا في التدريب األول لـ «األبيض» استعدادًا للموسم اجلديد
بحضور الرئيس الفخري للنادي مرزوق الغامن.. ورادان: حتديات كثيرة تنتظر «العميد».. وأعدكم باأللقاب

جانب من التدريب األول لفريق الكويت  (زين عالم)رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن واملدرب رادان غاسانني وعادل عقلة

مبارك اخلالدي

انطلقت مساء أول من أمس تدريبات الفريق 
األول لكــرة القدم بنادي الكويــت على امللعب 
الفرعي لستاد النادي بحضور رئيس مجلس األمة 
الرئيس الفخري لنادي الكويت مرزوق الغامن، 
وذلك استعدادا للموسم اجلديد الذي سينطلق 

٢٥ أغسطس املقبل مبسابقة الدوري املمتاز.
وأشــرف على التدريــب املــدرب الكرواتي 
رادان غاســانني ومســاعده واملستشــار الفني 

محمد عبداهللا واملدرب املساعد كرمي بن شادي 
ومــدرب احلراس أنيس مقــداد ومدرب اللياقة 
العيــد بن ناجــح الصغير وأخصائيــا العالج 
الطبيعي شبل أحمد وماهر سالمة، كما تواجد 
نائب رئيس اجلهاز اإلداري عادل عقلة ومحمد 
الهاجري وأحمد الصبيح مبشاركة ٢٠ العبا، فيما 
جلس على دكة البدالء الالعب أحمد الزنكي ولم 
يشارك في التدريب حلاجته الى فترة طويلة من 
العالج والتأهيل بعد إجرائه عملية جراحية في 
برشلونة، ومن املقرر أن تستمر تدريبات األبيض 

حتى موعد املغادرة الى معسكره في النمسا.
من جانبه، أبدى املدرب رادان سعادته الغامرة 
بعودتــه إلى تدريب األبيــض مجددا، وقال في 
تصريح لـ «األنباء»: جزء كبير ومهم من خبراتي 
التدريبية كانت بنــادي الكويت، وأعتز كثيرا 
بالعديد من الصداقات التي تربطني بشخصيات 
رياضية مرموقــة بالنادي، واليوم أنا في حتد 

كبير مجددا.
وأشار رادان إلى أنه كان متابعا جيدا للدوري 
املمتاز الكويتي في الســنوات املاضية، و«أعلم 

أن الكويــت بطل كما العادة، وتنتظرنا جميعا 
بطولة مهمة وحتديات كثيرة وكبيرة املوســم 
املقبــل، ومــن اجليد البداية مع هــذه مجموعة 

املميزة، ونأمل حتقيق نتائج كبيرة».
وأكد أنه سيبذل أفضل ما لديه وفريقه املساعد 
لتحقيــق أفضل النتائج، وقال: «الكويت اليوم 
أصبح أكبر مما كان عليه سابقا، وأعدكم بأننا 
ســوف نقدم األفضل، ونحصد األلقاب»، الفتا 
إلى أن مسابقة الدوري املمتاز ستكون مختلفة 
عما كانت عليه سابقا، ومن الصعب إعطاء حكم 

مسبق، وســتتضح الصورة بعد نهاية القسم 
الثاني للبطولة، وســيكون هذا النظام اجلديد 
حتديا جديدا للجميع، كما ســتكون مواجهات 
القسم الثالث حاسمة ومؤثرة في حتديد هوية 
البطل، وآمــل أن يكون الدوري مثيرا أكثر مما 

كان عليه سابقا.
صفقة جديدة

إلى ذلك، أبــرم األبيض صفقة جديدة بضم 
العراقي شيركو كرمي قادمًا من نادي أربيل.

مبارك اخلالدي

انطلقت تدريبات الفريق األول لكرة القدم بالنادي العربي 
مســاء اول من امس على ستاد صباح السالم باملنصورية 
استعدادا خلوض منافسات املوسم اجلديد الذي سيبدأ ٢٥ 
أغســطس املقبل مبســابقة الدوري املمتاز، وقاد تدريبات 
األخضر املستشــار الفني واملدرب املساعد التونسي يامن 
الزلفانــي الذي مت التعاقد معه مؤخرا، وســاعده في قيادة 
احلصة التدريبية املعد البدني التونســي مناف نابي الذي 

التحق بصفوف األخضر مؤخرا.
 وميتلك املستشــار الفني الزلفاني سيرة ذاتية زاخرة، 
اذ شــغل منصب املدير الفني لعــدة أندية عربية وهي أبها 
السعودي ونواذيبو املوريتاني والكوكب السعودي وشبيبة 
القبائل اجلزائري وظفار العماني، كما درب في فرق املراحل 
السنية في نادي نيس الفرنسي، وجنح في قيادة فريق املريخ 
السوداني للتأهل الى الدور قبل النهائي من البطولة العربية.

وفــي جانب متصل، التزال إدارة الفريق في حالة بحث 
عــن مدرب لقيادة األخضر فــي املرحلة املقبلة، ومن املقرر 
ان تتواصــل التدريبــات احمللية حتى موعــد املغادرة الى 

معسكر خارجي.

«شباب اليد» يغادر إلى البحرين 

يعقوب العوضي

تتوجه بعثة منتخبنــا الوطني لكرة اليد 
للشــباب حتت ١٩ســنة إلــى البحريــن اليوم 
للمشاركة في منافسات بطولة آسيا املؤهلة إلى 
نهائيات كأس العالم، وستنطلق البطولة اجلمعة 
املقبل، حيث يفتتح منتخبنا مواجهاته السبت 
مبواجهة كوريا اجلنوبية في السادسة مساء 
بتوقيت الكويت. وتضم مجموعة األزرق كال من 
كوريا اجلنوبية، والسعودية وإيران، ويتأهل 
عنها إلى األدوار النهائية صاحبا املركزين األول 
والثاني. وأنهى األزرق مرحلة اإلعداد األخيرة 
قبــل يومني في معســكره مبصر، حيث واجه 

املنتخب املصري للشباب والناشئني.
وكانــت رحلــة االعداد قــد انطلقت يونيو 
املاضــي محليــا ثم اجته األزرق إلى إســبانيا 
والبرتغــال وخــاض مباريات وديــة مع فرق 
أوروبية إلى جانب منتخب الشباب البرتغالي.
ويترأس الوفد رئيس االحتاد الفريق ركن 
متقاعــد ناصر صالح بومــرزوق يرافقه أمني 
الســر قايد العدواني واجلهاز اإلداري برئاسة 
مديــر املنتخبــات محمد اخلميــس إلى جانب 
إداري األزرق عبدالعزيز الزعابي واجلهاز الفني 
بقيادة املدرب اإلســباني إيسيديرو ومساعده 

املدرب الوطني وليد ساملني و١٩ العبا هم: فواز 
املشاري، حمد دشــتي، خليفة املطيري، سيد 
حسني، مسلم حسني، عبدالهادي حسن، علي 
نصير، فرج الســالم، يوســف ضايف، محمد 
العربيد، أحمد اجلويعد، محمد الشمري، سيف 
العدواني، عبدالرحمن العنزي، مهدي احلداد، 
عبداهللا الشمري، سلمان السند، عبداهللا معرفي 
وعبدالرحمن الشــمري. من جهته، أكد إداري 
املنتخب عبدالعزيز الزعابي، أن املعسكر أتى 
بثماره، حيث وصل الالعبون ملرحلة جيدة من 
اجلاهزية البدنية والفنية، وقد عادت املباريات 
الوديــة في املعســكرين اإلســباني واملصري 
بالفائدة على الالعبني، مطالبا اجلماهير الكويتية 
مبساندة املنتخب الذي يعد نواة املنتخب األول 

في املستقبل.
من جانب آخر، أنهى العربي إجراءات التعاقد 
مع العب الدائرة بنادي الكويت سابقا عبدالرحمن 
البالــول، ومن املتوقــع أن يعلن األخضر عن 
التوقيع الرسمي في غضون األيام القليلة املقبلة.
إلــى ذلك، انتهت فترة إعارة العب الكويت 
محمــد الغربللــي إلــى فريق القريــن، وتلقى 
الغربللي عدة عروض، وتدرس إدارة األبيض 
إعارته موسما آخر فيما يدرس الالعب العروض 

املطروحة عليه.

العتيبي تتأهل لكأس العالم للقدرة والتحمل

نورة املطيري حترز فضية «براغا» للمالكمة

كاظمة يبدأ تدريباته األحد
عبدالعزيز جاسم 

قال مدير الفريق األول لكرة القدم بنادي 
كاظمة جراح الظفيري  إن تدريبات الفريق 
ستنطلق األحد املقبل بقيادة املدرب الصربي 
زيلكــو ماركوف، وستســتمر حتى موعد 
املغادرة إلى صربيا ٣٠ الشهر اجلاري إلقامة 
معسكر تدريبي ملدة أسبوعني يتخلله من 
٤ إلى ٥ مباريات ودية اســتعدادا النطالق 

املوسم املقبل ٢٥ أغسطس والذي سيفتتح 
ببطولة الدوري املمتاز.

وسيحاول البرتقالي خالل األيام املقبلة 
غلق ملف احملترفني بشكل نهائي من خالل 
التعاقد مع العب وســط وآخر رأس حربة 
بعدما جــدد للثالثي املدافعــني اجلزائري 
عماد الدين عزي والســويدي فلســطيني 
األصل ميشيل ميالد والعب الوسط األردني 

أحمد عرسان.

اجتازت الفارسة إميان العتيبي سباق 
القدرة والتحمل ملسافة ١٤٠ كيلومترا في 
مدينة ســامورين بســلوفاكيا وحصلت 
على املركز الثاني، وبذلك تتأهل العتيبي 
إلى ســباق كأس العالم للقدرة والتحمل 

للخيول الكبيرة، والذي ســيقام في شهر 
أكتوبر املقبل مبدينة فيرونا في إيطاليا. 
وتوجهت إميان العتيبي بالشــكر لنادي 
رايدرز أللعاب الفروسية وللمدرب مطلق 

اخلالدي.

وأكدت نورة أن مستواها 
الفني والبدني تطور كثيرا 
بعد مشاركتها في بطولتني 
دوليتــني تواليــا، مضيفة 
انني ازددت خبرة فنية بعد 
مواجهة العديد من املالكمات 

من أوروبا وآسيا.

واســعة ملالكمات من دول 
متقدمــة في رياضــة الفن 
النبيــل، وقــد متكنــت من 
التأهل إلى النزال النهائي، 
بعد تأهــل صعب، وقدمت 
أفضل ما لدي فــي املباراة 

النهائية».

هادي العنزي

أحــرزت املالكمــة نورة 
قشــيعان املطيــري املركز 
الثانــي وامليدالية الفضية 
فــي بطولة براغــا الدولية 
املفتوحة ملالكمة السيدات، 
الفترة  والتي أقيمت خالل 
من ٨ إلى ١٠ اجلاري مبدينة 
براغا في البرتغال. وشهدت 
البطولة منافسات قوية في 
عديد من األوزان، مبشاركة 
مالكمات من دول أوروبية 

وآسيوية.
من جانبها، أبدت نورة 
الغامرة  املطيري سعادتها 
باإلجناز الدولي الثاني تواليا 
للمالكمة النسائية الكويتية، 
بعد إحرازها املركز الثاني في 
بطولة كأس فرنسا الدولية، 
التي أقيمت يونيو املاضي، 
وقالــت: «جاءت املواجهات 
قوية وتنافسية في جميع 
األوزان، فــي ظل مشــاركة 

إميان العتيبي ترفع كأس املركز الثاني

نورة املطيري سعيدة بفضية «براغا» الدولية

(املركز اإلعالمي للعربي) العبو العربي خالل التدريب 

ملشاهدة الڤيديو

الزلفاني قاد التدريب األول للعربي

«شباب السلة» يختتم معسكر
 تركيا ويتوجه إلى القاهرة

هادي العنزي

يغادر صباح اليوم منتخبنا الوطني للكرة السلة للشباب 
(حتت ١٨ سنة) مدينة اسطنبول التركية متوجها إلى العاصمة 
املصرية القاهرة للمشــاركة في البطولة العربية للشــباب 
لكرة السلة، والتي تنطلق غدا وتستمر منافساتها حتى ٢٣ 

يوليو اجلاري.
وقد أقام منتخبنا الوطني معسكرا تدريبيا ملدة أسبوعني 
في تركيا استعدادا للبطولتني العربية واخلليجية املؤهلة الى 
نهائيات آسيا، ولعب «األزرق الشاب» ٦ مباريات ودية، متكن 
خاللها املدرب سلمان رمضان من اختيار ١٤ العبا للمشاركة 
في البطولتني من إجمالي ١٨ العبا شاركوا في املعسكر التركي.

من جانبه، ذكر رئيس الوفد وعضو مجلس إدارة االحتاد 
ثامر الشنفا، أن األزرق الشاب وصل إلى أفضل جاهزية فنية 
وبدنية، بعدما لعب ٦ مباريات ودية قوية، مضيفا أن البطولة 
اخلليجية املقبلة حتظى بأهمية كبيرة من قبل االحتاد الدولي 
لكرة السلة، لكونها مؤهلة لنهائيات كأس آسيا، وعليه فإن 
البطولة العربية ستكون أقل أهمية من نظيرتها «اخلليجية»، 
وقد كان جميع الالعبني على قدر عال من املسؤولية، حيث 
أبــدوا التزاما كبيرا بتعليمات اجلهازيــن الفني واإلداري، 
باإلضافة إلى حرصهم على تقدمي أفضل ما لديهم سواء في 

التدريبات أو املباريات الودية.


