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عبداهللا الشمالي شارك في ودية اإلنتاح احلربي  (املركز اإلعالمي بالقادسية)

الساملية اختتم معسكره التركي.. 
والفحيحيل يلتقي حتا اإلماراتي

«طائرة» الكويت جتدد  لـ ٥ العبني

«يد» برقان يستعيد بويابس 

خيطان يخسر من طالئع اجليش

خالص العزاء

هادي العنزي 

يعود مســاء اليوم الفريــق األول لكرة القدم بنادي 
الســاملية، بعدما اختتم معسكره التدريبي مبباراة ودية 
أقيمت في وقت متأخر من مساء أمس جمعته مع فريق 

اخلليج السعودي.
وخاض السماوي مبعسكره التدريبي ثالث مباريات 
ودية مع األهلي والرائد السعوديني، وداريغا التركي، قبل 
لقاء اخلليج السعودي، وأشــرك املدرب الوطني محمد 
إبراهيم جميع العبي الفريق املشــاركني في املعســكر، 
ليقف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، وذلك قبل مواجهة 
التضامن ٢٥ أغسطس اجلاري في أولى مباريات الفريق 

في «دوري زين» للدرجة املمتازة.
إلى ذلك، يلتقي مساء غد فريق الفحيحيل مع فريق 
حتا اإلماراتي في ثالث مباريات «األشــاوس» الودية في 
معسكرهم التدريبي بتركيا، حيث خسر األحمر أمام هالل 
القدس الفلسطيني ١-٤، وتعادل مع دبا احلصن اإلماراتي 

٢-٢ نهاية األسبوع املاضي. 
ويأمل املدرب السوري فراس اخلطيب تسجيل أول 
فوز للفريق بتركيا، باإلضافة لتحقيق التجانس املطلوب 
بني احملترفني الثالثة اجلدد جوليو ســيزار، وفابريس 
نيغوما، ويوسف بن سودة مع زمالئهم بالفريق، وذلك 
قبــل انطالق الدوري املمتاز بوقت كاف، ومن املقرر أن 
يلتقي الفحيحيل مع الســاملية ٢٧ أغسطس اجلاري في 

أولى مباريات الفريق بالدوري.

يعقوب العوضي

وصل قائد اجلهاز الفني للفريق األول للكرة الطائرة 
بنادي الكويت األرجنتينــي داميان أريدوندو ومواطنه 
أخصائي العالج الطبيعي د.جابرييل أدريانو مساء أول من 
أمس وكان في استقبالهما مدير الفريق منصور الشمري. 
الــى ذلك، جددت إدارة العميد عقود الالعبني عبداهللا 
جسام، وعامر الســليم، وعبداهللا بوفتني، وعبدالرحمن 

العتيبي وناصر الرفاعي.
مــن جانب آخر، اســتقبل اجلهــراء مدربه اجلديد 
األرجنتيني بابلو خافيير واملعد البدني من نفس اجلنسية 
ماروسيبان وكان في استقبالهما مدير اللعبة عبداهللا السهو.

يعقوب العوضي

استعاد الفريق األول لكرة اليد بنادي برقان خدمات 
حارس املرمى محمد بويابس بعد نهاية إعارته إلى فريق 
الساملية املوسم املاضي، كما ضمت اإلدارة حارس املرمى 
املخضرم أحمد الفرحان إلى صفوف الفريق األول رسميا 
للموســم املقبل.  كما انتهى عقد مساعد املدرب ومحلل 
برنامج «دارت فيش» التدريبي في برقان املدرب الوطني 
وليد العنزي رسميا، وتوجه العنزي بالشكر ملجلس إدارة 
النادي واجلهازين اإلداري والفني والالعبني. من جانب 
اخر، اســتقبل مدير اللعبة بنادي اليرموك محمد جمعة 
وإداري الفريق أسامة املسامح محترفي الفريق اجلديدين 

الصربي إيفان بيرسيتش واملونتينيغري رادوفان.
وفي نــادي القرين، تعاقد الفريق مع الالعب عبداهللا 
العنزي قادما من نادي الفحيحيل على سبيل اإلعارة ملدة 

موسم واحد قابل للتجديد.

يحيى حميدان

خســر فريق الكرة بنادي خيطان من فريق طالئع 
اجليــش املصري ٠-١ في مباراته التجريبية التي أقيمت 
على هامش معسكره التدريبي في مصر. وينتظر أن يلعب 
«األحمر واألسود» مباراتني أخريني، حيث سيالقي النصر 
املصري غدا، ثم يختتم مبارياته أمام فريق العبور يوم 

١٩ اجلاري، قبل العودة للبالد بعدها بيومني.
ونفــى رئيس جهاز الكرة بخيطان محمد املال صحة 
اخبار انتقال حارس املرمى أحمد الدوسري وذلك لتوقيعه 

عقدا مع النادي ملدة موسمني.
وبني املال في حديث خاص مع «األنباء» أن جميع أمور 
املعسكر تسير بشكل جيد. ويفتقد خيطان جهود احملترف 
الكاميروني أونانا ومحمد عبيد وحميد حمد واحلارس 
الدوسري في املعسكر لظروف خاصة ويتدربون حاليا 

للحاق بتدريبات الفريق عقب عودته من القاهرة.

يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء لالعب الدولي 
الســابق عبداهللا وبران، وذلك لوفاة والدته، تغمدها اهللا 
بواسع رحمته، وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها وذويها 

الصبر والسلوان.

محمد جمعة وأسامة املسامح في استقبال احملترفني اجلديدين

عاشور: صفوف العربي اكتملت.. ولن نظلم أي العب

التضامن وبرقان يكتفيان باإلعداد احمللي للموسم اجلديد

القادسية يستأنف تدريباته بعد العودة من القاهرة

مبارك اخلالدي

يســتأنف الفريــق األول 
لكرة القــدم بالنادي العربي 
تدريباته مساء غد االثنني على 
ستاد صباح السالم، وذلك بعد 
عودتــه الى البالد فجر أمس 
السبت قادما من تونس بعد 
انتهاء معسكره الذي أقيم في 

مدينة طبرقة التونسية.
وقــد منح اجلهــاز الفني 
املقدونــي  للفريــق بقيــادة 
يوغســالف ترينشوفســكي 
راحــة لالعبني امس واليوم، 
املتوقــع أن يلتحــق  ومــن 
العاجي  الالعــب  بالتدريــب 
دياكيتي الذي وصل الى البالد 
اجلمعة املاضي لالنضمام الى 

صفوف األخضر.
متصــل،  جانــب  وفــي 

يحيى حميدان 

انتهــت املواجهــة الودية 
التي جمعت فريقي التضامن 
وبرقان بالتعادل السلبي ضمن 
استعدادات األول خلوض غمار 
دوري «زيــن» املمتاز املقرر 
انطالقه ٢٥ أغسطس اجلاري 
والثاني لدوري الدرجة األولى 
الذي سيبدأ بعدها بثالثة أيام. 
مــن جهتــه، قــال عضو 
مجلس ادارة نادي التضامن 
رئيس جهاز الكرة فهد دابس 
ان خطــة االعداد لـ «العنيد» 
جــاءت عكس مــا كنا نتمنى 
مــن ناحيــة اقامة املعســكر 
اخلارجــي ولكــن للظــروف 
أحكامــا وعلينــا التأقلم مع 
هذه الظروف، مشيرا الى أن 
االعداد بدأ في ٢١ اجلاري وهذه 
املباراة هــي الثانية لنا بعد 
مواجهتنا للصليبخات الثالثاء 
املاضــي، واخليــارات أمامنا 
خلوض مباريــات جتريبية 
كانت محدودة بســبب سفر 
معظم الفرق إلى خارج البالد.
وبــني دابس فــي حديث 
أن  «األنبــاء»  مــع  خــاص 

التضامن وقع مع ٥ محترفني 
أجانب هــم: املدافــع الغاني 
صامويــل ســارفو، والعــب 
الوسط النيجيري موسيس 

أوركوما، واملهاجمني املالي أبو 
بكر ديارا والنيجيري توني 
ايدجو، كمــا مت التجديد مع 
الهولنــدي رولينــي نوناتو 

قبل أيام. 
وكشــف أن دور املــدرب 
الصربي رادويكو افراموڤيتش 
«رادي» مع النادي ســيكون 

عبدالعزيز جاسم 

يســتأنف الفريــق األول لكرة 
القدم بنادي القادســية تدريباته 
اليوم في الكويت بعد العودة قبل 
يومني مــن القاهرة بعــد أن أقام 
معســكرا إعداديا ملدة أســبوعني 
خاض خالله ٥ مباريات ودية ضمن 
استعداداته النطالق الدوري املمتاز 

٢٥ الشهر اجلاري.
من جهته، أكــد مدرب الفريق 
ناصر الشطي أن األصفر استفاد 
بشكل كبير من املعسكر واملباريات 

التي خاضها في مصر على الرغم 
من أنها جميعهــا جاءت مع فرق 
من الدرجة الثانية بسبب انشغال 
فرق الدوري املمتاز، مشــيرا إلى 
أن املباريات كانت صعبة مع فرق 
تتميز باجلاهزية البدنية والفنية.

إلــى ذلــك، تعود فجــر اليوم 
بعثــة الفريق األول لكــرة القدم 
فــي كاظمــة من معســكر صربيا 
التدريبات  بعــد أســبوعني مــن 
واملباريــات الودية أقامها الفريق 
بشــكل مكثف في بلغــراد، حيث 
كانت آخر الوديــات أمام الظفرة 

اإلماراتي وخسر الفريق بثالثية 
دون رد، وسيســتأنف البرتقالي 

تدريباته غدا.
من جانــب آخر، متكن النصر 
من التغلب على فريق دبا الفجيرة 
اإلماراتــي ١-٠ وديا فــي صربيا 
سجله ناصر العجمي، وبعد املباراة 
مباشرة انتقل الفريق من مدينة 
زالبيتــور إلــى العاصمة بلغراد، 
حيث سيخوض مباراتني وديتني 
قبل العودة أمام فريق صربي ١٦ 
اجلــاري وفي ١٧ منــه أمام فريق 

اإلمارات.

توجه رئيس مجلس االدارة 
عبدالعزيز عاشــور بالشكر 
جلماهيــر الفريــق وأعضاء 
اجلمعيــة العمومية بالنادي 
علــى دعمهــم ومســاندتهم 
إلدارة النــادي، ولفت الى ان 
الشائعات التي تطول الالعبني 
أمر متوقع وليــس باجلديد 
مع بداية كل موســم لكن في 
الوقت نفسه لن ندعها تؤثر 
على سير العمل املستمر على 

قدم وساق.
وبشأن الالعبني املنتقلني 
مــن صفــوف االخضــر الى 
اندية اخرى، اوضح عاشور 
انهــم لم يخرجــوا دون علم 
االدارة او رغبــة منها بل مت 
التغاضي عنهم لعدة اسباب 
االبقــاء  وكان باســتطاعتنا 
عليهم لكــن العربي لم ولن 

مستشارا فنيا جلميع الفرق، 
وهو من وضع االستراتيجية 

العامة لنا. 
تأخر بداية اإلعداد 

مــن جهتــه، أكــد مــدرب 
التضامــن جمال القبندي أن 
بداية رحلة االعداد كانت قبل 
٣ أسابيع، وتأخرنا في بدايتنا 
بســبب عدم جاهزية ملعبنا 
وهو ما جعلنا نتوجه إلقامة 
أول ٨ حصص تدريبية على 
امللعب الفرعي لنادي النصر. 
وذكــر أن عــدم التجديد 
ملعظــم احملترفــني األجانب 
من املوســم املاضي بســبب 
رغبتهــم فــي احلصول على 
عــروض أفضل رغــم تقدمي 
النــادي عقــود أفضل  ادارة 
ولكــن في النهايــة كل العب 
حر في اختيار وجهته، مشيرا 
الى أن «العنيد» جدد فقط مع 
روليني، فيما يخوض البقية 
جتربتهم األولى في املالعب 

الكويتية. 
طموحات برقان 

بــدوره، كشــف مــدرب 

يظلــم اي العــب، وكل مــن 
انتقل عليه حتمل مسؤولية 
قراره ولهم منا كل االحترام 
والتقدير. وكشف عاشور عن 
التوقيع مع عدد من الالعبني 
احملليني املميزيــن واملتوقع 
لهم مســتقبل باهــر في كرة 
القدم الكويتية وسيتم االعالن 
عنهم قريبا، مبينا أن صفوف 
الفريــق األول باتت مكتملة 
مجددا الثقــة بالالعبني دون 
اســتثناء ومشيدا باملستوى 
العالي للمحترفني اخلمســة 

بالفريق.
إلى ذلــك، أصيب الالعب 
عبداهللا عمار بكدمة قوية أثناء 
اللقاء الودي األخير مع وفاق 
سطيف اجلزائري وستحدد 
فتــرة عالجه في وقت الحق 

بعد الفحوصات الطبية.

برقان، البرازيلي إميرسون 
طمــوح  عــن  ألكانتــارا، 
«الذهبي» في الوصول إلى 
الدوري املمتــاز وهو قادر 
على ذلــك نظرا ملا يراه من 
التدريبــات  الالعبــني فــي 
اليومية، مؤكدا أن مواجهة 
التضامن هي األولى للفريق 
فــي رحلة االعــداد، ولدينا 
الوقــت الكافي قبل انطالق 

املوسم اجلديد. 
تقييــم  أن  وأضــاف 
الالعبني اجلدد واختيارهم 
مت منذ شهر تقريبا وأردنا 
في اختيارهم عمل توليفة 
مناسبة وجعلهم «كمجموعة 

واحدة». 
وأوضح إميرسون، الذي 
سبق له العمل في السعودية 
واإلمارات، أن عقلية الالعب 
الكويتي متشابهة مع العبي 
اخلليج وال توجد فروقات 
كبيرة بينهم، ولكنني معجب 
مبــا أراه من العبــي برقان 
سواء داخل امللعب أو خارجه 
من التــزام وهو ما يجعلنا 
نركز علــى حتقيق أهدافنا 

التي وضعناها.

األخضر يتدرب غدًا بعد عودته من معسكر تونس

كاظمة يختتم معسكره بخسارة من الظفرة.. والنصر يعبر الفجيرة وينتقل إلى بلغراد

العربي قدم أداء جيدا أمام وفاق سطيف رغم اخلسارة  (املركز االعالمي بالعربي)

ملشاهدة الڤيديوصراع على الكرة بني العبي التضامن وبرقان في مواجهتهما الودية        (أحمد علي)

أبطال الرماية ينافسون في «السكيت» بدورة التضامن اإلسالمي
اختتم منتخبنا الوطني أللعاب 
القوى مشاركته في منافسات دورة 
ألعاب التضامن االسالمي اخلامسة 
املقامة فــي مدينة قونيــة بتركيا 
وتســتمر حتى ١٨ اجلاري، وذلك 
مبشاركة عبدالرحمن العازمي في 
مســابقة رمي الرمــح، حيث حقق 
املركز الرابع برقم شخصي جديد 
٦٨٫٤١ م، وحصل خالد املسعد على 
املركز الســادس في مسابقة القفز 
العالي مسجال ٢٫٠٩ م، وجاءت أمل 
الرومي في املركز احلادي عشر في 

سباق ١٥٠٠ م بـ ٤٫٣٦٫٥٧ دقيقة.
وتأهل أبطال منتخبنا الوطني 
للسباحة إلى الدور نصف النهائي، 
حيث ســجل راشــد الطرموم رقم 
كويتي جديد ٢٨٫٥٨ في منافسات 
٥٠ م صــدر وبلغ وليد عبدالرزاق 
الدور نصف النهائي في ١٠٠م فراشة 
بتسجيله ٥٥٫٤٣، كما تأهل سعود 
الشــمروخ فــي ٤٠٠ م حره بزمن 
٤٫١٤٫٦٥ د، وفيصــل التنــاك فــي 
منافسات ٢٠٠ م ظهر مسجال زمن 
وقدره ٢٫١٣٫٥٥ د، وبلغ فريق التتابع 
الــدور النهائــي ١٠٠x٤ عن طريق 
السباحني علي الزامل وعبدالعزيز 

الضويحي وراشد الطرموم وسعود 
الشمروخ.

إلى ذلك يتطلع منتخبنا الوطني 
لرمايــة «ســكيت» اليــوم إلكمال 
مسيرة التألق، بعد ختام منافسات 
(تراب) بإحراز اربع ميداليات بواقع 
ذهبيتني وفضيتني، وتسجيل املزيد 
من اإلجنــازات عن طريــق الرماة 
البطل األوملبي عبداهللا الرشــيدي 
ومنصور الرشــيدي وعبدالعزيز 
الســعد، والراميات إميان الشماع 

وأفراح محمد وفاطمة الزعبي.
وكانت حصيلة امليداليات التي 
أحرزها العبونا: ٣ ميداليات ذهبية 

و٣ فضيات وبرونزيتني.
وفي جانب متصل، قامت األمني 
العام املســاعد للشــؤون اإلدارية 
واملالية للجنة األوملبية اإلماراتية 
عــزة بنت ســليمان بتكرمي عضو 
مجلــس إدارة اللجنــة األوملبيــة 
الكويتيــة فاطمة حيــات لدورها 
الرائد في تطوير الرياضة النسائية 
اخلليجية بحضــور رئيس الوفد 
الشيخ جابر ثامر اجلابر وامللحق 
اإلعالمــي للبعثــة الكويتية جناة 

الصايغ.  

السباحة إلى األدوار النهائية.. و«القوى» يختتم مشاركته

السباحة جنحت في التأهل لألدوار النهائية عبداهللا الرشيدي ينافس اليوم في رماية «سكيت»


