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العربي يتدرب اليوم.. والعنزي ميدد ٣ مواسم
مبارك اخلالدي

يستأنف الفريق األول لكرة القدم بالنادي العربي تدريباته 
مساء اليوم على ستاد صباح السالم، وكانت بعثة الفريق قد 
عادت الى البالد فجر أول من امس السبت قادمة من تونس، 
حيــث أقيم معســكر األخضر اإلعدادي خلوض منافســات 

املوسم اجلديد.
ولعــب العربــي ٥ مباريــات ودية مع فرق تونســية 
وجزائرية، حيث فاز على فريق مرجان ٧-٠ وعلى فريق 
شبيبة القبائل اجلزائري ٢-١، وخسر من األفريقي التونسي 
٣-١ ومن فريق القســنطيني اجلزائــري بهدف دون رد، 
واختتــم مبارياتــه بلقاء قوي أمام فريق وفاق ســطيف 

وخسر بهدفني دون رد.
وفي جانب آخر، أعلن الالعب ســلطان العنزي متديد 
عقــده مع األخضر ملدة ٣ مواســم ليقطــع العنزي بذلك 
الطريق على األخبار التي مت تداولها بانتقاله الى الدوري 

(زين عالم)السعودي. جانب من تدريب سابق لفريق العربي  

الساملية يستأنف تدريباته غدًا.. ويلتقي الصليبخات اخلميس
هادي العنزي

يباشــر الفريــق األول لكرة 
القدم بنادي الســاملية تدريباته 
مساء غد الثالثاء على ستاد ثامر، 
وذلك بعد عودته من تركيا مساء 
أمس، وختام معسكره التدريبي 
بالتعــادل مــع فريــق اخلليــج 
الســعودي ٢-٢، وسجل هدفي 
السماوي البرازيلي أليكس ليما، 

والعراقي أسو رستم.
أن يخــوض  املقــرر  ومــن 
مبارياتــه  آخــر  الســماوي 
التحضيريــة اخلميــس املقبــل 
مــع الصليبخات، قبــل مواجهة 
التضامن في أولى مباريات الفريق 
في «دوري زين» للدرجة املمتازة 
٢٥ أغسطس املقبل. من جانبه، 

أبدى مدير الفريق بدر اخلالدي 
رضاه عن نتائج املعسكر التركي، 
وقال لـ«األنباء»:«لعبنا ٤ مباريات 
ودية قوية مع أندية ســعودية 
وتركيــة، أكدت جناح املعســكر 
التدريبــي للفريــق، ونأمــل أن 
يكون اجلهاز الفني بقيادة املدرب 
القدير محمــد إبراهيم قد متكن 
من حتضير الفريق فنيا وبدنيا 
بالصــورة التــي يرتضيها، كما 
نأمل أن ينعكس تطور السماوي 
خــالل الفترة املاضية إيجابا في 
مواجهات الدوري املمتاز»، مشيدا 
بانضباط الالعبني في التدريبات 
الصباحية واملسائية، وروحهم 
العالية خــالل املباريات الودية، 
وتعاونهم مــع اجلهازين الفني 

واإلداري.
جانب من مباراة السماوي واخلليج السعودي  

(املركز اإلعالمي بنادي الساملية)

برقان يلتقي «أزرق الشباب».. ويعسكر داخليًا
يحيى حميدان

يخوض فريق الكــرة بنادي برقان ثاني 
مبارياته التجريبية مســاء غد عندما يلتقي 
منتخبنا الوطني للشباب في اطار استعداداته 
للمشــاركة في دوري الدرجــة األولى املقرر 
له أن ينطلق ٢٨ اجلاري. وينتظر أن يلعب 
«الذهبــي» مباراة ثالثة وأخيرة أمام كاظمة 

يوم ٢٠ اجلاري.
ودخل برقــان في معســكر داخلي بأحد 
الفنادق مساء اول من أمس، على أن يستمر 
حتــى ٢١ اجلاري، ملنــح املــدرب البرازيلي 
إميرســون ألكانتارا ومســاعده نواف زياد 
فرصة تكثيف التدريبات من خالل احلرص 
على جتميع الالعبني ورفع درجة تركيزهم 
الذهنــي. وتبدو صفــوف «الذهبي» مكتملة 
في الوقت احلالي باســتثناء انتظار املهاجم 
األردني حمزة الصيفي املقرر أن يصل البالد 

(أحمد علي)اليوم لاللتحاق بتدريبات الفريق. برقان يستعد لدوري الدرجة األولى داخليا  

اللجنة التفقدية لـ«خليجي ٢٥»  تزور الكويت
زار الكويت امس وفد اللجنة التفقدية 
الحتــاد كأس اخلليج العربــي لكرة القدم 
لالطالع على استعدادات احتاد كرة القدم 
وجاهزيته الستضافة بطولة خليجي ٢٥ 
كدولــة بديلة وذلك في حال اعتذر العراق 

عن عدم استضافة البطولة.
 ويتــرأس الوفــد جاســم ســلطان 

الرميحي األمني العام الحتاد كأس اخلليج 
العربي في زيارة تستمر ملدة ثالثة أيام، 
تتــم خاللها زيارة املنشــآت الرياضية 
والفندقية واالجتماع مع االحتاد الكويتي 

لكرة القدم.
وتعتبر هذه الزيارة هي الثانية للكويت، 
حيث كانت الزيارة األولى في مارس املاضي.

«يد» الساملية يتعاقد مع التونسي ماوا
يعقوب العوضي

إدارة نــادي  اســتكملت 
الساملية إجراءات ضم العب 
الســاحلي واملنتخب  النجم 
التونسي لكرة اليد نورالدين 
ماوا رســميا، وذلــك تدعيما 
لصفوف فريق اليد األول في 
السماوي الذي سيشارك في 
البطولة العربية املؤهلة إلى 
كأس العالم لألندية «سوبر 
غلوب»، والتي ستقام في ١٧ 

سبتمبر املقبل في تونس.
وسيقيم الفريق معسكرا 
خارجيا في مصر في األول من 
سبتمبر ويستمر حتى ١٥ منه 
استعدادا للبطولة وسيغادر 
الى تونس مباشرة للمشاركة 

في البطولة.
ويعمــل اجلهــاز اإلداري 

هناك ثقة كبيرة في الفريق 
جيــدة،  نتائــج  لتحقيــق 
ولدينا العبني أكفاء على قدر 
املسؤولية، مشيرا إلى أن كرة 
اليد الكويتية بدأت باستعادة 
عافيتها على املستوى الدولي 

في الفترة األخيرة.

بقيــادة مديــر اللعبة محمد 
الصــالل علــى التعاقــد مع 
محترف آخر حيث توجد عدة 
سير ذاتية لالختيار من بينها.
وأكد الصالل أن املشاركة 
في البطولة العربية ستكون 
صعبة بــكل املقاييس ولكن 

الساملية يستعد للبطولة العربية لليد

«األلعاب الشتوية» ينّظم هوكي اجلليد للسيدات
أعلــن نــادي األلعــاب 
الشتوية الكويتي انه سينظم 
الدوليــة  الكويــت  بطولــة 
التطويريــة لهوكي اجلليد 
للسيدات في الفترة بني ٦ و١٢ 
نوفمبر املقبل مبشاركة ستة 
منتخبات عاملية وبإشــراف 
االحتاد الدولي لهوكي اجلليد 

.(IIHF)
وقال رئيس النادي فهيد 
العجمي ان البطولة ستضم 
لوكســمبورغ  منتخبــات 
واإلمــارات العربية املتحدة 

وإيرلنــدا وكولومبيــا وأنــدورا إضافة الى 
الكويت، معتبرا ان اســتضافة هذه البطولة 
القويــة تعــد جناحا للنــادي الذي يشــغل 
العضوية الكاملة في االحتاد الدولي للعبة.

وأضاف ان النادي بدأ استعداداته إلقامة 

البطولة بشكل مبكر لضمان 
جناحها، الســيما انها تلقى 
اهتماما خاصــا من االحتاد 
الدولــي للعبة، مشــيرا إلى 
ان النادي وبدعم من الهيئة 
العامــة للرياضــة ســيقوم 
املنتخــب  بإعــداد العبــات 
الوطنــي بأفضــل صــورة 

خلوض غمار البطولة.
ولفــت العجمــي إلــى 
ان النــادي حــرص علــى 
اســتضافة هــذه البطولة 
نظــرا لدورهــا املهــم في 
تطوير املســتويات الفنية لالعبات أزرق 
الهوكي وصقل مهاراتهن، مؤكدا ان النادي 
يولي الرياضة النسائية في جميع ألعابه 
الشتوية اهتماما كبيرا بجانب منافسات 

الرجال.

فهيد العجمي

بدر اخلالدي

طائرة الناشئني تلتقي تايبيه في «اآلسيوية»
يعقوب العوضي

يلتقي منتخبنا الوطني للكرة الطائرة 
للناشئني مع منتخب الصني تايبيه اليوم 
في الـ ٣٫٣٠ ضمن منافسات اجلولة األولى 
من بطولة كأس آسيا للناشئني املقامة في 
طهــران. وتضــم مجموعــة األزرق ايران 

والصــني والصــني تايبيــه، بينمــا تضم 
املجموعة الثانية الهند وكوريا اجلنوبية 
وتايلند. وكان أزرق الناشــئني قد استعد 
للبطولة عبر معســكر خارجي ألسبوعني 
بتركيا بقيادة املدرب الوطني خالد املطيري، 
خاض خالله ٦ مباريات ودية. وترأس الوفد 

جاسم الفيلكاوي.

«الرماية» تسعى إلى احلسم.. و«الكيك بوكسينغ» و«القوس والسهم» يستعدان للمشاركة

«السباحة» تنافس في ٥ نهائيات بدورة التضامن اإلسالمي اليوم

انطلقت منافسات منتخبنا الوطني للرماية 
امس في تصفيات الدور التمهيدي ملســابقة 
«سكيت» في دورة ألعاب التضامن اإلسالمي 
اخلامســة املقامة في مدينة قونيــة التركية 
وتستمر حتى ١٨ اجلاري، وشارك رماة وراميات 
السكيت بثالث جوالت من اصل خمس بواقع 
٢٥ طبقا لكل جولة، على ان تستكمل املنافسات 
اليوم بلعب اجلولتني املتبقيتني ملعرفة الالعبني 
الـــ ٨ املتأهلني للدور النهائي في مســابقات 

الرجال والسيدات.
واحتل البطل األوملبي عبداهللا الرشــيدي 
املركــز اخلامــس بتصويب ٧٢ طبقــا، بينما 
حصل منصور الرشــيدي على املركز الثاني 
عشــر بتصويب ٧١ طبقا، وجــاء عبدالعزيز 
السعد في املركز السادس عشر بتصويب ٧٠ 
طبقا. وفي مســابقة السيدات حصلت إميان 
الشــماع على املركز الســادس بتصويب ٦٨ 
طبقــا، وجاءت أفراح بن حســني فــي املركز 
الثامــن بتصويب ٦٥ طبقا، وفاطمة الزعابي 
في املركز العاشر بتصويب ٦٥ طبقا. ويتطلع 
منتخب رماية (سكيت) إلى زيادة غلة الكويت 
من امليداليات امللونة بعد تألق رماية (تراب) 

وحصدهم ٤ ميداليات بواقع ذهبيتني وفضيتني 
في املنافسات التي اختتمت األول من امس.

السباحة

وفي منافســات الســباحة يســعى العبو 
منتخبنا الوطني الى صعود منصات التتويج 
وحتقيق امليدالية األولى لهم في الدورة بعد 
ان بلغ ســعود الشــمروخ الدور النهائي في 
مســابقة ٢٠٠م حرة بتحقيقه زمن ١٫٥٥٫٤١د 
ومتكن الثنائي علي الزامل وفيصل التناك من 
تخطي منافسات نصف النهائي والوصول الى 
املرحلة النهائية لسباق ١٠٠م ظهر بتسجيل 
األول زمن ٥٩٫٧٢ ث والثاني ١٫٠٠٫٧٤د، وتأهل 
عبدالعزيز الضويحي الى نهائي ٢٠٠م متنوع 
بزمن ٢٫١٣٫٤٩ د، وأنهى راشد الطرموم مشاركته 
في ٢٠٠م صدر بخروجه من التصفيات بزمن 
٢٫٢٥٫٥٤د. وانتهــت منافســات اليــوم األول 
للسباحة بتســجيل الالعبة الرا دشتي رقما 
شخصيا وكويتيا جديدا (٣٥٫٧٩ ث) بعد ان 
جاءت في املركز الثامن في نهائي سباق ٥٠م 
صدر، كما سجل راشد الطرموم رقما شخصيا 
وكويتيا جديدا (٢٨٫٤٦ ث) وحصل على املركز 

اخلامس في سباق ٥٠م صدر، وفي نهائي سباق 
فريــق التتابع ١٠٠x٤ حصل منتخب الكويت 
على املركز السادس بزمن ٣:٢٩٫٤٤د، ويلعب 
وليد عبدالرزاق في نهائي سباق ١٠٠م فراشة، 
بعــد ان جاء في املركز الرابع بزمن ٥٤٫٤١ث، 

ضمن منافسات الدور نصف النهائي.
وصول الكيك بوكسينغ

إلى ذلك، وصــل منتخبنا الوطني للكيك 
بوكســينغ امس األحد الى تركيا اســتعدادا 
خلوض منافسات الدورة وضم الوفد الالعبني 
عبدالعزيــز مــراد وســعيد مــرزوق وجزاع 
احلســيني وســهام اخلريف واملــدرب أحمد 
القطان ومســاعده أحمد حياتــي ومن املقرر 

ان تنطلق تدريباته مساء اليوم.
كمــا انطلقت تدريبــات منتخبنا الوطني 
للقوس والسهم استعدادا للدخول الى منافسات 
الدورة، ويسعى العبو منتخبنا للظهور بأفضل 
صورة في مشــاركتهم األولى بالدورة عندما 
يلعب صباح اليوم كل من األبطال بدر الصالحي 
وعبداهللا مال اهللا وفيصل الرشيدي وعبداهللا 

طه وعبداهللا احلربي.


