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وفد منتخب الكويت أللعاب القوى للناشئني 

ت��وج��ه وف���د منتخب الكويت 
أللعاب القوى للناشئني إلى تركيا 
إلقامة معسكر تدريبي استعدادا 
للمشاركة ف��ي البطولة العربية 
السابعة للناشئني امل��ق��ررة في 
تونس في الرابع من يوليو املقبل 

وتستمر أربعة أيام.
وق���ال رئ��ي��س ال��وف��د امل��ش��ارك 
رئيس االحت���اد الكويتي أللعاب 
القوى سيار العنزي أم��س األحد 
ان الوفد املشارك في هذا املعسكر 
ال���ذي يستمر ح��ت��ى 30 اجل���اري 
يتكون م��ن 16 العبا ف��ي مختلف 
منافسات املضمار وامل��ي��دان لهذه 
ال��ري��اض��ة إض��اف��ة إل��ى اجلهازين 

الفني واإلداري.
وأض���اف العنزي أن الالعبني 
املشاركني في املعسكر والبطولة هم 
سيد أسامة ويوسف العازمي وعمر 
صالح وبدر محمد وحسني اجلدي 
وه��اش��م ع��دن��ان وخ��ال��د الشمري 
وص��ال��ح ال��ع��ل��ي وب����راك املكيمي 

وع��ب��دال��ع��زي��ز اجل��ارك��ي ومحمد 
ع��ب��اس وع��ل��ي ط���الل وع��ب��دال��ل��ه 
الزنكوي وبدر الدوسري وسلمان 

املاص وهادي أنور.
وأكد حرص االحتاد على تقدمي 
كل أوجه الدعم واالهتمام بالالعبني 
الصغار من مختلف الفئات العمرية 
السيما في إتاحة الفرصة أمامهم 
للمشاركة في البطوالت اخلارجية 
ال���ت���ي مت��ن��ح��ه��م خ���ب���رات مهمة 
مشيرا إل��ى أن الالعبني الناشئني 
هم مستقبل رياضة ألعاب القوى 
الكويتية واالهتمام بهم يصب في 

مواصلة اإلجنازات الرياضية.
وأع��رب عن أمله في جن��اح هذا 
املعسكر بإعداد وجتهيز الالعبني 
بأفضل ص��ورة خلوض غمار هذه 
البطولة القوية التي تشهد مشاركة 
معظم املنتخبات العربية موضحا 
أن املعسكر يشكل فرصة كبيرة 
لتطوير مستوى العبي املنتخب 

املتميزين.

خيطان يصرف النظر عن ضم راؤول
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التضامن يكمل ِعقد احملترفني 
للموسم اجلديد

أكمل التضامن عقد احملترفني استعداًدا ملنافسات املوسم 
اجلديد، حتت قيادة املدرب الصربي باركوف، والذي حل بدياًل 

ملواطنه رادي.
وجنح التضامن في نهاية املوسم املاضي البقاء بني أندية 

املمتاز، بعد تغلبه على اجلهراء في اجلولة األخيرة.
وضمت قائمة أبناء الفروانية من احملترفني الثنائي البرازيلي 
ألكس هانز، وجوليوم هيرم، إلى جانب الغاني ستيفن بادو، 

واإليفوراي هيرمان كواو، والليبي محمد عبدالناصر.
ويجيد هانز في اخلط اخللفي، وهو ما ينسحب على الغاني 
بادو، فيما عبدالناصر، وجوليوم هيرم في خط الوسط، وكواو 
في الهجوم. ويتطلع التضامن إلى إبرام بعض الصفقات احمللية، 
حيث رص��دت إدارة النادي ع��دًدا من الالعبني يتقدمهم هداف 

الفريق فيصل عجب.
وتضم صفوف أبناء الفروانية بعض األسماء املميزة من بينهم 
الالعب راش��د املطيري، ويوسف العنيزان، والالعب الصاعد 
مشعل الشمري. جدير بالذكر أن التضامن استعان بعضو 
مجلس اإلدارة فهد دابس ليتولى ملف الكرة، وذلك بعد النجاح 

الذي حققه مع مراحل الناشئني في السنوات السابقة.

االحتاد القطري يحشد 
اجلاليات العربية لدعم 

»العنابي« في كوبا أمريكا
حرص االحتاد القطري لكرة القدم، خالل األيام املاضية على 
حشد اجلاليات العربية مبدينة ريو دي جانيرو البرازيلية 
مل��ؤازرة العنابي، أمام باراجواي، في أولى مباريات الفريقني 
ببطولة ك��أس أمم أمريكا اجلنوبية )ك��وب��ا أمريكا 2019( 
ب��ال��ب��رازي��ل. وتترقب اجلماهير العربية عموما والقطرية 
باألخص، الظهور األول للعنابي بطل آسيا 2019 في النسخة 

رقم 46 من كوبا أمريكا املقامة في البرازيل.
ويشارك املنتخب القطري، حاله كحال املنتخب الياباني، 
في كوبا أمريكا بدعوة من احتاد أمريكا اجلنوبية لكرة القدم 
)كومنيبول(، وسيتنافس العنابي ضمن املجموعة الثانية مع 

منتخبات األرجنتني وكولومبيا وباراجواي.
ومن أجل حتفيز الالعبني على تقدمي مستويات مميزة والظهور 
بأفضل صورة لبطل القارة اآلسيوية، حرص االحتاد القطري 

على حشد اجلماهير العربية للحضور إلى ملعب ماراكانا.
وكشف خالد مبارك الكواري، مدير إدارة التسويق واالتصال 
باالحتاد القطري، أنه مت وضع خطة تسويقية وإعالمية مكثفة 
للترويج ملباريات العنابي عن طريق فريق عمل حضر منذ وقت 
مبكر إلى مدن البرازيل التي تستضيف مبارياته وهي ريو دي 

جانيرو وساو باولو وبورتو أليجري.

رئيس التعاون يحسم مستقبل 
احملترفني األجانب

أك��د محمد القاسم رئيس ن��ادي التعاون، املتوج بكأس خادم 
احلرمني الشريفني في املوسم املنقضي، أن ناديه لن يفرط في أي من 

محترفيه األجانب.
وحتدث القاسم عن موقف احملترف الكاميروني لياندر تاوامبا، 
مشددا على أن األخير مستمر مع الفريق، رغ��م ما يثار في اآلون��ة 

األخيرة، حول اقتراب رحيله عن التعاون.
وأضاف القاسم في حديث تليفزيوني، أن ناديه يواجه إحراجا في 
التنازل عن أحد احملترفني األجانب، بعد أن مت تخفيض العدد إلى 7 
العبني، وهو األمر الذي يعكفون على دراسته حاليا مع املدير الفني 

للفريق.
وأوضح رئيس التعاون أنهم يسعون حاليا إلى توفير االستقرار 
للفريق ودعمه، خاصة أن��ه ينتظرهم استحقاق آسيوي مهم، في 

املوسم املقبل.
واعترف القاسم أن ناديه تلقى عروضا لضم مهاجم الفريق الشاب 
عبدالفتاح آدم، لكنهم يدرسون القرار مع اجلهاز الفني، مؤكدا ضرورة 
توافر البديل لالعب قبل املوافقة على رحيله، مضيفا: “إن لم جند 

البديل )املناسب آلدم(، سنرفض كل العروض”.

»أزرق« قوى الناشئني يعسكر في تركيا استعدادا للبطولة العربية

محمود اخلطيب

صرفت إدارة الكرة في نادي خيطان، النظر 
عن التعاقد مع املهاجم اإلسباني راؤول، الذي 
مت ترشيحه لالنضمام للفريق من قبل املدرب 

خوسيه.
وتوقفت املفاوضات مع الالعب الذي يعاني 
م��ن إص��اب��ة متنعه م��ن اللحاق بالفريق مع 

انطالق فترة اإلعداد. وحدد اجلهاز الفني لنادي 
خيطان، منتصف يوليو املقبل، موعدا النطالق 
برنامج اإلعداد، على أن يتم حسم ملف اخلروج 
ملعسكر خارجي من عدمه خالل الفترة املقبلة، 

وفًقا لتوافر امليزانية من عدمه.
وبدأت إدارة الكرة في تكثيف حتركاتها من 

أجل البحث عن مهاجم بديل لراؤول، إلى جانب 
حتركها الستقطاب محترف خامس يجيد في 

مركز اجلناح، وفقا لرؤية مدرب الفريق.
وك���ان خ��ي��ط��ان ق��د جن��ح ف��ي جت��دي��د عقد 
البرازيلي أوتافيو سيلفا، إلى جانب الغاني 

نيكوالس كوفي.
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»كاف« يختار اخلطيب سفيرًا
2019 لكأس األمم اإلفريقية 

أعلن نادي األهلي املصري أمس األح��د، أنه تلقى خطاباً 
من االحتاد األفريقي لكرة القدم “كاف” يخطره فيه باختيار 
رئيس مجلس إدارة النادي األهلي محمود اخلطيب، سفيراً 
لبطولة كأس األمم األفريقية التي تستضيفها مصر خالل 

الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.
وأشار األهلي إلى أن اختيار اخلطيب جاء باعتباره “أحد 
أساطير الكرة في أفريقيا.. وأول مصري يحصل على الكرة 

الذهبية كأفضل العب أفريقي عام 1983”.
وش��ارك اخلطيب في فوز منتخب مصر بلقب كأس أمم 
أفريقيا 1986 وفي وصول مصر ألوملبياد موسكو 1980 

وأوملبياد لوس أجنليس 1984.
وسجل اخلطيب 37 هدفاً لألهلي في بطوالت أفريقيا 
لألندية، كما ساهمت أهدافه في فوز األهلي بخمسة ألقاب 

أفريقية.


