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العربي يعسكر في البحرين
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القادسية يبحث خوض وديات في معسكره بقطر
ــد مساعد رئــيــس جــهــاز الكرة  أك
بنادي القادسية نــواف املطيري أن 
معسكر الفريق الــكــروي األول في 
العاصمة القطرية الدوحة الذي يقيمه 
الفريق استعداداً لنهائي كأس سمو 
ولــي العهد يسير على خير مايرام 
مشيدا مبواظبة وانتظام الالعبني 
في التدريبات التي تقام على فترتني 
صباحية ومسائية مضيفاً أن ادارة 
الــوفــد تسعى الستحصال موافقة 
بعض االندية القطرية القامة مباراة 
وديــة بــدالً عن مــبــاراة قطر القطري 
الذي اعتذر نظير ارتباطه مبنافسات 
كــأس أمير دولــة قطر فيما سيلتقي 
الفريق نظيره في ام صالل القطري 
في 23 يناير اجلاري على ملعب نادي 

الغرافة .
وشكر املطيري ادارة نــادي قطر 
ــاوة وحــســن االستقبال  ــف عــلــى احل

اللذين لقيهما وفد األصفر فضالً عن 
التعاون وتوفير ملعب للتدريبات 
ـــذي يصب  ـــر ال خـــالل املعسكر األم
في العالقة الوطيدة واألخــويــة بني 
الناديني كما شكر مجلس ادارة نادي 
القادسية برئاسة الشيخ خالد الفهد 
على االهتمام والتواصل الدائم مع 
ادارة الوفد وتسهيل كافة االجراءات 

والترتيبات الالزمة القامة املعسكر.
في ذات السياق فقد قامت ادارة 
الفريق بتقدمي درعـــاً تــذكــاريــاً إلى 
رئيس نــادي قطر الشيخ جاسم بن 
حمد آل ثاني تسلمه نيابة عنه املشرف 
العام على كرة القدم بالنادي سحيم 
بن خالد آل ثاني ، ودرعاً تذكارياً آخر 
إلــى العــب املنتخب القطري ونــادي 
القادسية السابق عادل خميس تقديراً 
ملا قدماه للوفد من اهتمام وتعاون 

تكرمي وفد القادسية في قطرطيلة أيام املعسكر.

حــدد العربي مدينة املنامة البحرينية، إلقامة 
معسكر تدريبي ملدة 10 أيام، بدءاً من اخلميس املقبل. 
وكــان اجلهاز اإلداري بالعربي بقيادة خالد علي 
ناصر، قرر إقامة معسكر خارجي منذ استالمه املهمة، 
قبل أيام، وبعد أن أفرزت االنتخابات األخيرة مجلس 

إدارة جديد بقيادة عبد العزيز عاشور.

وقال املنسق اإلعالمي للعربي عبدالرحمن الفوزان 
إن اجلهاز اإلداري باألخضر، حدد بعض املباريات 
الودية في معسكر البحرين، حيث سيواجه احلد، 
ـــرق. وأضـــاف أن املــبــاريــات الــوديــة القوية،  واحمل
ستكون فرصة لألخضر، الستعادة عافيته، بعد 
توقف مباريات الدوري املمتاز. ويحتل األخضر املركز 

اخلامس في جدول ترتيب أندية املمتاز، برصيد 19 
نقطة، وبفارق 8 نقاط عن املتصدر الكويت، و4 نقاط 
عن الوصيف الساملية. من جهة أخرى يواصل العربي 
تدريباته في الفترة احلالية، حتت قيادة املدرب حسام 
السيد، استعدادا ملواجهة الكويت في كأس االحتاد، 

واملقررة الثالثاء املقبل.

احتاد الطائرة: الدوري املمتاز الـ53 
يشهد مستوى مميزا

أكد رئيس االحتــاد الكويتي لكرة الطائرة 
وليد أمــان أن الــدوري املمتاز لكرة الطائرة 
ال53 الـــذي انطلق مــؤخــرا يشهد منافسة 
قوية بني جميع األندية متوقعا ظهور الفرق 
مبستويات جيدة مميزة وبروز عناصر واعدة.

وأعرب أمان في تصريح لـ »كونا« عن ثقته 
بــان الفرق املشاركة ستقدم أفضل ما لديها 
خالل البطولة قائال ان ذلك ظهر جليا خالل 
منافسات اجلولة األولى التي جرت منافساتها 

يوم اخلميس املاضي.
وشدد على ان ظهور األندية مبستوى مميز 
سينعكس ايجابا على املستوى العام للبطولة 
وعلى املنتخبات الوطنية بكل فئاتها كما 
سيسهم بتدعيم قاعدة الالعبني مطالبا األندية 
سواء املمتازة أو األولى مبنح الوجوه الشابة 
والالعبني الواعدين فرصة الظهار ما لديهم من 
قــدرات لصقل مواهبهم بالبطوالت ومختلف 

املسابقات.
وأوضح أمان أن البطولة التي انطلقت يوم 
اخلميس شهدت فوز الكويت على التضامن 
بثالثة اشواط لشوط واحد فيما تفوق كاظمة 
على العربي بثالثة أشــواط مقابل ال شيء 
مبينا انه في ختام مباريات األسبوع األول 
فاز القادسية بصعوبة على اجلهراء وبنتيجة 

ثالثة أشواط لشوط واحد.

وقال انه من املقرر ان تختتم مرحلة الذهاب 
في بطولة هذا املوسم في 12 فبراير املقبل وأن 
تبدأ مرحلة االياب في 19 من نفس الشهر على 

أن تختتم البطولة في 26 مارس املقبل.
وكـــان مــوســم )الــطــائــرة( انطلق بإقامة 
)بطولة االحتــاد( التصنيفية التي تأهل منها 
الــى الـــدوري املمتاز الفرق اصحاب املراكز 
الستة االولــى وهــي حسب الترتيب الكويت 
ــراء والعربي  ــه وكــاظــمــة والــقــادســيــة واجل
والتضامن.واقيمت بطولة الدوري في السابق 
52 مرة نال لقبها القادسية 22 مرة وكاظمة 
15 مرة والكويت 10 مرات فيما فاز العربي 

اربع مرات واجلهراء مرة واحدة.
ويدخل نــادي كاظمة بطولة هــذا املوسم 
وهو يحمل لقبها للموسم املاضي بعد فوزه 
على الكويت في املباراة النهائية بنتيجة )3 
- 2(.وكانت السنوات االخيرة شهدت منافسة 
قوية بني الكويت وكاظمة على حصد القاب 
كرة الطائرة في ظل ابتعاد القادسية والعربي 

عن مشهد التتويج بااللقاب.
ويحسب للبرتقالي )كاظمة( واالبيض 
)الكويت( استقرار االجهزة الفنية وتشكيلة 
الالعبني ما ساعد الفريقني على االستمرار 
ــرة الطائرة  مبستوى ثــابــت فــي بــطــوالت ك

الكويتية.

بيراميدز يواصل مطاردة الزمالك 
على صدارة الدوري املصري

جنح فريق بيراميدز في حتويل تأخره 
بهدف أمــام طالئع اجليش إلــى الفوز 1-3 
ــوي السبت، ضمن  على إســتــاد الــدفــاع اجل
اجلولة 20 من الدوري املصري املمتاز لكرة 

القدم.
وتقدم إسالم جمال بهدف لطالئع اجليش 
في الدقيقة 16 لكن بيراميدز رد بثالثة أهداف 

عن طريق أحمد أمين منصور ومحمد مجدي 
قفشة ومصطفى محمد باخلطأ في مرماه في 

الدقائق 37 و55 و87.
وارتفع رصيد بيراميدز إلى 38 نقطة في 
املركز الثاني بفارق ثالث نقاط عن الزمالك 
املتصدر وجتمد رصيد طالئع اجليش عند 24 

نقطة في املركز السابع.

غروس: الزمالك يستحق التأهل لدور املجموعات بالكونفيدرالية
ـــد املـــديـــر الــفــنــى للفريق  أك
األول لكرة القدم بنادي الزمالك 
املصري، السويسري كريستيان 
غـــــروس، أن فــريــقــه اســتــحــق 
الصعود لدور املجموعات بكأس 
الكونفيدرالية األفريقية عقب 
فوزه على احتاد طنجة املغربي 
3-1 السبت فى إياب دور الـ 32 

املتكرر للبطولة.
وقــال غــروس في تصريحات 
صحافية إن »املباراة أمام احتاد 
طنجه كانت صعبة والزمالك 
ـــام فريق  لــعــب بشكل طــيــب أم

جيد«.
ــه سعيد بالفوز  ـــح أن وأوض
على طنجة بثالثة أهــداف لهدف 
ــــدور املــجــمــوعــات  والـــتـــأهـــل ل

بالبطولة، وكذلك سعيد من أجل 
اجلماهير واإلدارة التى حرصت 
على دعم الالعبني واجلهاز الفنى 

بقوة.
وأكد أن مباراة بيراميدز التى 
يخوضها الزمالك اخلميس املقبل 
ــري مهمة مثل  ــص بـــالـــدوري امل
أي مــبــاراة فــي مــشــوار الفريق 

بالبطولة.
وعن أداء مهاجم الفريق عمر 
السعيد فى مباراة طنجة، أوضح 
غـــروس، أنــه سجل هــدفــاً وأدى 
بشكل مميز، كما أن املغربي حميد 
أحداد مت االستقرار علي تواجده 
فــي املــبــاراة وأدى بشكل جيد 
وقــوي وال بد من منحه فرصته 

في الفترة املقبلة. فرحة يوسف أوباما العب الزمالك بهدفه في مرمى احتاد طنجة


