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في ذهاب دور الـ  32من كأس الملك محمد السادس

األخضر يعود لـ«البطولة العربية» عبر بوابة
االتحاد السكندري ...الليلة
كتب �أمين الدرديري:

• جانب من تدريبات االزرق

جوزاك ينتظر اكتمال صفوف «األزرق»
�أج��رى منتخب الكويت الوطني
لكرة القدم اول ام�س ال�سبت �أول
تدريباته للمواجهة املرتقبة مع
منتخبي نيبال و�أ�سرتاليا يومي 5
و� 10سبتمرب املقبل �ضمن ت�صفيات
ك�أ�سي العامل و�آ�سيا.
وي��وا���ص��ل املنتخب تدريباته
اجلماعية منتظرا اكتمال العدد
عقب نهاية مناف�سات ك�لا من
الكويت وال�ساملية والعربي يف
البطولة العربية من اجل تواجد
كل الالعبني ما يتيح للمدير الفني

وج��ه��ازه امل��ع��اون العمل ب�شكل
اف�ضل وحماولة عالج ال�سلبيات
التي كانت قد ظهرت يف الفرتة
ال�سابقة وحتديدا يف بطولة غرب
ا�سيا التي انتهت بخروج االزرق
من املربع الذهبي �أم��ام حامل
اللقب البحرين.
وقال االحتاد الكويتي لكرة القدم
يف بيان له �إن التدريبات جرت يف
ملعب عبدالرحمن البكر ا�ستعدادا
للت�صفيات امل�شرتكة امل�ؤهلة
لنهائيات ك�أ�س العامل  2022يف

قطر وك�أ�س �آ�سيا  2023يف ال�صني.
وكانت القرعة التي �أجريت يف
مقر االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم
بالعا�صمة املاليزية كواالملبور
يف يوليو املا�ضي و�ضعت منتخب
الكويت يف املجموعة الثانية �إلى
جانب �أ�سرتاليا والأردن وال�صني
تايبيه والنيبال.
وجترى الت�صفيات بطريقة الدوري
املجز�أ من مرحلتني و�ستقام خالل
الفرتة من � 5سبتمرب  2019وحتى
 9يونيو .2020

الشريدة يرحب بالوفد المصري
في ملعب علي صباح السالم

يد�شن اليوم الفريق الأول لكرة
القدم بالنادي العربي عودته �إلى
مناف�سات البطولة العربية بعد
غياب قارب على ال�ست �سنوات عن
�آخر ظهور للأخ�رض يف هذه الك�أ�س
االقليمية للأندية عندما ت�أهل
�إلى املباراة النهائية �أمام احتاد
العا�صمة اجلزائري  2013وخ�رس
بثالثة �أهداف لهدفني.
ويلتقي الأخ����ضر ال��ي��وم �ضيفه
امل�رصي فريق االحتاد ال�سكندري
يف الثامنة وال��رب��ع م�ساء على
ا�ستاد �صباح ال�سامل يف ذهاب
دور الـ  32من ك�أ�س امللك حممد
ال�ساد�س.
ودخل العربي مع�سكرا مغلقا يف
فندق رادي�سون -بلو ا�ستعدادا
ل��ل��م��ب��اراة املرتقبة ال��ت��ي تعد
الظهور الر�سمي الأول للمدرب
اال���س��ب��اين خ���وان مارتينيز مع
الأخ�رض ،وكذلك املحرتفني اجلدد
والتعاقدات املحلية على ر�أ�سها
في�صل عجب وحمد امان.
ورك���ز امل����درب اال���س��ب��اين خالل
ال��ف�ترة املا�ضية على اجلوانب
الفنية والبدنية من �أجل حتقيق
نتيجة جيدة ت�ساعد الفريق يف
مباراة االياب التي �ستقام يف مدينة
الإ�سكندرية من اج��ل جت��اوز هذا
الدور �إلى مرحلة املجموعات .
وخا�ض العربي مع�سكرا خارجيا
ب�إ�سبانيا �أج���رى خ�لال��ه ع��دد ًا
من املباريات ال��ودي��ة مع فرق
ا�سبانية واختتمها بعد عودته من
املع�سكر بلقاء االهلي البحريني
والذي انتهى بفوز الأخ�رض بثنائية
نظيفة.
م���ن ج��ان��ب��ه ي�����س��ع��ى ال�ضيف
امل�رصي �إلى حتقيق �أف�ضل نتيجة
ايجابيةت�ساعده يف لقاء الإياب
ال��ذي �سيقام على �أر�ضه،وذلك
ح�سب ما جاء على ل�سان رئي�س
النادي حممد امل�صيلحي.
وهذا هو اللقاء الر�سمي الأول الذي

• مارتينيز في اختباره الرسمي األول مع العربي اليوم

يجمع النادي العربي مع �أي فريق
م�رصي حيث مل يلتق من قبل يف �أي
منا�سبة ر�سمية.
ويف �سياق مت�صل �أعلنت جلنة
احل��ك��ام ب��االحت��اد العربي لكرة

ال��ق��دم ع��ن طاقم التحكيم الذي
�سيدير لقاء االحت��اد ال�سكندرى
والعربي.
وي��دي��ر اللقاء احلكم ال�سعودى
حممد الهوي�ش ويعاونه ال�سعودي

عمر ال�شمري م�ساعد �أول والإماراتى
�سبيت عبيد حكم م�ساعد تاين
والإماراتى عمر �آل علي حكم ًا رابع ًا
ويراقب املباراة البحريني جنم
يو�سف.

كنكوني وحبيتر وحربي يغادرون كاظمة

• الشريدة خالل زيارته لفريق االحتاد

زار خالد ال�رشيدة رئي�س نادى
ال��ن����صر م���ران ف��ري��ق االحت��اد
ال�سكندري يف نهاية تدريب
ال��ف��ري��ق ا���س��ت��ع��داد ًا ملواجهة
فريق نادي العربي اليوم يف
ذهاب دور الـ 32من مبارايات
البطولة العربية للأندية
«ك���أ���س حممد ال�����س��اد���س ملك
املغرب».
وا���س��ت�����ض��اف ن����ادى الن�رص
ت��دري��ب��ات زع��ي��م الثغر التي

�أجريت ،وعقد ال�رشيدة جل�سة
مع حممد م�صيلحي رئي�س نادي
االحتاد و �إ�سماعيل حممد رئي�س
البعثة و �إبراهيم �شعبان ع�ضو
املجل�س لتوطيد العالقات بني
الناديني.
وحر�ص م�صيلحي على تبادل
احلديث مع الالعبني واجلهاز
ال��ف��ن��ي حت���ت ق���ي���ادة طلعت
يو�سف املدير الفني للفريق
لالطمئنان على جاهزيتهم قبل

لقاء العربي.
وع��ق��د طلعت يو�سف املدير
الفني لالحتاد جل�سات مكثفة
مع العبيه وطالبهم بالرتكيز
ال�شديد كما حر�ص على م�شاهد
بع�ض املباريات للفريق و�رشح
نقاط القوة وال�ضعف للعربي
يف حما�رضات مكثفة.
وي�����ش��ارك ف��ري��ق االحت����اد يف
ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��رب��ي��ة للمرة
الثانية على التوايل.

قال املن�سق االعالمي للفريق الأول لكرة القدم بنادي
كاظمة يو�سف كاظم ان الثالثي الدويل يف �صفوف
الربتقايل ح�سني كنكوين ،وحمد احلربي ،وعمر
احلبيرت� ،سيغادرون املع�سكر � 28أغ�سط�س احلايل.
لالن�ضمام لتدريبات منتخب الكويت ا�ستعدا ًدا خلو�ض
الت�صفيات الآ�سيوية املزدوجة وامل�ؤهلة لك�أ�س
العامل  ،2022وك�أ�س �آ�سيا  ،2023حيث يرتبط
الأزرق مبواجهة يف اخلام�س من ال�شهر املقبل �أمام
نيبال ،و�أمام �أ�سرتاليا  10من نف�س ال�شهر.
جدير بالذكر �أن كاظمة خا�ض �أولى مواجهاته الودية
يف مع�سكر �رصبيا �أمام زالتيبور وتعادل  ،1/1حيث
�سجل للربتقايل املحرتف الربازيلي اجلديد برونو
باولو.
وكان قد خا�ض كاظمة �أم�س الأحد ،ثاين مبارياته
الودية يف مع�سكره ب�رصبيا ،وذلك عندما حل �ضيفًا
على بارتيزان ال�رصبي.
وقال املن�سق الإعالمي للربتقايل يو�سف كاظم �إن
اجلهاز الفني بقيادة املدرب ال�رصبي بوري�س بونياك
�سعى خلو�ض مباريات ودية قوية من �أجل ال�صعود
مب�ستوى الفريق.
ويناف�س بارتيزان يف بطولة دوري �أبطال �أوروبا،
وي�ضم ب�ين �صفوفه ع��دة عنا�رص م��ن الالعبني
الدوليني.

• حبيتر مير بالكرة من دفاع اجلهراء في لقاء سابق

منها خمس بطوالت لفئة العمومي

رزنامة مزدحمة لبطوالت

الطائرة بالموسم المقبل
كتب يحيى �سيف:

• الكويت وكاظمة يلتقيان بكأس السوبر

ا�ستعدادا للمو�سم املقبل ا�صدر
احت���اد ال��ك��رة ال��ط��ائ��رة رزنامة
البطوالت التي يعتزم تنظيمها يف
املو�سم املقبل علي م�ستوى جميع
املراحل ال�سنية و�أبلغ الأندية عن
ا�سماء البطوالت و�رشوط ت�سجيل
ف��رق��ه��ا ب�شكل ر���س��م��ي وي��زدح��م
برنامج م�سابقات االحتاد بالعديد
من املناف�سات بهدف حتقيق اكرب
قدر من االحتكاك واكت�ساب اخلربة
و�صقل املهارات الفردية لالعبي
االن���دي���ة مب��ا ينعك�س ب�صورة
ايجابية على اختيارات االجهزة
الفنية للمنتخبات الوطنية.
وع��ل��ى م�ستوى ال��درج��ة الأول���ى
ينظم االحتاد خم�س بطوالت ويبد�أ
ببطولة االحت���اد لفرق الدرجة
الأول���ى ويليها بطولة ال��دوري
العام وم�سابقة الكا�س وبطولة
النخبة وه��ي م�سابقة م�ستحدثه
للمو�سم املقبل ويناف�س فيها

الفرق الأربعة الأوائ��ل يف بطولة
الدوري وين�ضم اليهم فريقان يتم
اختيارهما من قبل االحت��اد وفق
��شروط معينة وينطلق املو�سم
ب��ب��ط��ول��ة ك��ا���س ال�سوبرلفرق
العمومي وتقام بني بطلي الدوري
والك�أ�س املو�سم املا�ضي .
وتنح�رص بطوالت ف��رق ال�شباب
حتت � 19سنة بني بطولة الدوري
العام وكا�س االحتاد ومثلهم لفئة
النا�شئني واال���ش��ب��ال كما ينظم
االحت���اد ال���دوري ال��ع��ام ل�صغار
ال�سن حتت � 12سنة وتدخل جميع
البطوالت امل��ذك��ورة �ضمن نقاط
كا�س التفوق العام با�ستثناء كا�س
النخبة لفئة العمومي
وي�سمح االحتاد بت�سجيل  18العبا
يف فرق الدرجة االولى باال�ضافة
ال��ى الع��ب حم�ترف ونف�س العدد
يف ف��رق ال�شباب حت��ت � 19سنة
والنا�شئني حت��ت � 16سنة و25
العبا لال�شبال حتت  14و 40العبا
مل�سابقات ال�صغار.

