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الغيني إسماعيل بانجورا

خارج حسابات القادسية

• ثالث ميداليات ذهبية وف�ضية وبرونزية للكويت يف اليوم الثالث لبطولة غرب ا�سيا للنا�شئني

«الكويت» يحقق  7ميداليات

ببطولة غرب آسيا في ألعاب القوى
ت��اب��ع منتخب �أل��ع��اب القوى
للنا�شئني ح�صد امليداليات
يف اليوم الثالث لبطولة غرب
�آ�سيا يف العاب القوى وحقق
�شباب الكويت ذهبية وف�ضية
وب��رون��زي��ة لريفعوا ر�صيدهم
الى �سبع ميداليات هي ذهبيتان
واربع ف�ضيات وبرونزية .وقال
مدير واداري الفريق فالح �صنيدح
العجمي اان امليدالية الذهبية
جاءت عن طريق الالعب عبدالله

حممد يف م�سابقة قذف القر�ص
حمققا م�سافة  68.49مرت وحقق
زميله ها�شم العلي يف م�سابقة
الوثب العايل ف�ضية امل�سابقة
برقم �شخ�صي جديد قدره 99.1
مرت ًا .وا�ضاف العجمي ان الالعب
�صالح ال�صدر اختتم ميداليات
اليوم الثالث بربونزية قذف
القر�ص حمققا م�سافة 26.44
م�شيدا بالروح العالية للوفد
وا���ص�راره على حتقيق �أف�ضل

الأرقام والنتائج.
وا���ش��اد العجمي ب��ه��ذا االجن��از
متمنيا من القائمني على الريا�ضة
الكويتية زي���ادة دع��م االلعاب
الفردية التي حتقق اجن��ازات
كما �شكر الهيئة العامة للريا�ضة
ومديرها العام ونائبه.
يذكر ان املنتخب الكويتي �شارك
بـ  13العبا يف البطولة التي
تناف�س فيها منتخبات  10دول
واختتمت م�ساء ام�س االحد.

شبيب الخالدي :غيابي عن معسكر
كاظمة لظروف خاصة
ك�شف مهاجم كاظمة� ،شبيب اخلالدي� ،سبب غيابه
عن م�صاحبة الربتقايل �إلى مع�سكر �رصبيا ،قائال
�إن غيابه يعود لـ«ظروف خا�صة» ،م�شريا �إلى �أنه
�سيتواجد يف �رصبيا حال انتهت هذه الظروف.
وا�ستبعد اخلالدي ال��ذي انتقل قبل مو�سمني من
ال�ساحل ل�صفوف الربتقايل ،وجود �أي خالف مع
�إدارة كاظمة �أو املدرب بونياك.
وكان اخلالدي قد تعر�ض لإ�صابة يف الركبة� ،أثناء
تواجده مع املنتخب ،قبل امل�شاركة يف بطولة غرب
�آ�سيا ،لتخلو قائمة الأزرق من ا�سمه يف مناف�سات

خرج املهاجم الغيني �إ�سماعيل
باجنورا من ح�سابات اجلهاز
الفني للقاد�سية بقيادة املدرب
الإ�سباين بابلو فرانكو ،الذي
ط��ال��ب ب����ضرورة البحث عن
مهاجم ب�إمكانات �أف�ضل لقيادة
ه��ج��وم الأ���ص��ف��ر يف املو�سم
اجلديد.
وكان باجنورا « 34عاما» ،قد
تواجد منذ فرتة يف تدريبات
الأ���ص��ف��ر ،وخ�ضع لربنامج
ت�أهيلي على �أم��ل تدعيم خط
الهجوم.
وت�شهد �صفوف الأ�صفر يف الوقت
احلايل تواجد  4حمرتفني هم
الربازيلي رونينهو ،الغاين
ر�شيد �سوماليا ،ومواطنه
�أت��ي��ن��ج��ا ،وال�����س��وري �أحمد
الأحمد «علي�ش».
من جهة �أخ��رى ،قرر اجلهاز
الفني االكتفاء باملباريات
الودية الثالث التي خا�ضها
الأ���ص��ف��ر �أم�����ام ال�ساحل،
والن�رص ،والريموك ،على �أن
ت�ستمر التدريبات يف �صورتها
العادية على ملعب النادي،
وحتى موعد امل��غ��ادرة �إلى
كرواتيا الأربعاء املقبل لبدء
امل��رح��ل��ة الثانية م��ن فرتة
الإعداد.
جدير بالذكر �أن القاد�سية
ي�����ش��ارك يف امل��و���س��م احلايل
بك�أ�س االحتاد الآ�سيوي ،فيما
جرى ا�ستبعاده من الظهور يف
ك�أ�س حممد ال�ساد�س للأندية
الأبطال ب�سبب عقوبة �إدارية
من جلنة االن�ضباط باالحتاد
العربي.

• ا�سماعيل باجنورا

تعاقد مع الصربي نوفاجافيتش لقيادة الفريق

«يد الشباب» ضم البلوشي حارس الجهراء

البطولة.
ويف �سياق مت�صل ،و�صل وفد كاظمة �إلى �رصبيا،
حيث من املقرر �أن يخو�ض ع�رص اليوم �أول تدريباته
هناك.
وقال املن�سق الإعالمي للفريق ،يو�سف كاظم� ،إن
وفد الربتقايل �ضم  25العبا� ،إلى جانب �أع�ضاء
الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.
و�أ�ضاف �أن النادي اتفق على خو�ض  6مباريات ودية
خالل املع�سكر ،من بينها مواجهة قوية مع النجم
الأحمر ال�رصبي.

• لقاء �سابق لل�شباب والفحيحيل

كتب يحيى �سيف:
يف �إطار ا�ستعدادات الفريق الأول
لكرة اليد يف نادي ال�شباب خلو�ض
مناف�سات املو�سم اجلديد تعاقدت
�إدارة ال��ن��ادي م��ع ح��ار���س مرمي
اجل��ه��راء عي�سى البلو�شي ملدة
مو�سم واحد (انتقال حر) لين�ضم
ال��ى ت�شكيلة الفريق يف حرا�سة
مرمي بدوري الدمج وبطولة ك�أ�س

• �شبيب اخلالدي يف لقاء �سابق مع كاظمة

االحتاد املقبلتني.
وق��ررت �إدارة النادي التعاقد مع
احل��ار���س البلو�شي لأهمية هذا
املركز ال��ذي ميثل ن�صف الفريق
يف كرة اليد حيث يقوم حار�س
امل��رم��ي ب���دور �أ���س��ا���س��ي يف دعم
الهجوم وحت�صني الدفاع بالإ�ضافة
�إلى التعاون مع زمالءه يف تنفيذ
ال��ه��ج��م��ات ال����سري��ع��ة امل��رت��دة
والت�صدي لالنفرادات حيث ميثل

البلو�شي �إ���ض��اف��ة ج��ي��دة لفريق
ال�شباب مبا ميلكه من �إمكانيات
بدنية وق��درات فنية و�رسعة رد
الفعل وهي احد العنا�رص الأ�سا�سية
ال��ت��ي يتحلى بها ح��را���س مرمى
اليد.
وعلى ال��رغ��م م��ن �أن ال�شباب مل
يتمكن من الت�أهل للدوري املمتاز
م��ع اخلم�سة الكبار يف املو�سم
الفائت �أال �أن اجلهاز الفني بقيادة

محمد النصف :تقوية صفوف الفريق للمنافسة الموسم المقبل

المحترف الكوبي أبريو يدعم خطوط

«طائرة» الكويت في الموسم المقبل
كتب يحيى �سيف:
تعاقد نادي الكويت مع املحرتف
الكوبي رونالدو ابريو للم�شاركة
مع الفريق االول للكرة الطائرة يف
املو�سم املقبل وميلك ابريو �سرية
ذاتية متميزة حيث لعب مع اندية
تركية وكورية ويونانية بالإ�ضافة
�إلى م�شاركته مع املنتخب والفرق
الكوبية.

ومن بني الألقاب التي حققها فوزه
ب��ج��ائ��زة �أف�ضل الع��ب يف بطولة
العامل لل�شباب عام  2007واف�ضل
الع���ب ار���س��ال وم�سجل ن��ق��اط يف
الدوري الكوبي واف�ضل م�سجل نقاط
يف الدوري اليوناين وحقق مع الفرق
التي �شارك معها بطولة الدوري
الكوري والرتكي واليوناين.
م��ن جانبه �أ���ش��ار �أم�ين ال�صندوق
ورئي�س جهاز الكرة الطائرة حممد

الن�صف الى ان تدعيم �صفوف العميد
بالنجم عبدالله بوفتني واملحرتف
الكوبي روالندو يعد �إ�ضافة جيدة
للفريق ودعما قويا للمناف�سة يف
املو�سم املقبل.
واو�ضح ان هذه التعاقدات جاءت
بعد درا���س��ة فنية واف��ي��ة الح��داث
ونتائج املو�سم املا�ضي من قبل
ادارة النادي واجلهاز الفني وما
يحتاجه الفريق لكي يحافظ على

االلقاب التي حققها على امل�ستوى
املحلي باال�ضافة ال��ى اال�ستعداد
اجليد لال�ستحقاقات اخلارجية
املقبلة.
اجل��دي��ر بالذكر ان تعاقد ادارة
العميد مع املحرتف الكوبي جاء
بعد ان اعتمد االحتاد قرار م�شاركة
الالعبني االج��ان��ب مع االن��دي��ة يف
املو�سم اجل��دي��د بعد غياب عدة
�سنوات.
• املحرتف الكوبي رونالدو ابريو

امل���درب ال�رصبي نوفاجافيت�ش
الذي تعاقد معه النادي يعول على
املو�سم املقبل يف املناف�سة على
مركز متقدم ال�سيما وان االحتاد
�سوف يعتمد نتائج دوري الدمج يف
تطبيق نظام الدرجتني وال�صعود
والهبوط باملو�سم الذي يليه بحيث
تلعب الـ  8فرق الأويل يف الدوري
املمتاز وبقية الأندية تتناف�س يف
دوري الدرجة الأولى.

