رياضة

المسابقات تجري غدًا قرعة منافسات الموسم الجديد

جت��ري جلنة امل�سابقات باالحتاد الكويتي لكرة
القدم غدا قرعة بطوالت املو�سم اجلديد يف متام
ال�سابعة م�ساء مبقر االحتاد مبنطقة العديلية حيث
�سيتم التعرف على ترتيب مباريات املو�سم اجلديد
بالن�سبة لبطولتي دوري فيفا لكرة القدم ا�ضافة الى

دوري الدرجة االولى حيث ي�ضم دوري فيفا  8فرق
فيما ي�ضم الدرجة االول��ى �سبع فرق تتناف�س فيما
بينها على ال�صعود للدوري املمتاز.
ويف ال�سياق ذاته �سيتم اي�ضا اج��راء قرعة االدوار
االولى اخلا�صة ببطولتي كا�س �سمو االمري وكا�س �سمو

العدد ( )3106االحد  13أغسطس 2017

ويل العهد حتى مرحلة املجموعات يف ربع النهائي
كما هو احلال كل عام .
ومن املعروف ان املو�سم يبدا فعليا يف ال�سابع
من �سبتمرب املقبل مبواجهة ال�سوبر بني القاد�سية
والكويت على ا�ستاد جابر الدويل.
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تعثر وصول صوماليا للقادسية الحساوي يفتح الباب أمام
والظفيري يقترب من العودة
حل مشكلة تسجيل العربي نهائي ًا
كتب �سامح فريد:

مازالت التطورات يف موقف و�صول
الالعب الغاين ر�شيد �صوماليا
ال��ى الكويت م��ن اج��ل االن�ضمام
ل�صفوف القاد�سية تتوالى حيث
اعلن املن�سق االعالمي للنادي زياد
ال�شطي ان الالعب �سيلحق ببعثة
الفريق يف املع�سكر اخلارجي
مبا�رشة امل��ق��رر اقامته برتكيا
مربرا بذلك بتعرث قدومه للكويت
ب�سبب االج��راءات اخلا�صة به من
قبل بلده غانا وهو ما اعاق عودة
الالعب الى �صفوف الفريق ب�شكل
مبا�رش الى الكويت.
ومن املعروف ان ر�شيد �صوماليا
من الالعبني البارزين يف �صفوف
النادي وكان قد متت اعارته يف
بداية املو�سم ال�سابق الى نادي
الغرافة القطري قبل ان تنتهي
ف�ترة االع���ارة وي��ع��ود جم��ددا اال
انه يامل املوافقة على احرتافه
م��رة اخ���رى ال�سيما وان���ه ميلك
عر�ضا اوروبيا يف الوقت الراهن
من احد الفرق الكربى بالدوري
اال�سكتلندي بيد ان ادارة امللكي
تريد تعزيز �صفوفها بالالعب
يف ظل الرغبة القوية وامل�ؤكدة
باملناف�سة على بطولة الدوري
وبقية البطوالت يف املو�سم املقبل
بعد ان خ�رسوا كل بطوالت املو�سم
املا�ضي مل�صلحة الغرمي اال�سا�سي
لهم نادي الكويت
ويف �سياق مت�صل ارتفعت حظوظ
ع���ودة ال�لاع��ب اح��م��د الظفريي
ل�صفوف القاد�سية مرة اخرى بعد ان
رف�ض الالعب العديد من العرو�ض
واالغراءات املالية الكبرية داخليا
وف�ضل عليها ال��ع��ودة ال��ى بيته
اال�سا�سي القاد�سية ومن املقرر ان
حت�سم االيام املقبلة م�سالة عودة
الظفريي مرة اخرى لو�سط امللكي

• احمد الظفيري في طريقه للعودة الى القادسية

بعد ان خا�ض جتربة احرتافية يف
نادي القاد�سية ال�سعودي.
كما مت�سك نادي القاد�سية با�ستمرار
ً
عر�ضا من
في�صل �سعيد الذي تلقى
نادي الت�ضامن على �سبيل االعارة
يف املو�سم املقبل فيما فتح الباب
�أمام حمد �أمان لال�ستمرار مع �أبناء
الفروانية ال�سيما يف ظ��ل رغبة
العنيد يف االبقاء على الالعب بني
�صفوفهم.
وقال م�صدر داخل النادي القد�ساوي
�إن اجلهاز الفني بقيادة الكرواتي
داليبور� ،أب��دى مت�سكه باملدافع
في�صل ب�سعيد ،فيما منح �إدارة
النادي حرية الت�رصف يف �إعارة

حمد �أمان يف ظل الوفرة العددية
الكبرية مبنطقة و�سط امللعب.
و�أ�ضاف امل�صدر �أن �أم��ان يف�ضل
اال���س��ت��م��رار م��ع الت�ضامن ،بعد
الراحة التي مل�سها مع الفريق يف
املو�سم املا�ضي.
م��ن ج��ه��ة �أخ����رى ب���ات الأ�صفر
يف طريقه �إل���ى ا�ستعادة جميع
الالعبني ،وذلك قبل �أيام قليلة من
اخلروج �إلى مع�سكر الفريق املقرر
يف تركيا ،اعتبارا من � 15أغ�سط�س
احلايل.
جدير بالذكر �أن القاد�سية جدد
�إع����ارة الع��ب��ه �سلمان �أ�شكناين
مل�صلحة الت�ضامن.

ودية جديدة للنصر أمام
اليرموك قبل المعسكر
يلتقي اليوم الفريق االول لكرة
القدم بنادي الن�رص مع مناف�سه
الريموك وديا يف اطار حت�ضريات
الفريقني لبدء املو�سم اجلديد
حيث ي�سعى كل فريق الى الو�صول
الف�ضل م�ستوى ممكن من خالل
هذه التجارب التي يعول عليها
كل مدرب ب�شكل كبري قبل ال�سفر
للمع�سكر اخلارجي حيث �سيغادر
الن�رص خالل �ساعات الى مع�سكره
يف م�رص كما �سيغادر الريموك
اي�ضا يف ال�ساد�س والع�رشين
من ال�شهر احلايل القامة مع�سكر
خارجي.
ومن املعروف ان الن�رص يناف�س
�ضمن مناف�سات دوري فيفا لكرة
القدم فيما الريموك �سيلعب يف
دوري الدرجة االولى بعد الغاء
العمل بنظام الدمج والعودة مرة

اخرى الى دوري الدرجتني وي�أمل
ك��ل ف��ري��ق ان يحقق طموحاته
املو�سم املقبل.
ولعب الن�رص مباراة ودية �سابقة
امام ال�ساحل وجنح يف الفوز بها
بثالثية مقابل ال�شيء وي�أمل يف
الفوز اليوم من اجل احل�صول على
جرعات جديدة من املعنويات
اجليدة مع املع�سكر اخلارجي
فيما من املتوقع ان مينغ املدرب
ظاهر ال��ع��دواين الفر�صة لعدد
من الالعبني الذين مل يحالفهم
التوفيق يف امل�شاركة خالل اللقاء
ال�سابق م��ن اج��ل ال��وق��وف على
م�ستواهم الفني والبدين وجتربة
اكرب عدد ممكن من الالعبني يف
تلك املباراة.
وع��ل��ى اجل���ان���ب االخ����ر يعترب
املدرب الربازيلي للريموك �سيلفا

اللقاء مهما جدا يف ظل حماولته
امل�ستميتة الو�صول بامل�ستوى الى
الن�سب املعقولة واي�ضا اال�ستفادة
م��ن امل��ب��اراة بتجربة الالعبني
املحرتفني املنتظر التوقيع معهم
وهم املهاجم الغاين واملدافعان
الروماين وال�رصبي ال�صدار حكم
مبدئي عليهم قبل الو�صول للقرار
النهائي �سواء با�ستمرارهم او
توجيه ال�شكر لهم والبحث عن
غريهم خالل الفرتة املقبلة .
ومن امل�ؤكد ان هذه املباريات ال
يكون النظر فيها للنتيجة بقدر
ما يكون االهتمام االكرب بتجربة
ا�ساليب اللعب وبع�ض الالعبني
�سواء ال�صاعدين او البدالء ا�ضافة
الى التعاقدات اجلديدة من اجل
منحهم فر�صة االن�سجام ب�شكل
اكرب مع زمالئهم يف الفريق .

�أكد رئي�س االحتاد الكويتي لكرة
القدم ف��واز احل�ساوي �أن��ه ذكر
يف وق��ت �سابق الأ���س��ب��اب التي
منعت نادي العربي من الت�سجيل
واملخاطرة بال�سماح بالت�سجيل
�سواء على االحتاد �أو النادي ب�سبب
قرار جلنة ف�ض املنازعات.
ومت حرمان العربي من ت�سجيل
حمرتفني على خلفية م�ستحقات
للمحرتف اجل��ام��ب��ي �إبراهيما
�سونا ،م��ا ح��دا ب��االحت��اد منع
ال��ع��رب��ي م��ن ت�سجيل العبني
جدد ،بعد �أن ا�ستطلع ر�أي الفيفا
م�سبقا ،ال��ذي �أك��د �أن املخول
بتطبيق عقوبة حرمان العربي من
الت�سجيل هو االحت��اد املعرتف
به دوليا ،يف �إ�شارة �إلى االحتاد
ال�سابق برئا�سة ال�شيخ طالل
الفهد.
وا�ستند االحت��اد احلايل برئا�سة
احل�ساوي لهذا التف�سري ورف�ض
ال�����س��م��اح ل��ل��ع��رب��ي بت�سجيل
حمرتفني جدد.
وب�ين احل�����س��اوي �أن���ه وب��ع��د �أن
خطابا من
ا�ستلم ن��ادي العربي
ً
الفيفا ي�سمح له بقيد املحرتفني
وه��و مناق�ض لقرار جلنة ف�ض
املنازعات خا�صة و�أن املخاطبة
مت��ت ع��ن ط��ري��ق ن���ادي العربي
فقط .و�أ�ضاف يف ت�رصيحات له

• فواز احلساوي يسعى حلل مشكلة العربي

«بناء على ما �سبق ف�إن االحتاد
�سي�ستف�رس من الفيفا بخ�صو�ص
القرارين ،فنحن ل�سنا بخ�صم
بقدر ما نحن حري�صون على عدم
املجازفة واالجنراف نحو قرار قد
يكون حما�سيا �أو مت�رسعا قد ي�رض
الأطراف كلها».

و�أ�شار« :االحتاد ي�سعى حلل هذه
امل�شكلة بالتعاون مع الإخ��وة
ب�إدارة نادي العربي ،ويف حال مت
ال�سماح لهم بالت�سجيل فهذا يزيد
من قوة الفريق وي�ساعد على رفع
م�ستوى املناف�سة بني كل الفرق
املحلية وهو ما نتطلع �إليه عن

طريق خلق دوري تناف�سي قوي».
و�أك��م��ل« :كما �أن ن��ادي العربي
ميتلك قاعدة جماهريية كبرية
نتمنى عودتها للمالعب».
ومتنى احل�ساوي التوفيق لكل
الفرق الكويتية مع قرب انطالق
مناف�سات امل�سابقات املحلية.

الكويت يبدأ تدريباته في تركيا اليوم
وأبو زمع يركز على اللياقة البدنية
كتب �سامح فريد:

ب��دا الفريق االول لكرة القدم
ب���ن���ادي ال��ك��وي��ت ت��دري��ب��ات��ه
اجلماعية يف مع�سكره الرتكي
�رسيعا حتت قيادة املدير الفني
عبد الله ابو زمع حيث ي�ستمر
املع�سكر لفرتة ا�سبوعني ي�سعى
خاللهما للو�صول باحلالة الفنية
والبدنية بالالعبني الى اف�ضل ما
يكون وا�ستغالل فرتة املع�سكر
ب�شكل جيد من اجل الو�صول الى
الت�شكيلة املنا�سبة املقرر ان
يعتمد عليها يف املو�سم املقبل
ا�ضافة الى ان�سب ا�سلوب لعب
�سيعتمد عليه والتعرف ب�شكل
كامل على قدرات الالعبني.
ومن املقرر ان يخو�ض االبي�ض
عددا من املباريات الودية خالل
ف�ترة املع�سكر ج��اري االتفاق
عليها يف الوقت الراهن وحتديد
املواعيد اخلا�صة بها من قبل
اجلهاز االداري املنوط به ترتيب
كافة امور املع�سكر واملباريات
الودية فيه.
وك��ان الكويت قد لعب مباراة
ودية وحيدة امام ال�ساملية قبل
عدة ايام وفاز فيها بالثية مقابل
ال�شيء ورف�ض بعدها اجلهاز الفني
اقامة اي مباريات ودية داخلية
مكتفيا باالعداد يف املع�سكر قبل
العودة وبدء مناف�سات املو�سم
اجلديد املقرر ان ينطق بلقاء
ال�سوبر بني القاد�سية والكويت

• جانب من تدريبات الكويت قبل مغادرته

يف ال�سابع من �سبتمرب املقبل على
ا�ستاد جابر الدويل.
وك��ان ق��د غ��ادر ام�����س ،الفريق
الأول لكرة القدم بنادي الكويت
�إلى مدينة �أزميد الرتكية للدخول
يف مع�سكر مغلق ي�ستمر ملدة
�أ�سبوعني ،ا�ستعدا ًدا للمو�سم
اجلديد.
وح�سب املن�سق الإع�لام��ي عمر
ال��زام��ل ،ف ��إن ع��ادل عقلة نائب

رئي�س ج��ه��از ال��ك��رة بالنادي
�سيرت�أ�س الوفد ال��ذي ي�ضم 29
الع ًبا.
ك��ان الكويت ،اختتم املرحلة
الأولى من فرتة الإع��داد للمو�سم
اجلديد ،اخلمي�س ،بالفوز على
ال�ساملية بثالثية نظيفة.
وق���ال الأردين ع��ب��د ال��ل��ه �أب��و
زمع ،مدرب الفريقَّ � ،إنه يتطلع
للو�صول بلياقة الالعبني �إلى 70

ت�صوير  :عبا�س مكحل
 ٪قبل انطالق الدوري.
و�أ�ضاف � َّأن مهمة الأبي�ض �صعبة
يف املو�سم احلايل للحفاظ على
مكت�سبات املو�سم املا�ضي.
و�أبدى �أبو زمع ،ارتياحه للخروج
من فرتة الإع��داد الأول��ى من دون
�إ�صابات تذكر ،با�ستثناء �شد
ب�سيط لفهد العنزي ،وم�صعب
الكندري ،مل متنعهما من م�صاحبة
الأبي�ض �إلى مع�سكر تركيا.

يخوض خمس مباريات تجريبية في معسكر سلوفينيا

جدية والتزام في تدريبات يد برقان
استعداداً للدوري
كتب يحيى �سيف:

• جانب من لقاء سابق للنصر واليرموك

يف اطار ا�ستعداداته خلو�ض
مناف�سات املو�سم املقبل
يخطط اجلهاز الفني للفريق
الأول لكرة اليد يف نادي
برقان القامة مع�سكر خارجي
يف �سلوفينيا خ�لال الفرتة
من  28اغ�سط�س احلايل الى
� 14سبتمرب املقبل بعد ان
�سهلت ادارة النادي جميع
االج����راءات املطلوبة لهذا
املع�سكر ..وم��ن املتوقع
ان يخو�ض الفريق ما يقرب
من خم�س مباريات جتريبية
ل�لاط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ى حالة
الالعبني البدنية والفنية
وحتقيق االن�سجام والت�أكيد
ع��ل��ى اجل���ان���ب اخلططي
والتكتيكي وم�شاركة جميع
الالعبني البدالء واال�سا�سيني
يف املع�سكر املذكور وجتنب
االخطاء واعتماد طرق اللعب
املنا�سبة لكل مباراة ويركز اجلهاز الفني
خالل املع�سكر على تكثيف جرعات التدريب
على فرتتني �صباحية وم�سائية باال�ضافة
الى اال�ستقرار على الت�شكيلة التي �ستخو�ض

• يد برقان في لقاء سابق أمام الفحيحيل

املباريات الر�سمية يف بطولة الدوري .وجددت
ادارة النادي دماء اجلهاز الفني بالتعاقد مع
املدرب اجلزائري حممد م�سعود حيث بد�أت
التدريبات اال�سبوع املا�ضي وقادها م�ساعد

املدرب الوطني خالد ملحم
حلني و�صول م�سعود وتويل
مهمته اجلديدة ..وي�سعى
برقان الى الت�أهل للدوري
املمتاز واملناف�سة على
ارت��ق��اء من�صات التتويج
يف املو�سم املقبل واحتل
الفريق املركز الرابع يف
ال��دوري وهي اف�ضل نتيجة
يحققها منذ م�شاركته يف
بطوالت الدرجة االولى منذ
اربع �سنوات ..ويعترب يد
برقان من الفرق املميزة
التي بد�أت املناف�سة ب�شكل
جيد وا�ستطاع ان يجد لنف�سه
مكانا بني الكبار رغم حداثة
م�شاركته يف الدوري.
وعلى الرغم من الظروف
ال��ت��ي م��ر بها ال��ف��ري��ق يف
املو�سم املا�ضي وتعر�ضه
لهزائم يف ال��دور االول من
دوري الدمج اال انه ا�ستطاع
ان يت�أهل للدوري املمتاز مع
اخلم�سة الكبار ومن املتوقع ان ي�شهد املو�سم
اجلديد نف�س االداء حيث تت�سم التدريبات
باجلدية وااللتزام واحلما�س من اجل املناف�سة
يف املو�سم املقبل.

