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التدريبات ستسير في صورتها االعتيادية

القادسية والخطيب في انتظار

اليوسف :تعثر توفير طائرة خاصة
لنقل السالمية للعراق

القرار الرسمي

ت���و����ص���ل ال������دويل
ال�������س���وري ف��را���س
اخل���ط���ي���ب الت���ف���اق
مع �إدارة القاد�سية
ل��ك��ن ال��ط��رف��ان يف
ان��ت��ظ��ار اخل��ط��وات
االخ�يرة قبل االعالن
الر�سمي ،م��ن �أجل
العودة جمددا لقيادة
كتيبة هجوم امللكي،
وذل��ك عقب التو�صل
التفاق مع ال�ساملية
ب�ش�أن ف�سخ عقده،
بعد تعاقد ال�سماوي
مع الأذربيجاين كمال
مزارييف.
ومي���ث���ل ان�����ض��م��ام
اخلطيب للقاد�سية
حمطة �أخ���رى مهمة
للمهاجم ال�سوري
• فراس اخلطيب مع الشيخ تركي اليوسف
امل����خ�������ض�رم ،يف
م�سريته باملالعب الكويتية ،التي بد�أها مع الن�رص امل�ستوى ،من خالل جتربة عدد من الالعبني الأفارقة.
ومن ثم انتقل للعربي ،قبل �أن يرحل للقاد�سية يف ويطمح اخلطيب لتقدمي م�ستوى عال مع امللكي ،يف
�صفقة مدوية ،بعدها انتقل للكويت ثم ال�ساملية ،رحلته باملو�سم املقبل� ،سواء يف امل�سابقات املحلية
�إلى جانب جتربتي احرتاف بال�صني وقطر.
�أو الآ�سيوية.ومن املنتظر �أن يلتحق الدويل ال�سوري
وج��اء ا�ستقرار �إدارة القاد�سية على التعاقد مع خالل ال�ساعات املقبلة ،مبع�سكر الأ�صفر املقام يف
اخلطيب ،بعد الإخفاق يف ا�ستقطاب مهاجم على نف�س كرواتيا ،والذي ميتد لأ�سبوعني.

البلوشي يحرس عرين العربي
• الساملية يستعد للسفر للعراق

ك�����ش��ف رئ��ي�����س ن���ادي ال�ساملية
ال�شيخ تركي اليو�سف ،تفا�صيل
رحلة الفريق �إل��ى مدينة النجف
العراقية ،ملواجهة القوة اجلوية
ي��وم اخلمي�س املقبل ،يف ذهاب
دور الـ 32من مناف�سات ك�أ�س حممد
ال�ساد�س للأندية الأبطال «البطولة
العربية».
وق��ال اليو�سف �إن��ه تعرث توفري
طائرة خا�صة لقطع امل�سافة من

الكويت �إلى النجف ،م�شريا �إلى �أن
ال�ساملية �سيتوقف ترانزيت ملدة
�ساعة قبل الو�صول �إلى وجهته يف
العراق.
و�أو�ضح �أن تدريبات ال�ساملية خالل
الأيام القليلة املقبلة� ،ست�سري يف
�صورتها االعتيادية من دون خو�ض
مزيد من املباريات الودية.
و�أب�����دى «ال��ي��و���س��ف» ر���ض��اه عن
ا�ستعدادات ال�سماوي ملواجهة القوة

اجلوية ،م�ؤكدا �أن املهمة لن تكون
�سهلة ،عطفا على ق��وة املناف�س
ومتر�سه يف املواجهات القارية.
وعن ملف املحرتفني �أ�شار اليو�سف
�إلى �أن الأمور ا�ستقرت داخل اجلهاز
الفني ب��ق��ي��ادة الفرن�سي ميلود
حمدي ،على منح الدويل ال�سوري
فرا�س اخلطيب حرية االنتقال.
و�أ�شاد اليو�سف بعطاءات اخلطيب
م��ع ال�ساملية خ�ل�ال املو�سمني

املا�ضيني ،م�ؤكدا �أن الالعب يف
طريقه �إلى نادي القاد�سية بعد �أن
ح�صل على ال�ضوء الأخ�رض من �إدارة
النادي للرحيل.
جدير بالذكر �أن ال�ساملية يتطلع
مل�����ش��ارك��ة ق��وي��ة يف البطولة
ودع البطولة
العربية ،ال�سيما �أنه ّ
يف الن�سخة املا�ضية من امللحق
امل�ؤهل بعد خ�سارته يف ال��دورة
املجمعة بنتائج ثقيلة.

«شباب السلة» واصل انتصاراته في البطولة الخليجية
فاز منتخب الكویت لكرة ال�سلة على نظریه
االم��ارات��ي بنتیجة « »74 – 76يف بطولة
منتخبات ال�شباب حتت � 18سنة لدول جمل�س
التعاون اخللیجي التي ت�ست�ضيفها مملكة
البحرين .ووا�صل العبو �أزرق �سلة ال�شباب
ت�ألقهم يف املباراة ليحققوا فوزا ثانیا م�ستحقا

مع �أداء متمیز يف البطولة اخللیجیة لكرة
ال�سلة حيث تغلبوا يف املباراة ال�سابقة على
املنتخب القطري  .ويف املباراة الثانیة تخطى
املنتخب ال�سعودي نظريه العماين بنتیجة «74
–  »57فیما حقق املنتخب البحریني املت�ألق
يف البطولة فوزه الثالث على ح�ساب املنتخب

القطري بنتیجة «.»45 - 115
من جانبه هن�أ نائب رئي�س االحتاد الكویتي
لكرة ال�سلة خليل طاهر عقب انتهاء املباراة
الالعبني بتحقیق الفوز على منتخب الإمارات
لكرة ال�سلة ودعاهم لبذل املزيد من اجلهد
والعطاءمتمني ًا لهم التوفيق.
• عمار البلوشي مع احمد النجار

ينطلق في  18سبتمبر بمشاركة  13فريقا

«اتحاد السلة» أصدر جدول مباريات
الدوري العام

«الطائرة» يغلق التعاقدات مع المحترفين
وكبار السن منتصف سبتمبر المقبل
كتب يحيى �سيف:
يغلق احتاد الكرة الطائرة باب التعاقدات
اجلديدة مع املحرتفني الأجانب يف منت�صف
�سبتمرب املقبل بالإ�ضافة �إل��ى انتهاء فرتة
االنتقال لالعبني كبار ال�سن مم��ن و�صلت
�أعمارهم �إلى � 30سنة ،و�سوف يفتح االحتاد
فرتة �أخرى لت�سجيل املحرتفني وكبار ال�سن
يف يناير املقبل علما بان ت�سجيل الالعبني
املحليني اجل���دد م��ف��ت��وح ط���وال امل��و���س��م.
ووافقت اجلمعية العمومية لالحتاد يف وقت
�سابق على عودة الالعب املحرتف االجنبي
للم�شاركة مع فرق الأندية يف بطوالت املو�سم
اجلديد باال�ضافة الى حرية انتقال الالعبني
الذين و�صلت اعمارهم الى � 30سنة الى �أي
ناد يرغبون يف االنتقال اليه من دون موافقه
ن��ادي��ه��م اال���ص��ل��ي باال�ضافة ال��ى فتح باب
االعارات بني االندية

وتطبيقا لقرار حرية انتقال كبار ال�سن تعاقد
�صانع العاب طائرة القاد�سية املعد عبد
النا�رص العنزي مع العربي وانتقل �سلطان
احمد الى نادي القاد�سية بالإ�ضافة الى عودة
�سعد �صالح للم�شاركة بعد تعافيه من اال�صابة
وان�ضم عبد الله بوفتني الى �صفوف نادي
الكويت وتعاقد العميد مع املحرتف الكوبي
روالن��دو ابريو واتفق العربي مع املحرتف
االيراين ار�ش كما لوند وجدد لعبد الرحمن
العتيبي.
وت�شري التعاقدات ال�سابقة الى �أن املو�سم
املقبل ���س��وف ي�شهد مناف�سة قوية
و�رصاع ًا على الألقاب والبطوالت
ب���الإ����ض���اف���ة �إل�����ى ع���ودة
اجلماهري ال��ى املالعب
ل��دع��م ف��رق��ه��ا يف ظل
ع�����ودة امل��ح�ترف�ين
ا لأجانب.

التونسي الهرابي
• لقاء سابق للكويت والقادسية

كتب يحيى �سيف:
ا�صدر احت��اد كرة ال�سلة جدول
مباريات م�سابقة الدوري العام
لفئة العمومي للمو�سم اجلديد
ال���ذي ينطلق يف � 18سبتمرب
املقبل ،وقررت جلنة امل�سابقات
البداية املبكرة لبطوالت املو�سم
لإتاحة الفر�صة �أمام املنتخبات
الوطنية وفرق الأندية املحلية
لال�ستعداد اجليد للم�شاركة يف
اال�ستحقاقات اخلارجية املقبلة
على امل�ستوى اخلليجي والعربي
خا�صة بعد رفع الإيقاف الدويل
عن كرة ال�سلة.
وي�شارك يف ال��دوري  13فريقا
ب��ن��ظ��ام دوري ال��دم��ج وتقام

مباريات ال��دور االول من ق�سم
واح����د ع��ل��ى ���ص��االت حمايدة
وتت�أهل الفرق ال�ستة االولى
الى املرحلة االخرية يف الدوري
املمتاز للمناف�سة على اللقب
وارتقاء من�صة التتويج وت�شهد
اجلولة االول��ى ارب��ع مواجهات
بني القاد�سية وبرقان واجلهراء،
ال�ساحل وكاظمة وال�صليبخات
والقرين والت�ضامن.
وحقق الكويت ثالثية تاريخية
توج
يف املو�سم ال�سابق بعدما ّ
بلقب م�سابقة ك�أ�س االحت��اد يف
الن�سخة ال��ـ  ،53للمرة الـ12
يف تاريخه ،بفوزه املثري على
غرميه التقليدي القاد�سية يف
نهائي البطولة وبذلك� ،أ�ضاف

املتوج به
العميد لقب الك�أ�س،
ّ
يف املو�سم اال�سبق �إل��ى بطولة
ال��دوري ودرع االحت��اد وي�سعى
ال���ى االح��ت��ف��اظ ب��ه��ذا التفوق
باملو�سم اجلديد.
وفاز الأبي�ض على الأ�صفر مرتني
يف الدوري املمتاز ،ويف نهائي
درع االحتاد الثانية ،فيما حقق
القاد�سية فوزه الوحيد يف الدور
التمهيدي.للدوري
توجت بلقب
يذكر �أن � 7أندية ّ
كا�س االحتاد ويعترب القاد�سية
الأكرث فوز ًا به بر�صيد  25لقباً،
�أم��ا «الكويت» فقد ف��از بـ،12
وال��ع��رب��ي بـ ،9كاظمة بـ،3
اجلهراء بـ ،2فيما �أحرز كل من
ال�ساحل والن�رص لقب ًا واحداً.

ان�����ض��م احل���ار����س عمار
ال��ب��ل��و���ش��ي �إل���ى العربي
للدفاع عن �ألوانه باملو�سم
املقبل ،بعد �أن تو�صلت
�إدارة الأخ�رض ل�صيغة اتفاق
مع نادي ال�شباب والالعب.
وميثل ان�ضمام البلو�شي
�إ���ض��اف��ة مهمة للأخ�رض،
ليكون خ��ي��ارا مهما �إلى
جانب احل��ار���س الأ�سا�سي
ال������دويل ���س��ل��ي��م��ان عبد
الغفور.
م��ن ج��ان��ب��ه اع��ت�بر عمار
البلو�شي �أن االن�ضمام
للنادي العربي مبثابة حلم
حتقق ،معربا عن �أمنياته
ب ��أن يحالفه التوفيق مع
زمالئه الالعبني من �أجل
�إع����ادة ال��ف��ري��ق ملن�صات
التتويج.
يف �سياق مت�صل توا�صل
كتيبة العربي حت�ضرياتها
ل��ب��ل��وغ �أع���ل���ى درج����ات
اجلاهزية قبل ا�ست�ضافة
االحت�����اد ال�����س��ك��ن��دري يف
مباراة الذهاب لدور الـ 32
للبطولة العربية.

يرحل عن كاظمة

ا�ستقر املدرب التون�سي عبد الوهاب الهرابي على الرحيل
عن تدريب فريق كرة القدم حتت � 15سنة بنادي كاظمة،
مف�ضال االجتاه �إلى ال�سعودية لقيادة نادي عرعر ،بعد
تعرث املفاو�ضات مع برقان يف اللحظات الأخ�يرة رغم
اتفاق الطرفني يف وقت �سابق.
ويبحث الهرابي رفقة م�ساعده رمزي بن �سليمان حيث �سبق
وخا�ضا عدة جتارب تدريبية ناجحة باملالعب ال�سعودية،
�إلى جانب قيادته قطاع الكرة يف كاظمة عن حتقيق نتائج
الفتة والعودة للمناف�سة على االلقاب.
ثمن عبد الوهاب الهرابي ثقة �إدارة نادي عرعر باجلهاز
من جانبه ّ
الفني لقيادة الفريق لتحقيق تطلعاتهم يف املو�سم اجلديد.
و�أبدى الهرابي �سعادته بالعودة من جديد للمالعب ال�سعودية من
بوابة عرعر ،معتربا �أنها فر�صة منا�سبة لتحقيق ما ي�صبو �إليه من
نتائج.

• عبد الوهاب
الهرابي

