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الخطيب: لم أتدخل إلكمال صفقة ضم الحسين إلى القادسية
عبدالعزيز جاسم

بعد ط���ول انتظار جاء اخلبر 
الس���ار من منزل نائ���ب رئيس 
نادي القادسية ومدير الكرة فواز 
احلساوي الى اجلماهير القدساوية 
بتوقيع احملترفني السوريني فراس 
اخلطيب وجهاد احلسني رسميا في 
كشوفات الفريق لالول مبليوني 
دوالر ملوسمني والثاني مبليون 
و200 الف وس���يرتدي اخلطيب 

الفانيلة رقم 10 واحلسني 23.
وكانت »األنب���اء« قد انفردت 
بعددها الصادر بتاريخ 24 يونيو 
املاضي بخب���ر انتقالهما بعنوان 
»اخلطيب واحلسني الى القادسية« 
وذك���رت م���ن خالل���ه تفاصيل 
االنتقال من س���كن ومزايا وجاء 
التوقيع مساء اول من امس ليؤكد 

اخلبر.
وأك���د احلس���اوي أن االدارة 
في طريقه���ا للتعاق���د مع جنم 
رابع يضاف لقائمة كيتا وفراس 
واحلسني في حال طلب منه املدرب 
محمد ابراهيم ذلك النه ال يعقد اي 
صفق���ات احترافية اال بعد طلب 
املدرب النه املسؤول عن الفريق 

والتشكيلة.
وقال احلس���اوي ان اجلمهور 

دائما يتأثر بهذه الصفقات بسبب 
مشاركة هذا الالعب لفريق منافس 
ولكنه يراها ظاهرة طبيعية وليس 
القادسية وحده يفعل ذلك، وكان 
الساملية بدأها بالتوقيع مع العماني 
سلطان الطوقي بعد موسم ناجح 
مع االصفر وكنا نرغب في  ضمه 

»رينغنو« م���ن جهته قال جهاد 
احلسني: ان املفاوضات انتهت بعد 
نهاية مباراة القادسية والكويت 
بنصف نهائي كأس سمو االمير 
مضيفا انه كان قريبا في املوسم 
املاضي من القادسية لكن الكويت 

كان أكثر جدية وطلبه رسميا.

من جهته اوضح النجم فراس 
اخلطيب انه ل���م يتدخل الكمال 
صفقة احلسني الن القادسية قدم 
له عرضا ال ميكن أن يرفضه نهائيا 
وانه العب ال يحب املزايدة على 
العروض التي قدمت له فعرض 
القادس���ية مناسب جدا ويخدمه 

لكن الس���املية دفع مبلغا أفضل 
والالعب فضل عرض الساملية على 

القادسية وهو حر في اختياره.
واضاف ان احملترفان السوريان 
دخال ف���ي قائمة االصفر بدال من 
التونس���ي س���ليم بن عاش���ور 
والبحريني محمود عبدالرحمن 

واشار الى انه لم يتعهد ألحد 
والدليل انه ظهر بالتلفزيون ألكثر 
م���ن 4 مرات وق���ال ان االولوية 
اذا كان  بالتوقيع لنادي الكويت 
عرضه مميزا لكن عرض القادسية 
كان يفوقه، مؤكدا انه لم يقس���م 

ألنه العب محترف.

وال يريد أي شيء آخر، مؤكدا ان 
قيمة العقد تفوق ما قدمه العربي 

والكويت. 
وأكد ان مشكلته مع العربي فيما 
يخص رواتبه ومبالغ االيجارات لم 
تنته بعد بالقول: »املشكلة بإذن 
اهلل ستحل خالل االيام املقبلة«. 

كما انفردت »األنباء« في 24 يونيو الماضي: فراس والحسين يوّقعان لألصفر رسميًا

باترك سندي وعلي ديارا لدى وصولهما إلى املطار وفي استقبالهما علي آتش

)سعود سالم(خالد اجلاراهلل يكرم أحد العبي اجلهراء

املشاركون في البطولة يحملون اجلوائز

صورة ضوئية خلبر انفراد »األنباء« في 24 يونيو املاضي فواز احلساوي بني فراس اخلطيب وجهاد احلسني خالل توقيعهما العقدين

اجتماع موسع إلدارة العربي بحضور الكاظمي

الكويت يستضيف النصر وديًا
عبدالعزيز جاسم

يستضيف الكويت في ال� 9 مساء اليوم االثنني 
على ملعبه النصر في مباراة ودية ضمن استعدادات 
االبيض ملباراة اربي���ل العراقي في الدور نصف 
النهائ���ي في كأس االحتاد االس���يوي في 15 و30 
سبتمبر املقبل ذهابا وايابا ومباراة كأس السوبر 
امام القادسية في 24 سبتمبر، ضمن استعدادات 
الفريق خلوض منافسات كأس االحتاد في 27 منه. 

وس���يغادر االبيض في 30 اجلاري الى االمارات 
للمش���اركة في بطولة اجلزيرة الودية مبشاركة 
العروبة العماني واالتفاق السعودي باالضافة الى 
اجلزيرة املنظم للبطولة وستنطلق في 2 سبتمبر. 
اما النصر فيخوض املباراة الودية االولى في البالد 
بعد العودة من معسكر البوسنة، يليها عدد من 
املباريات التجريبية لن تقل عن 5 مباريات، بناء 

على طلب املدرب البرازيلي مارسيلو كابو.

الجهراء كّرم فريق كرة األشبال بطل الكأس

بطولة البولينغ ألطفال »حسابي األول وعائالتهم«

»فيفا« لإلسراع بانتخابات اتحاد الكرة السوري

عبداهلل العنزي
يواصل العربي تدريباته على ستاد صباح السالم 
استعدادا للمسابقات املقبلة التي سيخوض غمارها 
االخضر مبكرا عبر مباراتي الدور ربع النهائي من 
كأس االحتاد االس����يوي وبطولة االندية اخلليجية 
لالبطال، ومن املقرر ان يلعب االخضر مباراة ودية 
في نهاية االس����بوع اجلاري بع����د ان خاطبت ادارة 

الفريق اكثر من ناد للعب معه.
ويش����ارك احملترفان العب الوسط العاجي علي 
ديارا واملهاجم النيجيري باترك سندي في تدريبات 
العربي، للوقوف على مستواهما قبل التعاقد معهما، 
وكان ديارا وس����ندي قد وصال الى البالد في ساعة 
مبكرة من فجر امس االحد، وتبدو فرصة ضم سندي 
وديارا لالخضر كبيرة، اذا ما ظهرا مبس����توى جيد 
الن الفريق مضطر الى تسجيل الالعبني للمشاركة 
في مباراتي الكرامة في كأس االحتاد اآلسيوي قبل 
اول س����بتمبر املقبل. من جانبه، حمل مدير الكرة 
احمد الناصر في تقريره الى مجلس االدارة الالعبني 
محمد جراغ وخالد خلف مسؤولية عدم السفر مع 
الفريق الى معسكر القاهرة على الرغم من وعودهما 
بااللتحاق بالفريق بعد ان تخلفا عن املغادرة مع الوفد 

ألسباب شخصية. وكانت بعض املصادر املقربة من 
مجلس االدارة حتدثت عن احتمال اجراء تعديالت 
على اجله����از االداري للفريق االول قد تطول مدير 
الكرة احمد الناصر ومدير الفريق عبدالعزيز املطوع 
واملشرف عبدالنبي حافظ، وان هناك احتماال كبيرا 
ليعود عضو مجلس االدارة سامي احلشاش لرئاسة 
جهاز الكرة خالل الفترة املقبلة بعد ان حقق جناحا 
على الصعيد االداري في االنضباط في املوسم قبل 
املاضي. ومن املق����رر ان يعقد مجلس ادارة العربي 
اجتماعا موس����عا غدا الثالثاء او االربعاء على ابعد 
تقدير يناقش فيه تقرير اجلهازين الفني واالداري 
للفريق خالل معس����كر القاهرة، وقد يتأنى مجلس 
االدارة في اتخاذ أي قرار بحق جراغ وخلف، كذلك 
سيناقش املجلس في االجتماع والذي من املتوقع ان 
يحضره رئيس النادي جمال الكاظمي بعد غيابه طوال 
االش����هر الثالثة املاضية عن البالد، االوضاع املالية 

للنادي التي تأزمت في الفترة املاضية كثيرا.
وبالنسبة الى سندي وديارا فقد كان في استقبالهما 
في املطار مقرر العالقات العامة علي آتش باإلضافة 
إل����ى عضو اجلمعية العمومية في النادي محمد بن 

حسني وعدد من اجلماهير.

مبارك الخالدي
أقام مجلس ادارة ن����ادي اجلهراء حفال تكرمييا 
حضره أعضاء مجلس اإلدارة وأولياء األمور الالعبني 
املكرمني من فريق االشبال حتت 14سنة احلائز على 
بطولة الكأس وثالث الدوري للموسم الفائت. وقدم 
مدير قطاع الناشئني نواف الشمري الشكر ملجلس 
اإلدارة عل����ى دعمه الالمحدود للفريق وقال: ان هذا 
التكرمي هو أقل ما ميكن ان يقدم لهؤالء النجوم الذين 
س����يكون لهم شان في املس����تقبل القريب في الكرة 
الكويتية، مل����ا يتمتع به الالعبون من مهارات فنية 
عالية، وفرضوا كلمتهم املوس����م الفائت بإحرازهم 

بطولة الكأس واملركز الثالث في الدوري العام.
وأضاف أن قطاع الناشئني يلقى كل الدعم من رئيس 

النادي خالد اجلار اهلل ومدير الكرة خالد الس����ربل 
من خالل توفيرهما املعس����كرات الالزمة واألجهزة 
الفنية جتيد التعامل مع هذه الفئة العمرية. وأعلن 
الش����مري أن الفريق غادر فج����ر امس متوجها إلى 
روسيا للمش����اركة في البطولة التي ينظمها فريق 
زينيت سان بطرسبرغ مبشاركة أندية يوڤنتوس 
االيطالي وشالكة وبوروس����يا دورموند االملانيني، 
وس����يلتقي اجلهراء في مباراته األولى غدا الثالثاء 
الفريق املنظم. ولفت الشمري إلى أن هذا االحتكاك 
القوي مع املدارس العاملية املتقدمة سينعكس ايجابيا 
عل����ى الالعبني خصوصا ويس����اهم بارتفاع الروح 
املعنوية مما يكسبهم اجلرأة،  وهي من االمور املهمة 

جدا لالعبني الصغار.

شهدت قاعة كوزمو في الديسكوفيري مول 
يوم 19 اجلاري منافسة شائقة لبطولة البولينغ 
األولى لعمالء حسابي االول والتي يديرها فريق 

البنك التجاري الكويتي مع إدارة كوزمو.
ويأتي هذا التنظيم في س���ياق سعي البنك 
لتعزي���ز أواصر الصلة والتع���اون مع عمالء 
حس���ابي األول وأسرهم وغرس روح املنافسة 
ل���دى األطفال األعزاء، اختار البنك هذه اللعبة 

ألنها من أرقي اللعبات في العالم والتي حتتاج 
الى الدقة والتركيز، كما ان البطولة احتوت على 
فقرات عدة مس���لية وهدايا مختلفة، توج في 
نهاية البطولة الفائزين الثالث، وحصل العديد 
من احلضور على هدايا متنوعة وألقاب للفرق 
املتميزة في البطولة مثل )أفضل أم مشاركة � 
أفضل أب مشارك � أفضل فريق عائلي � أفضل 

العب � أفضل أصدقاء(.

أنهى وفد االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( املؤلف من نضال 
العبوة وملوخ  حديد وماج���د 
الى سورية  باحلس���ن زيارته 
حيث اجتمع مع د.سعيد املصري 
املؤقتة لتسيير  اللجنة  رئيس 

احتاد كرة القدم.
وأهم ما صدر عن االجتماع 
كان توصية وفد االحتاد الدولي 
لكرة القدم بضرورة االس���راع 

بإجراء انتخابات احتاد الكرة.
وترأس اللجنة عضو املكتب 

التنفيذي سعيد املصري وضمت 
العقيد ح���امت الغايب والعقيد 
احمد زينو ونبي���ل حاج علي 
وجوزيف بشور وفجر ابراهيم 
وأس���عد عرياني وعبداحلفيظ 

عرب وحسن الشوفي.

غادر للمشاركة في بطولة زينيت سان بطرسبرغديارا وسندي يشاركان في تدريبات األخضر

الزمالك يواجه المقاولون واإلسماعيلي يلتقي بتروجيت 
في منافسات األسبوع الثالث للدوري المصري

القاهرة - سامي عبدالفتاح
تستكمل اليوم االثنني منافسات 
االس���بوع الثالث للدوري العام 
الزمالك  مبباراتني، حيث يلتقي 
مع املقاولون العرب بستاد عثمان 
احمد عثم���ان باجلبل االخضر 
في ال� 9:30 مس���اء. وفى نفس 
التوقيت يقام لقاء بتروجيت مع 
االسماعيلي بستاد بتروسبورت 
الرياضي بالتجمع اخلامس. في 
حني تختتم منافسات هذا االسبوع 
باقامة لقاء اخير يجمع بني انبي 
واجلونة على ملعب االول بالتجمع 

اخلامس.
ورغ���م ان مباراة الزمالك مع 
املقاولون العرب تقام على ملعب 
االخير باجلب���ل االخضر اال ان 

الفريق االبيض هو صاحب االرض 
في لقاء اليوم وليس املقاولون.

وقرر اجلهاز الفني اصطحاب 
جميع العبي الفريق للمعسكر الذي 
ضم: عبدالواحد الس���يد ومحمد 
عبداملنصف في حراس���ة املرمى 
ومحمود فتح اهلل وهاني سعيد 
وأحمد مج���دي وعمرو الصفتي 
وأحمد غامن ومحمد عبدالشافي 
وصبري رحيل وعم���رو عادل 
وحازم إمام وأحمد عبدالرؤوف 
وشيكاباال وأحمد امليرغني وحسن 
مصطفى وع���الء على وإبراهيم 
صالح وعمرو زكى وسيد مسعد 
وأحمد جعفر وش���ريف أشرف 

وأحمد حسام »ميدو«.
فى املقابل يدخ���ل املقاولون 

لقاء اليوم وبحوزته نقطتان فقط 
يحتل بهما املركز الثاني عش���ر 
الدوري، جمعها  بجدول ترتيب 
من تعادلني امام طالئع اجليش 
)1-1( ومع االحتاد الس���كندري 

بنفس النتيجة.

بتروجيت ـ اإلسماعيلي 

وعلى س���تاد بتروسبورت 
بالتجمع اخلامس يس���تضيف 
بتروجيت نظيره االس���ماعيلي 
في لقاء الق���وة واالثارة، حيث 
ان جميع احلس���ابات واردة في 
ه���ذه املواجهة، كما ه���ي عادة 
لقاءات الفريقني دائما.. لكن هذه 
املباراة تختلف كثيرا في الشكل 
اللقاءات  باق���ي  واملضمون عن 

الس���ابقة.. فبتروجيت استهل 
منافس���اته في املوس���م اجلديد 
بفوز عريض على نظيره االحتاد 
االسكندري )3-1( في االسبوع 
االول بالدورى ليحتل املركز األول 
ال���دوري، وهي  بجدول ترتيب 
العادة التي تعود عليها الفريق 
البترولى خالل منافسات املوسمني 
املاضني، وبالتالي فالفريق اصبح 
ملزما بالبحث عما هو افضل هذا 
املوسم، وبالتأكيد الفوز في مباراة 
اليوم سيضاعف من معنويات 
العبيه ويجعلهم يتمسكون بحلم 
اكثر، السيما ان  الفوز بااللقاب 
الفريق ف���ي طريقه للدخول في 
منافسات جديدة عليه متاما عن 
طريق مشاركته بالكونفدرالية 

في املوسم املقبل.
في املقابل جند ان االسماعيلي 
الذي يس���عى دائما للفوز بلقب 
بطولة الدوري، يدخل مباراة اليوم 
ورصيده نقط���ة واحدة جمعها 
من تعادل بطع���م الهزمية امام 
فريق املنصورة الصاعد حديثا 
للدوري املمتاز هذا املوس���م، ثم 
هزمية مريرة امام انبي )3-2(، 
وهو ما جعل مجلس ادارة النادي 
يأتي بعماد سليمان مدير قطاع 
الناشئني ليتولى القيادة الفنية 
للفريق خلفا للصربى نيبوشا 
ال���ذي متت اقالته س���ريعا بعد 
الس���يئة واملخيبة  الع���روض 
لالمال التي حققه���ا الفريق في 

اولى مواجهاته باملسابقة.

اختيار 30 العبًا ألزرق الناشئين 
لـ»الخليج« وتصفيات آسيا

عبدالعزيز جاسم
بدأ ازرق الناشئني تدريباته مساء امس على ملعب 
النصر في ال� 9:30 مس����اء حتت قيادة املدرب الوطني 
عبدالعزيز الهاجري ومس����اعده ومدرب احلراس شاكر 
الش����طي مبشاركة 30 العبا ضمن اس����تعدادات االزرق 
للمشاركة في بطولة اخلليج التي ستقام في العني من 5 
الى 14 سبتمبر املقبل. ووقع االزرق في املجموعة الثانية 
مع السعودية وعمان، كما يستعد ايضا لتصفيات آسيا 
املؤهلة الى النهائيات في ماليزيا، وستبدأ التصفيات في 
اكتوبر املقبل وضمت املجموعة كال من الكويت والسعودية 

وباكستان وسريالنكا واوزبكستان وافغانستان.
واختار الهاجري 30 العبا هم: سعود القناعي، احمد 
غلوم، فيصل ش����ريان، احمد املنص����ور، عايد العنزي، 
عبداهلل احلميدان، عبداهلل ضويحي، عبداهلل مسبحي، 
عبداهلل الشمري، عبداهلل الرشيدي، عبداهلل السبيعي، 
عبدالعزيز مصلح، حمد العدواني، فيصل سعيد، متعب 
الشمري، محمد الفهد، محمد القبندي، محمد السرهيد، 
محمد ش����اكر، مرزوق العجمي، مش����عل منور، موسى 
الزنكي، نادر العنزي، نواف جازع، فواز نايف، يوسف 
الغريب ويوسف منذر، ثامر العاقول، فهد مشعل وسعود 
اديلم. وقال اداري منتخب الناشئني نايف القحطاني ان 
التدريبات ستقام يوميا حتى يوم املغادرة الى مدينة العني 
للمشاركة في بطولة اخلليج، مشيرا الى ان اخلروج من 
الدور االول في بطولة غرب آسيا بعد اخلسارة من ايران 
1-3 واالمارات 1-2، ال يعكس املستوى احلقيقي لناشئي 
االزرق الذي ان اس����تمر ف����ي الطريق الصحيح وتنفيذ 
اخلط����ة التي وضعها املدرب عبدالعزيز الهاجري، فانه 
سيحقق نتائج مميزة في البطولة اخلليجية والتصفيات 

اآلسيوية.

خالص العزاء للعدواني

فيدرر في نهائي سينسيناتي

يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء من أمني صندوق النصر دخيل 
العدواني ومدرب فريق 19 سنة مسير العدواني ومشرف الفريق األول 
لكرة القدم محمد العدواني لوفاة خالهم ناصر احلميدي املسيلم، تغمد 

اهلل الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

تخلص السويسري روجيه فيدرر املصنف أوال من البريطاني اندي 
موراي الثالث وحامل اللقب وبلغ املباراة النهائية لدورة سينسيناتي 
االميركية الدولية لكرة التنس بالفوز عليه 6-2 و7-6 )10-8( ليالقي 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش الرابع الذي فاز على االسباني رافاييل 

نادال الثاني 6-1 و6-4 في الدور نصف النهائي.

يلتق���ي الي���وم االثن���ني 
القادسية مع التضامن على 
ستاد محمد احلمد في اولى 
مبارياته الودية احمللية بعد 
القاهرة  العودة من معسكر 
ضمن اس���تعدادات الفريقني 
خلوض منافس���ات املوسم 
اجلديد ومن احملتمل ان تشهد 
املباراة مش���اركة احملترفني 
الس���وريني فراس اخلطيب 
وجهاد احلسني الول مرة مع 
النادي بعد ان دخال التدريبات 
مساء امس وسيغادر القادسية 
في 26 اجلاري الى مدينة العني 
االماراتية للمشاركة في بطولة 
العني الودية وسيلتقي خاللها 
3 فرق خليجية هي الشباب 
البحريني  العماني والرفاع 
والع���ني االماراتي ويبدو ان 
بعثة االصفر كلها س���تغادر 
الى هن���اك حيث تكفل مدير 
الكرة فواز احلساوي بباقي 
مصاري���ف الالعبني بعد ان 
حددت اللجنة املنظمة للبطولة 

استقبال 20 العبا فقط.

األصفر يلتقي التضامن


