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»الكويت« يحتفي بالعنبري الختياره سفيرًا لملف قطر لمونديال 2022

مبارك الخالدي
أقام مجلس ادارة نادي الكويت 
مساء اول من امس برعاية النائب 
مرزوق الغ���امن حفال بديوانية 
النادي لتك���رمي عضو مجلس 
اإلدارة وجنم املنتخب والنادي 
العنبري  س���ابقا عبدالعزي���ز 
مبناسبة اختياره سفيرا للحملة 
القطرية لتنظيم مونديال 2022، 
حضره رئي���س مجلس االدارة 
عبدالعزيز املرزوق وأمني السر 
العام وليد الراشد وأعضاء مجلس 
االدارة وحش���د من االعالميني 
والرياضي���ني، كما مت االحتفاء 
على هامش احلفل بالعب كرة 
العالج  العائد من رحلة  السلة 
الطويلة أس���امة الفرحان، ومت 
خالل احلفل تقدمي عرض ألجمل 
أهداف العنبري خالل مسيرته 

كالعب لالبيض واملنتخب الوطني 
عبر شاشة كبيرة تفاعل معها 
احلاضرون، مستذكرين حلظات 
جميلة ساهم خاللها العنبري مع 
زمالئه ف���ي كتابة تاريخ الكرة 

الكويتية.
الغامن  النائب مرزوق  وقال 
ان تك���رمي العنب���ري يثبت ان 
أس���رة نادي الكوي���ت متحابة 
اننا  اكبر  ومترابطة وسعادتنا 
جنتمع اليوم ملناسبتني، االولى 
لتكرمي املخلص العنبري، وهو 
قبل ان يكون مخلصا في املالعب 
فهو مخلص لفريقه وناديه وهو 
العب ومدير كرة وعضو مجلس 
ادارة وله بصمة في كل اجنازات 
نادي الكويت، ونحن نفتخر بأن 
االختيار وقع عليه ليكون سفيرا 
ف���ي محاولتهم لتحقيق  لقطر 

اجناز تاريخي وهو تنظيم كأس 
العالم الذي نتمنى كأشقاء لهم ان 
يوفقوا في مساعيهم لتحقيق هذا 
الهدف، وهم أحسنوا االختيار، 
فالعنب���ري خير م���ن ميثل اي 
جهة، وبالتالي فرص جناحهم 
ستزداد ونحن نفتخر ونتشرف 
كأعضاء جمعي���ة عمومية بأن 
يكون اول م���ن مت اختياره من 
الكويت هو العنبري ونتمنى له 
كل التوفيق، وقد ازداد حماسنا 
لالخ���وة القطريني بعد اختيار 

العنبري.
املناسبة  ان  الغامن  وأضاف 
الثانية التي نحتفل بها هي وجود 
حبيبنا وولدنا اسامة الفرحان 
بعد عودته ساملا معافى من رحلة 
العالج ونقول له لقد افتقدناك 
السابقة، ونحن سعداء  الفترة 

بتواجدك بينن���ا وأجر وعافية 
وأنت صاحب البصمة الكبيرة 
والتي لن ينس���اها محبو هذا 
النادي العري���ق وال ينكرها اال 
جاحد وأنت تعرف ان اهل ناديك 

اهل وفاء.
وشكر رئيس مجلس االدارة 
عبدالعزي���ز املرزوق مؤكدا انه 
ال يألو جهدا في التفاعل مع كل 
االحداث االجتماعية والرياضية 
والثقافية، وساهم مع زمالئه في 
إحراز كأس التفوق العام بجدارة 
واس���تحقاق ليس على صعيد 
الرياضة فقط وإمنا ايضا على 
صعيد العالقات االجتماعية بني 

اعضاء النادي.

اختيار العنبري لشعبيته

من جانبه قال رئيس مجلس 

االداره عبدالعزيز املرزوق لقد 
احتفلنا قبل عشرة ايام باجتماع 
أعلنا  الذي  العمومية  اجلمعية 
فيه إح���راز كأس التفوق العام 
واليوم فرح���ة اخرى وبطولة 
اخرى باختيار العنبري سفيرا 
للملف القطري ونتمنى ان تستمر 
أفراح االبيض سواء اجتماعيا او 

رياضيا.
وأضاف ان الفرحة هذه املرة 
خاص���ة، ألنها في مناس���بتني 
غاليتني االول���ى اختيار عضو 
مجلس االدارة العنبري للمساهمة 
مع أشقائه القطريني في حملة 
الدعاية لتنظيم كأس العالم 2022 
وهو حلم لن���ا جميعا ونتمنى 
من الكل دعمهم في هذا املسعى 
وليس في الكويت فقط ولكن كل 
العرب ايضا، واملناسبة االخرى 

هي عودة العبنا اخللوق اسامة 
الفرحان من رحلة العالج ونقول 
له قرت عيون محبيك بعودتك 

وأجر وعافية.
وقال ان اختيار العنبري لم 
يأت عبر واسطة او عن طريق 
املجاملة، ولكن ملا يتمتع به من 
ش���عبية داخل وخارج الكويت 
وهو مبعث فخرنا وسنقف خلفه 

جميعا.

العنبري: نقلة نوعية

العنبري عن تقديره  وعبر 
ملجلس ادارة الكويت على هذه 
الب���ادرة، وقال: أش���كر الغامن 
وهو ابن الن���ادي الذي نفتخر 
به وليس غريبا عليه رعايته هذه 
املناسبات فهو دائم التواصل مع 
اخوانه بالنادي واعضاء اجلمعية 

العمومية وتكرميه لي وللفرحان 
هو وسام على صدورنا.

وأضاف ان »الكويت« خرج 
الرياضة  جنوما على مستوى 
وأيضا جنما سياسيا هو النائب 
الغامن والشكر موصول ملجلس 
االدارة، وكذل���ك رجال االعالم 

والعالقات العامة بالنادي.
ولفت العنبري الى ان امللف 
القطري يزن 20 كيلوجراما من 
ألفي صفحة منها 1250 صفحة 
املزمع  التحتي���ة  البني���ة  عن 
إنشاؤها والتي تضم 13 ملعبا 
مكيفا تسمح بإجراء املباريات 
في ش���هر يونيو حتت درجة 
ح���رارة 26 مئوية ما يعني ان 
االجواء احلارة لم تعد مشكله 

وأنا متفائل بهذا امللف.
وتوجه بالشكر للشيخ محمد 

بن حمد آل خليفة رئيس احلملة 
الدعائية الذي اختارني الى جانب 
ماجد عبداهلل وعدنان الطلياني 
وناصر حمدان ومنصور مفتاح 
وهم مجموعة من النجوم، ونحن 
نحت���اج وقفة االعالم لدعم هذا 
امللف لتحقي���ق هذا احللم ألنه 
ميثل نقلة نوعية لنا كرياضيني، 
مش���يرا الى ان التصويت على 
اختيار الدولة املنظمة للمونديال 
2022 س���يكون في 2 ديسمبر 

املقبل.
من جهته قال الالعب اسامة 
الفرحان ان النادي أعطاني الكثير، 
وساهم في عالجي وأمتنى رد 
اجلميل لكل من ساندني في رحلة 
عالجي وباألخص النائب مرزوق 
ادارة  الغامن ورئي���س مجلس 

النادي عبدالعزيز املرزوق.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
التعاقد مع  جنح االهلي ف����ي 
العب وس����ط فريق نادي النصر 
السعودي ومنتخب مصر حسام 
غالي، واالنضم����ام لصفوفه ملدة 
ثالثة مواسم وجاء توقيع الالعب 
في حضور مهندس صفقات القلعة 
احلمراء عدلي القيعي ووكيل الالعب 
نادر ش����وقي. ووقع الالعب بعد 
استش����ارة اجلهاز الفني للفريق 
بقيادة املدير الفني حسام البدري 
الذي أبدى رغبته في انضمام غالي 
للفريق، ومن املنتظر أن يحصل 
الالعب على ثالثة ماليني وخمسمائة 

ألف جنيه في املوسم الواحد ملدة 
ثالثة مواسم.

 وكانت املفاوضات بني األهلي 
وغالي قد شهدت تطورات كبيرة في 
الفترة األخيرة بعد دخول الزمالك 
بقوة في مفاوض����ات مع الالعب 
مقدما إغراءات مادية للحصول على 
القادمة،  الفترة  خدمات غالي في 
فضال ع����ن االتصاالت التي دارت 
بني غالي والتوأم حسام وإبراهيم 
حسن، ولكن جلسة القيعي حسمت 
األمر مع غالي ال����ذي كان يطلب 
احلصول على 15 مليون جنيه خالل 
املواسم الثالثة، اجلدير بالذكر أن 

غالي قام بفسخ عقده مع النصر 
بالتراضي بني الطرفني بعد تنازل 
الالعب عن مستحقاته املادية لدى 
النادي الس����عودي والبالغة 520 

ألف دوالر.
من جهة اخرى اعتمد مجلس 
إدارة الزمالك برئاسة ممدوح عباس 
عقد جتدي����د املدير الفني للفريق 
االول حسام حسن وباقي جهازه 
املعاون مل����دة عام جديد ويحصل 
حسام مبوجب العقد اجلديد على 

115 ألف جنيه شهريا. 
وفي شأن آخر يبدو أن املهاجم 
جمال حمزة اصبح بش����كل كبير 

خارج حسابات الزمالك، حيث انتهى 
اجتماع مجلس إدارة النادي األبيض 
دون أي مؤشرات لتطرق األعضاء 
ملسألة عودة العب الفريق السابق، 
في حني استقر الرأي على قيد جميع 
الالعبني الذين مت التعاقد معهم وهم: 
العراقي عم����اد محمد واإليفواري 
ابوكونيه ومحمد عبداهلل وعاشور 
األدهم ووجي����ه عبدالعظيم، كما 
قرر مجلس الزمالك اإلس����راع في 
مفاوضات ضم العب غزل احمللة 
صالح س����ليمان، حي����ث يحتاج 
الزمالك لالعب خاصة بعد رحيل 

عمرو عادل إلى وادي دجله.

المنامة ـ ناصر محمد
يغادر منتخب البحرين لكرة القدم اليوم 
متوجها الى النمس����ا إلقامة معسكر تدريبي 
يستمر حتى 21 يوليو اجلاري بإشراف املدرب 
النمس����اوي اجلديد جوزيف بيرجر استعدادا 
للمش����اركات القادمة وذلك بعد ان تعاقد معه 
االحتاد خلفا للمدرب الس����ابق ميالن ماتشاال 
الذي قضى 3 سنوات بالبحرين. وكان بيرجر قد 
أعلن عن اختيار 26 العبا سينضمون للمعسكر 
التدريبي الذي س����يتغيب عنه بعض األسماء 
لإلصابة ومنها عالء حبيل. وسيخوض عددا 
من املباريات الودية خالل فترة املعس����كر مع 
النمساوية اضافة ملباراتني سيلعبهما  الفرق 
مع املنتخب القطري يوم الثالث من سبتمبر 

بالدوحة مع منتخب الصني 11 أغسطس لم يتم 
االتفاق على مكان اقامتها حتى اآلن.

ومن جانب آخر اليزال احتاد كرة القدم يدرس 
امكانيات حتديد موعد بدء مس����ابقة الدوري 
العام في ضوء االرتباطات الكثيرة التي تواجه 
املنتخبات الوطنية وخاصة دورة كأس اخلليج 
العربي لكرة القدم التي لم يحدد موعدها بعد، 
وقد حرص االحتاد على االلتقاء باألندية ملعرفة 
وجهة نظرها في الوضع العام وخصوصا في 
ظل ارتباطها باملدرسني أو الالعبني احملترفني، 
وبع����ض األندية ممن لديه����ا امكانيات إلقامة 
معسكر تدريبي خارجي، وينتظر ان تتضح 
الصورة في األسبوع القادم لتحديد املواعيد 
اخلاصة ببدء املس����ابقات ومنه����ا فكرة دورة 

تنشيطية تقام بعد 15 سبتمبر القادم.
وم����ن جهة أخرى وافق احت����اد كرة القدم 
على اقامة معسكر تدريبي في تركيا للمنتخب 
األوملبي بدال من تون����س وذلك اعتبارا من 9 
يوليو اجلاري وحتى 23 في اطار اس����تعداد 
املنتخب للمشاركة في بطولة مجلس التعاون 
لدول اخلليج للمنتخبات األوملبية التي ستقام 
في الدوحة خالل الفترة من 28 يوليو وحتى 
7 أغسطس اضافة الى دورة األلعاب اآلسيوية 

بالصني.
هذا واليزال احملرق في انتظار حضور مدربه 
الكرواتي رادان الذي تعاقد معه النادي للموسم 
القادم وقد وصل مساعده منذ 10 أيام وباشر 

تدريبات اللياقة البدنية مع الفريق.

المرزوق: اختياره لم يأت بواسطة أو مجاملة بل لشعبيته محليًا وعربيًا

العنبـري: ملـف قطـر يـزن 20 كيلـو ويشـكل نقلـة نوعيـة للرياضـة الخليجية الغانم: حماسـنا لألشـقاء القطريين ازداد باختيار العنبري وفـرص نجاحهم تزداد
مرزوق الغامن وعبدالعزيز املرزوق مع احملتفى بهما عبدالعزيز العنبري وأسامة الفرحان

حسام غالي يلعب في صفوف األهلي

مرزوق الغامن وعبدالعزيز املرزوق يكرمان عبدالعزيز العنبري

العربي يحتفل بتوقيع الرشيدي

»البحري« شكل فريق الكاياك لبطولة األندية

اجتماعات مكثفة تحضيرًا لدورة الكندري

انطالق »المدارس اآلسيوية« للبولينغ

يقيم النادي العربي في الس���ابعة والنصف من مساء السبت 
املقب���ل حفل توقيع ح���ارس مرمى الصليبخات خالد الرش���يدي 
لينض���م الى صفوف االخضر، ويقام حف���ل التوقيع بقاعة أحمد 

بشر الرومي بالنادي.

شكلت جلنة الش���راع والتجديف والكاياك في النادي البحري 
الوفد الذي سيشارك في بطولة االندية في بلغاريا مبشاركة عدد 

كبير من االندية العاملية.
 وض���م الوفد املدرب عبدالس���تار عبداحلليم واملدرب الوطني 
للناشئني هيثم العدواني الى جانب عشرة العبني هم محمد جاسم 
محمد وعبدالرحمن بس���تكي ومحمد ابوالقاسم وعمر عبدالكرمي 
وعبدالوهاب اخلراز ويوس���ف العطار وعيس���ى الش���اهني فيما 
س���يخوض املنتخب معسكرا تدريبيا سيقام في بلغاريا حتى 24 

يوليو اجلاري.

عق���دت اللجنة املنظمة لدورة جاس���م الكندري الرمضانية 
اجتماعات للترتيب للدورة بحضور منظم الدورة النائب السابق 
جاسم الكندري، وقد شكر رئيس اللجنة املنظمة إبراهيم سكني 
أعض���اء اللجنة املنظمة على حماس���هم وحرصهم على إجناح 
الدورة، واعتبر أن دورة الكن���دري الرمضانية فرصة أخوية 
يلتقي فيها أعضاء الس���لطات الثالث التشريعية والتنفيذية 

والسلطة الرابعة الصحافة في أجواء تنافسية ودية.
 وأكد سكني أن جناح الدورة في السنوات املاضية يدفعنا إلى 
تقدمي املزيد من النجاحات، مشيرا الى أن هذا احلدث الرياضي 
السياس���ي الرمضاني نهدف من خالله إلى تقوية العالقة بني 
الس���لطات املختلفة، وتذويب اخلالف���ات إن وجدت في العمل 
السياس���ي، كما نتطلع من خالله إلى تق���دمي صورة إيجابية 
مش���رقة على األجواء الدميوقراطية في الكويت.  وأعرب عن 
شكره وخالص امتنانه للشيخ جابر املبارك نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع على رعايته الكرمية واملعهودة للدورة التي 
تعد احلدث الرياضي السياسي الفريد على مستوى املنطقة، إذ 
يلتقي أعضاء السلطة التشريعية مع إخوانهم أعضاء السلطة 
التنفيذية في لقاءات نيابية حكومية، معتبرا اللقاء الكروي في 
دورة الكندري صورة من صور املمارسة الدميوقراطية احلرة 

في بلدنا احلبيب الكويت. 
 وأوضح سكني أن الدورة في نسختها التاسعة سوف تتخللها 
العديد من املفاجآت، وأن اللجنة س���وف تعلن قريبا فتح باب 

التسجيل للفرق املشاركة في الدورة. 

انطلقت صباح أمس منافس���ات بطولة املدارس اآلسيوية 
للبولينغ التي تس���تضيفها ماليزيا خالل الفترة من 4 الى 13 
يوليو اجلاري ويشارك فيها نادي البولينغ مبنتخبني أحدهما 

للناشئني والثاني لالشبال. 
وكان الالعبون قد تدرب���وا أول من امس على الصالة التي 
ستقام عليها منافسات البطولة وظهروا جميعا بحالة ممتازة 

وهناك فرصة لتحقيق نتائج طيبة.
هذا، وقد وضح ان العب منتخب االشبال مصطفى املوسوي 
هو أصغر العب في البطولة، وقد أش���اد ب���ه عدد من املدربني 

املشاركني عندما شاهدوه أثناء التدريب على اخلطوط.
هذا، وقدم العبو االش���بال أداء طيب���ا في الفترة االولى من 
منافسات البطولة التي انطلقت أمس وهم مصطفى املوسوي، 
مهند ابراهيم، صالح خالد، وعلي القالف، وكانت معدالتهم ممتازة 

على الرغم من املنافسة احلامية التي تشهدها البطولة.

» يونايتد« وسيتي يتنافسان على بالوتيللي

بريشيانو ينضم إلى التسيو

هامبورغ يتراجع عن ضم رافينيا

بارى يرحل إلى الجزيرة

يتنافس فريق مان يونايتد االجنليزي وجاره اللدود 
مانشستر س���يتي على ضم املهاجم االيطالي الشاب 
ماريو بالوتيللي من انتر ميالن بطل أوروبا، بحسب 
ما ذكرت صحيفة »ال غازيتا ديللو سبورت« االيطالية   
وبحسب الصحيفة الواس���عة االنتشار الصادرة من 
مدينة ميالنو، يستعد مان يونايتد النفاق 30 مليون 
يورو للتعاقد مع املهاجم الغاني األصل، الذي سيحتفل 

بعيد ميالده العشرين في 12 أغسطس املقبل.
وأضافت الصحيفة أن عرض يونايتد أفضل من عرض 
جاره األزرق الذي يشرف عليه االيطالي روبرتو مانشيني 
وهو من أطلق مسيرة »سوبر ماريو« االحترافية في 

ديسمبر 2007.
بحسب الصحيفة أيضا، سيكون رئيس انتر ماسيمو 
موراتي مستعدا للتخلي عن خدمات املهاجم املشاغب 

مقابل مبلغ يتراوح بني 35 و40 مليون يورو.

أعلن نادي التس���يو الذي ينافس في دوري الدرجة 
األولى االيطالي ضم مارك بريشيانو العب وسط منتخب 
استراليا في عقد ملدة عامني. وخاض بريشيانو بطولة 
كأس العالم املقامة حاليا في جنوب افريقيا، كما لعب مع 
منتخب استراليا في النهائيات التي استضافتها املانيا 
عام 2006. وبريشيانو )30 عاما( الذي انضم الى التسيو 
في صفقة انتقال حر س���بق له اللعب في اندية امبولي 
وبارما وباليرمو في ايطاليا. وكان بريشيانو على وشك 
انهاء عشر سنوات من اللعب في الدوري االيطالي لكنه 

رفض عرضا مغريا من نادي النصر السعودي.

تراجع نادي هامبورغ األملاني عن سعيه إلى التعاقد مع 
البرازيلي رافينيا، العب شالكه احلالي، وفقا ملا ذكرته تقارير 
إخبارية في أملانيا. جاء هذا القرار بعد أن استقر النادي على 
بقاء الالعب جاي دمييل الذي كان يعتزم االستغناء عنه. 
وقال املدير الرياضي للنادي باستيان رينهاردت إن دمييل 
يتمتع بقدرات أكبر مما أظهر خالل املوسم املاضي. وفي سياق 
متصل، يعتزم النادي التخلي عن مهاجمه ماركوس بيرغ، 
حيث ستتم إعارة الالعب السويدي الذي انضم للفريق قبل 
عام مقابل عشرة ماليني يورو، إلى فريق آخر، حيث تضم 
األندية املهتمة باحلصول على خدماته ايندهوڤن الهولندي 

ووست بروميتش ألبيون اإلجنليزي.

أعلن نادي األهلي اإلماراتي، انتقال مهاجم الفريق األول، 
البرازيلي جادير باري إلى صفوف نادي اجلزيرة.

كان باري انضم الى األهلي قبل ثالثة أعوام قادما من 
غامبا أوس����اكا الياباني، حيث فاز م����ع الفريق اإلماراتي 
بكأس السوبر والنسخة األولى من دوري احملترفني، كما 
ش����ارك مع الفريق في بطولة العالم لألندية التي أقيمت 

في أبوظبي العام املاضي.
من ناحية أخرى، أعلن ن����ادى اجلزيرة إعارة العبه 
رافاييل سوبيس رسميا إلى نادي إنترناسيونالي البرازيلي 
ملوسم واحد، وكان النادي البرازيلي يأمل في احلصول على 
خدمات الالعب وشراء بطاقته من اجلزيرة إال أن االختالف 
على املقابل املادي حال دون البيع النهائي لالعب بعدما 
عرض إنترناسيونالي ستة ماليني يورو، ولكن اجلزيرة 

فضل انتقال الالعب على سبيل اإلعارة.

األهلي يخطف حسام غالي من الزمالك 

معسكر للبحرين في النمسا


