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العربي يلتقي القسنطيني 
اجلزائري اليوم

برقان يكمل صفقات «األجانب»..
والتضامن يستقطب الهولي

الشباب يتدرب في القاهرة

منافسات «الطائرة» أواخر سبتمبر

مبارك اخلالدي

يلتقي الفريق األول لكرة القدم بالنادي العربي فريق 
القســنطيني اجلزائري في مباراة ودية ضمن معسكر 
األخضر املقام حاليا في مدينة طبرقة التونسية، وتقام 
املواجهة في السابعة مساء اليوم بتوقيت الكويت، واملباراة 
هي الرابعة لألخضر ضمن برنامج املباريات الودية التي 
يخوضها الفريق. إذ فاز على فريق مرجان التونسي ٧-٠ 
ثم تغلب على فريق شبيبة القبائل اجلزائري ٢-١، وخسر 

صباح أمس األول من األفريقي التونسي ٣-١.
إلى ذلك، التحق احملترف اجلديد النيجيري كينجسلي 

ايدو ببعثة الفريق في تونس امس.

يحيى حميدان 

أنهت ادارة نادي برقان ملف محترفي الفريق األول 
لكرة القدم بعد التعاقد مع اخلماسي: البرازيلي ويسلي 
ســانتوس (مدافع)، والنيجيري إيتو دافيد (وسط) 
تايلــون نيكوالس واألردني  البرازيلي  واملهاجمني 
حمزة الصيفي، باالضافة للحفاظ على خدمات املدافع 
التونسي رامي أبوشنيبة للموسم الثالث على التوالي. 
وكشفت مصادر في إدارة «الذهبي» أن التعاقد مع 
الصيفي كلف ميزانية النادي ١٢٠ ألف دوالر وليس 
كما تردد في وسائل االعالم األردنية التي ذكرت أن 

الصفقة وصلت لـ٨٠ ألف دوالر. 
هذا، ويواصل برقان تدريباته بصورة يومية على 
ملعبه اخلاص في شرق األحمدي استعدادا النطالق 

منافسات دوري الدرجة األولى و٢٨ اجلاري. 
وفي الفروانية، حصلت ادارة نادي التضامن على 
موافقة نظيرتها في اليرموك على اســتعارة الالعب 

سالم الهولي ملدة موسم واحد. 
ويتدرب «العنيد» بصفة يومية في امللعب الفرعي 
لنادي النصر بســبب أعمــال الصيانة في ملعبه 

الرئيسي.

مبارك اخلالدي

يجري الفريق األول لكرة القدم بنادي الشباب أولى 
حصصه التدريبية في مصر اليوم، وذلك بعد أن وصلت 
بعثة الفريق إلى القاهرة امس في مستهل معسكر إعدادي 
ميتد ملدة أسبوعني. ويرأس البعثة عضو مجلس اإلدارة 
ورئيس جهاز الكرة جابر الزنكي وعضوية اجلهاز الفني 
برئاسة املدرب الوطني عيد سابج واجلهاز اإلداري والطبي 

إضافة إلى ٢٦ العبا.
ومن املقرر أن يلعب أبناء األحمدي ٤ مباريات ودية 
قبل العودة إلى البالد. جدير بالذكر ان فريق الشــباب 
يســتعد ملواجهة فريق برقان في اجلولة األولى لدوري 

الدرجة األولى الذي سينطلق ٢٨ اجلاري.

اعتمد مجلس إدارة احتاد الكرة الطائرة مواعيد بداية 
جميع مسابقاته خالل املوسم الرياضي ٢٠٢٢-٢٢٢٣، حيث 
ستبدأ منافســات فئة العمومي خالل الفترة من ٢٤-٢٩ 
سبتمبر اجلاري، بينما تنطلق منافسات املراحل السنية 
خالل األســبوع األول من شهر أكتوبر املقبل. كما حدد 
مجلس إدارة االحتاد املراحل السنية في املوسم اجلديد 
بناء على توصية جلنة مسابقات االحتاد حيث تكون على 
النحو التالي: فئة حتت ١٣ سنة مواليد ٢٠٠٩، وفئة حتت 
١٥ سنة مواليد ٢٠٠٧، وفئة حتت ١٧ سنة مواليد ٢٠٠٥، 
وفئة حتت ٢٠ سنة مواليد ٢٠٠٢ باإلضافة الى فئة العمومي 
(الدرجة األولى). وسوف تصدر جلنة مسابقات االحتاد 

جدول جميع املسابقات في وقت الحق.

(املركز االعالمي بالعربي) اجلدية واضحة على العبي االخضر  

تدريبات فريق الشباب شهدت التزاما كبيرا من الالعبني

إبراهيم والشمالي والصيفي «قدساويني».. والسويسي إلى أغادير
يحيى حميدان

التحــق الثالثــي املدافع أحمد 
إبراهيم والعــب االرتكاز عبداهللا 
الشمالي واحملترف األردني عدي 
الصيفــي بفريق كرة القدم بنادي 
القادســية الــذي يقيم معســكرا 
تدريبيــا حاليــا فــي مدينــة ٦ 
أكتوبــر مبصر بعد ما مت االنتهاء 
من إجراءات التعاقد معهم بشكل 
رسمي. ويأتي انتقال إبراهيم (٢٩ 
سنة) والشــمالي (٣٤ سنة) بعد 
انتهاء عقديهما مع ناديهما السابق 
العربي، فيما خاض الصيفي (٣٦ 
سنة) املوسم املاضي في صفوف 
النصر بعد رحلة احترافية طويلة 
في املالعب الكويتية لعب خاللها 

في الساملية والقادسية.
وخــاض الثالثــي التدريبــات 
الصباحيــة أمس مع كامل أعضاء 
الفريــق املتواجدين فــي مدينة ٦ 
أكتوبر حتت قيادة املدرب الوطني 
ناصر الشــطي، وسط تركيز تام 
من جانب مدرب اللياقة التونسي 
خليل اجلبابلي على رفع املعدالت 

اللياقية لالعبني بشكل كامل.
كما وافقت إدارة «األصفر» على 

للفريق املغربي، متمنيا أن يعود 
مــن جديد لتمثيــل «األصفر» في 
املستقبل القريب وإسعاد اجلماهير 
التي دعمت النادي والالعبني بشكل 
واضح. وبذلك، يكون القادســية 

سورو، باإلضافة للصيفي.
إلى ذلك، يلتقي األصفر غدا مع 
فريق حرس احلدود في مباراة ودية 
قد تكون األخيرة له في معسكره 

بالقاهرة.
الكويت يالقي الوحدة

وفــي النمســا، يلتقــي نــادي 
الكويت مع الوحدة اإلماراتي مساء 
اليوم في مباراته التجريبية الثالثة 
على هامش معسكره التدريبي املقام 
هناك. وينتظر أن تشــهد املباراة 
مشاركة القادم اجلديد من العربي 
محمــد فريح بشــكل رســمي مع 
الفريق الكويتاوي بعدما مت التعاقد 
معه الســبت املاضي ملدة موســم 
واحــد. وبــات فريح (٣٤ ســنة)، 
والذي يشغل مركز الظهير األمين، 
الصفقة احمللية الثالثة بالنسبة لـ 
«األبيض» بعدما مت التعاقد سابقا 
مع العب الوسط أحمد الظفيري من 
القادسية، واملهاجم فواز املبيليش 
مــن خيطان. وينتظــر أن يختتم 
الكويت مبارياتــه التجريبية في 
الشــارقة اإلماراتي  أمام  النمســا 
االثنني املقبل، قبل العودة للبالد 

١٧ اجلاري.

قد أغلــق ملف احملترفني األجانب 
بعدمــا حافظ على بقــاء األلباني 
لورانس تراشي، وتعاقد مع املدافع 
البوركيني باتريك مالو واملهاجمني 
العاجيني سيدريك هنري ومامادو 

الكويت يخوض «جتريبيته» الثالثة أمام الوحدة اإلماراتي اليوم

(املركز اإلعالمي للقادسية) عبداهللا الشمالي وضاري سعيد وأحمد إبراهيم في التدريب الصباحي للقادسية أمس  

إعارة العب الوسط التونسي حسام 
السويســي إلــى حســنية أغادير 

املغربي ملدة موسم واحد.
وتقدم السويسي بالشكر إلدارة 
القادســية ملوافقتهــا على إعارته 

١٧ ميدالية للرماية الكويتية في كازاخستان
حقــق املنتخب الوطني 
للرمايــة ١٧ ميداليــة فــي 
منافسات البطولة اآلسيوية 
العاشــرة للرماية وبطولة 
اجلائــزة الكبــرى لرمايــة 
األطباق الطائرة املقامتني في 
كازاخستان واللتني انطلقتا 

في ٢٨ يوليو املاضي.
وقال رئيس مجلس إدارة 
احتاد ونادي الرماية دعيج 
العتيبي إن الرماة الكويتيني 
فــي مســابقتي (التــراب) 
و(السكيت) خالل البطولتني 
حصلوا على امليداليات الـ ١٧ 

بواقع سبع ميداليات ذهبية وست فضيات وأربع برونزيات.
وأشــاد العتيبــي باإلجنازات التــي حققها رماة الكويت في هذه املنافســات على 
األراضي الكازاخستانية رغم صعوبة املنافسة مع أبطال العالم املشاركني فيها، معربا 
عــن أمله فــي حتقيق املزيد من اإلجنازات لرفع اســم الكويت في احملافل الرياضية 

العاملية والوصول إلى املقاعد التأهيلية في أوملبياد باريس ٢٠٢٤.
وذكر أن هذه املنافسات تأتي استعدادا للمشاركة في بطولة العالم للرماية والتي 
ســتقام في كرواتيا خالل شهر ســبتمبر املقبل، حيث سيتم خاللها توزيع بطاقات 

تأهيلية مباشرة لدورة األلعاب األوملبية باريس ٢٠٢٤.

١٦ ناديًا في «السلة العربية» بالكويت
هادي العنزي

كشــف االحتاد العربي 
لكــرة الســلة عــن هويــة 
األندية الـ١٦ التي ستشارك 
في بطولة األندية العربية 
الـــ٣٤ لكرة الســلة، والتي 
يســتضيفها نادي الكويت 
وصيف النســخة السابقة 
خــالل الفترة مــن ٥ حتى 
١٥ أكتوبــر املقبــل. وميثل 
الكويت في البطولة أندية 
الكويت، وكاظمة، واجلهراء، 
كما تشــارك أندية: األهلي 

واالحتاد السكندري من مصر، والسد القطري، وأهلي بن غازي الليبي، واالحتاد - أهلي 
حلب الســوري، والبشــائر العماني، ودجلة العراقي، ووداد بوفاريك اجلزائري، والنصر 
الســعودي، واألهلي البحريني، وامليناء اليمني، وبيروت اللبناني. ويسعى الكويت بطل 
اخلليج وثاني العرب الى الفوز بالنسخة املقبلة للبطولة وقد قام اجلهاز اإلداري للفريق 
برئاسة بدر العصيمي بالتعاقد مع األميركي ماركس هانت، والهاييتي كادي الالن، لتدعيم 
صفوف «العميد»، وتعزيز حظوظه للظفر باللقب العربي، خاصة أن األبيض يضم العديد 
من الالعبني املتميزين أمثال األخوين حمد ومحمد عدنان، وأليكس الغيص، وتركي حمود، 

وفهد الظفيري، وراشد الرباح، وعمران جوهر، ومحمد عزيز، وعلي الهدهود.

م منتخب شباب اليد «األلعاب الشتوية» ُيكرِّ
يعقوب العوضي

أقام نادي األلعاب الشتوية حفل 
تكرمي ملنتخبنا الوطني للشــباب 
لكــرة اليد في مقره بصالة عجيل 
العجران في منطقــة بيان، حيث 
قدم رئيــس النادي فهيد العجمي 
مكافآت مالية لالعبني بعد حتقيق 
األزرق املركــز الثالــث في بطولة 
آســيا والتأهل إلى نهائيات كأس 
العالم «اليونــان وأملانيا ٢٠٢٣». 
وذلــك بحضــور أعضــاء مجلس 
اإلدارة محسن املعصب، ومشعل 
فليطح، وأحمد العمران، ومبارك 

العماني وخالد املطيري.
كما قدم احتاد اليد درعا تذكاريا 
لفهيد العجمي عبارة عن «قميص» 
البطولة موقعا من جميع الالعبني 
واجلهازين الفني واإلداري للمنتخب 
تعبيرا عن االمتنان والتقدير لنادي 

األلعاب الشتوية.

وفي هذا اإلطار، أكد العجمي أنه 
يجب علينا كرياضيني املبادرة في 
تكرمي مختلف الالعبني والالعبات 
الذين يحققون اإلجنازات ومنحهم 
احلوافز املعنوية واملادية. ونحن 
نفتخر بوجود مواهب شابة قادرة 
على تلبيــة طموحــات الرياضة 

الكويتية ونتطلع للمزيد.
بدوره، أشــاد خالــد املطيري 
بالــروح القتاليــة التي حتلى بها 
األزرق الشاب في البطولة اآلسيوية 
والتي اســتعاد مــن خاللها هيبة 
اللعبة على مستوى القارة الصفراء، 
مشيدا مببادرة فهيد العجمي لتكرمي 
املنتخــب. من جانبــه، أثنى قايد 
العدواني على الدور الكبير الذي 
يقوم به نادي األلعاب الشتوية من 
خالل دعم مختلف الرياضات في 
البالد والذي يأتي من باب احلس 
الرياضية والوطنية  باملسؤولية 

جتاه الرياضة الكويتية. فهيد العجمي وقايد العدواني خالل تكرمي العبي منتخب الشباب لكرة اليد

فهد الرشيدي ولويز فرنانديز خالل تدريبات الفحيحيل في أنطاليا بتركيا

الفحيحيل يضم نيغوما
ويلعب مع هالل القدس

الساحل يغلق ملف احملترفني بتونسي وفرنسي وُعماني

هادي العنزي

أكمل الفحيحيل ملف التعاقدات اخلارجية بعدما 
وّقع مع العــب منتخب الكونغو فابريس نيغوما، 
قادمــا من الرجاء البيضاوي املغربي ملدة موســم، 
ليحل بديال للغاني سولومون مينساه، ليكمل عقد 
محترفي «االشاوس»: الســوري عبداهللا الشامي، 
والبرازيلي جوليو سيزار، والتونسي يوسف بن 
سودة، والبرازيلي لويز فرنانديز الذي انتظم في 
التدريبات مؤخرا بعد أن فسخ نادي التضامن عقد 
الالعــب بالتراضي، ليعود فرنانديز من جديد إلى 

فريقه السابق، ليكمل معه املوسم الثالث تواليا.
ويلعب الفحيحيل مساء اليوم مع هالل القدس 
الفلسطيني أولى مبارياته الودية مبعسكره مبدينة 
أنطاليــا التركيــة، على أن يلتقي مــع دبا احلصن 

اإلماراتي اخلميس املقبل.

من جانب آخر، أغلق اجلهاز اإلداري للفريق األول 
لكرة القدم بنادي الســاحل برئاسة د.أحمد عجب 
ملف احملترفني أيضا، بالتعاقد مع ثالثة العبني دفعة 
واحدة، هم: الفرنسي طارق عجون، والتونسي حمزة 
بن عبدة، والعماني حمد احلبســي، باإلضافة الى 
التجديد للبرازيليني ليوناردو دا سيلفا وجيوفاني 
دينيز. ويواصل الســاحل تدريباته اليومية على 
فترتني صباحية ومســائية، مبعســكره اخلارجي 
بتركيا بقيادة املدرب الوطني محمد دهيليس، وقد 
خاض «ابناء أبو حليفة» أولى مبارياتهم الودية أمام 
اخلور القطري، وانتهت ملصلحتهم بهدفني دون رد 
سجلهما البرازيلي جيوفاني، وعبداحملسن العجمي، 
ومن املقرر أن يلعب الســاحل غــدا ثاني مبارياته 
الودية في تركيا مع نادي اخلليج السعودي، ويختتم 
معســكره التدريبي بلقــاء يجمعه مع دبا احلصن 
اإلماراتي قبل العودة إلى البالد ١٧ أغسطس اجلاري.


