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حامل اللقب في اختبار سهل أمام الشباب بدوري فيفا

استاد ثامر يعود بقمة السالمية والعربي ...الليلة
كتب �أمين الدرديري:
ي��وا���ص��ل ق��ط��ار دوري فيفا لكرة
القدم انطالقته م�ستكمال اليوم باقي
مباريات اجلولة الثانية حيث يعود
ا�ستاد ثامر الحت�ضان املناف�سات
بعد غياب مو�سم كامل خل�ضوع
ا�ستاد ن���ادي ال�ساملية لعملية
الإ�صالحات حيث �سي�شهد قمة مثرية
يف التا�سعة من م�ساء اليوم جتمع
ال�ضيف الكبري النادي العربي مع
ال�سماوي �صاحب الأر�ض.
ويدخل الفريقان امل��ب��اراة بروح
عالية بعد ف��وز ال�����س��م��اوي على
ال�شباب يف افتتاح الدوري بثنائية
نظيفة �سجلها املحرتفان الربازيلي
باتريك فابيانو وال�سوري فرا�س
اخلطيب ال���ذي وا���ص��ل ت��أل��ق��ه يف

ال�ساعة  9.00م�ساء
مالعب الكويت بعد �أن رفع ر�صيده
من الأهداف �إلى  201هدف يف جميع
البطوالت التي �شارك فيها مع الفرق
التي لعب لها «الن�رص والعربي
والقاد�سية والكويت وال�ساملية».
وتق�سم الأهداف التي �سجلها فرا�س
ً
هدفا يف بطولة
اخلطيب �إلى 135
ً
هدفا يف
ال���دوري الكويتي ،و25
ً
هدفا يف
بطولة ك�أ�س الأمري ،و23

بطولة كا�س ويل العهد.
يف املقابل يطمع العربي بقيادة
مدربه ال�سوري ح�سام ال�سيد يف خطف
نقاط املباراة معتمد ًا على الروح
املعنوية العالية التي نتجت عن
تعادل الفريق الأخ�رض مع الغرمي
التقليدي نادي القاد�سية املدجج
بالنجوم املحلية والأجنبية يف
املباراة االفتتاحية للم�سابقة.
ورمبا ت�شهد هذه املباراة م�شاركة
املهاجم فهد الر�شيدي مع فريقه
القدمي اجلديد �أمام فريقه الراحل
عنه حديثا يف حني ميلك «الرهيب»
جمموعة من الالعبني املحرتفني يف
مقدمتهم فرا�س اخلطيب واالردنيان
ع���دي ال�����ص��ي��ف��ي وط����ارق خطاب
وال�برازي��ل��ي فابيانو م��ا ي�صعب
املهمة على الأخ�رض الذي يخو�ض

املو�سم ب��دون حمرتفني وبفريق
معظمة من الالعبني ال�شباب.
ويف �سياق مت�صل ا�سند احتاد كرة
ال��ق��دم �إدارة امل��ب��اراة �إل��ى طاقم
التحكيم العماين بقيادة الدويل
احمد الكاف.
ويف مباراة �أخ��رى لن يجد حامل
اللقب نادي الكويت �صعوبة اليوم
خالل مواجهته ل�ضيفه نادي ال�شباب
القادم من االحمدي وال��ذي �سيجد
�صعوبة مبجاراة �أ�صحاب الأر�ض
نظرا للفوارق الكبرية بني اجلانبني
يف �إمكانيات الالعبني �سواء حمليني
او حمرتفني �أجانب.
وكان العميد قد وجه �إن��ذارا �شديد
اللهجة �إلى الفرق الأخرى بخما�سية
قا�سية يف �شباك الت�ضامن يف افتتاح
الدوري.

الكويت يعير خميس للفحيحيل والخبيزي لكاظمة

أكد أنه محظوظ بتمثيل المنتخبين األول واألولمبي

فواز :تلقيت عروض ًا احترافية كثيرة
ولكني امتثلت لرغبة العنابي
• مشعل فواز

يعول اجلهاز الفني للن�رص بقيادة ظاهر
العدواين ،كثريا ،على الالعب الواعد
م�شعل فواز لقيادة الفريق يف املو�سم
احل���ايل ،لتحقيق نتائج جيدة يف
البطوالت املحلية.
وميلك ف��واز موهبة ر�شحته لالحرتاف
اخلارجي �أكرث من مرة ،خ�صو�صا و�أنه
يجيد اللعب يف الو�سط والهجوم ،كما
ميتلك مهارات خا�صة ،جعلت منه
العقل املفكر واملدبر للعنابي.
وقال فواز ان الن�رص و�صل ملرحلة
الن�ضج ال��ك��روي ،وذل���ك بعد
اكت�ساب ع��دد كبري من العبيه
اخل�ب�رة� ،إل���ى ج��ان��ب تدعيم
�صفوفه مبحرتفني �أكفاء يعول
عليهم اجلميع ،م��ع زمالئهم
املحليني ،لتحقيق حلم الفوز
بلقب.
و�أو���ض��ح الالعب ال�شاب �أن
املو�سم املا�ضي مل يحالف
الن�رص التوفيق يف عدد كبري
من املباريات ،الأمر الذي
ادى �إل��ى اهتزاز النتائج
م�����ش�يرا �إل���ى �أن العمل
متوا�صل هذا املو�سم من
�أجل التواجد يف مركز الئق
ب��ج��دول ترتيب ال���دوري
املمتاز ،واملناف�سة على لقبي
ك�أ�سي �سمو الأمري و�سمو ويل العهد.
وك�����ش��ف ف���واز ع��ن تلقيه ع��رو���ض��ا حملية
وخارجية ،متمنيا خو�ض جتربة احرتاف
خارجي ،وه��و الأم��ر ال��ذي ي�رص عليه لكن
جمل�س �إدارة النادي قررت التم�سك به وعدم
بيعه،منوها بانه احرتم وجهة نظر جمل�س
الإدارة ،خ�صو�صا انه احد �أبناء الن�رص ويعتز
ويفتخر باالنتماء لهذا الكيان.
وعن �شعوره وهو يرتدي قمي�ص املنتخب
ال��وط��ن��ي ق��ال ال���دويل ال�����ش��اب ان��ه �شعور
ال يو�صف بكل ت�أكيد ،ويعتقد انه حمظوظ
بهذا الأمر.
وعن الأولوية يف اللعب لأي من املنتخبني الأول
او االوملبي قال ان هذا الأمر يحدده اجلهازان
الفنيان للمنتخبني ،ويعتقد انه �سيكون
مع املنتخب الأوملبي ،كونه �سي�شارك يف
�شهر مار�س املقبل ،يف الت�صفيات امل�ؤهلة
لنهائيات ك�أ�س �آ�سيا حتت � 23سنة.

• املواجهة تتجدد بني زويد ووليد  ...الليلة

• فهد الرشيدي

صفقات مثيرة قبل إغالق باب

االنتقاالت الصيفية رسمي ًا

• اخلبيزي متوسطا ً بوسكندر والعنيزي

كتب �أمين الدرديري:
قبل �ساعات من غلق باب االنتقاالت
ال�صيفية �شهد �سوق االنتقاالت
بني الأندية حركة دءوبة و�رسيعة
لتدعيم �صفوف الفرق قبل التقاط
الأنفا�س يف يناير املقبل حيث
وافق جمل�س �إدارة نادي الكويت،
على �إعارة العب الفريق عبد الهادي
خمي�س �إلى الفحيحيل ،ملدة مو�سم
واحد بناء على رغبة الالعب.
وكان الالعب الدويل ال�سابق مالزما
ملقاعد بدالء العميد طوال املو�سم
املا�ضي ،بعد دخ��ول��ه يف �أزم��ة
�إدارية مع �إدارة الفريق ليغيب عن
توهجه املعتاد ،ك�أف�ضل مواهب
الكرة الكويتية.
كما وافقت �إدارة القلعة البي�ضاء
على �إعارة الالعب الواعد يو�سف

الضويحي والجريد انضما

اخلبيزي �إل��ى ن��ادي كاظمة ملدة
مو�سم واح��د يف واح��دة من �أقوى
ال�����ص��ف��ق��ات امل��ح��ل��ي��ة يف �سوق
املريكاتو ال�صيفي نظرا للإمكانيات
العالية واجلهد الكبري الذي يقدمه
اخلبيزي يف امللعب حيث قدم عدة
موا�سم مميزة مع القلعة البي�ضاء
قبل قدوم املدرب الفرن�سي اجلديد
هوبري فيلودا ال��ذي ال ي��ري �أن
اخلبيزي يخدم خطته.
يف املقابل جنحت �إدارة النادي
ال��ع��رب��ي يف ا���س��ت��ع��ادة املهاجم
ال���دويل فهد ال��ر���ش��ي��دي امللقب
ب��ـ «ال��ك��وب��را» بعد ف�ترة انتقال
ناجحة ق�ضاها الالعب مع نادي
ال�ساملية لكن الطرفني اختلفا
على �رشوط جتديد العقد ما �أتاح
الفر�صة للنادي العربي يف فتح
باب املفاو�ضات ال�ستعادة العبه

ال�سابق �إلى �صفوف الفريق نظرا
للحاجة املا�سة خلدماته بعد
حرمان الأخ�رض من التعاقد مع
العبني حمرتفني �أجانب او انتقال
العبني حمليني جدد �إل��ى �صفوفه
تطبيقا لعقوبة االحت��اد الدويل
فيفا التي فر�ضها على العربي
بعد �صدور �أحكام من حمكمة كا�س
ل�صالح عدد من حمرتفيه الأجانب
ال�سابقني خا�صة الغامبي �سونا.
وت��وا���ص��ل جن��اح �إدارة النادي
العربي حيث جنحت يف �إقناع
ماي�سرتو خط املنت�صف يف الفريق
طالل نايف يف جتديد عقده وذلك
بعد طلب الأخري الرحيل عن القلعة
اخل����ضراء وال��ب��ح��ث ع��ن جتربة
احرتافية �أخرى �سواء مثل ال�سابقة
التي ق�ضاها مع نادي قطر القطري
او حملية،وكذلك �أع���ادت �إدارة

النادي العربي قيد الالعب ال�شاب
اح��م��د م��ال��ك ال��ق�لاف يف �سجالت
الفريق.
ويف ن��ادي ال�ساحل �أعلن يو�سف
الف�ضلي مدير الفريق الأول لكرة
القدم بالنادي عن التعاقد مع
ال�لاع��ب ال��واع��د م����رزوق نايف
العازمي لين�ضم �إلى �صفوف �أبناء
ابوحليفة احل��امل بتحقيق اجناز
والعودة �إل��ى دوري الأ���ض��واء من
جديد هذا املو�سم.
ويف نادي القاد�سية اعلن املدافع
عبد الرحمن العنزي تركه للقلعة
ال�صفراء بعد  18عاما ق�ضاها بني
جدران النادي ومل يك�شف العنزي
عن وجهته اجل��دي��دة رغ��م �إغالق
�سوق االنتقاالت ر�سميا ورمبا يكون
موعد ظهوره اجلديد يف املريكاتو
ال�شتوي مع ناد �آخر.

«الطائرة» يطبق دوري الدمج

إلى معسكر العميد الصربي

بمرحلة واحدة

كتب يحيى �سيف:

كتب يحيى �سيف:

ان�ضم �سعود ال�ضويحي العب كرة اليد يف نادي الكويت والعب
فريق ال�شباب �سعود اجلريد �إلى مع�سكر العميد املقام حاليا يف
�رصبيا يف �إطار ا�ستعدادات الفريق للم�شاركة يف مناف�سات املو�سم
املقبل ،وكان وفد الكويت قد غادر البالد الأ�سبوع املا�ضي مع
 23العبا للمع�سكر التدريبي يف جمهورية �رصبيا ملدة �أ�سبوعني
تقريبا يف الفرتة التي ت�سبق بطولة دوري الدمج الذي ينطلق يف
 17احلايل.
وان��خ��رط ال��ف��ري��ق يف ت��دري��ب��ات مكثفة ف���ور و���ص��ول��ه الى
املع�سكرال�رصبي حيث ركز اجلهاز الفني بقيادة اجلزائري �سعيد
حجازي يف البداية على رفع م�ستوى اللياقة البدنية من خالل
التمرين على فرتتني �صباحية وم�سائية باال�ضافة الى التاكيد
على اجلوانب اخلططية للطرق الدفاعية واال�ساليب الهجومية
ومن املنتظر ان يخو�ض الالعبون عدة مباريات جتريبية لتحقيق
االن�سجام واتاحة الفر�صة امام جميع الالعبني اال�سا�سيني والبدالء
للم�شاركة يف املباريات الودية باملع�سكر واكت�شاف االخطاء
لتجنبها قبل العودة للكويت للمناف�سة يف دوري الدمج.
وي�سعى العميد الى االحتفاظ باالجنازات التي حققها يف املوا�سم
املا�ضية وا�ستثمارالفارق الفني مع االندية املناف�سة واخلربات
التي ي�ضمها الفريق وامل�ستوى واالمكانيات املهارية لنجومه من
الالعبني يف جميع املراكز ال�سيما بعد احتكاره لبطولتي الدوري
والك�أ�س يف ال�سنوات االربع الفائتة.

قرر احتاد الطائرة تطبيق نظام دوري الدمج من دور واحد
كمرحلة اولى يف بطولة الدوري الذي ينطلق يف نوفمرب املقبل
مب�شاركة جميع فرق االندية التي تناف�س على اللقب ويلي هذه
املرحلة تق�سيم امل�شاركني الـ  12طبقا للنتائج الى جمموعتني
االولى �ستة اندية تلعب يف الدوري املمتاز وال�ستة االخرى يف
دوري الدرجة االولى حيث ي�صعد االول والثاين من الدرجة
االول��ى الى ال��دوري املمتاز يف مو�سم  2020/2019ويهبط
اخلام�س وال�ساد�س من املمتاز الى االولى يف نف�س املو�سم.
جدير بالذكر ان االحتاد اعتمد هذا التعديل التاحة الفر�صة امام
جميع االندية للم�شاركة واملناف�سة على ارتقاء من�صة التتويج
مبا ي�ساهم يف رفع م�ستوى اللعبة ويدعم اجلانب املهاري
والبدين لالعبني حيث تتناف�س ثالثة او اربعة فرق على اللقب
وثالثة على الهروب من الهبوط للدرجة االولى ومثلها لل�صعود
الى الدوري املمتاز.وكان النظام ال�سابق يقت�رص على  6اندية
يف املمتاز ومثلها يف الدرجة االولى مع هبوط ال�ساد�س من
املمتاز الى االولى واالول من االولى الى املمتاز و�شهد املو�سم
املا�ضي فوز كاظمة ببطولة الدوري املمتاز والكويت بك�أ�سي
االحتاد وال�سوبر باال�ضافة الى ت�صدر اجلهراء دوري الدرجة
االولى وال�شباب يف املركز الثاين.

• لقاء سابق للكويت والفحيحيل

