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خيطان يستعيد
خدمات نصار مجدداً
اقرتب مبارك ن�صار العب العربي ال�سابق
من التو�صل التفاق من �أج��ل العودة
لقيادة فريق خيطان الكويتي ،الذي
�شهد ت�ألقه قبل  3موا�سم ،عندما �شهد
حتقيق الفريق للمركز ال�ساد�س يف
ال��دوري الكويتي املمتاز� ،إلى
جانب املركز الثالث بك�أ�س
ويل العهد.
ويرتبط ن�صار بعالقة مميزة
م��ع �إدارة ن���ادي خيطان،
لذلك رمبا يتم االتفاق بني
الطرفني على �إمتام التعاقد،
ليعود الالعب للظهور مرة �أخرى،
عقب تعافيه من �إ�صابة الرباط ال�صليبي
التي اختفى ب�سببها عن الأنظار يف
املو�سم املنق�ضي.
وتراهن �إدارة الكرة يف النادي على
ا�ستعادة ن�صار لقدراته التهديفية
العالية حتى ميثل �إ�ضافة لكتيبة
�أبناء خيطان قبل انطالقة املو�سم
اجل��دي��د ،ال��ذي يبحثون خالله عن
الت�أهل للدوري املمتاز.
وكان ن�صار قد انتقل للعربي بعد ت�ألقه
مع خيطان �إال �أنه مل ي�ستكمل رحلته مع
الأخ�رض ليح�صل على ا�ستغناء لالنتقال
لناد �آخر ،قبل �أن يتعر�ض للإ�صابة.

• مبارك
ن�صار

السالمية يمدد
عقد الصيفي
موسمين رسمي ًا

�أعلن نادي ال�ساملية ،و�صوله التفاق مع املحرتف الأردين عدي
ال�صيفي ،لي�ستمر مع الفريق ملدة مو�سمني مقبلني.
وكان ال�صيفي قد �أعلن عن نيته يف الرحيل ،م�ؤك ًدا عزمه �إنهاء م�شواره
مع ال�سماوي ،والذي بد�أ قبل � 8سنوات.
وذكر املوقع الر�سمي لل�ساملية� ،أن عدي ال�صيفي وقع على عقد
جديد ملدة مو�سمني ،وذلك يف وجود رئي�س النادي ،ال�شيخ تركي
اليو�سف� ،إلى جانب مدير الفريق ،بدر اخلالدي ،واملدرب امل�ساعد
�سلمان عواد.
وح�سب م�صادر يف ال�ساملية ،ف�إن ال�صيفي الذي ا�شتكى عدم ح�صوله
ملوحا باللجوء
على م�ستحقاته املالية عن الفرتة الأخرية من عقده،
ً
�إلى حمكمة كا�س ،قد ح�صل على جزء من مقدم عقده اجلديد� ،إلى
جانب كامل م�ستحقاته عن الفرتة املا�ضية.
و�أ�ضاف امل�صدر �أن مت�سك �إدارة النادي بعدي ال�صيفي ،جاء حلاجة
الفريق �إلى جهوده� ،إلى جانب الرغبة يف احلفاظ على ا�ستقرار
الفريق.

• عدي ال�صيفي متو�سطا ال�شيخ تركي اليو�سف و�سلمان عواد

بعد برونزية الدوري الممتاز في الموسم الماضي

«يد برقان» في عربية األندية الموسم المقبل
كتب يحيى �سيف:

العدواني يقترب من الفحيحيل
 ...والشمري وقع مع برقان

بات الوطني ظاهر العدواين على �أعتاب ت�سلم مهمة القيادة الفنية
للفحيحيل يف املو�سم املقبل بدوري الدرجة الأول��ى ،خلفا للوطني
حممد دهيلي�س ،الذي �أعلن انتهاء مهمته مع الفريق ب�شكل ر�سمي.
واكدت م�صادر �أن املفاو�ضات بني �إدارة الفحيحيل والعدواين الذي �أعلن
الرحيل عن الن�رص بنهاية املو�سم احلايل دخلت مراحل متقدمة ،من �أجل
تويل املهمة يف رحلة الفريق للعودة للدوري املمتاز.
وميتلك العدواين �سرية ذاتية مميزة بعد رحلته الأخرية مع الن�رص التي
امتدت  4موا�سم حقق خاللها طفرة مع العنابي ،من خالل بناء فريق
قوي قادر على املناف�سة .وت�أتي حتركات الفحيحيل ال�رسيعة لالعداد
للمو�سم املقبل من �أجل التجهيز ب�شكل مثايل للعودة �رسيعا للعب مع
الكبار.
تو�صلت �إدارة برقان ،التفاق مع املدرب الوطني ماهر ال�شمري،
كما
َّ
لقيادة الفريق الأول لكرة القدم يف املو�سم املقبل خل ًفا لوليد ن�صار،
الذي انتهى عقده بنهاية املو�سم املنق�ضي.
وا�شارت م�صادر � َّأن �إدارة برقان وال�شمري ،عقدا عدة اجتماعات خالل
اليومني املا�ضيني ،ومت االتفاق على كافة بنود العقد على �أن يتم الإعالن
عن التعاقد ب�شكل ر�سمي يف وقت الحق.
وتعمل �إدارة الكرة يف برقان حال ًيا على
ا�ستكمال بقية عنا�رص اجلهاز الفني
بالتن�سيق مع املدرب قبل الك�شف عن
الت�شكيل كام ًال خالل الفرتة املقبلة.
وتُ ��راه��ن �إدارة ب��رق��ان على ق��درات
ال�شمري لقيادة الفريق بدوري الدرجة
الأولى بح ًثا عن بلوغ الدوري املمتاز
يف املو�سم املقبل،
عقب الإخ��ف��اق يف
حتقيق ذلك خالل
امل���و����س���م�ي�ن
املا�ضيني.
ومنحت �إدارة
النادي ال�ضوء
الأخ�رض جلهاز
الكرة بالتن�سيق
م��ع امل���درب لبدء
رحلة ا�ستقطاب عدد
م��ن ال�لاع��ب�ين املحليني
املميزين� ،إل��ى جانب جلب
حمرتفني على م�ستوى عال
ل��ت��دع��ي��م ���ص��ف��وف الفريق؛
• ظاهر العدواين
ا�ستعدا ًدا للمو�سم املقبل.

مجموعة قوية «ألزرق» الشباب
في تصفيات كأس آسيا

ا�سفرت قرعة الت�صفيات امل�ؤهلة لنهائيات ك�أ�س �آ�سيا لل�شباب لكرة
القدم عن وقوع منتخبنا الوطني يف املجموعة االولى بجوار منتخبات
العراق وعمان وفل�سطني وباك�ستان وت�ست�ضيف العراق مناف�سات تلك
املجموعة.وي�شارك يف الت�صفيات  46منتخب ًا ،حيث مت توزيع الت�صفيات
على منطقتني جغرافيتني هما الغرب «غرب �آ�سيا واجلنوب والو�سط»
مب�شاركة  25فريق ًا ،وال�رشق «�رشق �آ�سيا و�آ�سيان» مب�شاركة  21فريق ًا.
ويت�أهل �إلى النهائيات �صاحب املركز الأول يف كل جمموعة �إلى جانب
�أف�ضل  4منتخبات حت�صل على املركز الثاين ،وين�ضم �إليها منتخب
الدولة امل�ضيفة الذي يح�صل على بطاقة الت�أهل املبا�رش.
ويف حالة ح�صول منتخب الدولة امل�ضيفة على �إحدى بطاقات الت�أهل
املبا�رش للبطولة ،ف�إن املنتخب احلا�صل على املركز اخلام�س بني ثواين
املجموعات يح�صل على بطاقة الت�أهل للنهائيات،وتقام الت�صفيات
خالل الفرتة من � 2إلى  10نوفمرب .2019
كما ا�سفرت قرعة الت�صفيات امل�ؤهلة لنهائيات ك�أ�س ا�سيا للنا�شئني 2020
اي�ضا عن وقوع االزرق يف املجموعة االولى مع منتخبات طاجيك�ستان
واالردن ونيبال و�سرييالنكا،وت�ست�ضيف االردن مناف�سات املجموعة.
وي�شارك يف الت�صفيات  47منتخب ًا ،حيث مت توزيع الت�صفيات على
منطقتني جغرافيتني هما الغرب «غرب �آ�سيا واجلنوب والو�سط» مب�شاركة
 25فريق ًا ،وال�رشق «�رشق �آ�سيا و�آ�سيان» مب�شاركة  22فريق ًا.
ويت�أهل �إلى النهائيات �صاحب املركز الأول يف كل جمموعة �إلى جانب
�أف�ضل  4منتخبات حت�صل على املركز الثاين ،وين�ضم �إليها منتخب
الدولة امل�ضيفة الذي يح�صل على بطاقة الت�أهل املبا�رش.
ويف حالة ح�صول منتخب الدولة امل�ضيفة على �إحدى بطاقات الت�أهل
املبا�رش للبطولة ،ف�إن املنتخب احلا�صل على املركز اخلام�س بني ثواين
املجموعات يح�صل على بطاقة الت�أهل للنهائيات،وتنطلق الت�صفيات
يوم � 14سبتمرب املقبل للمنتخبات التي ت�ضم خم�سة منتخبات ،على �أن
تنطلق مناف�سات بقية املجموعات يوم � 18سبتمرب ،وتختتم الت�صفيات
يوم  22من ال�شهر ذاته.

بات يف حكم امل�ؤكد �أن ي�شارك
الفريق الأول لكرة اليد يف نادي
ب��رق��ان يف البطولة العربية
للأندية يف املو�سم املقبل بعد
ح�صوله على امل��رك��ز الثالث
والتتويج بامليدالية الربونزية
بني اخلم�سة الكبار يف بطولة
الدوري املمتاز لفرق العمومي،
وقدم الفريق م�ستوى الفت ًا وجدية
وحما�س ًا يف الأداء باملو�سم
الفائت وواج���ه الع��ب��وه الفرق
املناف�سة بروح قتالية وت�صميم
على ارتقاء من�صة التتويج للمرة
الأولى يف تاريخ النادي.
وعلى الرغم من �أن م�شاركة
برقان يف دوري الدمج لفئة
العمومي حديثة العهد ن�سبيا
حيث قرر املناف�سة مع الكبار
وفرق الدرجة الأول��ى منذ عدة
�سنوات �إال �أن الفريق �سجل اجنازا
كبريا وكتب تاريخا جديدا لفريق
كرة اليد.
وبا�ستثناء الكويت الذي �سيطر
على بطوالت الدوري والك�أ�س يف
ال�سنوات الفائتة ا�ستطاع برقان
�أن يقهر بقية املناف�سني ومتكن
من التغلب على العربي و�صيف
ال���دوري يف اجلولة ال�ساد�سة
من املمتاز بفارق هدف ونتيجة
 22-23بعد مباراة مثرية وكرر
نف�س ال�سيناريو وهزم كاظمة يف
اجلولة ال�سابعة للممتاز بفارق
هدفني .21-23
النتيجة التي حققها الفريق
���س��وف ت��رف��ع �سقف طموحات
اجل��ه��از الفني والالعبني �إلى
ت�أكيد ه��ذا التفوق يف بطولة
الدوري املو�سم املقبل بالإ�ضافة
�إلى االنتقال الى متثيل الكويت

• فريق يد برقان

ب�����ش��ك��ل م����شرف يف البطولة
العربية وحتقيق اجن��از جديد
على امل�ستوى اخلارجي.
وين�سب االجن���از ال���ذي و�ضع
برقان مع اندية املقدمة لالعبني

واجل��ه��ازي��ن ال��ف��ن��ي واالداري
بقيادة اجلزائري حممد م�سعودان
وم�ساعده خالد امللحم ومدير
اللعبة ان���ور ال��زي��د واالداري
�شايع علي ال�شايع ف�ضال عن دعم

وم�ساندة االدارة.
اجلدير بالذكر ان الكويت جمع
بني بطولتي ال��دوري والك�أ�س
واحتل العربي املركز الثاين يف
البطولتني وبرقان ثالث الدوري

املمتاز وال�ساملية ثالث الك�أ�س
ويف دوري الدرجة االولى حقق
القرين اللقب واحتل اجلهراء
ال�ترت��ي��ب ال��ث��اين وال�يرم��وك
الثالث.

في افتتاح دورة شهداء القرين

جاسم المطوع فاز على شهيد بوابة دسمان
ويوسف خضير على وناس الفضلي

• لقطة من �إحدى املباريات

فاز فريق ال�شهيد جا�سم املطوع على
�شهيد بوابة د�سمان بهدفني مقابل
هدف يف افتتاح دورة �شهداء القرين
الـ 26و�سط ح�ضور جماهريي كبري،
كما فاز فريق ال�شهيد يو�سف خ�ضري
علي فريق ون��ا���س الف�ضلي بهدفني
مقابل هدف اي�ضا و�شهدت املباراتان
تناف�سا �ساخنا واع��رب على الف�ضلي
كابنت فريق ال�شهيد يو�سف خ�ضري عن
�سعادته لفوز فريقه يف اول مباريات
ال��دورة وا�شاد ب��ال��دورة التي تنظم
بنجاح منذ  26عاما وتخلد ذكرى
�شهداء الكويت االوفياء الذين �ضحوا
بارواحهم يف �سبيل الوطن وا�ضاف
انهم ي�شاركون يف الدورة منذ انطالقها
ومتنى موا�صلة االنت�صارات والفوز
باللقب.
وحت��دث با�سل ال�شمري الع��ب فريق
ال�شهيد جا�سم املطوع واع��رب عن
�سعادته النطالق دورة �شهداء قرين
القرين التي تخلد ذكرى �شهداء الكويت
و�شكر رئي�س اللجنة املنظمة للدورة
ال�شيخ ط�لال الفهد واملن�سق العام
ح�سني امل�شموم على اجلهود املبذولة
الجناح الدورة
وتقام اليوم مباراتان االول��ى بني
فريقي ال�شهيد احمد قبازرد وال�شهيد
حممد عثمان ال�شايع والثانية بني
فريقي ال�شهيد مبارك على من�صور
واملرحوم �سمري ال�رشيفي.

