احتاد الكرة املصري يحسم بطوالته والقمة في  30يوليو
أعلن االحتاد املصري لكرة القدم املواعيد النهائية
للمباريات املتبقية لبطولة ال���دوري املصري هذا
املوسم بعد ق��رار استكمال ال���دوري ،عقب انتهاء
بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة
بني  21يونيو اجلاري ،و 19يوليو املقبل.
وح��دد احت��اد الكرة يوم  30يوليو املقبل موعدًا
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كشف العربي عبر موقعه الرسمي عن تعاقده
مع الليبي السنونسي الهادي لتدعيم صفوف
الفريق األول لكرة القدم بالنادي ،خالل منافسات
املوسم اجلديد.
ويعتبر السنوسي ،ثاني صفقات األخضر
خ�لال الصيف احل��ال��ي بعد التعاقد م��ع صانع
األلعاب السوري يوسف قلفا قادمًا من القادسية
السعودي.
ويجيد الدولي الليبي الهادي ،اللعب في وسط
امللعب ويبلغ من العمر 25عامًا ،وسبق له اللعب
في فريق االحتاد الليبي ،واجلبلني السعودي.

الكويت يتمسك بخدمات طالل جازع

الليبي السنونسي الهادي ثاني صفقات العربي

فابيانو يشكو الساملية للفيفا
قدم البرازيلي باتريك
فابيانو ،العب الساملية
ال��س��اب��ق ،وال����ذي رح��ل
للدوري البرازيلي خالل
االن��ت��ق��االت الشتوية،
ش��ك��وى ض��د الساملية
في االحتاد الدولي لكرة
ال��ق��دم فيفا للمطالبة
مبستحقاته.
وك��ان تأخر الساملية
ف�����ي م����ن����ح ال��ل�اع����ب
مستحقاته سبب رحيله
رغ����م أن����ه ك����ان ي��ق��دم
مستوى الفت مع الفريق،
كما أن��ه ت��ق��دم بشكواه
لضمان احل��ص��ول على
املتبقي من قيمة عقده.
ومي��ت��ل��ك ف��اب��ي��ان��و
ع�����رض��ي��ن ل���ل���ع���ودة
ملنطقة اخلليج إال أنه
أج��ل حسم ق���راره حتى
ان��ت��ه��اء م���ش���واره مع
فريقه البرازيلي نهاية
الشهر اجل��اري ،في ظل

البرازيلي باتريك فابيانو

وج��ود مساعي للحفاظ
ع��ل��ى خ��دم��ات��ه م��ن قبل
فريقه احلالي .يذكر أن
فابيانو يعد واح���دًا من

أبرز املهاجمني احملترفني
ب��ال��دوري بعد جناحه
في كافة التجارب التي
خاضها بداية من النصر
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العربي يدعم صفوفه
بالليبي السنوسي
ويتطلع العربي الستكمال عقد احملترفني
للدخول بقوة في منافسات املوسم اجلديد ،السيما
وأن��ه تعرض لعقوبة سابقة حرمته في املوسم
املاضي من إبرام صفقات.
وعلى صعيد الصفقات احمللية يأمل العربي
في االستعانة ببعض الالعبني من القادسية،
والكويت .يذكر أن جهاز الكرة في العربي بقيادة
خالد عبدالقدوس يأمل ف��ي إن��ه��اء املفاوضات
الدائرة في الوقت مع املدير الفني اجلديد من أجل
االستقرار على خطة اإلعداد اخلاصة باألخضر في
املوسم اجلديد

ملباراة األهلي والزمالك باجلولة األخيرة للدوري،
وسيقام اللقاء على ملعب برج العرب باإلسكندرية.
وق��رر االحت���اد إق��ام��ة لقاء اجل��ون��ة ض��د الزمالك
املؤجل من اجلولة  33يوم  23يوليو املقبل على ملعب
اجلونة بالغردقة ،بينما حدد موعد مباراتي الزمالك
مع اإلسماعيلي بإستاد بتروسبورت ،واملقاولون

العرب ضد األهلي بإستاد برج العرب يوم  26من
الشهر نفسه ،قبل إقامة مباراة القمة بني القطبني.
وأعلنت جلنة املسابقات باقي مواعيد بطولة
كأس مصر ،التي تبدأ بلقاء األهلي وبيراميدز املؤجل
من دور الـ  16يوم  28أغسطس املقبل بإستاد برج
العرب.

مرورًا بكاظمة والكويت
وصولاً إلى الساملية ،كما
ارتقى ص��دارة الهدافني
ألكثر من موسم.

اجلبري يشيد بتحقيق
منتخب الكاراتيه ذهبية
وبرونزية الدوري العاملي
أشاد وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب
الكويتي محمد اجلبري بتحقيق منتخب الكاراتيه
للرجال ميداليتني ذهبية وب��رون��زي��ة ف��ي بطولة
الدوري العاملي للعبة التي اختتمت منافساتها أول
من أمس في شنغهاي الصينية.
وقال اجلبري لـ «كونا» إن إحراز امليدالية الذهبية
في منافسات (كاتا) جماعي وامليدالية البرونزية
في (كومتيه) بالبطولة التي انطلقت في  8يونيو
اجل��اري يعد إضافة إل��ى السجل الناصع لألبطال
الرياضيني الذين قدموا صورة مشرفة عن الرياضة
الكويتية.
وأض��اف أن ما حققه رج��ال املنتخب محل تقدير
وجاء على قدر الطموح إذ استطاعوا فرض أنفسهم
وصعود منصات التتويج في بطولة تعد إحدى
احملطات املهمة للتأهل إلى أوملبياد طوكيو .2020
وجن��ح أبطال منتخب الكويت للكاراتيه محمد
املوسوي وسلمان املوسوي ومحمد بدر في حتقيق
امليدالية الذهبية بعد تغلبهم في املباراة النهائية على
منتخب هونغ كونغ في حني أحرز عبدالله البلوشي
امليدالية البرونزية في منافسات (الكومتيه) حتت
 60كغم.

متسكت إدارة الكرة في نادي
الكويت بخدمات العب الوسط
طالل جازع الذي تلقى عروضا
محلية ع���دة ،رغ���م غ��ي��اب��ه عن
امل��ش��ارك��ة بصفة أساسية مع
كتيبة العميد باملوسم املنصرم.
وتلقى جازع أكثر من عرض
محلي للحصول على خدماته
على سبيل اإلع��ارة ،أبرزها من
ناديي العربي وكاظمة.
ول���م ي��ح��ظ ط��ل��ب ال��ن��ادي�ين
بقبول إدارة الكرة في األبيض،
التي تراهن على ق��درات جازع،
الذي يعد واحدا من أفضل العبي
خ��ط ال��وس��ط ف��ي ال��ع��ودة بقوة
باملوسم القادم ،الذي ينتظر فيه
الفريق عدة مشاركات خارجية.
ي��أت��ي ذل��ك ف��ي ال��وق��ت ال��ذي
تواصل فيه إدارة الكرة مساعيها
لتعزيز كتيبة الفريق بالعبني
محترفني على مستوى ع��ال،
ع��ق��ب ان��ض��م��ام ع��م��رو ميداني
القادم من بيراميدز ،مع بقاء كل
من جمعة سعيد وحمزة حلمر
ملوسم آخر.
ووص���ل���ت امل���ف���اوض���ات مع
ال��ن��ي��ج��ي��ري م��ع��روف يوسف

طالل جازع

مل���راح���ل م��ت��ق��دم��ة إل���ى ج��ان��ب
ال��ت��ح��رك��ات ل�لاس��ت��ق��رار على

مهاجم م��ن ط��راز ع��ال لتعزيز
اخلط األمامي.

تباين في األجواء االنتخابية باألندية السعودية
استكملت ال��ل��ج��ان امل��ك��ل��ف��ة م��ن ق��ب��ل االحت���اد
السعودي لكرة القدم ،باستقبال ملفات الترشح
لرئاسة وعضوية مجالس إدارات األندية ،عملها
لليوم الثاني وس��ط اهتمام إعالمي وجماهيري
كبير ،وحركة نشطة داخل األندية بدأت منذ الساعة
الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء.
األوضاع في األندية بدت متباينة بشكل كبير بعد
يومني من فتح باب الترشح ،بني مسارعة في تقدمي
امللفات وتأخيرها لليوم األخير وضبابية في أندية
أخرى ،وإن كان هناك شبه اتفاق من أقوى املرشحني
على تقدمي ملفاتهم رسميا في اليوم األخير.
مرشح رئاسة نادي االحتاد أمنار احلائلي ،خالف
السائد فتقدم بأوراق ترشحه في أول يوم ،وكذا فعل
أحمد كعكي ال��ذي ينتظر أن يكون نائبا للرئيس
احلائلي حال انتخابه.

وقد أجل مرشح الهالل فهد بن نافل ،تقدمي أوراقه
حتى الثالثاء ،وفي نادي االتفاق أجل خالد الدبل
تقدمي أوراق ترشحه وسط أنباء عن اعتذاره عن
عدم خوض السباق ،وفي القادسية فضل مساعد
الزامل التريث أيضا .ول��م يتقدم لرئاسة النادي
األه��ل��ي ،أي مرشح بعد اع��ت��ذار الرئيس السابق
ماجد النفيعي عن عدم دخول االنتخابات وبرز اسم
عبداإلله مؤمنة ومرشحني آخرين بدعم من عضو
الشرف األمير منصور بن مشعل.
وعلى نفس املنوال تسير انتخابات الوحدة ،دون
مرشح رغم مطالبة الغالبية حلامت خيمي بالتراجع
عن قراره بعدم الترشح.
وف��ي باقي األن��دي��ة ب��دا األم��ر محسوما في أحد
للمرشح اجلديد عبدالله اليوسف احلربي ،ولفهد
املدلج في الفيصلي وناصر الهويدي في الباطن.

