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القحطاني واملشعان على رادار الكويت

alwasat.com.kw

الكويت والساملية يستعدان 
للبطولة العربية بتعادل إيجابي

فرض التعادل اإليجابي نفسه 
بهدف ملثله على مواجهة الكويت 
والساملية، والتي جمعت بينهما 
أول من أم��س على ستاد نادي 
الكويت، في بروفة أخيرة قبل 

منافسات البطولة العربية.
ويستضيف الكويت الشرطة 
العراقي 27 من الشهر اجلاري، 
فيما يشد الساملية الرحال إلى 

النجف ملواجهة القوة اجلوية.
واستطاع الساملية ان يسجل 
في شباك مضيفه الكويت، عن 
طريق احملترف الفلسطيني عدي 
الدباغ في الدقيقة 42، ليعادل 
بعدها وقبل نهاية الشوط األول 

فهد الهاجري النتيجة.
وس��ع��ى الكويت والساملية 
إل���ى خ���وص امل���ب���اراة ب��ص��ورة 
غ��ل��ب عليها ال��ط��اب��ع اجل���دي، 
في ظل اعتماد األجهزة الفنية 
ف��ي ال��ف��ري��ق��ن ع��ل��ى التوليفة 

األساسية.
وواج�����ه ال��س��امل��ي��ة ال��ق��وة 
الهجومية في الكويت واملتمثلة 
ف��ي ال��ك��ول��وم��ب��ي ك��ال��دي��رون، 
ويوسف ناصر، وفيصل زايد، 
بالتحفظ م��ع االع��ت��م��اد على 

الهجمات املرتدة.
ف��ي املقابل شكل البرازيلي 
فابيانو، وعدي الصيفي، وعدي 
ال��دب��اغ خ��ط��ورة، في الهجمات 

املرتدة.
وف��ي ال��ش��وط الثاني ح��اول 
م��درب��ا الفريقن االعتماد على 
بعض األوراق ال��راب��ح��ة على 
دكة البدالء، أمثال جمعة سعيد 
في الكويت، وف��راس اخلطيب 
ونايف زويد في الساملية، لكن 
نتيجة املباراة ظلت على حالها، 

هدف لكل فريق. لقطة من مباراة الكويت والساملية

دخل الثنائي خالد القحطاني وعبد العزيز 
املشعان، في حسابات ن��ادي الكويت، لتدعيم 

صفوف األبيض في املوسم اجلديد.
وك���ان املشعان والقحطاني ق��د خ��رج��ا من 

حسابات ن��ادي القادسية، برغبة من امل��درب 
فرانكو الذي أعلن قائمة األصفر التي ستخوض 
املعسكر اخل��ارج��ي في كرواتيا. وق��ال مصدر 
في الكويت، إن رغبة الفريق في تدعيم اجلهة 

اليسري، تعزز من حظوظ القحطاني وليس 
عبد العزيز املشعان. وأضاف املصدر أن الكويت 
سيتخذ قراره النهائي بشأن القحطاني واملشعان 

خالل األيام القليلة املقبلة.

فراس اخلطيب يحط الرحال 
في القادسية

أعلن مصدر داخل نادي الساملية، تعاقد الفريق مع كمال 
ميرزاييف، ليكون خامس احملترفن في صفوف السماوي هذا 

الصيف.
وق��ال املصدر، إن ميرزاييف سيتم تسجيله على حساب 
الدولي السوري فراس اخلطيب، على الرغم من ارتباط الالعب 

بعقد ممتد حتى نهاية املوسم املقبل.
وأضاف أن رئيس نادي الساملية، الشيخ تركي اليوسف 
وصل لتسوية ودية مع فراس اخلطيب، على أن ينتقل األخير 

إلى القادسية.

عمار البلوشي ينضم للعربي 
قادمًا من الشباب

استعان العربي بخدمات احلارس عمار البلوشي، للدفاع 
عن عرين األخضر، بعد رحيل احلارسن أحمد دشتي وسعود 

القناعي.
وأعلن العربي، إمت��ام صفقة عمار البلوشي، قادما من 

الشباب، ومن املنتظر أن ينضم لتدريبات الفريق اليوم.
ويتطلع العربي في املوسم احلالي، إلى الصعود ملنصات 
التتويج، بعد تدعيم صفوفه بالعديد من الصفقات على 

مستوى احمللين واألجانب.

الكويت تؤسس ألول مرة 
دوري كرة قدم للناشئات

أكدت الشيخة نورة اجلراح الصباح، نائب رئيس اللجنة 
النسائية باالحتاد الكويتي لكرة القدم، أن اللجنة بصدد 
تأسيس دوري كرة القدم للناشئات حتت 18 عاما، لتكون 

خطوة جديدة في بناء مستقبل كرة القدم النسائية في البالد.
وعبر بيان رسمي نشرته اللجنة النسائية الكويتية أول من 
أمس أكدت الصباح بالقول »نحن بصدد تنظيم أول دوري كرة 
القدم للناشئات حتت 18 عاما، إلتاحة الفرصة لفتيات الكويت 

ملمارسة كرة القدم باحترافية«.
وأض��اف��ت »وأي��ض��ا لدعم املنتخبات واكتشاف مواهب 

الالعبات، وتعزيزها الختيارهن الحقا للمنتخبات«.
وكانت اللجنة النسائية الكويتية، برئاسة فاطمة حيات، 
جنحت في تأسيس أول منتخب للناشئات أواخ��ر الشهر 
املاضي، ليخوض معسكرا تدريبيا في عاصمة النمسا فيينا، 
والذي تخلله خوض 3 مباريات ودية، قبل أن يختتم معسكره 

في األسبوع املاضي.
وب��رز ف��ي صفوف منتخب الكويت الناشئات، القائدة 
املهاجمة أفراح الشمري، التي سجلت هدفن في لقاء ودي ضد 
فريق إس سي فينباخ النمساوي، انتهى بفوز الكويت بنتيجة 
3-2، وهي التي قد برزت على املستوى احمللي في بداية هذا 
العام ضمن الدوري الكويتي لكرة الصاالت النسائية للكبار، 

مع فريق العربي الكويتي.
يذكر أن اللجنة النسائية احلالية متكنت من تأسيس 
النسخة األولى من الدوري الكويتي لكرة الصاالت النسائية 
للكبار، في بداية العام احلالي، مع تأسيس منتخب الكويت 
للسيدات الصاالت وال��ذي يخوض حاليا معسكرا تدريبيا 
في عاصمة كرواتيا زغرب، بقيادة املدربة اإليرانية شهرزاد 

مظفر.
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العربي يستعد لالحتاد السكندري 
بثنائية في شباك األهلي

حقق فريق العربي الفوز على األهلي البحريني 
)2-0(، في املباراة الودية التي جمعت بينهما أول 

من أمس على ستاد صباح السالم بالنادي العربي.
ثنائية األخضر سجلها الوافد اجلديد فيصل 
عجب، وه��داف الفريق في املوسم املاضي حسن 
امل��وس��وي. ويتأهب العربي الستضافة االحت��اد 
السكندري املصري، يوم 26 أغسطس اجلاري، في 
ذه��اب دور ال�32، من منافسات كأس امللك محمد 

السادس لألندية األبطال )البطولة العربية(.
املباراة جاءت حماسية وشهددت ندية كبيرة من 
طرفي اللقاء، كما كان جلًيا رغبة الالعبن في إثبات 
جدارتهم في أولى التجارب بعد العودة من معسكر 
بأسبانيا. ومن املقرر، أن يدخل األخضر في معسكر 
مغلق السبت املقبل، فيما يصل االحتاد السكندري 
إلى الكويت غدا اجلمعة، ويباشر تدريباته على 

ستاد نادي النصر بجليب الشيوخ.

العربي أنهى البروفة األخيرة قبل مواجهة االحتاد السكندري

تدعيمات غير مسبوقة في العربي..
والقادسية بجهاز جديد

عماد غازي

حت��ش��د أن���دي���ة ال��ع��رب��ي وك��اظ��م��ة 
والقادسية والساملية أسلحتها، من 
خ��الل ت��ع��اق��دات ج��دي��دة، جت��ري على 
قدم وس��اق، من أجل االستعداد اجليد 

للموسم اجلديد.
وتسعى أندية املقدمة إلى كسر هيمنة 
ن��ادي الكويت على البطوالت احمللية، 
وال��ت��ي اح��ت��ك��ره��ا العميد ع��ل��ى م��دار 
السنوات ال� 3 املاضية، حيث حصد 12 
بطوالت من أصل 12، مؤكدا على تطوره 
الكبير على جميع املستويات، خصوصا 

من الناحية اإلدارية والفنية.
وانحصرت املنافسة في السنوات 
املاضية بن الكويت والقادسية، حيث 
ك��ان األخير طرفا في أغلب املباريات 
النهائية مع األبيض، ورغم أن الساملية 
كان يحاول املنافسة لكنه كان يسخر 
دائما في األمطار األخيرة، أو املواجهات 

املباشرة مع الكويت.
وبعدما قص الفرسان الثالثة الكويت 
والساملية والعربي شريط منافساتهم 
باملوسم اجلديد، عبر منافسات كأس 
محمد السادس لألندية العربية األبطال، 
تبدو مهمة األبيض صعبة، عطفا على 
اس��ت��ع��دادات املنافسن، ورغبتهم في 
منازعة نادي الكويت على ألقاب املوسم 

احلالي، وعدم االكتفاء بدور املتفرج.
وأكد مدرب األبيض السوري حسام 
السيد، إن فريقه يتطلع لبداية قوية في 
املوسم احل��ال��ي، مشيرا إل��ى أن العمل 
قائم على قدم وساق من أجل التجهيز 

ملواجهة الذهاب أمام الشرطة.
وأضاف أن املهمة لن تكون سهلة، ال 
سيما وأنه يدرك قوة الفريق العراقي، 
ومتيزه على مستوى الالعبن احمللين 

أو احملترفن.
وتوقع السيد الذي تواجد في العراق 
من قبل ملدة 3 مواسم مع فريقي القوة 
اجل��وي��ة وامل��ي��ن��اء، ان ت��ك��ون مواجهة 

الكويت والشرطة متكافئة.
وك����ان االب���ي���ض ق���د اس��ت��ع��ان ب�3 
محترفن جدد هم السوري عمر امليداني، 
إلى جانب الفرنسي عبدول، والكولومبي 
كالديرون، فيما جدد عقد احملترف جمعة 
سعيد، وتعاقد مع مهاجم القادسية 

السابق يوسف ناصر.
 القادسية بحلة جديدة 

يبقى القادسية مرشحا فوق العادة 
العتالء منصات التتويج في كل املواسم، 
الس��ي��م��ا أن ص��ف��وف��ه مت��ل��ك الغالبية 
العظمي من تشكيلة املنتخب الكويتي، 
إلى جانب الدعم اجلماهيري الكبير الذي 

يحظى به الفريق. وتسير استعدادات 
األصفر في املوسم احلالي بجدية كبيرة، 
وبواقعية أكبر، تعامل بها مدرب الفريق 
اإلسباني فرانكو، خاصة فيما يتعلق 
باختيار قائمة القادسية التي شهدت 
جتديد دم��ائ��ه. ورمب��ا تكون السلبية 
التي ت��ؤرق عشاق األصفر محصورة 
ف��ي اختيار احمل��ت��رف��ن، ف��ي ظ��ل غياب 
التعاقد مع مهاجم مميز يعوض رحيل 
الدولي الكويتي يوسف ناصر لصفوف 

الكويت.
العربي تدعيم غير مسبوق

يعيش نادي العربي حلم العودة إلى 
منصات التتويج، السيما لقب الدوري 
املمتاز، الذي غاب عن القلعة اخلضراء 

منذ 16 عاما.
وم��ن أج��ل حتقيق ه��ذا احللم أبرمت 
إدارة النادي 12 صفقة ما بن محترفن 
والع��ب��ن محلين، كما مت التعاقد مع 
مدرب ميلك سيرة ذاتية مميزة بصفته 
عمل ف��ي الليجا اإلس��ب��ان��ي م��ن بوابة 
ليفاتني، وبلد الوليد، وأمليريا، وتصدى 

لفرق كبيرة من بينها برشلونة.
ومي��ل��ك ال��ع��رب��ي م��ق��وم��ات كثيرة 
ف��ي امل��وس��م احل��ال��ي، أب��رزه��ا امل��واه��ب 
امل��وج��ودة ف��ي كتيبة األخ��ض��ر، أمثال 

ح��س��ن امل���وس���وي، وف��ي��ص��ل ع��ج��ب، 
وال��س��وري ي��وس��ف القلفا، والليبي 
الهادي السنوسي، وغيرهم كثير، إلى 
جانب الدعم اجلماهيري الكبير، والدعم 

املستمر من جانب إدارة النادي.
الساملية يسعى حلفظ مكانته

جنح الساملية في املواسم املاضية في 
إثبات حضوره بن الكبار وفي املوسم 
احلالي، تشهد أروقة النادي استعدادات 
خاصة للنسخة احلالية من املنافسات 

احمللية.
وتضم كتيبة السماوي توليفة مميزة 
من الالعبن احملترفن، واحمللين أمثال 
السوري فراس اخلطيب، واألردني عدي 
الصيفي، والفلسطيني ع��دي الدباغ، 
والبرازيلي باتريك فابيانو، إلى جانب 
نايف زويد، وفيصل العنزي، والصاعد 

الواعد مبارك الفنيني.
ك��م��ا أن ح��ال��ة االس���ت���ق���رار الفني 
للسماوي بتواجد الفرنسي اجلزائري 
ميلود ح��م��دي  للموسم ال��ث��ان��ي على 

التوالي، من بن األسباب التي ترشح 
الساملية للتواجد في املنافسة باملوسم 

احلالي.
يونياك للنهوض بكاظمة

على مدار سنوات طويلة يبقى كاظمة 
أح��د أقطاب الكرة الكويتية، ملا ميلكه 
من مواهب مميزة، واستقرار إداري، 
إال أن البرتقالي يبقى دائما في املناطق 

الدافئة.
وفي املوسم احلالي تعول جماهير 
السفير الكويتي، على املدرب الصربي 
بوريس بونياك حلل لغز البرتقالي 
والدخول في أج��واء املنافسة اجل��ادة، 

أمال في الوصول إلى منصات التتويج.
وت��ض��م ص��ف��وف البرتقالي العبن 
مميزين أمثال عمر احلبيتر، ومشاري 
ال��ع��ازم��ي، ون��اص��ر ف���رج، وعبدالله 
الظفيري، والعديد م��ن الالعبن إلى 
جانب رباعي من احملترفن نال إشادات 

اجلهاز الفني.

املطيري: منتخب الناشئني
يستعد للمنافسات املؤهلة آلسيا

أك��د م��س��ؤول ري��اض��ي كويتي أول م��ن أم��س، 
أن منتخب الكويت للناشئن لكرة القدم يستعد 
للمرحلة األخ��ي��رة ملنافسات املجموعة األول��ى 
التي يستضيفها األردن الشهر املقبل واملؤهلة 
لكأس آسيا عبر املشاركة مبعسكر تدريبي في 

)سلوفينيا(.
وقال عضو االحتاد الكويتي لكرة القدم رئيس 
وفد املنتخب فهد املطيري ل� »كونا« إن إقامة مثل 
هذه املعسكرات له دور في منح الالعبن الفرصة 
الكاملة لالحتكاك بأقرانهم واكتساب املهارات 
وتطويرها الفتا إلى أن املنتخب سيخوض ستة 

مباريات خالل املعسكر مع فرق محلية سلوفينية.
وأض���اف املطيري أن االحت���اد الكويتي لكرة 
القدم يسير وفق استراتيجية طويلة املدى خاصة 
بالفئات السنية بغية حتقيق األه��داف املنشودة 
لالستحقاقات املقبلة مؤكدا حرص االحت��اد على 
بناء عناصر شابة تكون نواة للمنتخب األول خالل 
السنوات املقبلة حتى يتمكن األزرق من العودة 

ملنصات التتويج.
ويشارك في املعسكر التدريبي ال��ذي يستمر 
حتى التاسع من سبتمبر املقبل 24 العبا حتت سن 

ال�17 ميثلون منتخب الناشئن.

بونياك يقود تدريبات كاظمة في معسكر صربياجانب من تدريبات القادسية
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