
تعد صفقة ان��ت��ق��ال ي��وس��ف ناصر 
لصفوف الكويت، األب��رز على الساحة 
بامليركاتو الصيفي حتى اآلن، نظرا 
للمكاسب املشتركة وامل��ت��ع��ددة التي 
من املتوقع أن تتحقق لطرفي الصفقة 

باملستقبل القريب.
فالكويت فرس الرهان باملسابقات 
احمللية بالسنوات العشر األخ��ي��رة، 
ون��اص��ر املهاجم األب���رز على الساحة 
احمللية بقدراته الفنية وأهدافه القاتلة، 
ويبقى اخليار الهجومي األبرز ملنتخب 

الكويت مؤخرا.
 ال خ��اف على أن القلعة البيضاء 
برئاسة خالد الغامن جنحت في استكمال 
مسيرة النجاح للرئيس الفخري مرزوق 
الغامن ومن بعده الرئيس الذهبي عبد 
العزيز امل��رزوق، من خال توفير أعلى 
درجات االستقرار اإلداري والفني الذي 
مينح ال��اع��ب��ن ال��ف��رص��ة الستخراج 

أفضل ما عندهم.
ومت��ث��ل ه��ذه البيئة ف��رص��ة كبيرة 
لناصر للتألق واإلبداع وتقدمي أفضل ما 

عنده خال الفترة املقبلة.
دعم مادي ومعنوي

التعاقد م��ع ي��وس��ف ن��اص��ر مل��دة 3 

مواسم مبقابل مادي مغري مينح الاعب 
أريحية كبيرة للتألق، خاصة مع قناعته 
الكبيرة باحلصول على مستحقاته في 
موعدها، في ظل دعم الصفقة من عبد 
العزيز احلساوي عضو مجلس إدارة 
الكويت وجنل فواز احلساوي أحد أهم 

الداعمن لاعبن.
كما أن تواجد ناصر في كتيبة الكويت 
يضمن له تلقي املكافآت والتكرمي الائق 
خ��اص��ة ف��ي ح��ال اإلب����داع م��ع الفريق 

وحتقيق األلقاب.
املهاجم األبرز

باملقابل تتمثل مكاسب العميد في ضم 
املهاجم األبرز على الساحة با منازع، 
وهو ما تأكد خال مشاركة ناصر مع 
القادسية باملوسم املنقضي، بعدما أبدع 
وأمتع بتسجيل عدد من األه��داف التي 

عبرت عن قدراته الهجومية الكبيرة.
وميثل الاعب إضافة مهمة لكتيبة 
مهاجمي األب��ي��ض، السيما ف��ي حال 
التوصل التفاق مع كاظمة لقيد ناصر 
كاعب محلي، ما يتيح الفرصة للكويت 
الستقطاب محترفن آخ��ري��ن لتعزيز 
ال��ص��ف��وف ان��ت��ظ��ار ل��ل��م��وس��م املقبل 
االستثنائي للعميد عبر التواجد في 

دوري أبطال آسيا.
وأعلنت إدارة العميد عن التعاقدات 
التي أبرمها بشكل رسمي ف��ي رحلة 

جتهيز األبيض للموسم املقبل.
وكشف احل��س��اب الرسمي للنادي 
على ل��س��ان ع���ادل عقله ن��ائ��ب رئيس 
جهاز الكرة عن إمتام التعاقد مع املدرب 
السوري حسام السيد لقيادة األبيض 
ف��ي امل��وس��م املقبل ق��ادم��ا م��ن ال��ن��ادي 

العربي.
وشملت تعاقدات الكويت املدافع 
السوري عمرو ميداني قادما من نادي 
بيراميدز امل��ص��ري بعقد ميتد ملوسم 
واحد، إلى جانب الكولومبي كالديرون 
القادم من الفيصلي السعودي، بعقد 
ملوسم واح��د أي��ض��ا، كما م��ددت إدارة 
النادي إع��ارة الاعب طال فاضل من 

كاظمة ملوسم إضافي.
كما جنحت إدارة الكرة في متديد عقد 
اإلي��ف��واري جمعة سعيد ال��ذي ينتهي 
عقده مع ختام املوسم اجل��اري، ملدة 3 
مواسم إضافية، إلى جانب توقيع عقد 

مع يوسف ناصر ميتد لثاثة مواسم.
عدالن قديورة

كما اقترب الكويت من حسم صفقة 

من العيار الثقيل، تتمثل في احلصول 
على خدمات اجلزائري عدالن قديورة، 
واملتواجد حاليا مع محاربي الصحراء 

في بطولة كأس األمم األفريقية.
وذكر مصدر في الكويت  أن قديورة 
الذي يتأهب خلوض نهائي افريقيا أمام 
السنغال أعطى موافقة على التواجد في 

صفوف الكويت.
وأض���اف امل��ص��در أن عضو مجلس 
إدارة ال��ك��وي��ت ع��ب��د ال��ع��زي��ز ف���واز 

احل��س��اوي، له اليد الطولى في إجناز 
الصفقة، حيث شغل منصب مدير نادي 

نوتنجهام فورست في وقت سابق.
واستعان احل��س��اوي بقديورة في 
نوتنجهام، حيث ال ي��زال عقد الاعب 

ميتد ملوسم آخر مع النادي اإلجنليزي.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ق���دي���ورة يبلغ 
34 ع��ام��ا، وسبق ل��ه متثيل وات��ف��ورد 
وكريستال ب��االس اإلجنليزين، إلى 

جانب نوتنجهام فورست.

13

قلفا: لم أتردد في قبول عرض العربي

alwasat.com.kw

خالل جلسة رياضية في ديوانية الزايد العبيد 

الفضل: شركة حكومية خاصة متلك حقوق دوري احملترفني
كشف عضو جلنة الشباب 
والرياضة النائب أحمد الفضل 
أن اق��ت��راح��ه بقانون ف��ي شأن 
تنظيم النشاط الرياضي اخلاص 
واالحتراف وجد قبوال وإعجابا 
بعد عرض الفكرة على االحتاد 
الدولي لكرة القدم.  وقال الفضل 
خال جلسة رياضية في ديوانية 
ال��زاي��د العبيد ف��ي “كيفان”، 
أداره��ا الزميل مطلق نصار أن 
ه��ن��اك ص��ي��اغ��ة مل���واد ال��ق��ان��ون 
سيتم ترجمتها وإرسالها للجنة 
األوملبية الدولية لاطاع عليها 
وتعميمها على بقية االحتادات 

الدولية األخرى.
 وأك����د ك��ذل��ك ع��ل��ى وج���ود 
دعم وقناعة من احلكومة لهذا 
ال��ق��ان��ون ال����ذي س��ي��ت��م رفعه 
ملجلس األمة خال دور االنعقاد 
املقبل. مشيرا إلى أن التأخير في 
تقدمي القانون مرتبط باإليقاف 
الرياضي، وبعد رف��ع اإليقاف 
نهائيا لم يعد لدينا مشكلهة مع 

القوانن.
 وأك��د ب��أن القانون لن يغير 
أو ميس الوضع احلالي لألندية 
الرياضية ال� 16 فهو اليشملهم 
وه��ن��اك م��ش��روع ق��ان��ون خاص 
ب��زي��ادة ميزانية كل ن��ادي إلى 
مليون ونصف املليون دينار 
يقسم ومينح للنادي على حسب 
عدد ألعابه وقطاعات الناشئن 
فيه وإجن���ازه في آخ��ر املوسم، 
بل إن هناك مادتن في القانون 
تتيحان لها إم��ا حتويل نشاط 
كل لعبة إل��ى شركة أو حتويل 
ال��ن��ادي “بكبره” لشركة، وقد 
مت ال��ت��ص��وي��ت ع��ل��ى م��ش��روع 
زيادة ميزانية األندية في جلنة 
ال��ش��ب��اب وال��ري��اض��ة  وأح��ي��ل 
للجنة التشريعية وأدرج على 

ج���دول األع��م��ال لعرضه على 
امل��ج��ل��س خ���ال دور االن��ع��ق��اد 
املقبل. وأكد الفضل أنه بعد إقرار 
ق��ان��ون االح��ت��راف ل��ن ينشأ أي 

نادي شامل .
وأشار إلى أن الرياضة مكان 
مهم لاستثمار لم يتم استغاله 
ونظام االح��ت��راف يشهد تطور 
في العالم، وبات علينا الدخول 
إليه من أوسع أبوابه فهو عالم 
له مبادئ خاصه يخلق وظائف 
وف����رص ع��م��ل م��ش��ي��را إل���ى أن 
قانون تنظيم الرياضة الكويتية 
اخل���اص واالح���ت���راف مشروع 
مبنى على دراس��ة أولية بدأ من 
عام 2013 كفكرة حملاولة إدخال 
كيانات محترفة داخل الدوري 
في مختلف األلعاب اجلماعية 
للوصول مع مرور الوقت لدوري 
احملترفن. وأض��اف الفضل أن 
من يشمله القانون املقترح كل 
األف���راد وال��ش��رك��ات التي تريد 
تأسيس ن��ادي مبا فيها القطاع 
ال��ن��ف��ط��ي وال��ع��س��ك��ري تلتزم 

مب��واد القانون وشروطه وهي 
جتربه ناجحة في مصر. وقال 
سيتحتم على  الهيئة العامة 
لاستثمار وال��ه��ي��ئ��ة العامة 
للرياضة وفق القانون املقترح 
إن��ش��اء شركة حكومية تسمى 

بشركة الدوريات احملترفة تنمو 
وتتقدم مع الزمن متتلك حقوق 
ملكية امل��س��اب��ق��ات واحل��ق��وق 
املالية والتسويقية والتطويرية 
وح���ق���وق ال���ب���ث وال���ب���رام���ج 
التحليلية وحتفظ حقوق الاعب 

الكويتي ال��ذي سيحصل على 
عقود اح��ت��راف وت��أم��ن صحي 
وتأمن مستقبله كدعم عماله 
ويبقى االحتاد احمللى هو املظلة 
ال��رس��م��ي��ة ل����دوري احملترفن 
ومعني باألمور الفنية ويشكل 

التبعيه الرياضية للدوريات 
الغير محترفة كما هو الوضع 

احلالي .
وأش�������ار إل�����ى أن دوري 
احملترفن سيوفر على الدولة 
مبالغ كبيرة ومكان مربح لها 

فنحن نهدف إل��ى خلق كيانات 
تكبر مع الوقت وتغذي نفسها 
ت��خ��دم وت��ن��ه��ض ب��ال��ري��اض��ة، 
كما أن��ه يقضي على الشللية 
واحمل��س��وب��ي��ة ال��ت��ي تشهدها 
ال��ري��اض��ه ف��ي ن��ظ��ام ال��ه��واي��ة. 
واستشهد بالتطور الذي شهدته 
الرياضة في بعض دول مجلس 
التعاون عندما بدأت في تطبيق 
االحتراف وفق نظمها اخلاصة، 
واستذكر الفضل زميله السابق 

ال��ن��ائ��ب ع��ب��دال��ع��زي��ز امل��ط��وع 
الذي نسب له الفضل في تقدمي 
مشروع قانون يتعلق بالتفرغ 
الرياضي واالح��ت��راف اجلزئي 
وأول من طرح فكرة خصخصة 
األندية وكشف عن خطط طويلة 
وقصيرة األمد لتفتيت األلعاب 
الفردية وحتويلها إل��ى أندية 
متخصصة وكيانات تخدم كل 
املناطق بتمويل مالي ودعم كامل 

من الهيئة العامة للرياضة.

جانب من احلضور

أكد الدولي السوري يوسف قلفا، واملنتقل حديثا 
إلى العربي الكويتي، أنه لم يتردد في قبول عرض 

األخضر، ليتواجد بن صفوفه في املوسم اجلديد.
وقال قلفا، الذي وقع لألخضر قادًما من القادسية 
ال��س��ع��ودي، إن االنتقال إل��ى العربي ج��اء بطموح 
حتقيق البطوالت، السيما بطولة الدوري والتي غابت 

عن القلعة اخلضراء منذ سنوات طويلة.
وأضاف أنه لن يدخر جهًدا مع زمائه الاعبن، من 
أجل تقدمي موسم استثنائي، مشيًرا إلى أنه ملس دعًما 

واهتماًما كبيًرا من إدارة العربي، وجماهير النادي.
وأوض���ح قلفا ال��ذي سبق أن خ��اض جتربة مع 
النصر الكويتي، إل��ى ج��ان��ب جتربتي ال��دوري��ن 

ال��س��ع��ودي واإلم���ارات���ي، أن جتربته السابقة مع 
العنابي في الكويت، ستساعده في مهمته اجلديدة 

مع األخضر.
وأبدى الاعب السوري صاحب ال�27 عاًما، تفاؤله 
باستعدادات العربي، حتت قيادة امل��درب اإلسباني 

خوان مارتينيز.
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اجلهاز الفني لنادي الكويت يتابع سير التدريبات

القطري العطية يضيف
لقب رالي طريق احلرير

 إلى تتويجه في دكار
أضاف السائق القطري ناصر العطية لقب النسخة التاسعة 
من رالي طريق احلرير الذي اختتم بعدما قطع املشاركون مسافة 
5 آالف كلم، الى رالي دكار الصحراوي الذي توج بها بداية العام 

احلالي للمرة الثالثة في مسيرته.
وبعد امل��رور بغابات سيبيريا، عبر السهول املنغولية، الى 
الكثبان الرملية العماقة في صحراء غوبي، وصل املشاركون 
الثاثاء ال��ى دونهانغ وعلى رأسهم العطية )تويوتا غازو 
ريسينغ أوف��ردراي��ف( وماحه الفرنسي ماتيو بوميل، محققا 
بذلك فوزه األول في هذا الرالي الذي نال وصافته مرتن، عامي 
2010 خلف األسباني كارلوس ساينز، و2018 خلف زميله 

حاليا في تويوتا السعودي يزيد الراجحي.
وأف��اد العطية على أكمل وج��ه من انسحاب الراجحي منذ 
املرحلة الثانية من أص��ل 10 تكون منها ال��رال��ي، لكي يفرض 
سيطرته بشكل كامل حيث حل في املركز األول خ��ال جميع 
املراحل، لينهي النسخة التاسعة في الصدارة أمام الصيني واي 

هان والفرنسي جيروم بيليشيه.
وكان القطري سعيدا بهذا الفوز الذي »كان هاما جدا بالنسبة 

لي ألنه سباق كبير وجميل جدا«.
ب��دأت النسخة التاسعة من ه��ذا الرالي من إيركوتسك في 
سيبيريا الروسية في 6 متوز/يوليو وانتهت بعد 10 أيام 
و5000 كلم في صحراء غوبي الصينية في دونهوانغ، املوقع 
الشهير بكهوفه املزينة بالتماثيل البوذية القدمية واللوحات 

اجلدارية.
وتابع العطية »أنا سعيد جدا لتمكني أخيرا من الفوز برالي 
طريق احلرير بعد أن نلت املركز الثاني مرتن في السابق... لقد 
قطعنا ثاثة بلدان مختلفة متاما )روسيا ومنغوليا والصن(، مع 

مراحل ونوعية مسارات مختلفة جدا...«.
وأصبح بطل دكار لعام 2017 البريطاني سان سندرالند أول 
بطل لفئة الدراجات النارية التي أدرجت في الرالي خال هذه 
النسخة، وذلك بعدما تفوق دراج كاي تي أم على األميركي أندرو 

شورت )هوسكفارنا( والفرنسي أدريان فان بيفيرين )ياماها(.
وفي فئة الشاحنات، كان الفوز من نصيب الروسي أنتون 

شيبالوف )كاماز(.

السعودية تستضيف النزال.. 
أمير خان يواجه باكياو

   
قال أمير خان  إنه »توصل إلى اتفاق ملواجهة ماني باكياو في 

العاصمة السعودية الرياض، في وقت الحق هذا العام«.
وفاز البريطاني خان على األسترالي بيلي ديب في جدة في 13 

يوليو ليحرز لقب وزن الوسط من مجلس املاكمة العاملي.
ومن املقرر أن يواجه الفلبيني باكياو )40 عاماً( األمريكي كيث 

ثرمان في الس فيغاس يوم السبت.
وأبلغ خان وسائل إع��ام بريطانية بأن نزاله أم��ام باكياو 

سيكون في الثامن من نوفمبر.
ونقلت هيئة االذاعة البريطانية )بي.بي.سي( عن خان قوله: 
»مت التوصل بالفعل إلى اتفاق. مواجهة ماني باكياو سيكون 

حدثاً رائعاً«
وتابع »احلصول على موافقته شيء رائع. بغض النظر عما 

سيحدث أمام ثرمان فانه سيكون نزاالً كبيراً«.

170 مليون دوالر لتمديد عقد سيمونز مع سفنتي سيكسرز
أش����ارت ت��ق��اري��ر صحافية أم��ي��رك��ي��ة إل���ى أن 
فيادلفيا سفنتي سيكسرز توصل إلى اتفاق مع 
العبه األسترالي بن سيمونز لتمديد العقد الذي 
يربطه بنادي كرة السلة األميركي خلمسة أعوام 

مقابل 170 مليون دوالر.
ونقلت شبكة »أي أس بي أن« األميركية عن 
وكيل ال��اع��ب ريتش ب��ول تأكيده التوصل إلى 
اتفاق من اآلن، على رغم أن لدى الطرفن مهلة حتى 

منتصف أكتوبر لتمديد العقد.
وستصبح الشروط اجلديدة للعقد نافذة بدءاً 
من موسم 2020-2021، بنهاية العام األخير من 

العقد احلالي لسيمونز )22 عاماً( مع فيادلفيا.
وتأتي أنباء متديد العقد بعد تصريحات من 
بول للشبكة األميركية، أبدى فيها عن شكوكه بأن 
يلتحق الاعب مبنتخب باده خال كأس العالم 
2019 املقامة في الصن بن 31 آب/أغسطس و15 
أيلول/سبتمبر، لانصراف لتحضيرات فريقه 

للموسم املقبل.
واختير سيمونز أفضل العب ناشئ )»روكي«( 

في دوري كرة السلة األميركي للمحترفن ملوسم 
-2017 2018، بعدما غاب عن موسم 2016-
2017 بسبب اإلصابة. وبلغ معدل الاعب الذي 

كان اخليار األول في ال� »دراف��ت« املخصص لضم 
العبي اجلامعات وحتى الثانويات واألجانب إلى 
الدوري عام 2016، مع فيادلفيا املوسم املنصرم 

16،9 نقطة و8،8 متابعات و7،7 متريرات حاسمة 
في املباراة الواحدة،.

وش��ارك سيمونز للمرة األول��ى في مباراة »كل 
النجوم« )»أول ستار«( في املوسم املاضي، علماً 

بأنه حقق في موسميه األولين 22 »تريبل دابل«.
وان��ض��م سيمونز إل���ى األس���ط���ورة أوس��ك��ار 
روبرتسون كاعب الدوري الوحيد الذي حقق على 
االقل 10 »تريبل دابل« )10 على األقل في ثاث من 
الفئات اإلحصائية الفردية( في موسميه األولين 

في الدوري األميركي.
وت��أت��ي خ��ط��وة فيادلفيا ضمن إط���ار تدعيم 
صفوفه ل��ألع��وام األرب��ع��ة املقبلة على االق��ل، مع 
متديد عقدي الكاميروني جويل إمبيد وتوبياس 
هاريس والتعاقد مع الدومينيكاني ألفريد »آل« 
هورفورد من بوسطن سلتيكس، في سعي الفريق 

إلحراز لقبه األول في الدوري منذ عام 1983.
وخ��رج فيادلفيا في املوسم املاضي من الدور 
نصف النهائي للمنطقة الشرقية للعام الثاني 

توالياً.

األسترالي بن سيمونز

الزميل مطلق نصار يدير اجللسة الرياضية النائب أحمد الفضل متحدثاً

ال�����������������ري�����������������اض�����������������ة م����������������ك����������������ان م�������ه�������م 
ل����الس����ت����ث����م����ار ل�������م ي�����ت�����م اس����ت����غ����الل����ه

ن�����ه�����دف إل��������ى خ����ل����ق ك�����ي�����ان�����ات ت��ك��ب��ر 
م�����������ع ال�����������وق�����������ت وت�����������غ�����������ذي ن����ف����س����ه����ا 
ت���������خ���������دم وت�������ن�������ه�������ض ب������ال������ري������اض������ة

الكويت يبدأ استعدادته للموسم 
اجلديد بصفقات مدوية


