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وم��س��اع��ده ال��ص��رب��ي سينما
وعبدالله الهولي مدربا مساعدا
لفريق الشباب حتت  18سنة
وطحنون امل�لا مشرفا للفريق
وت��ع��اق��د ال���ن���ادي رس��م��ي��ا مع
عبدالنبي مندني مدربا حلراس
مرمى املراحل السنية في املوسم
املقبل بعدما أظهر مستوى مميزا
خالل االستعانة به في أواخر
املوسم املاضي.
صفقات جديدة
وت��ع��اق��دت إدارة ال��ن��ادي مع
العبي القادسية السابقني ناصر
بوخضرا وباقر خريبط ملوسم
واحد.
جدير بالذكران الكويت استفاد
كغيره م��ن ف��رق ال���دوري من
ان��س��ح��اب ال��ق��ادس��ي��ة وشطب
العبيه ومنح االحتاد احلق لهم
في االنتقال ألندية أخرى طبقا ً
لالئحة جلنة املسابقات ودعم
صفوفه ببعض الالعبني حيث
تعاقد الكويت مع ناصر بوخضرا
مل��دة ع��ام املوسم املاضي وكان
داعما ً للفريق في بطولة الدوري
حيث يجيد بوخضرا اللعب في
عدة مراكز وميلك قدرات بدنية
وفنية كبيرة كما تعاقد العربي
م��ع  3الع��ب�ين م��ن ال��ق��ادس��ي��ة
ومل��دة موسم واح��د أيضا ً وهم
ع��ب��دال��رح��م��ن وع��ب��دال��وه��اب
امل���زن وب��اق��ر خريبط وساهم
الالعبون الثالثة في تغيير أداء
العربي اثناء مباريات الدوري
املاضي وشهدت فترة االنتقاالت
الشتوية طلبا ً متصاعدا ً على
العبي القادسية الذين مت رفع
أسمائهم من كشوفات احتاد اليد
بعد اعتبار األصفر غير مسجل
في عضوية االحت��اد بناء على
خلفية انسحابه من ال��دوري 3
مرات متتالية.
وجنح النادي في جتديد عقد
ال��ن��ج��م م��ه��دي ال��ق�لاف صانع
ألعاب الفريق األول لكرة اليد
للموسم الثاني على التوالي
اس��ت��ع��دادا ً خل��وض منافسات
امل��وس��م املقبل امل��ق��رر انطالقه
مطلع أكتوبر املقبل.
ويعتبر القالف من أبرز الالعبني
احملليني في مركز صانع األلعاب
حيث بدأ اللعب في نادي
ال��ق��ادس��ي��ة وق��ض��ى
ف��ي��ه ف��ت��رة طويلة
قبل أن ينتقل إلى
ن������ادي ال��ق��ري��ن
م��وس��م�ين وم��ن��ه
إل����ى ال��س��م��اوي
امل��وس��م امل��اض��ي
حيث قدم موسما ً
مميزا ً وكانت
ل����ه

• حسني صيوان العب الصليبخات أثناء احدى املباريات

بصمات واض��ح��ة ف��ي حصول
الساملية على وصافة ال��دوري
املمتاز في النسخة األخيرة التي
توج بلقبها نادي الكويت.
وب��ذل��ك ي��ك��ون ال��ق�لاف الالعب
ال���راب���ع ال����ذي ي��ت��ع��اق��د معه
السماوي اس��ت��ع��دادا ً للموسم
اجلديد حيث سبق له التعاقد
مع ثنائي القادسية والكويت
السابقني الع��ب ال��دائ��رة باقر
خ��ري��ب��ط و«اجل���وك���ر» ناصر
بوخضرا في صفقة انتقال حر
مدتها موسم واح��د بعد انتهاء
عقديهما مع نادي الكويت بنهاية
املوسم املاضي وجدد عقد جنمه
مبارك العنزي للموسم الثالث
على التوالي كما استعاد خدمات
الع��ب��ه ي��وس��ف احل��ن��ي��ف بعد
انقطاعه عن التدريبات املوسم
املاضي لظروف عمله وه��ؤالء
سيشكلون قوة كبيرة إلى جانب
زمالئهم الالعبني.
وأم��������ام ال��س��امل��ي��ة
حتديات كبيرة
ف���ي امل��وس��م
امل�����ق�����ب�����ل
للمحا فظة
ع�������ل�������ى
املكتسبات
ال������ت������ي
حققها في
امل����وس����م
امل����اض����ي
بحصو له
ع��ل��ى

وصيف بطل الدوري واملنافسة
على لقبي ال����دوري وال��ك��أس
وك��ذل��ك جميع ف���رق امل��راح��ل
السنية في املوسم اجلديد.
يد برقان
وج���دد ح���ارس ي��د ب��رق��ان فهد
كرم مع ناديه للموسم الثالث
ع��ل��ى ال��ت��وال��ي ب��ع��د ان وض��ع
جهاز اللعبة ثقته في احلارس
الذي ذاد عن مرمى برقان وكان
احد االسباب في تأهل الفريق
للدوري املمتاز واحتالله املركز
الرابع ال��دوري املاضي والذي
يعتبر أفضل ترتيب للفريق
ال��ذي يشارك في اللعبة منذ 3
مواسم.
وسبق جلهاز اللعبة في النادي
أن تعاقد مع النجم سعد السالم
في صفقة انتقال حر كذلك مع
طالل الياقوت ملدة موسم وجدد
خلماسي نادي الكويت مشاري
ال��ع��ت��ي��ب��ي وم��ت��ع��ب امل��ط��ي��ري
وح��س�ين ك���رم وج��اس��م آرت��ي
ومحمد علي كما سيقيم الفريق
معسكرا ً خارجيا ً في سلوفينيا
خ�لال الفترة من  25أغسطس
حتى  15سبتمبر املقبلني.
يد كاظمة

وتعاقد نادي كاظمة رسميا مع
حارس مرمى الساحل لكرة اليد
علي امل��وس��وي مل��دة موسم في
صفقة انتقال ُحر لدعم صفوف
الفريق األول في املوسم اجلديد.
وبذلك يكون املوسوي هو ثالث
الصفقات الناجحة التي أبرمها
ك��اظ��م��ة اس��ت��ع��دادا ً للموسم
اجلديد والذي يسعى خالله
إلى مواصلة اإلجناز الذي
حتقق في املوسم املاضي
ب��ع��دم��ا اح��ت��ل امل��رك��ز
الثالث في ال��دوري
امل��م��ت��از حيث جدد
تعاقده مع الالعب
م��ب��ارك اخل��ال��دي
للموسم الثاني
ع���ل���ى ال���ت���وال���ي
واس���ت���ع���ار جنم
• إسماعيل عبدالقدوس
«العنابي» فيصل
واص���ل مل��دة موسم

واحد باالضافة الى جتديد عقد
الالعب احمد القطان كما أسند
ال��ن��ادي مهمة اإلدارة الفنية
للمدرب اجلزائري رابح غربي
في املوسم اجلديد خلفا للمدرب
الوطني خلدون اخلشتي.
وي��ع��د امل��وس��وي م��ن احل��راس
املميزين محليا وكانت بدايته
ف��ي ن��ادي التضامن ث��م انتقل
إل����ى ن����ادي ال��ك��وي��ت م��وس��م
 2013-2012وح��ص��ل معه
على لقب الدوري العام واملركز
الثالث في بطولة الكأس قبل أن
يرحل إلى صفوف الساحل في
املوسم املاضي ليحط الرحال
هذا املوسم في كاظمة.
وم َّثل الالعب منتخبي الكويت
للناشئني وال��ش��ب��اب م��ن عام
 2007حتى  2013ومت تصنيفه
من أفضل  10ح��راس في كأس
ال��ع��ال��م للشباب ع���ام 2013
بالبوسنة.
يد القرين
واستطاع نادي القرين احلصول
على خدمات العب نادي النصر
بدر الرندي بنظام اإلع��ارة مدة
عام واح��د وذل��ك لدعم صفوف
الفريق األول للعبة في املوسم
اجل��دي��د امل��زم��ع أن ي��ب��دأ مطلع
أكتوبر املقبل.
وكانت إدارة العنابي أرسلت
موافقتها الرسمية على إعارة
الرندي في وقت سابق متهيدا
للتوقيع الرسمي بني الطرفني.
وت��ع��اق��دت إدارة ال��ق��ري��ن مع
املدرب الوطني عباس طه لقيادة
دفة فريق اليد األول في النادي
خلفا للمدرب املصري محمد عبد
املعطي وذلك بعد متيز طه مع
الصليبخات على مدار املواسم
ال��ث�لاث��ة امل��اض��ي��ة التي
قاد فيها الصليبخات
ل��ل��ظ��ه��ور مبستوى
جيد رغم ظروف
ال�����ف�����ري�����ق
الصعبة.

مع امل��درب الوطني إسماعيل
ع��ب��د ال���ق���دوس ل��ق��ي��ادة دف��ة
ال��ف��ري��ق األول ف��ي امل��وس��م
املقبل خلفا للمدرب الصربي
دوش���ان وال���ذي انتهى عقده
م��ع ن��ه��اي��ة امل��وس��م امل��اض��ي
وق��رر ع��دم جتديده لظروفه
اخلاصة واخلارجة عن إرادته
وع��ل��ي��ه ان��ت��ه��ت امل��ف��اوض��ات
مع امل��درب الكرواتي تونيك
دريسكوفيتش رسميا .وأكد
اجل��ه��از اإلداري للعبة أن
التعاقد مع مدرب وطني يعتبر
اخل��ي��ار األف��ض��ل للفريق في
الوقت احلالي .على اعتبار ان
عبد القدوس ميلك من اخلبرة
الكم الكافي لتحقيق األهداف
املرسومة للموسم املقبل.
يد الصليبخات
واتفق جهاز ك��رة اليد بنادي
الصليبخات مع العب الفريق
االول الدولي فيصل صيوان
لتولي مهمة ت��دري��ب الفريق
ابتداء من املوسم املقبل.
وص�����ي�����وان م����ن ال�ل�اع���ب�ي�ن
املخضرمني الذين مثلوا النادي
في العديد من البطوالت احمللية
واخلارجية وحقق معه لقبي
ال���دوري وال��ك��أس والبطولة
العربية والبطولة اآلسيوية
كما خاض العديد من التجارب
االحترافية مع أندية الكويت
والقرين وحقق مع األبيض
ثنائية الدوري والكأس
فيما حقق مع القرين
لقب بطولة األندية
العربية.
وغ����������اب

يد خيطان
وتوصلت إدارة اليد بنادي
خ��ي��ط��ان إل���ى ات��ف��اق رسمي

املوسم املاضي بسبب اإلصابة
م��ا جعل الصليبخات يفتقد
خل��دم��ات��ه وخ��ب��رت��ه ويهبط
للدرجة األولى.
وت��أت��ي خ��ط��وة ج��ه��از اللعبة
ب���ال���ن���ادي ب��ت��ع��ي�ين ص��ي��وان
مدربا للفريق خلفا للوطني
عباس طه الذي انتقل لتدريب
ي��د القرين لقرب ص��ي��وان من
ال�لاع��ب�ين والم��ت�لاك��ه اخلبرة
الدولية الكافية التي يستطيع
من خاللها تولي مهمة رئيس
اجل���ه���از ال��ف��ن��ي وال��ن��ه��وض
بالفريق وال��ع��ودة للمنافسة
على األلقاب ابتداء من املوسم
اجلديد ال��ذي سينطلق خالل
االسبوع االول من شهر اكتوبر
املقبل.

الالعب عن غالبية
م���ب���اري���ات ف��ري��ق��ه

• عباس طه

