
عماد غازي

مع إسدال الستار على مسابقة دوري فيفا لكرة 
القدم في نسخته الرابعة واخلمسني أصبح هناك 
حدثا فريدا من نوعه يفرض نفسه على تاريخ 
الرياضة الكويتية، فاللمرة األولى يستعد فريقان 
وهما الكويت والقادسية لالحتفال بنفس البطولة، 

وفي نفي التوقيت.
وي��رى الكويت أحقيته بالتتويج في حال فاز 
على الساملية اليوم في اجلولة األخ��ي��رة، عطفا 
على ت��ص��دره املسابقة حسب ج���دول االحت��اد 
الكويتي برصيد 66 نقطة، بعد أن اعتمد في رصيد 
األبيض 3 نقاط جراء حكم احملكمة اإلدارية، بشأن 
النزاع القائم مع العربي منذ بداية املوسم، كما 
يستند نادي الكويت ورغم االستشكال املقدم من 
احلكومة، على أن نفاذ احلكم، وتأخر احلكومة في 
تقدمي االستشكال وعدم طلبها في األساس خصم 

النقاط من الرصيد.
في املقابل يرى القادسية أحقيته بالتتويج في 
حال فاز على خيطان، كونه ميلك في رصيده 64 
نقطة، وكون احلكومة قدمت استشكاال أوقف ضخ 
الثالث نقاط موضع اخلالف في رصيد الكويت، ما 
يعني من وجهة نظرهم عودة رصيد الكويت إلى 

63 نقطة.
وم��ا ب��ني رؤي��ة ك��ل فريق بأحقيته ف��ي اللقب 
حال الفوز اليوم، والتأهب لالحتفال، فإن االحتاد 
الكويتي قد يحجب درع ال���دوري، حلني القرار 
الفاصل من احملكمة في ال��راب��ع عشر من الشهر 
املقبل، لكن ما يلفت النظر أن كل طرف من الكويت 
والقادسية، ومن قبلهم العربي يتمسك وبقوة مبا 

يصب في مصلحته.
ويستند كل طرف على الثغرات التي تظهر كلما 

مضت اإلج��راءات إلنصاف طرف على اآلخر، وهو 
ما افقد مسابقة الدوري في املوسم احلالي رونقها، 
وأدخ��ل اجلميع في معمعة القوانني، التي كانت 
بعيدة كل البعد عن املستطيل األخضر في السنوات 

املاضية.
وال شك أيضا ان الثغرات التي كشفها صراع 
النقاط ال��ث��الث ب��ني الكويت وال��ع��رب��ي، وم��ن ثم 
ال��ق��ادس��ي��ة يحتاج إل��ى تشريعات ق���ادرة على 
التصدي ملثل هذه األمور في املرات املقبلة، السيما 
أن الكرة الكويتية موقوفة من قبل االحتاد الدولي 
لكرة القدم، وهو ما منعها في األساس للحصول 
على رأيه في القضية من بدايتها، لتدخل األمور في 
حسابات معقدة، طغت على املنافسات في املوسم 

احلالي.

إسدال الستار 

وُيسدل الستار اليوم على منافسات دوري 
فيفا مبواجهتي من العيار الثقيل، جتمع الكويت 

املتصدر مع الساملية، والقادسية مع خيطان.
وبعيدا عن حسبة النقاط، فإن مهمة الكويت 
لن تكون سهلة لعبور الساملية، ال سيما أن األخير 
مع مدربه عبدالعزيز حمادة، يريد وداع��ا مميزا 
للموسم احلالي، وهو يعني عدم التفريط في نقاط 

املباراة بسهولة.
وجنح السماوي في خطف نقطة التعادل من 
األبيض في ال��دور األول، وهو ما يعني أنه حال 
تكرار ذلك في مباراة اخلميس، سيؤدي إلى ضياع 

لقب الدوري رسميا من الكويت.
وي����درك م���درب ال��ك��وي��ت محمد ع��ب��دال��ل��ه ان 
معنويات فريقه ليست في أفضل حاالتها، بعد 

اخلسارة األول��ى للفريق في املوسم احلالي، في 
اجلولة املاضية أمام الغرمي التقليدي القادسية.

 كما أن أكثر من العب مهم يعاني من االصابة في 
صفوف الفريق، امثال السوري فراس اخلطيب، 
والسيراليوني محمد كمارا، وفهد العنزي، وايضا 
سامي الصانع، وهو ما يدفعه يركز على شحن 
همم الالعبني، وحتفيزهم بأهمية الفوز الذي 
سيتوجهم رسميا باللقب حسب ع��دد النقاط 

املوجودة في رصيد الفريق في الوقت احلالي.
في املقابل فان القادسية يدخل مواجهته مع 
خيطان بأريحية كبيرة بعد الفوز على الكويت، 
كما أن خيطان يعاني منذ عدة مباريات من غيابات 
كثيرة في نهاية املوسم احلالي، لدرجة عدم قدرة 
مدرب الفريق أنور اليعقوب على إجراء تقسيمة 

خالل التدريبات بني الالعبني جراء هذا النقص.

تضارب التصريحات 

وف��رض تضارب التصريحات الغموض على 
مصير لقب دوري فيفا لكرة ال��ق��دم، وذل��ك بعد 
صدور قرار محكمة االستئناف بإيقاف تنفيذ حكم 
احملكمة اإلدارية الصادر مؤخرا، والقاضي باعتماد 
فوز الكويت على العربي في األسبوع السادس من 

منافسات الدوري بهدفني مقابل هدف واحد.
كما اكتنف الغموض مصير تتويج الفريق 
الذي سيحصل على لقب ال��دوري اليوم، ال سيما 
في حال فوز القادسية على خيطان، والكويت على 
الساملية، فهل سيتوج االحتاد الكويتي القادسية 
في هذه احلالة، أم سينتظر حكم االستئناف التي 
ستنظر في االستشكال ال��ذي تقدمت به الهيئة 

العامة للرياضة يوم 14 يونيو  املقبل.

من جانبه، لم يصدر االحتاد الكويتي تصريحا 
رسميا في هذا الشأن.

وهناك بعض حلول مطروحة أمام االحتاد منها 
تأجيل مباراتي القادسية مع خيطان والساملية 
مع الكويت حلني صدور حكم االستئناف، أو عدم 
تتويج الفريق الفائز غدا باللقب إال في حال إذا كان 
قرار االستئناف غير مؤثر مبعني فوز القادسية 
على خيطان وخسارة الكويت أم��ام الساملية أو 

العكس.
الهيئة العامة من جهتها، أرسلت خطابا صريحا 
إلى احتاد الكرة يفيد بضرورة إيقاف حكم تنفيذ 
حكم احملكمة اإلدارية، والذي نفذه االحتاد بالفعل 
بإضافة 3 نقاط للكويت وخصم مثلها من رصيد 

العربي.
وب��ن��اء على ه��ذا اخل��ط��اب ق��ال رئيس اللجنة 
املؤقتة املكلفة ب��إدارة ش��ؤون االحت��اد الكويتي 
لكرة القدم ف��واز احل��س��اوي بصفحته اخلاصة 
على موقع التواصل االجتماعي »تويتر«: بعد 
إي��داع االستشكال من قبل احلكومة لوقف تنفيذ 
حكم احملكمة اإلدارية ال يسعنا إال تطبيق اللوائح 

وإرجاع الوضع كما كان عليه للعربي«.
وعلى النقيض متاما ذكر رئيس جلنة االنضباط 
ن���واف ال��ه��زاع على صفحته مب��وق��ع التواصل 
االجتماعي »تويتر«: »االستشكال يوقف اإلجراء 
ولكن ال يلغيه وسيتم رفض االستشكال في أول 

جلسة له بسبب متام التنفيذ«.
وق��ال: »اخلالصة، إذا االحت��اد أعطى الكويت 
النقاط الثالث رسميا تنفيذا حلكم اإلداري��ة، فإن 
االستشكال ال يلغيه، وإذا لم يعطه النقاط فإن 

النقاط تبقى مع العربي«.

لقطة من مباراة سابقة بني القادسة والفحيحيل
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تغلب األه��ل��ي امل��ص��ري على 
مضيفه ال��ق��ط��ن الكاميروني 
2-0 ال��ث��الث��اء، ف��ي اجل��ول��ة 2 
من مباريات املجموعة الرابعة 
ل���دوري أب��ط��ال أفريقيا لكرة 

القدم.
وح��س��م األه��ل��ي ال��ف��وز في 
غضون دقيقتني فقط، إذ تقدم 
امل��ه��اج��م النيجيري جونيور 
أج��اي��ي بهدف ف��ي الدقيقة 12 
ثم أض��اف مؤمن زكريا الهدف 

الثاني في الدقيقة 14.
وجن��ح األهلي في استعادة 
توازنه في البطولة األفريقية 
بعد تعادله سلبيا م��ع ضيفه 
زان��اك��و ال��زام��ب��ي ف��ي اجل��ول��ة 
األول�����ى، ب��ي��ن��م��ا م��ن��ي القطن 
بهزميته الثانية على التوالي 
بعد خسارته في اجلولة األولى 
ع��ل��ى م��ل��ع��ب ال�����وداد امل��غ��رب��ي 

بهدفني دون رد.
وف���ي م��ب��اراة أخ���رى ف��رض 
ال��ت��ع��ادل السلبي كلمته على 
املواجهة املثيرة التي جمعت بني 
أهلي طرابلس الليبي والزمالك 
املصري، الثالثاء، على ملعب 
»ال��ط��ي��ب امل��ه��ي��ري« مبدينة 
صفاقس التونسية في اجلولة 
ال��ث��ان��ي��ة للمجموعة الثانية 

بدوري أبطال إفريقيا.
ورف��ع الزمالك رص��ي��ده إلى 
4 نقاط ليتصدر مؤقتا ترتيب 
املجموعة وارتفع رصيد أهلي 
طرابلس لنقطة واحدة، ويلعب 
ف���ي ن��ف��س امل��ج��م��وع��ة ك��اب��س 

يونايتد بطل زمي��ب��اب��وي مع 
احتاد العاصمة اجلزائري أمس 

األربعاء.
ق���دم أه��ل��ي ط��راب��ل��س ب��داي��ة 
س��ري��ع��ة وم��ب��اغ��ت��ة هجومية 
بتسديدة قوية ث��م فرصة في 
اجتاه مرمى أحمد الشناوي الذي 
كان متقدما من مرماه، وحاول 
الزمالك الرد بكرة عرضية فشل 

شيكاباال في استغاللها.
وات��س��م��ت ه��ج��م��ات أه��ل��ي 
طرابلس بالسرعة مع تسديدة 
خ��ط��ي��رة م���ن م���ؤي���د ال���الف���ي، 
وسنحت فرصة آخ��رى للفريق 
الليبي بكرة عرضية من مؤيد 
ال��الف��ي ث��م ت��س��دي��دة أب��ع��ده��ا 

الشناوي.
ورد ال��زم��ال��ك مبحاولة من 
أحمد رفعت بتسديدة مباغتة 
تصدى لها احلارس قبل أن يهدأ 
اإليقاع بعض الشئ من جانب 
الفريقني بعد الوصول لنصف 
ساعة، قبل أن حترم العارضة 
مؤيد الالفي من تسديدة قوية 
ك��ادت تسكن الشباك لينتهي 

الشوط األول بالتعادل.
الهدوء سيطر على واقع اللقاء 
ف��ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي، واختفى 
شيكاباال وأح��م��د رف��ع��ت بعد 
التحركات ف��ي ال��ش��وط األول 
وان��ح��ص��ر ال��ل��ع��ب ف���ي وس��ط 
امللعب بشكل واضح مع تسديدة 
أبعدها ال��ش��ن��اوي ببراعة ثم 
م��ح��اول��ة زم��ل��ك��اوي��ة م��ن أحمد 

رفعت بال خطورة.

أش��رك طلعت يوسف مدرب 
أهلي طرابلس الالعب مابيدي 
على حساب العب الوسط عبد 
ال��رح��م��ن ال��ع��م��اري.. وأش���رك 
ال��زم��ال��ك مهاجمه النيجيري 
ستانلي اوه��ي��ات��ش��ي ب��دال من 
أح��م��د رف��ع��ت ف��ي الدقيقة 68 

لتنشيط الهجوم األبيض.
ونظم أهلي طرابلس فرصة 

خطيرة رغم التراجع البدني مع 
الدقيقة 70 بتمريرة عرضية 
من سالتو لم يستغلها الالفي ، 
وأبعد الشناوي كرة عرضية مع 
اختفاء هجومي للزمالك الذي 
واصل أداءه الفردي واالعتماد 

على حتركات شيكاباال فقط.
ودفع أهلي طرابلس بالالعب 
سالم على حساب سالم عبلو، 

وح���اول إيناسيو تغيير أداء 
الزمالك بإشراك مصطفى فتحي 
بدال من شيكاباال الذي عانى من 

التراجع بدنيا.
وح��ص��ل ال��الف��ي ع��ل��ى خطأ 
خطير على حدود منطقة اجلزاء 
مع مشاركة بن والي، واحتسب 
احلكم خطأ بلمسة يد ضد مهاجم 
أهلي طرابلس ثم أهدر ستانلي 

فرصة خطيرة من انفراد صريح 
ب��ت��م��ري��رة س��ح��ري��ة م��ن جانب 
مصطفى فتحي، ول��ك��ن تألق 
احل���ارس محمد نشنوش منع 

النيجيري من تسجيل الهدف.
وأضاع األهلي ضربة رأس فوق 
العارضة بغرابة وهدأت محاوالت 
ال��ف��ري��ق��ني م��ع ال��ل��ح��ظ��ات األخ��ي��رة 

لينتهي اللقاء بالتعادل دون أهداف.

الزمالك يسقط بفخ التعادل أمام أهلي طرابلس في أبطال أفريقيا

األهلي املصري يقهر القطن الكاميروني بثنائية في عقر داره

لقطة من مبارة الزمالك و أهلي طرابلس

»هيئة الرياضة« توافق 
على مشروع »االحتاد« 
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.. وأخرى من مواجهة الكويت والساملية

إسدال الستار على مسابقة دوري فيفا اليوم .. والتتويج مؤجل
القادسية يستضيف خيطان.. والكويت ضيفا ثقيال على الساملية

أكد األمني العام لالحتاد الكويتي لكرة القدم محمد خليل أن الهيئة 
العامة للرياضة وافقت على قرار مجلس إدارة االحتاد بتنفيذ مشروع 
منظومة عمل اإلداريني واملديرين باألندية الرياضية تطبيقا لنظام 
اخلصخصة، حيث سيتم عملهم في األندية بعقد رسمي من خالل 

الشهادات التي حصلوا عليها أسوة باملدربني.
وأش��ار خليل في تصريحات صحفية اليوم إلى أن هذا املشروع 
يشمل عمل دورات لإلداريني واملديرين لتطوير أدائهم وزيادة خبرتهم 
ليتواكب مع عمل املدربني ال��ذي سينعكس إيجابًيا على األندية 

واملنتخبات في املستقبل القريب.
ووجه األمني العام الشكر إلى نائب املدير العام لشئون الرياضة 
بالهيئة العامة للرياضة حمود فليطح على سرعة جتاوبه من خالل 

املوافقة على املشروع الذي سيطور من أداء اإلداريني واملديرين.

محمد خليل


