
عماد غازي

قال األمني العام لالحتاد الكويتي لكرة 
القدم  د. محمد خليل انه بناء على االجتماع 
التنسيقي الذي عقد في احتاد الكرة بحضور 
ممثلي جميع األن��دي��ة وب��ع��د االس��ت��م��اع 
لوجهات نظرهم ومن منطلق احلرص على 
مصلحة األندية قرر االحت��اد دخول جميع 
اإلداريني الذين حتصلوا على املستوى األول 
والثاني في دورة C مباشرة ، مشيرا إلى أن 
دورة D  التمهيدية ستنطلق السبت املقبل 
29 يوليو احلالي ملدة  6 أيام ولفترة واحدة 
من الثالثة عصرا حتى التاسعة مساء ، 
الفتا إلى ان تلك اخلطوة تأتي من أجل تنفيذ 
وتطبيق برنامج تأهيل إداري��ي كرة القدم 
)رخصة املدير الرياضي( املعتمد من قبل 

الهيئة العامة للرياضة واحتاد الكرة.   
وبني األمني العام بأن الدورة D  مقتصرة 
على اإلداري��ني الذين مت ترشيحهم من قبل 
األن��دي��ة وال��ذي��ن لم يسبق لهم  دخ��ول أي 
دورة ، مشيرا إلى أن جميع األندية مشاركة 
في الدورة والتي يتوجب على املشارك فيها 

دفع 150 دينار مع بداية الدورة.
وشكر خليل جميع األندية على تفاعلها 
وحرصها على املشاركة في ال��دورة التي 

ستعود بالفائدة على اجلميع في النهاية.
جانب من اجتماع محمد خليل مع ممثلي جميع األندية
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حقق فريق األهلي املصري، فوزه األول بالبطولة 
العربية، على حساب نظيره الوحدة اإلم��ارات��ي، 
بثنائية دون رد، مساء الثالثاء، باستاد السالم، في 
اجلولة الثانية للمجموعة األول��ى، بالبطولة التي 

تستضيفها مصر حتى  6 أغسطس املقبل.
سجل ثنائية األه��ل��ي، ع��م��رو ب��رك��ات وإس��الم 
م��ح��ارب، في الدقيقتني 32 و84 ، ليرفع الفريق 

املصري رصيده إلى 3 نقاط، وينعش حظوظه في 
التأهل لنصف النهائي، بعدما تساوى مع نصر 
حسني داي اجلزائري، برصيد 3 نقاط، بينما ودع 
الوحدة اإلماراتي، البطولة بال رصيد، بعد مرور 
جولتني. وجن��ح عمرو ب��رك��ات ف��ي تسجيل هدف 
التقدم لألهلي في الدقيقة 32، من تسديدة قوية 
سكنت شباك احلارس محمد الشامسي، وكاد الوحدة 

أن يعدل النتيجة سريعاً، بتسديدة دزسوزساك، 
التي تصدى لها احل��ارس محمد الشناوي، قبل أن 

تسنح محاولة أخرى بتسديدة مراد باتنة.
وأح��رز إس��الم محارب هدفه األول مع األهلي، في 
الدقيقة 84، بعد مت��ري��رة م��ن ح��س��ام غ��ال��ي، وح��رم 
الشامسي الفريق األحمر من هدف ثالث، ووجه ميدو 
تسديدة فوق العارضة، لينتهي اللقاء بفوز ثمني لألهلي.

لقطة من مباراة األهلي املصري والوحدة اإلماراتي

إيناسيو يتهم مرتضى منصور 
بالتدخل في عمله

خرج البرتغالي أوغوستو إيناسيو املدير الفني لنادي الزمالك 
املصري لكرة القدم عن صمته واتهم الثالثاء رئيس النادي 

مرتضى منصور ب�«التدخل في الشؤون الفنية« للفريق.
وأوض���ح ف��ي مؤمتر صحافي »منذ أن توليت املسؤولية، 
تواجهني مشاكل عديدة أهمها تدخل رئيس النادي ومن حوله في 

شؤون الفريق الفنية واالدارية«.
وأضاف إيناسيو الذي عني مدربا للزمالك في 6 ابريل املاضي، 
»علمت بإقالتي أكثر من م��رة، ثم يتم نفي ذل��ك، وكل فترة يتم 
تغيير اجلهاز املعاون لي واستبعاد ملدربني وتعيني مساعد لي 
لديه طموح أن يصبح مديرا فنيا للفريق« في إشارة إلى تعيني 

طارق يحيى مؤخرا مدربا مساعدا بصالحيات مدير فني.
وأشار إلى أنه »ال يخشى رئيس نادي الزمالك وأنه سيكمل 
معركته حتى النهاية« متهما منصور ومن حوله بفرض العبني ال 

يرغب بهم ودفع آخرين على الرحيل وهم من أعمدة تشكيلته.
وذكر على سبيل املثال البرازيلي روديغو »الذي رفضته أكثر 
من مرة وأفاجأ أنه مع الالعبني اآلخرين«أو محمود عبد الرازق 
)شيكاباال( »الذي يريد منصور رحيله« وباسم مرسي وأمين 
حفني »اللذين هما من أفضل الالعبني في امللعب وخارجه واعتمد 
عليهما كثيرا«. في املقابل، أكد إيناسيو أنه طلب االستغناء فقط 

عن إسالم جمال وأحمد جعفر.
وأض��اف »أشعر بأن إدارة النادي ترغب في رحيلي إال أنها 
تخشى مطالبتي بالشرط اجلزائي. لن أستقيل إال بعد حصولي 
على كامل مستحقاتي إضافة إلى الشرط اجلزائي في عقدي وهو 

120 ألف دوالر أي ما يعادل راتب ثالثة أشهر«.

.. والزمالك يواصل إبرام الصفقات 
وسط غموض بشأن املدرب

واص��ل الزمالك املنتمي للدوري املصري املمتاز لكرة القدم 
تدعيم صفوفه وأعلن التعاقد مع عدة العبني وسط غموض حول 
امل��درب ال��ذي سيتولى قيادة هذه التشكيلة الكبيرة في الفترة 
املقبلة. وكتب الزمالك في حسابه على تويتر الثالثاء أنه استكمل 
التعاقد مع أحمد داوودا العب وسط مصر للمقاصة وصالح 
عاشور العب إنبي. وأض��اف أن املدافع محمد كوفي وصل إلى 
القاهرة وسينضم ملعسكر الزمالك في اإلسكندرية وذلك عقب 

انتهاء فترة إعارته لالتفاق السعودي.
وق���ال مرتضى منصور رئ��ي��س ال��زم��ال��ك ف��ي تصريحات 
تلفزيونية إن يوسف إبراهيم )أوب��ام��ا( ع��اد إل��ى الفريق من 
جديد، كما تعاقد الزمالك مع أحمد كابوريا صانع لعب املصري 
البورسعيدي. وسبق أن ض��م ال��زم��ال��ك أيضا م��ع كابوجنو 
كاسوجنو مهاجم االحتاد السكندري وبنيامني أتشيمبوجن العب 
الداخلية وسط توقعات بضم املزيد من الالعبني اجلدد في األيام 
املقبلة. وجت��ددت احلرب الكالمية بني رئيس الزمالك واملدرب 
البرتغالي أوجوستو إيناسيو وسط اتهامات متبادلة بالتفريط 
في العبني بالفريق وتوعد منصور »بحساب عسير« عقب اللعب 

مع العهد اللبناني في البطولة العربية لألندية أمس األربعاء.
وم��ن املستبعد أن يستمر إيناسيو مع الزمالك في املوسم 

اجلديد.

معتز املهدي يصل الكويت 
لالنضمام إلى الفحيحيل

وصل املهاجم الليبي، معتز املهدي، إلى الكويت، الثالثاء، 
لالنضمام إلى تدريبات فريق الفحيحيل.

وك��ان الفحيحيل، ق��د كشف ع��ن ض��م ال��الع��ب، إال أن أهلي 
بنغازي، هدد بإيقاف املهدي، بحجة ارتباطه بعقد معه، لكن 
الالعب حضر إلى الكويت، ليؤكد انتقاله للفريق. ومن املنتظر 
أن يدخل املهدي )27 عاما(، إلى تدريبات الفحيحيل، لتدعيم 
خط الهجوم، أمال في العودة إلى الدوري املمتاز سريعا. وكان 
رئيس النادي، حمد الدبوس، قد استقبل ميجل، واجلهاز املعاون، 
للترحيب بهم في بداية عملهم في الكويت،  وحلثهم على بذل 

أقصى جهدهم، للعودة سريعا إلى الدوري املمتاز.

الكويت يعسكر في تركيا
12 أغسطس املقبل  

قال عادل عقلة، نائب رئيس جهاز الكرة بالكويت الكويتي، إن 
إدارة الفريق استقرت على إقامة املعسكر اخلارجي بتركيا، في 

الفترة من 12 وحتى 26 أغسطس املقبل.
وأكد عقلة ل أن الكويت بات جاهزا ملنافسات املوسم اجلديد، 

والدفاع عما حققه العام املاضي.
وأض��اف »إدارة النادي دعمت صفوف الفريق بكوكبة من 
احملترفني، إلى جانب املدرب األردن��ي عبد الله أبو زمع«. يذكر 
أن الكويت حدد اخلامسة والنصف من مساء الغد، لتقدمي مدربه 
اجلديد األردني عبد الله أبو زمع، واحملترفني البرازيلي باتريك 
فابيانو، والسوري حميد ميدو، إلى وسائل اإلعالم، على أن تبدأ 
التدريبات عند متام السابعة. وكان الكويت أغلق ملف احملترفني 
بتجديد تعاقده مع اإليفواري جمعة سعيد، والسيراليوني محمد 
كمارا، إلى جانب ضم فابيانو وميدو. واستغنى الفريق عن 
خدمات املغربي عادل أرحيلي والسوري فراس اخلطيب، كما 

سمح بانتقال مدافعه فهد الهاجري، إلى االتفاق السعودي.

الهالل السعودي يخطف تعادال 
قاتال من بينيفنتو اإليطالي وديا

جنح فريق الهالل السعودي، في اخلروج بنتيجة التعادل، 
أمام فريق بينيفنتو اإليطالي، بهدف لكل منهما، في املباراة التي 
جمعت بينهما مساء الثالثاء، ضمن معسكره اخلارجي املقام 
بالنمسا، استعدادا ملنافسات املوسم اجلديد، من دوري جميل 

للمحترفني.
بدأ الفريق االيطالي، بتسجيل هدف السبق في الدقيقة 54، 
وسجل البرازيلي ليو بوناتيني هدف التعادل لفريق الهالل، في 

الدقيقة األخيرة من عمر املباراة.
وخاض الهالل الشوط الثاني بتشكيلة ضمت: علي احلبسي 
في حراسة املرمى، ياسر الشهراني، محمد جحفلي، علي ال 
بليهي، حسن كادش، عبد الله عطيف، سالم الدوسري، سلمان 

الفرج، محمد الشلهوب، ماتياس بريتوس، ياسر القحطاني.

زيادة األنشطة بني محافظة األحمدي و »هيئة الرياضة«
استقبل محافظ االح��م��دي الشيخ ف��واز 
اخلالد الصباح مبكتبه باحملافظة مدير ادارة 
الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة 
حامد الهزمي ونائبه وليد سلطان وتبادلوا 
األح��ادي��ث ال��ودي��ة وتوطيد ال��ع��الق��ات بني 
احملافظة والهيئة في مختلف االنشطة وزيادة 
التعاون في دعم ورعاية االنشطة والشباب 
واقترح الشيخ فواز اخلالد إمكانية تنظيم 
أنشطة بحرية خ��الل شهر اغسطس املقبل 
واضاف ان احملافظة قامت بحملة »محافظتنا 
اجمل »منذ عام 2014 وحققت احلملة أهدافها 
وان هناك جهود واضحة الستمرار احلملة 
والوصول الي األفضل وأوضح ان احملافظة 
ترتب من االن الحتفاالت ع��ام 2018 وانه 
يأمل املزيد من التعاون مع الهيئة لزيادة 
االنشطة والفعاليات خاصة وان احملافظة 
بصدد اع��ادة يوم االحمدي الرياضي الذي 
حقق جناحا كبيرا في السابق وجمع احلركة 
الرياضية والشبابية واألهالي في االحمدي 
وق��ض��اء ي��وم��ا رياضيا عائليا ناجحا في 

مختلف االلعاب واالنشطة. 
واع��رب حامد الهزمي عن سعادته بهذا 
اللقاء وزيادة التعاون بني الهيئة واحملافظة 
وط��رح األف��ك��ار اجل��دي��دة م��ن اج��ل تطبيقها 
واض��اف ان الهيئة العامة للرياضة بقيادة 
الشيخ اح��م��د امل��ن��ص��ور ون��ائ��ب��ه الدكتور 
حمود فليطح حريصة علي زي��ادة التعاون 

مع احملافظة ووض��ع خطة مشتركة لكافة 
االنشطة واالل��ع��اب التي ترغب احملافظة 
في أقامتها ووض��ع  اجندة إلقامتها سنويا 
واستعداد الهيئة العامة للرياضة وادارة 
الرياضة للجميع في املشاركة بجدية لعودة 
ي��وم االح��م��دي الرياضي وحتقيق االه��داف 
املرجوة كما عرض تنظيم أنشطة رياضية 
بساحات الصباحية والفحيحيل بالتعاون 
مع محافظة االحمدي وشكروا الشيخ فواز 
اخلالد علي جهوده الواضحة من اجل خدمة 
احملافظة واأله��ال��ي ف��ي مختلف االنشطة 
والفعاليات واك���د تنظيم الهيئة الح��دي 
االنشطة البحرية خالل شهر اغسطس املقبل 
ب��أذن الله  بناء علي رغبة. ودع��م احملافظ 

الشيخ ف��واز اخل��ال��د ال��ذي طلب التنسيق  
مع خالد ال��ف��ودري ل��والدة نشاط للرياضة 
البحرية خالل الشهر املقبل والتعاون بني 
احملافظة والهيئة العامة للرياضة من اجل 
اجن��اح كافة االنشطة والفعاليات. وق��ال 
وليد سلطان انه خرج من هذا اللقاء متفائال 
وسعيدا ب��احل��وار م��ع الشيخ ف��واز اخلالد 
صاحب الفكر املتطور لالرتقاء باحلركة 
الرياضية الشبابية واع��رب عن سعادته 
بإصرار احملافظ علي ع��ودة ي��وم االحمدي 
الرياضي الذي اشتهرت به محافظة االحمدي 
في عصرها الذهبي واكد حرص الهيئة العامة 
للرياضة علي التعاون مع احملافظة وإجناح 

يوم االحمدي الرياضي.

انتهاء املرحلة األولى لبرنامج التدريب األكادميي للسباحة
انتهت املرحلة االول��ي لبرنامج التدريب 
االكادميي لسباحة املبتدئني مبشاركة اعداد 
كبيره من الشباب من سن 6 سنوات الي 18 
سنه التي ينظمها قطاع الشباب في الهيئة 
العامة للرياضة في العديد من مراكز الشباب 
وزي���اده اع���داد االع��ض��اء ف��ي م��راك��ز وذل��ك 

للمشاركة في اكادميية السباحة.
وبدء املرحلة الثانية املتقدمة وهي تعتبر 
النواه األساسية للفريق حيث تتم عمليه 
االختيار علي اسس أكادميية لتغذيه فريق 
القطاع في املشاركات احمللية واخلارجية 
وذل���ك جل��ه��ود ق��ط��اع ال��ش��ب��اب ف��ي حتفيز 
الناشئني علي مم��ارس��ه ال��ري��اض��ة خلدمه 

املجتمع.
وضمن فعاليات انشطه قطاع الشباب 
الصيفية وفي احلصة التدريبية اخلامسة  
لدوره محو امية السباحة - بنات ومبشاركة 
95 متدربة وبنجاح كبير من قبل منظمي 

ومدربات الدورة.

اج��ت��ازت ال��الع��ب��ات املرحلة التدريبية 
االولى للمبتدئني والبدا في املرحلة التدريبية 

املتوسطة الثانية.
حيث يتم تدريبهم على تهيئتهم لسباحه 
) احلرة - الظهر ( عن طريق االعداد البدني 

والنفسي وتقسيمهم الى درجات كل درجة 
تقيم مستوى الالعبة من حيث اجتيازها 
للمهارة وادائها. وتستمر الدورة على مسبح 
مركز شباب القادسية والتي ينظمها قطاع 

الشباب في الهيئة العامة للرياضة.

الشيخ فواز اخلالد خالل استقباله حامد الهزمي ونائبه وليد سلطان
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خليل: »رخصة املدير الرياضي« مقتصرة على اإلداريني املرشحني من قبل األندية

الشيخ فواز اخلالد خالل استقباله حامد الهزمي ونائبه وليد سلطان

األهلي املصري يفوز على الوحدة اإلماراتي بثنائية وينعش آماله في البطولة العربية

واصل سياسته في استعادة العبيه
واص���ل األه��ل��ي ح��ام��ل لقب ال����دوري املصري 
املمتاز لكرة القدم إنفاق املاليني على إعادة العبيه 
السابقني بعدما أعلن ضم الع��ب الوسط هشام 
محمد من مصر للمقاصة الثالثاء. وق��ال األهلي 
مبوقعه على اإلن��ت��رن��ت إن��ه استكمل إج���راءات 
التعاقد م��ع الع��ب��ه السابق مل��دة خمس سنوات 
وتضمن العقد املوافقة على إعارة اثنني من الالعبني 

للمقاصة.
ولم يعلن األهلي قيمة التعاقد، كما هو احلال 

في أغلب التعاقدات، لكن تقارير صحفية ذكرت 
أن بطل مصر دف��ع تسعة ماليني جنيه )حوالي 
500 ألف دوالر( الستعادة الالعب. واعتاد األهلي 
التفريط في العبيه الشبان ثم إعادتهم مببالغ 

ضخمة.
ومنذ أيام قليلة أنفق األهلي حوالي ثمانية ماليني 
جنيه الستعادة العبه إسالم محارب من سموحة 
إضافة إلى بيع احلارس مسعد عوض وإعارة أحد 

الالعبني للمنافس خالل الصفقة التبادلية.

وق��ال محارب ملوقع النادي: »سعيد بتسجيل 
هدف في مباراتي األولى بالقميص األحمر وأهدي 
الفوز إلى عائلتي. فرص األهلي قوية للتأهل لقبل 
النهائي وسنلعب من أجل الفوز على نصر حسني 

داي اجلزائري يوم اجلمعة«.
وس��ب��ق لألهلي ف��ي ال��س��ن��وات األخ��ي��رة أيضا 
استعادة العبيه السابقني بعد رحيلهم كما حدث 
م��ع احل���ارس محمد ال��ش��ن��اوي والظهير األيسر 

حسني السيد.


