
عماد غازي

تقدمت أندية الساملية، والكويت، والعربي، 
والفحيحيل، والتضامن، واجل��ه��راء، والنصر، 
واليرموك، والساحل، وكاظمة، والصليبخات، 
مبقترح لتعديل النظام األساسي، والدعوة لعقد 

جمعية عمومية.
وتقدمت األندية ال�11 بطلبها لالحتاد الكويتي، 
من أجل حل أزم��ة اإليقاف ال��ذي يخيم على كرة 

القدم منذ 15 أكتوبر 2015.
واق��ت��رح��ت األن��دي��ة تعديل بعض امل���واد في 
النظام األساسي، مبا يضمن محاسبة االحتاد، في 
حال تقاعس عن أعماله، وإسقاطه اذا لزم االمر، 

وتعيني جلنة خماسية تديره.
وبحسب م��ص��ادر ، ف��ان املقترح يهدف إلى 
محاسبة االحت���اد السابق، وال���ذي ك��ان يقوده 
الشيخ طالل الفهد، السيما وأنه املعترف به من 

قبل املنظمات الدولية.
وأضاف املصدر أنه في حال جنحت األندية في 
سحب الثقة رسميا من االحتاد املعترف به دوليا، 
سيكون مبقدور اللجنة اخلماسية التي سيتم 

انتخابها حل أزمة اإليقاف.
ورف��ض��ت بعض األن��دي��ة ومنها القادسية، 

والشباب، وخيطان، التوقيع على مقترح األندية.
وبحسب خطاب مقدم من األندية، فان موعد 
العمومية املقترح سيكون ف��ي 29 م��ن الشهر 

إلى متى ستظل رياضة الكويت موقوفةاجلاري، مبقر احتاد الكرة.
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ليفربول يضع قدما 
املجموعات  دور  في 
األب��ط��ال  دوري  م��ن 
ب��ث��ن��ائ��ي��ة ف���ي ش��ب��اك 
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ي����������ورو ل������م ت��ش��ف��ع 
 ل����������ب����������رش����������ل����������ون����������ة 
ف����������������ي ت�������ع�������وي�������ض 

14تشافي

سجل أحمد فتحي هدفا قاتال قبل ص��ف��ارة نهاية 
الشوط االضافي الثاني ليقود األهلي لتعديل تأخره 
بهدف ال��ى انتصار 2-1 على املصري البورسعيدي 
والفوز بكأس مصر لكرة القدم ي��وم الثالثاء محرزا 

الثنائية احمللية.
وقبلها بدقائق قاد البديل عمرو جمال، الذي شارك 
في آخر مباراة له مع األهلي قبل االحتراف على سبيل 
االعارة في جنوب افريقيا، صحوة متأخرة لبطل الدوري 
ليلغي هدف التقدم الذي سجله بديل آخر للمصري هو 

عبد الله بيكا في الشوط االضافي األول.
وانتهى الوقت األصلي للمباراة بالتعادل السلبي 
ليخوض الفريقان شوطني اضافيني لكن األهلي حرم 

املصري من حتقيق لقبه الثاني في البطولة.
وضع بيكا املصري في املقدمة في الدقيقة 102 عندما 
س��دد ك��رة بعيدة امل��دى سكنت ال��زاوي��ة اليمنى ملرمى 

شريف إكرامي حارس األهلي.
وأدرك البديل جمال التعادل في الدقيقة 116 بعدما 
حصل فريقه على ركلة حرة من خ��ارج املنطقة ناحية 
اليمني نفذها علي معلول لتصل الى رأس جمال ويضعها 

في املرمى.
وتسلم فتحي متريرة من جمال في الدقيقة 121 
لعبها بهدوء من فوق أحمد عبد الفتاح )بوسكا( حارس 

املصري قبل أن يطلق احلكم صفارة النهاية.
وعبر حسام البدري مدرب األهلي، الذي توج فريقه 
بلقب الكأس للمرة 36 في تاريخه، عن سعادته الغامرة 

باجلمع بني الثنائية احمللية.
وقال في تصريحات تلفزيونية »بالتأكيد سعادتي 
كبيرة الن هذه أول مرة أفوز مع األهلي بكأس مصر وأنا 

مدرب للفريق لكن سبق لي أن فزت بها كمدرب مساعد«.
وأض��اف أن فريقه جنح في تكرار سيناريو تعود 
عليه كثيرا بتحويل تأخره إلى انتصارات في الوقت 

القاتل.
وتابع »رغم تأخرنا بهدف إال انني لم أفقد األمل«.

وغابت كأس مصر عن األهلي ملدة عشرة مواسم منذ 
أن فاز باللقب آخر مرة عام 2007.

وع��ن ذل��ك ق��ال البدري »ع��ودة ك��أس مصر ألحضان 
األهلي بعد فترة غياب طويلة أمر يسعد اجلماهير التي 

كنت أمتنى أن تكون موجودة معنا في امللعب«.
ورفضت السلطات األمنية السماح بحضور اجلماهير 

امل��ب��اراة على ملعب ب��رج العرب على مشارف مدينة 
االسكندرية الساحلية خوفا من تكرار االحداث املؤسفة 
التي شهدتها مباراة الفريقني معا في أول فبراير شباط 
2012 في بورسعيد حيث ُقتل أكثر من 70 شخصا في 

واحدة من اسوأ كوارث كرة القدم في مصر.
واختتم البدري تصريحاته قائال »سنركز في بطولة 
افريقيا حتى نحقق الثالثية ..وأمامنا وقت لنفرح مبا 
أجنزناه ثم بعد ذلك نبدأ االستعداد لدور الثمانية بدوري 

أبطال افريقيا«
وسيلتقي األه��ل��ي م��ع الترجي التونسي ف��ي دور 
الثمانية لدوري أبطال افريقيا ذهابا وايابا في سبتمبر 

ايلول املقبل.

شوطان بال أهداف
تقاسم الفريقان االستحواذ على الكرة طيلة الشوط 
األول مع ندرة الهجمات اخلطيرة على املرميني وأهدر 
مؤمن زكريا أول فرصة حقيقية لألهلي بعد مرور 18 
دقيقة عندما تلقى متريرة رائعة من عبد الله السعيد 
لكن زكريا سدد الكرة بجوار القائم األمين ملرمى بوسكا 

حارس املصري.
وتصدى حارس املصري لتسديدة قوية من السعيد 

من ركلة حرة في الدقيقة 22.
وكاد املصري أن يحرز الهدف األول في الدقيقة 25 
عندما سدد اس��الم صالح كرة قوية كانت في طريقها 
ملرمى احل��ارس إكرامي لكن املدافع محمد جنيب أبعد 

الكرة قبل خط املرمى بشكل رائع.
ورد األهلي بهجمتني متتاليتني لكن دون خطورة على 
مرمى املصري وتوغل وليد سليمان في منطقة جزاء 

املصري في الدقيقة 38 لكن الدفاع أبعد الكرة.
واستقبل النيجيري جونيور أجايي عرضية فتحي 
في الدقيقة 41 برأسية قوية أبعدها احلارس بوسكا الى 

ركنية.
مع بداية الشوط الثاني أصيب أحمد أمين منصور 
مدافع املصري وخرج مصابا في الدقيقة 50 ليحل بدال 

منه عبد الله بيكا.
وف��رض األهلي سيطرته على الشوط الثاني لكن 
مهاجميه لم يستغلوا التمريرات العرضية املتكررة 

ومنها عرضية السعيد الجايي بعد مرور ساعة.

وسدد مؤمن زكريا كرة ضعيفة من وضع جيد في يد 
حارس املصري.

وألغى حكم املباراة هدفا لالهلي في الدقيقة 67 بداعي 
ملس النيجيري اجايي الكرة بيده قبل أن تسكن الشباك.

ولم يستغل البديل صالح جمعة عرضية متقنة من 
زكريا في الدقيقة 73.

وس��دد فتحي كرة قوية بعد م��رور جيد لكن بجوار 
القائم األمين ملرمى املصري.

وع��اد عمرو السولية ليسدد في الدقيقة 80 بجوار 
القائم األمين بدال من أن ميرر الجايي املوجود في مكان 

جيد أمام مرمى املصري.

وأهدر زكريا أخطر فرص األهلي في الدقيقة الثانية 
من الوقت احملتسب بدل الضائع عندما سدد الكرة على 
املرمى أعلى الزاوية اليمنى العليا ملرمى احلارس بوسكا.

*اإلثارة تعرف طريقها إلى املباراة
وواصل األهلي سيطرته على الشوط االضافي األول 
وأهدر النيجيري أجايي فرصتني في الدقيقتني 96 و104 
كانتا كفيلتني بترجيح كفة األهلي أو على األقل ادراك 

التعادل.
وف��رط البديل جمال في فرصة التعادل لألهلي في 
الدقيقة 109 عندما سدد الكرة في جسد مدافعي املصري 

بدال من الشباك.

ول��م يستغل البديل أحمد ح��م��ودي ك��رة أخطأ في 
ابعادها مدافع املصري.

وأبعد احلارس بوسكا ومدافعو املصري ثالث فرص 
مؤكدة لألهلي في آخر خمس دقائق من الوقت االضافي 

الثاني.
واحتفل العبو األهلي بتتويجهم بكأس مصر بتكرمي 

قائدهم حسام غالي.
حيث قاموا برفع غالي في الهواء عدة مرات.

وانتقل غالي إلى النصر السعودي األسبوع املاضي 
ملدة عام على أن يعود لالهلي معلنا اعتزاله في نهاية 

املوسم القادم.

10 سنوات األهلي يغتال أحالم املصري ويحرز  بطولة كأس مصر بعد غياب 

تتويج األهلي املصري بكأس مصر

األندية تدعو »احتاد الكرة« لعقد جمعية عمومية حلل أزمة اإليقاف 
أوشن سعيد بانضمامه للساملية

أب��دى الالعب املغربي في صفوف الساملية، زهير أوش��ن، 
سعادته بالتواجد في الكويت، مع »فريق يتطلع لتحقيق 

البطوالت«.
وكان أوشن )26 سنة( قد انضم مؤخرا إلى الساملية، قادما 

من اجليش امللكي املغربي.
وق��ال أوش��ن، في تصريحات خاصة ل���««، إن »اجلميع في 
الساملية يساعدني من أجل التأقلم السريع مع الفريق، وهو ما 

بدأ يتحقق، ال سيما بعد خوض أكثر من مباراة ودية«.
وك��ان أوش��ن قد سجل هدفه األول مع الساملية في شباك 
برقان، خالل املباراة الودية األخيرة التي جمعت بينهما، في 

إطار استعداداتهما للموسم اجلديد.
وأضاف الالعب أنه يتطلع خلدمة الساملية، حيث يعول عليه 
املدير الفني، عبد العزيز حمادة، إلى جانب بقية الالعبني في 
الفريق لتحقيق نتائج إيجابية، والصعود إلى منصات التتويج.
وأش���اد أوش���ن مبوهبة ال��الع��ب الكويتي، وباالستعداد 

للمنافسات قبل انطالق املسابقات احمللية بوقت مناسب.
ولفت إل��ى أن معسكر الفريق املقرر إقامته في القاهرة، 
سيكون فرصة ملزيد من االنسجام، وأيضا لالستعداد بصورة 

نهائية للمنافسات.
جدير بالذكر أن الساملية استعان بأوشن كرابع احملترفني 
األجانب في الفريق، بجانب األردني عدي الصيفي، والسوري 

أحمد ديب، والكاميروني روجيه.

اجلنرال يقود تدريبات العربي في معسكر  القاهرة
استهل الفريق االول لكرة القدم 
بالنادي العربي فعاليات معسكره 
التدريبي اخلارجي بفندق هيلتون 6 
اكتوبر بالعاصمة املصرية القاهرة 
وذلك ضمن املرحلة الثانية من اعداد 

الفريق النطالقة املوسم اجلديد.
ويحرص رئيس وف��د االخضر 
خليل ال��ب��الم على ال��وق��وف على 
جميع احتياجات الوفد سواء على 
مستوى الفريق االول او فريق حتت 
19 من خالل التواصل الدائم مع 
الالعبني ومدربي الفريقني محمد 
اب��راه��ي��م ف��ي االول وع��ل��ي زكريا 

لفريق حتت 19 سنة.
وش��ه��دت احل��ص��ة االول����ى من 
تدريبات العربي باملعسكر والتي 
اقيمت على ملعب الفندق بقيادة 
اجل��ن��رال محمد اب��راه��ي��م غياب 
الثنائي علي جراغ وابراهيما كيتا 
لتعرضهما لوعكة صحية طارئة 
على ان ينتظما ف��ي التدريبات 
ف��ور متاثلهما للشفاء، في الوقت 
الذي تواجد فيه بقية الالعبني في 
التدريبات الصباحية واملسائية 
ال��ت��ي مت خ��الل��ه��ا ال��ت��رك��ي��ز على 
اجل��وان��ب البدنية وامل��ق��ررة خالل 
االسبوع االول من املعسكر الذي 
سيتخلله م��ن 3 ال���ى 4 ل��ق��اءات 

جتريبية جاري الترتيب لها.
من جانبه اش��اد مشعل العبكل 
املنسق االعالمي للفريق االول بروح 
والتزام الالعبني بالتعليمات الفنية 

واالداري���ة للجهاز الفني لالخضر 
وذلك منذ حلظة مغادرة الوفد ملطار 
الكويت وصوالً الى القاهرة وحتى 

بداية التدريبات.
واش��ار العبكل ال��ى ان العربي 
يتطلع الى الوصول العلى معدالت 
االس��ت��ع��داد خ��الل الفترة احلالية 
وقبل انطالقة املوسم مؤكداً على 
امتالك االخضر للعناصر القادرة 

على الدفاع بقوة عن اسم النادي 
وال��وص��ول ال��ى منصات التتويج 
وهو االمر الذي يتطلب عمالً جاداً 
من اجلميع السيما في ظل االهتمام 
االداري ووجود اجلهاز الفني بقيادة 

املدرب اخلبير محمد ابراهيم.
ولفت العبكل ال��ى ان االخضر 
سيواصل تدريباته اليومية على 
فترتني صباحية ومسائية في 

خطوة للحفاظ على ما حققه الفريق 
من مستويات منذ انطالقة فترة 
االع���داد ف��ي الكويت خاصة على 

املستوى البدني.
واض�����اف ان ال���ي���وم سيشهد 
انضمام حسني امل��وس��وي للوفد 
وذلك بعد تعذر مغادرته مع الفريق 
السباب خاصة ليكتمل بذلك عقد 

االخضر خالل املعسكر.

اجلنرال يقود تدريبات العربي
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سومايال يشارك في تدريبات القادسية
ش���ارك احمل��ت��رف ال��غ��ان��ي في 
صفوف الفريق ال��ك��روي األول 
بنادي القادسية رشيد سومايال 
ف��ي ت��دري��ب��ات األص��ف��ر املسائية 
أم���س ب��ع��د ال��ت��ح��اق��ه باملعسكر 
التدريبي الذي يقيمه الفريق  في 
مدينة اسطنبول التركية ميتد 
الى 29 الشهر اجلاري ، حيث تعد 
هذه املشاركة األولى لالعب عقب 
انتهاء إعارته الى نادي الغرافة 

القطري املوسم املاضي .
ب����دوره ف��ق��د أوض���ح مساعد 
مدير الكرة و رئيس الوفد سامي 
ب��وي��اب��س  أن األص��ف��ر ي��واص��ل 
تدريباته على فترتني صباحية 
وم��س��ائ��ي��ة ح��ي��ث آث���ر اجل��ه��از 
الفني حتويل احلصة التدريبية 
الصباحية في ثالث أيام املعسكر 
إلى صالة احلديد في مقر إقامة 
الوفد  مؤكدا أن املعسكر يسير 
على خير م��اي��رام ووف��ق اخلطة 
التي وضعتها ادارة الكرة وسط 
أج���واء حتفل ب��ال��روح املعنوية 
العالية واالص��رار والتحدي بني 

الالعبني .
وأش���ار ب��وي��اب��س ان الفريق 
س��ي��الق��ي م��س��اء ال���ي���وم ف��ري��ق 
اجلامعة اإلفريقية ف��ي مباراة 
حبية وأشبه ماتكون مبناورة 
ل��ي��ت��س��ن��ى ل��ل��ج��ه��از ال��ف��ن��ي من 
خاللها اشراك أكبر عدد ممكن من 

الالعبني للوقوف على جهوزيتهم 
ومستوياتهم .

وأض����اف ان آخ���ر ت��دري��ب��ات 
الفريق شهدت مشاركة جميع 
ال��الع��ب��ني فيما ع��دا عبدالعزيز 
املشعان وأح��م��د الزنكي نظير 
شعورهما بآالم خفيفة وستكون 
مشاركتهما في املناورة الودية 
واردة ب��ع��د تلقيهما جللسات 

عالجية مطمئنا اجلميع على 
صحة الالعبني وك��اف��ة أعضاء 
الوفد ومتمنيا أن يحقق املعسكر 

النجاح املنشود .
وف���ي���م���ا ي���خ���ص احمل���ت���رف 
العاجي محمد الشيخ توريه فقد 
ذك��ر بويابس أن موعد التحاقه 
باملعسكر ل��م يتحدد بعد نظير 
تعثر اجراءات قدومه من اجلهات 

املعنية في بالده وسيتم االعالن 
في وقت الحق عن أي مستجدات 
بشأن قدومه والتحاقه باملعسكر 

من عدمه.
وشكر بويابس مجلس ادارة 
ن��ادي القادسية برئاسة الشيخ 
خالد الفهد على املتابعة الدائمة 
واالهتمام بكافة أمور ومتعلقات 

املعسكر التدريبي .

احملترف الغاني رشيد سومايال في تدريبات األصفر


