
ُي��ع��دُّ ف��ري��ق ال��ك��وي��ت ه��و األكثر 
تطورا وإجنازا بالكويت بالسنوات 
العشر األخيرة، حيث حصد العديد 
م��ن البطوالت أب��رزه��ا 3 نسخ من 
ك��أس االحت��اد اآلس��ي��وي، فضال عن 

البطوالت احمللية.
ووص���ل األب��ي��ض ال��ك��وي��ت��ي في 
املوسم األخير لقمة تألقه بحصد 
جميع ال��ب��ط��والت احمللية بالفوز 
بكأس السوبر، وكأس ولي العهد، 
وال���دوري على حساب القادسية، 
وبطولة ك��أس األمير على حساب 

كاظمة.
وما وصل إليه الكويت من إجناز 
لم يكن باألمر السهل، بل نتاج عمل 
متواصل من إدارة النادي، واألجهزة 

الفنية، واإلدارية.
ورغم حرص اإلدارة قبل املوسم 
اجلديد على تلبية احتياجات الفريق 
إال أنَّ التفريط ف��ي بعض أوراق��ه 
الرابحة أمثال فهد الهاجري، وفراس 
اخلطيب، وع���ادل رحيلي، أص��اب 

بعض اجلماهير بالقلق.
كما جاءت مراهنة إدارة الكويت 
على امل��درب عبدالله أب��و زم��ع، 41 
عاما، لُتثير مزيدا من القلق، ليس 
تقليال منه لكن ألن تدريب الفريق، 

هو التجربة األولى لألردني، خارج 
بالده.

وتدرك إدارة الكويت أنَّ الوصول 
للقمة أصعب من احلفاظ عليها، وهو 
ما دفعها لتمديد تعاقد اإليفواري 
جمعة سعيد، أحد أفضل احملترفني 
ف��ي ت��اري��خ ال���دوري الكويتي، إلى 

جانب السيراليوني محمد كمارا.
وستعلن اإلدارة ع��ن صفقتي 
السوري حميد ميدو، والبرازيلي 
باتريك فابيانو، وكالهما إضافة 
كبيرة لألبيض، مع إمكانية أي تبديل 
أو تغيير في أي من الصفقات األربع 

في حال كان ألبو زمع رأيا آخر.
كما أنَّ إدارة الكويت وكعادتها 
ستراقب املوقف في بداية املوسم، 
إلصالح أي خلل يكون قد طرأ بفترة 
امل��ي��رك��ات��و ال��ص��ي��ف��ي، س���واء على 
مستوى التعاقدات، أو على مستوى 

اجلهاز الفني بقيادة أبو زمع.
يذكر أن الكويت تأسس في 20 
أكتوبر 1960، كأول قلعة رياضية 
كويتية، ليظفر بلقب العميد وعلى 
م��دار السنوات الطويلة ك��ان راف��دا 
أساسيا في دعم منتخبات الكويت 
بنجوم ل��ن تنساها ذاك���رة الكرة 

الكويت حقق رباعية املوسم املاضي فهل يستمر في احلفاظ على قمته املوسم اجلديد؟الكويتية.
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تقود  نيمار  ثنائية 
ب����رش����ل����ون����ة ل���ل���ف���وز 
ع����ل����ى ي���وف���ن���ت���وس 
األبطال  ك��أس  ف��ي 
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على  ت���ف���وز  أم���ي���رك���ا 
بثنائية  كوستاريكا 
ن����ظ����ي����ف����ة وت����ت����أه����ل 
ل������ن������ه������ائ������ي ال������ك������أس 

14الذهبية

حقق نادي الفيصلي األردني مفاجأة 
من العيار الثقيل عندما أطاح بصاحب 
األرض واجلمهور األهلي املصري 1-
0، في املباراة التي أقيمت على إستاد 
السالم في مصر، في إط��ار منافسات 

املجموعة األولى في البطولة العربية.
واستغل الفيصلي خطأ فادحا من 
املدافع محمد جنيب في مترير الكرة، 
وسجل يوسف الرواشدة هدف اللقاء 

الوحيد في الدقيقة 55.
وح���اول جنيب إع���ادة ال��ك��رة إلى 
زميله احلارس محمد الشناوي، لكنه 
مررها قصيرة أنقض عليها الرواشدة 

ووضعها بسهولة في املرمى.
وخ���اض األه��ل��ي ال��ل��ق��اء م��ن دون 
مجموعة كبيرة من العبيه األساسيني 
بسبب حصولهم على راحة عقب موسم 
طويل، كما غاب املدرب حسام البدري 

بسبب قضاء إجازة خارج مصر.
وسجل ك��رمي وليد )نيدفيد( هدفا 
لألهلي قرب نهاية الشوط األول، لكن 

احلكم ألغاه بداعي التسلل.
وق���اد أح��م��د أي���وب، امل���درب العام 
��ص فقرة  ت��دري��ب��ات ال��ف��ري��ق وخ��صَّ
استشفائية لالعبني، الذين خاضوا 
مباراة الفيصلي، فيما أدَّت املجموعة 
األخ���رى، التي ل��م ت��ش��ارك، تدريبات 

قوية.
واجتمع أي��وب مع العبي الفريق، 
وطالبهم بتصحيح األخ��ط��اء التي 
ظ��ه��رت ف��ي ل��ق��اء الفيصلي خاصة 

بالدفاع، والتركيز الشديد لتصحيح 
الصورة أمام الوحدة اإلماراتي، ونصر 

حسني داي اجلزائري.
ويلتقي األهلي، الوحدة اإلماراتي 
ال��ث��الث��اء امل��ق��ب��ل ب��اجل��ول��ة الثانية 
للمجموعة األول��ى، وال ميلك الفريقان 

أي رص��ي��د م��ن ال��ن��ق��اط بعد الهزمية 
باجلولة األولى.

معاقبة  متعب
د سيد عبد احلفيظ، مدير  من جهته أكَّ
��ه مت توقيع  الكرة بالنادي األهلي، أنَّ
عقوبة مالية كبيرة على املهاجم عماد 

متعب؛ نظرا ملا بدر منه خالل مباراة 
الفيصلي األردن��ي باجلولة األولى من 

دور املجموعات بالبطولة العربية.
وأوضح عبد احلفيظ في تصريحات 
للصحفيني أنَّ متعب ارتكب خطأين 
خ��الل م��ب��اراة الفيصلي؛ األول عدم 

تنفيذه تعليمات اجلهاز الفني بإجراء 
تدريبات اإلحماء مع الالعبني البدالء 

خالل املباراة.
وأش��ار إل��ى أنَّ »اخلطأ الثاني هو 
خروجه لوسائل اإلع��الم والتصريح 
لها عقب املباراة، في ظل ق��رار احلظر 

اإلعالمي على جميع العبي الفريق«.
د مدير الكرة باألهلي، أنَّه يسعى  وأكَّ
لفرض حالة من االلتزام واالنضباط 
وال��ه��دوء داخ��ل الفريق؛ نظرا ألهمية 
املرحلة التي مير بها األهلي، ومنافسته 
على لقب البطولة العربية، وك��أس 

مصر، وبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف عبد احلفيظ أنَّه تقرَّر توقيع 
عقوبة مالية على صالح جمعة، العب 
وسط الفريق؛ بسبب غيابه عن موعد 
إج��راء آشعة لتحديد درج��ة اإلصابة 

التي تعرض لها خالل الفترة املاضية.

األهلي املصري واصل استعداداته للقاء الوحدة غدا

األبيض يسعى للحفاظ على القمة بعد أن تربع على عرشها املوسم املاضي

القهيدي مطلوب في الدوري السعودي
بات العب الساملية، غازي القهيدي، محط أنظار أكثر من ناٍد 

سعودي، بعد أن رشحه أحد املتعهدين في الكويت.
وقالت مصادر أن أحد أندية الوسط في ال��دوري السعودي، 
طلب من املتعهد جس نبض إدارة الساملية، من أجل الدخول في 

مفاوضات لضم الالعب، خالل امليركاتو احلالي.
ويعد القهيدي من الالعبني املميزين في مركز الظهير األيسر، 
لكونه ي��ؤدي املهام الدفاعية والهجومية بنفس الكفاءة، كما 
أنه يتميز بالتسديد على املرمى. وكان العب الكويت السابق، 
فهد الهاجري، قد انضم إلى االتفاق السعودي، فيما يخوض 
فهد األنصاري وأحمد الظفيري جتربة في ال��دوري السعودي 
منذ املوسم املاضي، بينما عاد سيف احلشان من رحلة احتراف 

ملوسمني مع الشباب. 

والية خامسة على التوالي 
لرئيس احتاد الكرة اللبناني

انتخب هاشم حيدر رئيسا لالحتاد اللبناني لكرة القدم لوالية 
خامسة على التوالي متتد حتى 2021، وذل��ك اث��ر اجلمعية 
العمومية التي انعقدت السبت في بيروت بحضور 50 ناديا من 
أصل خمسني يحق لها املشاركة. وانتخبت اجلمعية العمومية 
كذلك أعضاء اللجنة التنفيذية )10 أعضاء( إذ أبقت على ثمانية 

من الوالية السابقة إضافة الى عضوين جديدين.
ووض��ع االحت���اد ج��دول عمل م��ن خمسة عناوين للمرحلة 
املقبلة التي متتد أربع سنوات، أولها تطبيق األنظمة بحزم على 
اجلميع مهما كانت نتائجها، العمل على إيجاد مصادر للتمويل 
لكي يتسنى لالحتاد تأمني ما تستلزمه املنتخبات التي لديها 
استحقاقات كثيرة ملختلف الفئات، تطبيق نظام تراخيص 
األندية، تعزيز وضع احلكم اللبناني بدورات صقل ووضع أسس 

إللزامية العقود لالعبني اجلدد.
وقبل إجراء االنتخابات، صادق املجتمعون على إقرار البيانني 
اإلداري واملالي وميزانية االحتاد، ومت طرح بند يدعو للعفو عن 
الالعبني املعاقبني في الفترات السابقة وبينهم الذين أوقفوا مدى 
احلياة بسبب فضيحة التالعب واملراهنات عام 2012، السيما 

املهاجم الدولي السابق محمود العلي، ومت التصديق على العفو.
إال أن حيدر كشف بأن مندوب االحتاد اآلسيوي طعن بأحقية 
املجتمعني في التصويت على بند قضائي كإعفاء الالعبني من 
العقوبات السابقة، واع��دا برفع امللف إلى اجلمعية العمومية 

لالحتاد اآلسيوي.

 عاشور يطلب تفويضا من 
العربي إلنهاء صفقة حصني

طلب نائب رئيس جهاز الكرة السابق، في النادي العربي، 
حسني عاشور، احلصول على تفويض من رئيس النادي، جمال 
الكاظمي، من أجل إنهاء صفقة العراقي علي حصني، وإقناعه 

بارتداء القميص األخضر، في املوسم املقبل.
وكان عاشور، قد أبرم صفقة ضم حصني، في املوسم املاضي، 
وملدة لم تتجاوز 6 أشهر، قدم خاللها الالعب مستويات مميزة، 

جعلته هدفا إلدارة العربي في املوسم اجلديد.
وقال عاشور، عبر حسابه على االنستجرام: »محبتنا للزعيم 
ال تختلف باختالف األشخاص، فأنا أعمل من أجل النادي، وإذا 
فوضني رئيس ال��ن��ادي، جمال الكاظمي، إلنهاء مشكلة علي 
حصني، فأنا مستعد لهذا األم��ر، خالل يوم واحد بالذهاب إلى 

العراق، والعودة بتوقيع الالعب«.
وأش��ار إلى أنه لم يبتعد عن العربي، مبديا استعداده أيضا 
إلنهاء أزم��ة السوري زاه��ر ميداني، ليكون مع حصني، ضمن 

صفوف األخضر.
جدير بالذكر، أن العربي، محروم وملوسم كامل، من تسجيل 
العبني، لكن مبقدوره اإلبقاء على قائمة املوسم املاضي، والتي 

تواجد بها حصني.

»احتاد الكرة« يدشن 
موقعه اإللكتروني

أعلن االحت��اد الكويتي لكرة القدم عن إع��ادة تشغيل موقعه 
االلكتروني الرسمي http://www.kfa.org.kw/ والذي 
سيقوم بتغطية كافة اخبار احتاد الكرة من مؤمترات واجتماعات 

وكذلك نقل كافة املعلومات اخلاصة باالحتاد وجلانه العاملة.
وأش��اد األم��ني العام في احت��اد الكرة الدكتور محمد خليل 
باخلطوات التي قامت بها اللجنة اإلعالمية من أجل إعادة تشغيل 
املوقع الرسمي بعد أن قامت مبجهود كبير طوال الفترة املاضية 
من خالل وضع جميع املعلومات اخلاصة باالحتاد ، مشيرا إلى 

أن جميع أخبار اللجان ستكون متوفرة في املوقع الرسمي.
من جهته أكد رئيس اللجنة االعالمية في احتاد الكرة سطام 
السهلي أن إعادة تشغيل املوقع الرسمي جاءت بتوجيهات من 
قبل مجلس إدارة االحتاد والذي سيساهم بنقل املعلومة للقارئ 

بشكل رسمي.

تعزيزا ملساعي سمو األمير في احملافظة على البيت اخلليجي

29 تنطلق  النادي البحري: رحلة الغوص ال� 
اخلميس حتت شعار »خليجنا واحد مصيرنا واحد«

ريا�ض عواد

أع��ل��ن ال��ن��ادي ال��ب��ح��ري ال��ري��اض��ي 
ال��ك��وي��ت��ي اخ��ت��ي��اره ش��ع��ار )خليجنا 
واح��د.. مصيرنا واح��د( لرحلة إحياء 
ذك���رى ال��غ��وص ال29 ال��ت��ي ينظمها 
في الفترة بني 27 يوليو اجل��اري و 3 
أغسطس املقبل حتت رعاية سمو أمير 

البالد الشيخ صباح األحمد.
ومن املقرر أن تنطلق فعاليات الرحلة 
مبراسم )الدشة( يوم اخلميس املقبل 
بحضور وزي���ر ال��ت��ج��ارة والصناعة 
ووزير الدولة لشؤؤن الشباب بالوكالة 
خالد الروضان ومشاركة ما ال يقل عن 
200 ش��اب و13 سفينة غ��وص منها 
أرب��ع سفن مهداة من سمو أمير البالد 
وتسع سفن مهداة من األمير الراحل 

الشيخ جابر األحمد.
وق��ال رئيس النادي اللواء املتقاعد 
فهد الفهد في تصريح صحافي السبت 
إن الشعار الذي وضعه النادي )خليجنا 
واحد..مصيرنا واحد( »يأتي من واقع 
الدور الوطني للنادي في تعزيز اجلهود 
الكبيرة واملساعي احلثيثة لسمو أمير 
البالد في رأب الصدع بني األشقاء في 
دول مجلس التعاون ولم شملهم السيما 
أن م��ن أه���داف رحلة ال��غ��وص التأكيد 
على عمق الروابط اخلليجية واملشاعر 
املشتركة واملصير الواحد التي ارتبط 

بها أبناء اخلليج«.
وأضاف الفهد أن النادي وعلى امتداد 
رحالته حرص على ربط رحلة الغوص 
بالعالقات التاريخية ل��دول اخلليج 
العربية وق��د سبق ل��ه أن نظم رحلة 
غوص خليجية متكاملة وهي الرحلة 
السابعة التي أقيمت ع��ام 1995 في 

إطار فعاليات املهرجان البحري األول 
لدول مجلس التعاون وشارك فيها عدد 
من رج��ال البحر والشباب من ال��دول 

الست.
وأوضح أن رحلة الغوص ال21 التي 
نظمها النادي عام 2009 شهدت التوجه 
إلى مغاصات مملكة البحرين الشقيقة 
باإلضافة إل��ى مغاصات الكويت ومت 
اختيار الرحلة ضمن املشروع العاملي 
)ال��ط��ري��ق إل��ى ال��ل��ؤل��ؤ( ال��ذي أشرفت 
عليه منظمة األمم امل��ت��ح��دة للتربية 
والعلوم والثقافة )يونسكو( مبشاركة 
فريق تصوير أجنبي بهدف توثيق هذا 
البرنامج التراثي اإلنساني العاملي 

عن اخلليج كان للكويت الشرف في أن 
يشملها هذا االختيار من واقع اهتمامها 
الكبير واملميز في مجال التراث البحري 

اخلليجي.
وذكر أن رحلة الغوص تترجم على 
املستوى اخلليجي »ح��رص سمو أمير 
البالد على احملافظة على كياننا وبيتنا 
اخلليجي وعلى املستوى احمللي من 
خ��الل ت��وج��ي��ه��ات س��م��وه األب��وي��ة في 
املساهمة بتعزيز روح الوحدة الوطنية 
ف��ي ن��ف��وس ال��ش��ب��اب وجت��س��ي��د روح 
األس���رة ال��واح��دة املتمسكة بالثوابت 
والقيم األصيلة التي قام عليها وطننا 

العزيز«.

ملصق رحلة الغوص
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رئيس النادي البحري اللواء املتقاعد فهد الفهد

فرحة يوسف الرواشدة مع جماهير الفيصلي بعد تسجيله الهدف 

الفيصلي األردني يفاجئ األهلي املصري ويهزمه بعقر داره في البطولة العربية


