
 توج العني بلقب دوري احملترفني اإلماراتي لكرة 
القدم عقب فوزه -4صفر على النصر بفضل ثالثية 
ماركوس بيرج قبل جولة واحدة على النهاية يوم 

السبت.
ورف��ع ال��ع��ني، امل��ت��وج باللقب 13 ف��ي تاريخه، 
رصيده إلى 50 نقطة بفارق سبع نقاط عن الوحدة 
صاحب املركز الثاني الذي خسر 3-2 أمام عجمان 

بينما ظل النصر في املركز الرابع برصيد 36 نقطة.
وق����ال ع���م���وري حمل��ط��ة أب��وظ��ب��ي ال��ري��اض��ة 
التلفزيونية ”نبارك للجماهير على هذه البطولة. 
نتمنى أن نفرح أليام فقط لكن أمامنا بطولة كأس 

رئيس الدولة ونطمح للثنائية.
”كل املباريات كانت صعبة ألن كل منافسينا كان 
هدفهم الفوز علينا. لكن انتهت البطولة وسنفكر في 
الكأس وبعده دوري أبطال آسيا التي منثل فيها مع 

اجلزيرة دولة اإلمارات“.
وقال خالد عيسى حارس العني عبر حسابه 
على تويتر ”ألف م��ب��روك لكل ع��ي��ن��اوي على 
بطولته املفضلة“ بينما أض���اف زميله مهند 
سالم العنزي ”ألف مبروك البطولة 13. مبروك 
لشيوخنا واألم��ة العيناوية وكل من ش��ارك في 
حصولنا على هذا اللقب. وعدناكم ووفينا وهذه 
ع��ادة العني الرقم الصعب وموطن ك��رة القدم 

واأللقاب في اإلمارات“.
ورغم حتويل الوحدة تأخره بهدف املالي موديبو 
مايجا من ضربة رأس بعد 12 دقيقة من البداية إلى 
التقدم 2-1 إال أن عجمان سجل هدفني متتاليني في 

الشوط الثاني ليحسم الفوز.

وت��ع��ادل القائد تيجالي م��ن ض��رب��ة رأس في 
الدقيقة 26 وبعدها أض��اف سالم سلطان الهدف 

الثاني للوحدة.
لكن البرازيلي إديلسون دي ميلو أدرك التعادل 
لعجمان في الدقيقة 51 من تسديدة مباشرة وأضاف 

مايجا هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعدها 
بسبع دقائق.

وتقدم عجمان للمركز السابع برصيد 26 نقطة.
كما سجل علي مبخوت مهاجم اإلمارات هدفني في 
الشوط األول وأضاف املغربي مبارك بوصوفة هدفا 

ليفوز اجلزيرة 3-1 على الشارقة الذي سجل عن 
طريق محمد إبراهيم.

وتقدم اجلزيرة حامل اللقب للمركز السادس 
برصيد 28 نقطة متقدما بفارق نقطتني على الشارقة 

صاحب املركز السابع. 

العني بطال للدوري اإلماراتي

عماد غازي

ال صوت يعلو على انتخابات االحتاد الكويتي 
لكرة القدم، التي جترى 20 مايو املقبل، الختيار 
مجلس إدارة ميسك مبقاليد األم��ور في األع��وام 

ال�4 املقبلة.
وم��ن املتوقع أن يترشح مجموعة كبيرة من 
مجلس إدارة االحتاد السابق، لكن تظل املفاجآت 
واردة، حتى غلق ب��اب الترشح، 30 م��ن شهر 

اجلاري.
وهناك عوامل تضعها أغلب مجالس إدارات 
األندية نصب عينها، منها مساندة مرشحني لهم 
ثقل في اجلمعية العمومية بالنادي، من أجل 

مساندتها ودعمها في انتخابات األندية املقبلة.
واتضحت ال��ص��ورة في أندية أخ��رى، بشأن 
مرشحيها لالنتخابات، فالساملية يرشح الشيخ 
أحمد اليوسف، ال��ذي يترشح ب��دوره على مقعد 
الرئاسة، ومن املرجح أن يحسم األمر بالتزكية، 
ح��ال ع��دم ترشح أح��د أم��ام��ه، وه��و أم��ر متوقع 

حدوثه بنسبة تصل إلى 99%.
وعلى غ��رار الساملية، هناك أندية العربي، 
والتضامن، وال��س��اح��ل، وال��ش��ب��اب، وخيطان، 
واليرموك، حسمت أمرها، وال زالت أندية أخرى 
مثل النصر، واجلهراء، وكاظمة، يفكرون بتأني، 

في دعم مرشحني بعينهم.
وأعلن املتحدث الرسمي للجنة علي م��روي، 
عقب انتهاء االجتماع، أنه مت توجيه الدعوة إلى 
األندية األعضاء لعقد اجلمعية العمومية غير 
العادية يوم 20 مايو  املقبل، والتي ستشهد إجراء 

انتخابات مجلس إدارة االحتاد.
وأوض�����ح م����روي أن ف��ت��ح ب����اب ال��ت��رش��ح 
لالنتخابات سيكون ي��وم اخلميس املقبل 19 
أبريل اجل��اري، على أن يتم غلق باب الترشيح 

يوم 30 من الشهر نفسه.
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االحتاد الكويتي لكرة القدم

احتفال العبي العني مع اجلماهير

انتخابات »احتاد الكرة« تتصدر املشهد الرياضي

أك��د ري��اض��ي��ون أن دوري الدرجتني 
أض��اف احل��م��اس واملنافسة القوية في 
الكرة الكويتية، خاصة مع وجود إجماع، 
أن النسخة احلالية من منافسات البطولة، 
ه��ي األق���وى منذ س��ن��وات ط��وي��ل��ة، وأن 
العودة إلى دوري الدرجتني، أعاد احلياة 

للكرة الكويتية.
وأدركت فرق الدوري املمتاز، في بداية 
امل��وس��م احل��ال��ي، أن املنافسة ل��ن تكون 

سهلة، خاصة وأن عدد املباريات محدود، 
ويبلغ 21 مواجهة لكل فريق.

ه��ذا األم���ر، دف��ع اجلميع، لالستعداد 
بصورة مميزة ومختلفة عن كل موسم، 
س����واء ع��ل��ى ص��ع��ي��د امل��ع��س��ك��رات، أو 

التعاقدات الفنية.
ومت��ي��زت م��ب��اري��ات امل��وس��م احل��ال��ي 
بقوتها، وك��ان التهكن بنتيجتها، أم��را 
ص��ع��ب��ا، خ��اص��ة وأن أص��ح��اب امل��راك��ز 

املتقدمة، كانوا صيدا سهال، في مواجهات 
مع فرق املراكز األخيرة.

ووج��دن��ا اجل��ه��راء، ال���ذي سيخوض 
امل��ب��اراة الفاصلة، متكن من الفوز على 
الكويت، حامل اللقب، وعلى القادسية، 
البطل التاريخي ل��ل��دوري، وهكذا كان 

احلال، في باقي مباريات الدوري.
وظلت املنافسات في ال��دوري املمتاز، 
حتى الرمق االخير، وحتى بعد أن حسم 

الكويت، اللقب قبل 4 جوالت من النهاية، 
حيث استمر الصراع، مستمرا على املراكز 
األولى، لضمان املشاركات اخلارجية، إلى 
جانب املكافآت املالية ألصحاب املراكز 
األولى، كما كان الصراع مشتعال في قاع 

الدوري، خوفا من الهبوط.
وأقيمت منافسات املوسم احلالي من 
مسابقة ال��دوري من 3 أدوار، مبا يعني 
أن ديربي الكرة الكويتية بني القادسية 

والعربي، سيتكرر في 3 مناسبات، وهو 
ينطوي على مواجهة الكالسيكو بني 
الكويت والقادسية، وهكذا، األم��ر الذي 

أعطى املنافسات، اإلثارة والندية.
وانعكست ح��رارة مباريات ال��دوري، 
على وسائل اإلع��الم، سواء الداخلية في 
الكويت أو اخلارجية، حيث بات الطلب 
يتكرر لبث مباريات ال��دوري الكويتي، 

وهو ما سلط األضواء على البطولة.

دوري الدرجتني ُيعيد للكرة الكويتية بريقها املفقود
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الزمالك يتعاقد مع السويسري غروس
أعلن ن��ادي ال��زم��ال��ك امل��ص��ري رسميا التعاقد م��ع امل��درب 
السويسري كريستيان غروس لقيادة فريق لكرة القدم ملوسمني 
لقاء مليون دوالر سنويا، خلفا ملدربه املقال إيهاب جالل واملدرب 

املؤقت خالد جالل.
وأورد ال��ن��ادي عبر موقعه اإللكتروني »أع��ل��ن املستشار 
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التعاقد مع السويسري 

غروس ملده عامني مقابل مليون دوالر سنوياُ«.
وأوضح النادي أن االتفاق مع املدير الفني السويسري البالغ 
من العمر 63 عاما، أتى بعد اجتماع بينه وبني عضو مجلس 
اإلدارة إسماعيل يوسف، وجنل رئيس النادي أحمد مرتضى 

منصور.
ويحظى غروس مبسيرة تدريبية طويلة تعود إلى نهايات 
الثمانينات من القرن املاضي، تنقل خاللها بني أندية سويسرية 
أبرزها بازل، وأوروبية أبرزها شتوتغارت األملاني )2009-
2010( وتوتنهام هوتسبر االنكليزي )ب��ني أواخ��ر 1997 

وصيف 1998(.
أما عربيا، فتولى تدريب األهلي السعودي على فترتني )بني 

يوليو 2014 ويونيو 2016، وأكتوبر 2016 ويونيو 2017(.
وكان الزمالك قد استغنى هذا الشهر عن مدربه إيهاب جالل 
بعد تلقي النادي ثالث هزائم متتالية، وكلف خالد جالل بتولي 

مهام اإلدارة الفنية على فريق كرة القدم.

2021 السومة باق مع األهلي حتى 
أنهت إدارة ن��ادي األه��ل��ي ال��س��ع��ودي لكرة ال��ق��دم السبت 
إج��راءات تفعيل خيار بند التجديد مع الهداف السوري عمر 

السومة حتى العام 2021.
وكتب النادي في بيان رسمي »قدم رئيس النادي األستاذ 
ماجد النفيعي شكره وتقديره ملعالي رئيس الهيئة العامة 
للرياضة األستاذ تركي بن عبداحملسن آل الشيخ على تكفله 
بسداد كامل مستحقات الكابنت عمر السومة، وعلى دعمه 

املتواصل والالمحدود للنادي األهلي«.
من جانبه عبر السومة وعبر حسابه الشخصي في »توتير« 
عن سعادته بتجديد عقده مع األهلي وق��ال »عالقتي باألهلي 
واالهالويني الميكن ان يزحزها حاسد أو مغبون ولست ملزم 

بالتبرير ألحد انا لالهلي واألهلي لي والله ولي التوفيق«.
وكان السومة )29 عاما(، العب الفتوة والقادسية الكويتي 
سابقا، قد أبدى امتعاضه أثناء تغييره من قبل مدربه السابق 
األوك��ران��ي سيرغي ري��ب��روف في م��ب��اراة فريقه أم��ام الرائد، 
وصرح عقب املباراة بأن هناك أمورا كثيرة تخصه سيتحدث 

عنها بالتفصيل نهاية املوسم.
لكن إدارة النادي جنحت في احتواء املشكلة قبل أن تتفاقم 
أثناء تغيير الالعب في مباراة فريقه أمام الهالل في اجلولة قبل 
االخيرة للدوري، ومغادرته ملعب املباراة عبر سيارة خاصة، 
األمر الذي فجر أزمة كبيرة كادت تعصف بعالقة الالعب بناديه 

لوال تدخل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

إغالق حساب وكيل صالح يثير اجلدل
تعرض احلساب الرسمي اخلاص برامي عباس، وكيل النجم 
املصري محمد صالح احملترف في صفوف ليفربول اإلجنليزي، 
على موقع التواصل االجتماعي »تويتر«، لإلغالق دون كشف 
أسباب ذلك حتى اآلن، ما يثير اجلدل في ظل أزمته األخيرة مع 

احتاد الكرة املصري.
وكان عباس قد هاجم مجلس إدارة احتاد كرة القدم املصري، 
برئاسة هاني أبو ريدة السبت، على خلفية النزاع على حقوق 

الصورة اخلاصة بالالعب.
وكتب عباس على موقع التواصل االجتماعي »تويتر«: »ملاذا 
نعرض األم��ر على وسائل التواصل االجتماعي؟ ألن ال أحد 
يستجيب، ال أحد يجيب، األزمة مستمرة منذ شهر وال أحد يجيب 
على رسائلنا، في هذه األثناء كل شيء خارج عن السيطرة، ما 

تسبب في ضرر لنا«.
وتعود تفاصيل األزمة إلى وضع صورة صالح على طائرة 
املنتخب املصري قبل وديتي البرتغال واليونان، واعتراض 
إحدى شركات احملمول التي تعاقد معها الالعب مؤخرا، على 
ذلك، خصوصا وأنها اعتبرت ما حدث دعاية لشركة منافسة لها 

ترعى حقوق الطائرة.
وتصاعدت األزمة مجددا، بعدما قام محمد صالح، بتصوير 

أحد اإلعالنات اخلاصة بحملة ملناهضة تعاطي املواد املخدرة.

توقع رئيس االحت��اد الكويتي لكرة السلة 
ض��اري برجس أم��س االح��د ان تشهد بطولة 
كأس االحتاد الكويتي لكرة السلة ال52 والتي 
من املقرر ان تنطلق مبشاركة 11 ناديا منافسات 

حامية بني االندية املشاركة الحراز اللقب.
واع��رب برجس في تصريح ل� »كونا« عن 
أمله بان تظهر هذه البطولة وهي األخيرة لهذا 
املوسم مبستوى فني مميز متوقعا ان يحتدم 
التنافس في ظل تقارب عدد الفرق باملستوى 
الفني بدليل فوز اجلهراء بدرع االحتاد وفوز 
القادسية ببطولة الدوري بعد مباراة فاصلة 

مع الكويت.
وق��ال ان هذا املوسم كان مميزا من ناحية 
اس��ت��ع��داد األن��دي��ة للبطوالت احمللية حيث 
اقامت معظمها معسكرات خارجية واستعدت 
بصورة جيدة ما أدى الرتفاع املستوى الفني 
للمباريات داعيا اجلماهير حلضور املباريات 

ملساندة فرقها »ما سيسهم بارتفاع املستوى« 
على غ��رار ما ح��دث في امل��ب��اراة الفاصلة في 

منافسات الدوري.
واكد ان االحتاد استعد بشكل كامل النطالق 
البطولة فنيا وإداريا وحتكيميا لضمان جناح 
البطولة معربا عن امله بان تخرج املباريات 
مبستوى فني مميز وبروح اخوية من جميع 

األندية السعاد محبي اللعبة بالبالد.
ومن املقرر أن تنطلق اليوم االثنني النسخة 
ال52 لبطولة ك��أس االحت���اد مبشاركة 11 
فريقا من الدرجتني املمتازة واألولى وينظمها 
االحتاد هذا املوسم بنظام املجموعتني وتستمر 

حتى السادس من مايو املقبل.
وتضم املجموعة األولى التي تبدأ مبارياتها 
ست فرق هي الكويت )حامل اللقب( والنصر 
وكاظمة والتضامن والساحل واليرموك فيما 
تضم املجموعة الثانية التي تبدأ مبارياتها 

غدا الثالثاء أندية القادسية )بطل ال��دوري( 
واجلهراء )بطل درع ال��دوري( والصليبخات 

والعربي والشباب.
ويقضي نظام البطولة بتأهل صاحبي 
املركزين األول والثاني من كل مجموعة إلى 
الدور نصف النهائي للبطولة ويلتقي متصدر 
املجموعة األول��ى مع ثاني املجموعة الثانية 
واألول باملجموعة الثانية مع صاحب املركز 
الثاني في املجموعة األول��ى على أن يلعب 
الفائزان نهائي البطولة ويلتقي اخلاسران 

لتحديد املركزين الثالث والرابع.
وحتصلت سبعة اندية على لقب البطولة 
في تاريخها ويعتبر ن��ادي القادسية األكثر 
حصوال على ال��ك��أس ب25 م��رة ث��م الكويت 
10 مرات ثم العربي 9 مرات وكاظمة 3 مرات 
واجلهراء مرتني فيما احرز الساحل والنصر 

لقبا لكل منهما.

منافسة حامية في بطولة كأس االحتاد لكرة السلة

رئيس االحتاد الكويتي لكرة السلة ضاري برجس


