
عماد غازي

ب��دأت األن��دي��ة الكويتية في 
اس��ت��ق��ب��ال ب��ع��ض احمل��ت��رف��ن، 
للوقوف على مستواهم، متهيدا 
للتعاقد مع بعضهم، خالل فترة 

االنتقاالت الشتوية املقبلة.
واس��ت��ق��ب��ل ال���ق���ادس���ي���ة، 3 
م��ح��ت��رف��ن م��ن غ��ان��ا، وينتظر 
وص��ول املزيد، كما ب��دأ كاظمة، 
وال��ت��ض��ام��ن، وأن��دي��ة ال��درج��ة 
األول��������ى، ف����ي رص�����د ب��ع��ض 
احملترفن، من أج��ل االستقرار 
على القوائم النهائية مبكرا، 
ل��ت��الف��ي أخ���ط���اء امل��ي��رك��ات��و 

الصيفي.
وُي���ت���وق���ع أن ت���رب���ك ه��ذه 
االختبارات، حسابات األندية، 
ال���ت���ي ال ت�����زال ت��ع��ت��م��د على 
م��ح��ت��رف��ن، ي��ج��ري ال��ت��روي��ج 
ل��رح��ي��ل��ه��م خ����الل امل��ي��رك��ات��و 
الشتوي، خاصة أن ذل��ك يأتي 
أثناء سير منافسات كأس ولي 
العهد، ال��ت��ي تستمر حتى 16 

يناير املقبل.
وم��ن أب��رز األس��م��اء املرشحة 
ملغادرة الدوري الكويتي، العبا 
القادسية البرازيليان، تياجو، 

وليما، واإلي���ف���واري إبراهيما 
كيتا، العب العربي.

وب�����دأت ال���ص���ورة تتغير 
ل��أف��ض��ل، بالنسبة للمصري 
ش��وق��ي السعيد، والنيجيري 
بوبي كليمنت، واألردني محمود 
املرضي، كما تغيرت الصورة 
ف���ي اجل���ه���راء أي���ض���ا، بشكل 
إيجابي، بالنسبة لأردني أحمد 

هشام.
وفي النصر بات الكولومبي 
كارلوس، إلى جانب اإليفواري، 
إيفوري، في دائرة اخلطر، حيث 
دخل النادي في مفاوضات، مع 
ب��ع��ض احمل��ت��رف��ن، ف��ي ال��وق��ت 

احلالي.
أم��ا رادي، م��درب التضامن، 
فيبحث ك��ذل��ك ع��ن محترفن، 

إلنقاذ ما ميكن إنقاذه.
وفي كاظمة، حجز البرازيلي 
ج��ول��س��ن، بطاقة ال��رح��ي��ل عن 
ص��ف��وف ال��ب��رت��ق��ال��ي، ف��ي ظل 

إجماع على ضعف إمكاناته.
ويعتبر الكويت، والساملية، 
أكثر األندية استقرارا في ملف 
احمل��ت��رف��ن، ف��ي ظ��ل ثقة كبيرة 

احملترف البرازيلي سيلفا كان األبرز في صفوف القادسية املوسم املاضيبإمكانات العبي الفريقن.
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ب����رش����ل����ون����ة ي��س��ع��ى 
حل����س����م ت����أه����ل����ه م��ن 
ب�����واب�����ة ي���وف���ن���ت���وس 
دوري  ف���ي  اجل���ري���ح 

15األبطال

برايتون يعوض تأخره 
م�����������رت�����������ن وي������خ������ط������ف 
ن�����ق�����ط�����ة ث����م����ي����ن����ة م���ن 
س��������ت��������وك س�����ي�����ت�����ي ف���ي 

14»البرمييرليغ«

األهلي ينتزع فوزا مثيرا من اإلسماعيلي املتصدر في الدوري املصري

األهلي يسعى الستغالل مؤجالته العتالء صدارة الترتيب

االحتاد اآلسيوي يطلق 
تطبيقا هاتفيا للنزاهة 

ومنع التالعب بنتائج 
املباريات

35 عاما الساملية يستعيد كأس »اختراق الضاحية« بعد غياب 
اشاد زكريا الفيلي املدير الفني أللعاب القوى 
ف��ي ن���ادي الساملية ب��إجن��از الع��ب��ي السماوي 
باحلصول على كأس الكويت الختراق الضاحية 
لفئة العمومي، مؤكدا ان حتقيق لقب بطولة 
العمومي جاء بعد جهود كبيرة لالعبي الفريق 
من خالل التدريبات واملعسكرات املستمرة لصقل 
املستويات، ليكسر غياب ال��ك��أس ع��ن خزائن 

النادي لقرابة 35 سنة.
ولفت الفيلي ال��ى ان الساملية ت��ّوج خزائنه 
بالكأس الغالية وذل��ك في ظل االستحواذ على 
معظم بطوالت الفردي والفرق متمنيا من الالعبن 
االستمرار على نفس نهج التألق والتفوق للحفاظ 

على املكتسبات خالل املشاركات املقبلة.
ب����دوره ث��م��ن ج���واد ال��غ��ري��ب رئ��ي��س جهاز 
العاب القوى في الساملية اجناز ابطال الساملية 
التاريخي، مؤكدا على ان العبي اجليل احلالي 
يستكملون حاليا مسيرة النجاح التاريخية للعبة 
في النادي والتي ب��دأت في عهد كل من الشيخ 
خالد اليوسف والشيخ حمد الناصر، مؤكدا على 
ان ابطال الساملية حصدوا ثمار جهودهم وجهود 

اجلهاز الفني واالداري للفوز بالكأس واملركز 
االول ف��ي بطولة االحت���اد لفئة العمومي بعد 

انقطاع.
كما اش��اد الغريب بجهود ودع��م مسؤولي 
الهيئة العامة للرياضة برئاسة د.حمود فليطح 
على م��ا ي��ول��ون��ه ل��أن��دي��ة ك��اف��ة السيما ن��ادي 
الساملية من اهتمام متزايد ومتواصل من خالل 
تسهيل اج��راءات ودعم االندية والالعبن بكافة 
احتياجاتهم في وق��ت قساسي مؤكدا على ان 
ذلك النهج املميز ملسؤولي الهيئة من شأنه رفع 
مستوى االل��ع��اب وال��الع��ب��ن بشكل تدريجي 
تزامنا م��ع م��ا تبذله احلكومة ومجلس االم��ة 
م��ن جهود مضنية لرفع االي��ق��اف اجل��ائ��ر على 
الرياضة الكويتية واعادة الكويت الى املشاركات 

اخلارجية والدولية.
يذكر ان فريق الساملية يضم كل من عبدالعزيز 
الفيلكاوي، محمد سلمان خلف، ثامر العنزي، 
محمد امل��ط��ر، يعقوب ال��رش��ي��دي، عبدالرحمن 
العنزي، بقيادة امل��درب الوطني القدير احمد 

الهاجري.

الكويت يتغلب على الفحيحيل 
ويواصل انتصاراته في دوري كرة اليد  

ت��غ��ل��ب ن����ادي ال��ك��وي��ت االث���ن���ن على 
ن��ظ��ي��ره ال��ف��ح��ي��ح��ي��ل ب��ن��ت��ي��ج��ة )36 - 
19( ضمن م��ب��اري��ات األس��ب��وع السابع 
ل���ل���دوري ال���ع���ام ال��ك��وي��ت��ي ل��ك��رة ال��ي��د 
ال51 ل��ي��واص��ل )األب��ي��ض( انتصاراته 
 في البطولة محققا ف��وزه السادس على ا

لتوالي.
وف��رض العبو الكويت هيمنتهم على 
امل��ب��اراة منذ انطالقتها وظهر جليا فارق 
االعداد البدني والفني بن الفريقن ليرفع 

الفائز رصيده الى 12 نقطة كاملة.
وفي مباراة أخ��رى تألق العبو خيطان 
بقيادة صالح اجليماز ومتكنوا من انتزاع 
فوز مستحق على نظيرهم اليرموك بنتيجة 
)38 - 28( ليرفع رصيده الى ست نقاط 

فيما بقي اليرموك على نقطتن اثنتن.

وف��ي م��ب��اراة متكافئة تغلب اجل��ه��راء 
على التضامن بنتيجة )23 - 20( ليرفع 
رصيده الى أربع نقاط فيما ظل التضامن 

بال رصيد.
وبدأت بطولة الدوري العام احمللي لكرة 
اليد ف��ي موسم )1966-1967( وحقق 
لقبها ثمانية فرق من أصل 16 فريقا مسجال 

لدى االحتاد الكويتي لكرة اليد.
ويتصدر نادي الساملية الفرق احلاصلة 
على لقب البطولة ب11 مرة يليه النادي 
العربي ب10 م��رات ث��م الكويت )حامل 
اللقب للمواسم اخلمسة املاضية( بسبع 
م��رات ثم كاظمة بست م��رات والقادسية 
والصليبيخات بخمس م��رات لكل منهما 
في حن حصل الفحيحيل على اللقب أربع 

مرات وخيطان مرتن.

جواد الغريب يتوسط ابطال العاب القوى بالساملية
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سجل عمرو السولية، وعبد الله السعيد، هدفن في مرمى 
فريقهما السابق في فوز األهلي 2-0 على اإلسماعيلي املتصدر، في 

مباراة قمة مؤجلة بالدوري املصري املمتاز لكرة القدم اإلثنن.
ورغم الفرص اخلطيرة لإلسماعيلي، وأبرزها عندما رد القائم 
تسديدة الكولومبي دييغو كالديرون في الشوط األول، انتزع 

األهلي الفوز بهدفن قرب النهاية من هجمتن مرتدتن.
ويدين حامل اللقب بالفضل في الفوز إلى احلارس البديل محمد 
الشناوي، الذي شارك على حساب حارس منتخب مصر، شريف 

إكرامي، حيث منع األهلي من التأخر في النتيجة.
وانتزع جونيور أجاي الكرة ليقود هجمة مرتدة، وأعطى الكرة 

إلى السعيد الذي مرر للسولية ليفتتح التسجيل في الدقيقة 74.
وأضاع املغربي وليد أزارو انفرادا باحلارس محمد عواد، قبل 
أن يضاعف السعيد التقدم من متابعة لتمريرة أجايي قبل 8 دقائق 

على النهاية.
وه��ذه أول هزمية لإلسماعيلي هذا املوسم في 9 مباريات، 
لكنه يظل في الصدارة برصيد 20 نقطة، بفارق نقطة واحدة 

عن املصري البورسعيدي.
ورفع األهلي رصيده إلى 13 نقطة في املركز 6، لكنه خاض 5 

مباريات.
من جهة أخ��رى أب��رم مجلس إدارة ال��ن��ادي األهلي املصري، 
برئاسة محمود طاهر، خالل الفترة املاضية، عقد مالبس تاريخي 
مقابل 31 مليون جنيه ملدة سنتن، بعد أن كانت قيمة عقد مالبس 
الفريق »األحمر« 11 مليون جنيه فقط خالل استالم اإلدارة احلالية 

للنادي.

وبحسب صحيفة اليوم السابع أمس الثالثاء: »قامت الشركة 
الراعية باستحداث ماركة بإسم األهلي، بحيث يرتدي العبو الفريق 

األحمر مالبس ال يرتديها غيرهم على مستوى فرق العالم«.
ويخوض محمود طاهر انتخابات األهلي بقائمة تضم كال من:

مصطفى مراد فهمى نائبا، وكامل زاهر أمينا للصندوق، ومحمد 
يحيى وهانى سري الدين، خالد حبيب، حمدي الكنيسي، إيهاب 
ماضي، ومحمد جمال هليل، والثالثي الشاب مروان هشام، شيرين 

منصور وأحمد مصطفى.

جانب من مباراة اليرموك وخيطان ضمن مباريات األسبوع السابع للدوري العام لكرة اليد ال�51

القادسية في رحلة البحث عن محترف »سوبر« منذ رحيل سيلفا

أطلق االحتاد اآلسيوي لكرة القدم تطبيقا للهواتف احملمولة، 
خاص بالنزاهة، سيمكن اجلماهير والالعبن واملسؤولن من 
اإلبالغ عن أي شبهة تتعلق بالتالعب بنتائج املباريات أو الفساد.

وضمن جهود توسيع العمل ضد التالعب في نتائج املباريات، 
فإن التطبيق اجلديد والذي سيتم تشغيله بالتعاون مع شركة 
»سبورت رادار« ، سينضم إلى واجهة قسم النزاهة على موقع 
االحت��اد اآلسيوي لكرة القدم، وقد مت تصميم التطبيق بهدف 
التفاعل مع املجتمع عبر اإلنترنت، ليتسنى التبليغ عن أي فعل 

مشبوه، وذلك في أي وقت وعبر الهواتف احملمولة.
وق��ال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس االحت��اد 
اآلسيوي في تصريحات نشرها موقع االحت��اد على اإلنترنت 
»بقاء أي رياضة وليس كرة القدم فقط، يعتمد بشكل كبير على 

قدرتها على حماية قيم اللعب النظيف والنزاهة«.
وأضاف »نحن في االحتاد اآلسيوي لكرة القدم من خالل شعار 
آسيا واحدة هدف واحد، نشدد على أهمية حماية نزاهة اللعب 

وتطبيق أعلى املعايير الرياضية في جميع مسابقاتنا«.
وتابع »اإلع��الم الرقمي والتكنولوجيا احلديثة غيرا سبل 
االتصال بن الناس، وهذا التطبيق اجلديد للهواتف احملمولة 
سيحسن قدرتنا على كشف اخلروقات، ويعزز شبكة معلوماتنا 

من أجل االرتقاء مبستوى مكافحة التالعب في نتائج املباريات«.
وضمن جهود الوقاية ، يتبنى االحتاد اآلسيوي أفضل قواعد 
احلوكمة عبر وضع تعليمات تتعامل بفعالية مع حاالت التالعب 
في نتائج املباريات، كما يتم تدريب كافة أطراف اللعبة، من أجل 
متكينهم من إدراك أي محاولة للتالعب في النتائج ورفضها 

واإلبالغ عنها.
كما حسن االحتاد اآلسيوي لكرة القدم قدراته على رصد أي 
محاولة للتالعب في النتائج، وإلى جانب هذا التطبيق اجلديد، 
ف��إن االحت��اد ميتلك شراكة طويلة األم��د مع »س��ب��ورت رادار« 

الرائدة عامليا في هذا املجال.
ومن خالل هذه االتفاقية مت الكشف عن عدة حاالت تالعب في 
نتائج املباريات خالل العام املاضي، حيث مت تطبيق نظام رصد 
ومراقبة خاص باالحتاد اآلسيوي، ومت من خالل هذا التطبيق 
مراقبة أكثر من 4500 حالة، ما يضع االحت��اد اآلسيوي لكرة 
القدم في مرتبة ريادية بن الهيئات الرياضية في مجال مكافحة 

التالعب في نتائج املباريات.
وقال كارسنت كويرل املدير التنفيذي في »سبورت رادار«: 
»قمنا بتوقيع أول اتفاقية مع االحتاد اآلسيوي لكرة القدم عام 
2013، وأنا سعيد باستمرار وتطور هذه الشراكة عاما بعد عام، 
وأجنزنا خالل هذه الفترة أعمال املراقبة والرصد والتحقيق 

وبناء القضايا«.
وأض��اف »يأتي هذا التطبيق كأحدث تطور، من أجل تأكيد 
التزامنا معا باالستفادة من التطور التكنولوجي حلماية نزاهة 
كرة القدم، ولتأكيد جدية االحتاد اآلسيوي في متكن اجلماهير 

وأطراف اللعبة من املشاركة«.

الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة مع كارسنت كويرل


