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سيف احلشان الذي خاض جتربة احترافية في السعودية من دون موافقة القادسية

ترصد األندية الكويتية مبالغ كبيرة 
جللب العبني محترفني، فيما ال يزال الالعب 
الكويتي، في َط��ي النسيان فيما يخص 
حصوله على أبسط حقوقه املالية، املتمثلة 
في مكافأة شهرية من هيئة الرياضة ال 

تتجاوز األلف دوالر.
ورغ��م ال��وع��ود الكثيرة التي قطعتها 
األندية الكويتية على نفسها فيما يخص 
منح الالعب الكويتي مميزات، إال ان هذه 

الوعود تذهب في الغالب ادراج الرياح.
ورمبا يجد الالعب الكويتي نفسه في 
م���أزق، ف��ي ح��ال فكر ف��ي خ��وض جتربة 
احترافية، ليحصل على حريته املتمثلة 
في حصوله على بطاقته الدولية، لتتم 
معاملته حال العودة إلى الدوري الكويتي 

كالعب محترف.
وتتم معاملة الالعب الكويتي كالعب 
ه���او، ل��ع��دم ارت��ب��اط��ه بعقود ملزمة مع 
األندية في الكويت، األمر الذي يخول له 
خوض جتربة احترافية من دون موافقة 

نادية.
ووض��ع اإلحت���اد الكويتي عقبة أم��ام 
خ���روج ال��الع��ب احمل��ل��ي إل���ى االح��ت��راف 
اخلارجي من دون موافقة ناديه، تتمثل في 
اعتباره العبا محترفا في حال أراد العودة 

من بوابة احد األندية األخرى.

عقبة أخرى
وال تتوقف العقبات امل��وض��وع��ة في 
طريق الالعب الكويتي، السيما وأن احتاد 
الكرة منح األندية فرصة تدعيم صفوفها 
بخمسة محترفني دفعة واح���دة ف��ي كل 
موسم، مع إمكانية التبديل في امليركاتو 
الشتوي، األمر الذي وجه ميزانية أغلب 
األن��دي��ة لهذا ال��غ��رض، وزاد م��ن معاناة 

الالعب الكويتي.
محاوالت التحرر

على م���دار س��ن��وات طويلة وم��ن��ذ أن 
اك��ت��ش��ف ال��الع��ب ال��ك��وي��ت��ي أحقيته في 
اخل����روج دون���ا ع��ن م��واف��ق��ة ن��ادي��ه إل��ى 
االحتراف، حاول العديد منهم خوض هذه 
التجربة، وجنح الكثير من الالعبني في 
احلصول على البطاقة الدولية التي تؤمن 
له حتديد مصيره، إال كثيرا منهم عادوا إلى 
أحضان أنديتهم، سواء من باب الوفاء، أو 
طمعا في احلصول على دع��م مستقبلي، 

ورمبا للحصول على مبلغ مالي.
 استثناءات محدودة

واستطاع أكثر من الع��ب كسر حاجز 
ال��ص��م��ت، واخل����روج م��ن ط���وع األن��دي��ة 

الكويتية، ففي الوقت القريب خرج العب 
القادسية سيف احلشان، في اجتاه الدوري 
السعودي من بوابة ن��ادي الشباب، إال 
ان اإلص��اب��ة أنهت م��ش��واره، ليعود مرة 
أخرى إلى صفوف األصفر، وكانت ألحمد 
الظفيري العب القادسية جتربة مماثلة 
للحشان في ال��دوري السعودي أيضا، إال 
أنه عاد بعد موسم لم يحظ فيه بالفرصة 

املطلوبة.
وانتبهت إدارة القادسية لثغرة هروب 
الالعبني، لتقرر أن يكون اخل���روج إلى 
االحتراف من خاللها، وهو ما استفاد منه 
الالعبني فهد األنصاري، وسلطان العنزي.

وف��ي كاظمة يعتبر ط��الل الفاضل، 
ويوسف ناصر من أب��رز الالعبني الذين 
متردوا على وضع الالعب الكويتي، حيث 
جنح طالل الفاضل في انتزاع موافقة ناديه 
لالنتقال إلى الكويت، فيما اجته ناصر إلى 
ال��ق��ادس��ي��ة ك��الع��ب محترف ف��ي املوسم 

املاضي، وللكويت في املوسم اجلديد.
ميثاق األندية

تسعى األندية الكويتية للتنسيق فيما 
بينها، لوضع ميثاق شرف، يقضي بعدم 
قبول أي العب يتمرد على ناديه، إال ان هذا 

األمر صعب التطبيق على أرض الواقع.  

األردن يواجه الكويت مرتني خالل شهرين

alwasat.com.kw

القادسية يستعير 
مشعل فواز من النصر

غياب احلافز وزيادة عدد احملترفني 
يؤرقان الالعب الكويتي

يواجه منتخب األردن لكرة القدم نظيره الكويتي، 
مرتني في غضون شهرين، بعدما وقعا مًعا في بطولة 
غرب آسيا، والتصفيات املؤهلة لكأس العالم »2022« 

وكأس آسيا »2023«.
وسيلتقي منتخب األردن مع الكويت، في الربع 
األول من شهر أغسطس املقبل في بطولة غرب آسيا 

والتي تستضيفها العراق، حيث وقعا ضمن املجموعة 
الثانية إلى جانب السعودية والبحرين.

وكانت قرعة تصفيات آسيا املزدوجة التي سحبت 
اليوم األربعاء في ماليزيا، أوقعت األردن والكويت 
مًعا في املجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أستراليا 
وتايوان ونيبال. ويستضيف منتخب األردن نظيره 

الكويتي في عمان، ضمن مباراة الذهاب املقررة 10 
أكتوبر/تشرين أول املقبل، أي بعد شهرين فقط من 

مواجهة املنتخبني في بطولة غرب آسيا.
ولعل تقارب مواعيد املواجهتني، قد يفرض على 
املنتخبني األردن��ي والكويتي، إخفاء أوراقهما خالل 

املواجهة في بطولة غرب آسيا.
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أعلن القادسية تعاقده مع الالعب 
مشعل ف���واز، ق��ادم��ا م��ن النصر على 

سبيل اإلعارة ملدة موسم واحد.
وكانت مفاوضات القادسية مع فواز 
ب��دأت منذ ف��ت��رة، وس��ط غياب إلدارة 
العنابي، السيما رئيس النادي خالد 
الشريدة، ال��ذي أك��د م��رارا ان الالعب 

مستمر وال نية للتفريط في جهوده.
ويعتبر فواز من أبرز املواهب على 
الساحة الكروية في الكويت، حيث 
جن��ح ف��ي ح��ج��ز م��ك��ان��ة أس��اس��ي��ة مع 
ال��ع��ن��اب��ي، وض��م��ن ص��ف��وف املنتخب 

األوملبي.
وم��ن املنتظر ان ي��ق��دم القادسية 

ف��واز، إل��ى جانب تعاقداته اجلديدة 
م��ن محترفني، وج��ه��از فني بقيادة 
اإلسباني بابلو فرانكو، مساء الغد في 

مقر النادي.
وعمل القادسية الذي استغنى عن 
جميع احمل��ت��رف��ني ف��ي نهاية املوسم 
املاضي، في سرية تامة من أجل إجناز 

صفقات املوسم احلالي.
جدير بالذكر أن القادسية سيشارك 
قاريا في بطولة كأس االحتاد اآلسيوي، 
فيما مت استبعاده من البطولة العربية، 
لتجاهله الرد على مخاطبات االحتاد 
العربي، فيما يخص س��داد الغرامات 

املوقعة عليه.

 مشعل فواز

الليبي السنوسي الهادي يوقع للعربي
وقع الدولي  الليبي السنوسي الهادي، رسميا على 

عقد انضمامه للعربي الكويتي وملدة موسم واحد.
وكان الالعب التحق بالتدريبات أمس األول، حيث 
مت االتفاق على كل األمور، ليوقع بصورة رسمية على 

عقده اجلديد.
ويعول العربي على الهادي، إلى جانب يوسف 
قلفا، والغاني ويجي، كثيرا، من أج��ل العودة إلى 
منصات التتويج التي غاب عنها الفريق في السنوات 

األخيرة.
وق��ال مدير جهاز ال��ك��رة خالد عبدالقدوس إن 
االستعدادات تسير على قدم وس��اق من أجل تقدمي 
موسم استثنائي، مشيرا إلى أن حصد لقب الدوري 

من بني تطلعات األخضر في املوسم احلالي.
ولفت عبدالقدوس أن إدارة ال��ك��رة، وبدعم من 
مجلس إدارة العربي، تعمل في الوقت احلالي على 
دعم صفوف األخضر، مبزيد من احملترفني، إلى جانب 

بعص الالعبني احملليني.
ويغادر العربي إلى معسكر خارجي في السادس 
والعشرين من الشهر اجل��اري في إسبانيا، فيما 
يخوض مباراة ودية واحدة قبل املغادرة بيومني أمام 

الدولي  الليبي السنوسي الهادي يوقع عقود انتقاله إلى العربيالساملية.

الوداد البيضاوي يتعاقد مع 
مدرب صربي خلفا للبنزرتي

تعاقد نادي الوداد البيضاوي بطل الدوري املغربي لكرة القدم مع 
املدرب الصربي زوران مانويلوفيتش لإلشراف على تدريب الفريق 
خلفا للتونسي ف��وزي البنزرتي، بحسب ما أعلنت إدارة النادي 

األربعاء.
وأكد رئيس ال��وداد البيضاوي سعيد الناصيري لوكالة فرانس 
برس التعاقد مع مانيولوفيتش دون كشف أية تفاصيل حول الصفقة، 

فيما أكد مسؤول في النادي ان التعاقد ملدة عامني.
ونشرت صفحة النادي على موقع فيسبوك صورة للمدرب اجلديد 

برفقة بعض العبي الوداد ورئيسه في ملعب للتداريب.
ويعرف امل��درب الصربي الكرة اإلفريقية جيدا كونه درب ثالث 
أندية أنغولية هي كابوسكورب وساغرادا وبرمييرو دي أغوستو 
وقاد األخير إلى لقب ال��دوري احمللي عام 2018 وإلى نصف نهائي 
مسابقة دوري أبطال إفريقيا للمرة األول��ى في تاريخه بعدما أزاح 
مازميبي الكونغولي الدميوقراطي من ربع النهائي قبل أن يخرج 
على يد الترجي التونسي الذي توج باللقب الحقا على حساب األهلي 

املصري.
ويأتي التعاقد مع مانويلوفيتش )57 عاما( بعد رحيل املدرب 
السابق للوداد البنزرتي، ليشرف مطلع يوليو على اإلدارة الفنية 

للنجم الرياضي الساحلي وصيف بطل الدوري التونسي.
وكان عقد البنزرتي مع الوداد البيضاوي سينتهي الصيف املقبل.

وهي املرة الثانية التي يقرر فيها البنزرتي ترك الوداد بعد األولى 
في يوليو 2018 لإلشراف على منتخب تونس مبوجب عقد لسنتني 

قابلتني للتجديد.
ومت��ت اقالة البنزرتي من تدريب املنتخب التونسي في نهاية 
أكتوبر بعد ثالثة أشهر فقط من توليه املهمة، ليعود إلى تدريب الوداد 

البيضاوي في نوفمبر بعقد ملدة عام ونصف.
وتوج البنزرتي مع الوداد البيضاوي بلقب الدوري احمللي وقاده 
إلى الدور النهائي ملسابقة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي الرياضي 
التونسي، والتي قرر االحتاد اإلفريقي للعبة إعادة مباراة اإلياب التي 
أقيمت على امللعب األوملبي في رادس بضواحي تونس العاصمة مطلع 
الشهر املاضي، وشهدت اعتراضات من قبل الفريق املغربي السيما 
بشأن العطل في تقنية املساعدة بالفيديو )»في ايه آر«( حيث انسحب 
العبو الوداد من أرض امللعب بعد نحو ساعة على انطالقها، اثر قرار 
احلكم إلغاء هدف التعادل )1-1( ال��ذي سجلوه قبل ذلك بدقائق، 
ومطالبتهم بالعودة الى تقنية الفيديو لتبيان ما اذا كان قرار احلكم 

صائبا.
وأث��ار ق��رار إع��ادة امل��ب��اراة على ملعب محايد بعد نهاية كأس 
األمم اإلفريقية التي تستضيفها مصر حاليا، انتقادات من اجلانبني 
التونسي واملغربي ومطالبة كل منهما باعتباره ف��ائ��زا. ورفعت 
القضية الى محكمة التحكيم الرياضي )»ك��اس«(، التي أشارت الى 

أنها ستصدر حكمها بحلول 31 يوليو.

هاني رمزي يوجه انتقادات الذعة 
لنجوم املنتخب املصري

وج����ه امل�����درب ال���ع���ام ال��س��اب��ق 
للمنتخب امل��ص��ري ه��ان��ي رم��زي 
انتقادات الذعة لالعبيه على خلفية 
اخل�����روج امل��ب��ك��ر م���ن ك����أس األمم 
اإلفريقية، معتبراً أن بعضهم كان 
ي��ش��ع��ر أن���ه »ف���ي رح��ل��ة« وخ��اض 

البطولة من دون »روح«.
وفي حديث مطّول إلى موقع »في 
الغول« االلكتروني املصري، خرج 
رمزي الذي كان أحد مساعدي املدرب 
املكسيكي للمنتخب خافيير أغيري 
عن صمته بشأن اخلسارة املفاجئة 
أمام جنوب إفريقيا صفر1- في ثمن 
النهائي، والتي تسببت بصدمة لدى 
املشجعني املصريني، ودفعت إلقالة 
اجلهاز الفني واإلداري للفراعنة، 
واستقالة رئيس االحت��اد هاني أبو 

ريدة.
وأت����ت اخل���س���ارة ب��ع��دم��ا أن��ه��ى 
امل��ن��ت��خ��ب ال����دور األول بالعالمة 

الكاملة والشباك النظيفة في صدارة 
املجموعة األول���ى، بتحقيق ثالثة 
انتصارات توالياً على زميبابوي 
وجمهورية الكونغو الدميوقراطية 
وأوغندا، لكن لم يسلم من االنتقادات 
على خلفية عدم تقدمي األداء املتوقع 
منه، السيما وأنه يستضيف البطولة 
على أرضه ويحمل الرقم القياسي في 

عدد ألقابها )7(.
وق��ال رم��زي في حديث نشر ليل 
الثالثاء األرب��ع��اء »ممكن أن تلعب 
بأي طريقة لعب، لكن إذا لم تكن لديك 

روح« يصعب توقع حتقيق نتائج.
أض��اف »ب��دأت أشعر باألمر بعد 
املباراة الثانية. في املباراة األولى 
كنت أتوقع أن األمر مرتبط باالفتتاح 
والضغوط. بعد املباراة الثانية قلنا 
كال، هذا ليس منتخب مصر«، متابعاً 
»ك��ان��ت ل��دي حتفظات كثيرة حول 
السلبية وال��الم��ب��االة امل��وج��ودة في 

املعسكر، الالعبون ال يفكرون في 
كرة القدم، كانوا مأخوذين بأمور عدة 

السيما الهواتف احملمولة«.
أض��اف »أن��ت تشعر مب��ا إذا كان 
الالعب يعيش البطولة أم ال، وأنا 
ك��ن��ت ق��ل��ق��اً ج���داً م��ن ه���ذه النقطة. 
اجتمعت بداية بأحمد احملمدي كقائد 
للفريق وقلت له أن يضبط الفريق، 
وأنه يجب أن يتم شد الالعبني ألنني 
أشعر بأنهم آت��ون إلى رحلة واألمر 

سيسقط على رؤوسنا جميعاً«.
وخ��ص رم���زي، ال��الع��ب السابق 
للمنتخب وال��ن��ادي األه��ل��ي، قائد 
الفراعنة بانتقادات، معتبراً أنه لم 

يكن على قدر املسؤولية.
وأوض��ح »ل��م أج��د أن أم��راً تغير. 
حتدثت معه م��ج��دداً لكن ل��م أشعر 
بشخصية ق��ائ��د ال��ف��ري��ق املرتفع 
الصوت، وأن ثمة قائد منتخب لوقت 

الشدة«.

منتخب مصر خيب اآلمال في كأس األمم اإلفريقية

سلمان بن إبراهيم: التصفيات املشتركة 
مرحلة جديدة في مسيرة الكرة اآلسيوية

  قال رئيس اإلحتاد اآلسيوي لكرة 
ال��ق��دم، النائب األول لرئيس االحت��اد 
ال��دول��ي لكرة ال��ق��دم، الشيخ سلمان 
بن إبراهيم آل خليفة، إن »التصفيات 
امل��ش��ت��رك��ة امل��ؤه��ل��ة لنهائيات ك��أس 
العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس 
آسيا 2023 في الصني، تشكل محطة 
مهمة من محطات التنافس الكروي 
املثير ال��ذي يصب في خانة االرتقاء 
مبخرجات كرة القدم اآلسيوية وتعزيز 

جناحاتها في اآلونة األخيرة«.
وأشار الشيخ سلمان في تصريحات 
صحافية على هامش قرعة التصفيات 
ال��ت��ي س��ح��ب��ت ال��ي��وم األرب���ع���اء في 
العاصمة املاليزية كواالملبور، إلى أن 
التصفيات تعد مبثابة »مرحلة جتديد 
متنامية في مسيرة الكرة اآلسيوية 
على ض��وء آلية دم��ج تصفيات كأس 
ال��ع��ال��م وك���أس آس��ي��ا وال��ت��ي أثبتت 
جدواها الفنية في النسخة املاضية من 
التصفيات من خالل إتاحة املجال أمام 
كافة املنتخبات اآلسيوية للمشاركة في 
التصفيات عبر دوريها األول والثاني 
مبا يصب في خانة اجلهود املبذولة 
لتطوير اللعبة في مختلف أنحاء القارة 
اآلسيوية، ومبا يوسع قاعدة املتابعة 
اجلماهيرية للمباريات وينمي املزايا 

التسويقية للمسابقات القارية«.
وأك����د رئ��ي��س اإلحت����اد اآلس��ي��وي 
أهمية االستعداد األمثل للمنتخبات 
املشاركة ف��ي تصفيات ك��أس العالم 

2022 وكأس آسيا 2023 »ملا متثله من 
خصوصية تتجسد في إقامة احلدث 
العاملي الكبير ف��ي ال��ق��ارة اآلسيوية 
وتنظيم البطولة القارية في أكبر بلدان 
آس��ي��ا، وه��و األم��ر ال��ذي يشكل دافعا 
كبيرا جلميع املنتخبات من أجل بلوغ 
النهائيات ونيل ش��رف التواجد في 

احملفلني العاملي والقاري«.
وأب��دى الشيخ سلمان تفاؤله بأن 
حتفل التصفيات املقبلة بالقوة واإلثارة 
وأن تواكب شغف اجلماهير اآلسيوية 
مبتابعة م��ب��اري��ات ج��ي��دة املستوى 
تعكس ال��ص��ورة الزاهية لكرة القدم 
اآلسيوية وما متتلكه منتخباتها من 
إمكانات فنية ومواهب كروية متميزة 
ورغ��ب��ة ك��ب��ي��رة ب��خ��وض منافسات 

التصفيات بكل عزمية وإصرار.

سلمان بن إبراهيم


