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كاظمة يواجه خيطان ودياً اليوم
يلتقي في السابعة من اليوم وديا كاظمة مع خيطان على ستاد الصداقة والسالم، ضمن 
استعدادات الفريقني النطالق املوسم، حيث يشارك البرتقالي في دوري VIVA املمتاز، بينما 
يشارك خيطان في دوري الدرجة األولى، وتعتبر تلك الودية هي األولى واألخيرة في الكويت 
وسبق ألبناء العديلية ان تعاقدوا مع املدرب البرتغالي توني أوليفيرا خلفا للمدرب الروماني 
فلورين ماتروك.  ومن املقرر أن تغادر بعثة الفريق فجر الثالثاء املقبل إلى تركيا مقر إقامة 
املعسكر اخلارجي ملدة ١٥ يوما يتخللها ٣ مباريات ودية.
عبدالعزيز جاسم 

»اإلتي« واألهلي سقطا أمام الباطن واالتفاق.. والقادسية يهزم الرائد

غالي قرر املشاركة مع »األحمر« في نهائي كأس مصر

الرياض - خالد المصيبيح 

لم يكن أكثر املتشائمني من أنصار احتاد جدة 
يتوقع ان يقــع فريقه ضحية امام ضيفه الباطن 
واخلسارة املفاجئة بنتيجة ١-٣ في افتتاح لقاءات 

الفريقني في الدوري السعودي لكرة القدم.
ويدين الباطن بفوزه التاريخي، بحكم انه الفوز 
األول له في الدوري السعودي منذ مشاركته املوسم 
املاضي خارج ملعبه، الى محترفيه األجانب، حيث 
منح البرازيلي تراباي اديســون التفوق لفريقه 

بتســجيله هدفني، فيما اضاف مواطنه جوناثان 
الهدف الثالث بعد هدف االحتاد الوحيد الذي سجله 

املصري محمود كهربا قبل النهاية بدقيقتني.
وفي الدمام، لم يكن طرف جدة اآلخر االهلي 
بأحسن حاال من جاره االحتاد عندما خسر لقاؤه 
االول امام االتفاق ١-2. وبعد شوط اول سلبي جاء 
الشوط الثاني مغايرا فبدأ هداف االهلي السوري 
عمر الســومة االهداف )٥6(، اال ان الرد االتفاقي 
جاء ســريعا عبر هدافه هــزاع الهزاع )٥8 و68( 
وسط احتفالية جماهير االتفاق وصدمة جماهير 

االهلي التي كانت متفائلة مبواجهة االتفاق، اال ان 
االتفاق اكد استحقاقه للنتيجة واستمر في تقدمي 
املســتويات اجليدة التي بدأها بالفوز في بطولة 
تبوك الدولية قبل اسبوع. وقدم احملترف الكويتي 
فهد الهاجري اداء الفت خــالل اللقاء وكان احد 
املساهمني في فوز االتفاق. وفي لقاء آخر، حول 
القادسية تأخره امام ضيفه الرائد بهدف الى فوز 
2-١، عن طريق البرازيلي التون خوزيه من ضربة 
جزاء والنيجيري ســتانلي )84(، فيما كان واندر 

لويز قد سجل هدف الرائد الوحيد )2١(.

القاهرة - سامي عبد الفتاح 

قرر قائد فريق األهلي لكرة القدم حسام غالي 
البقاء مع زمالئه في الفريق، وعدم الســفر الى 
الســعودية، حتى االنتهاء من مباراة نهائي كأس 
مصر امام املصــري، والتي تقام بعد غد الثالثاء 
في ستاد برج العرب، لتشجيع زمالئه على حتقيق 
البطولة الغائبة عن األهلي منذ ١2 عاما، وليشاركهم 
الفرحة بالبطولــة في حالة الفوز بها. وأكد وكيل 
اعماله نادر شــوقي، ان غالي سيغادر في اليوم 
التالي مباشرة الى الرياض النهاء اتفاقه مع ادارة 
نادي النصر السعودي، بعد ان وافقت ادارة األهلي 
على عدم توثيق عقــد التجديد األخير مع غالي، 

فاصبح الالعب حرا.

رحيل جمال 
في شأن متصل، أكد مدير الكرة باألهلي، سيد 

عبداحلفيــظ أن اإلدارة وافقت على رحيل عمرو 
جمال مهاجم الفريق األحمر إلى بيدفيست اجلنوب 
إفريقي على سبيل اإلعارة ملدة موسم واحد، بعد 
احلصول على موافقة حسام البدري املدير الفني 
على رحيله فيما رفض البدري رحيل مؤمن زكريا 

حلاجته اليه في الفريق.

مصر تستضيف المغرب 
يشهد ستاد االسكندرية اليوم مباراة منتخبي 
مصر واملغرب التي تقام في ذهاب اجلولة االولى 
لتصفيات األمم االفريقية للمحليني. وعقد باألمس 
مؤمتران صحافيان للمدربني حمادة صدقي مدرب 
مصر ومدرب املغرب هيرفي رينارد. وحدد االحتاد 
املغربي لكرة القدم، يوم ١8 من الشــهر اجلاري، 
موعدا ملباراة اإلياب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 

للمحليني، التي ستقام في كينيا العام املقبل.
وكان االحتاد املغربي، حدد ملعب موالي عبداهلل 

بالرباط، خلوض مباراة اإلياب.

رحيل شيكاباال وبقاء مرسي
على صعيد آخــر، أعلن رئيس نادي الزمالك 
املصــري مرتضى منصــور ان الالعب محمود 
عبدالرازق »شيكاباال« ســيرحل عن الفريق الى 

وادي دجلة او املصري بناء على طلبه.
وعن الالعبني الذين مت ضمهم للفريق فتضم 
قائمتهم حازم إمام، وخالد قمر، وإبراهيم عبداخلالق، 
أما األفارقة فتم ضم أقوى ٣ أفارقة في مصر وهم 
كاسونغو واشيمبونغ وسيسيه وداودا، كما مت ضم 
أحمد داود وأحمد مجدي ومحمود عالء، باإلضافة 
إلى االقتراب من محمد الشــامي وعبداهلل جمعة، 

ومحمد أشرف روقة العب اجليش.
واختتم تصريحاته بأن باســم مرسي ليس 
ضمن الراحلني، وأن أيا من العبي الفريق لم يتلق 

عروض حتى اآلن بخالف شيكاباال.

احلساوي: سنستفسر من »فيفا«
قبل السماح للعربي بالتسجيل

بونياك يصل اليوم
ويستفسر عن وضع محترفي اجلهراء

نينو يعتذر عن عدم اللعب لـ »األخضر«

النصر إلى القاهرة فجر غد

قال رئيس اللجنة املؤقتة إلدارة شؤون 
احتاد الكرة فواز احلساوي انه ذكر في وقت 
سابق األسباب التي منعت النادي العربي من 
تسجيل العبني جدد واملخاطرة بالسماح لهم 
بذلك سواء على االحتاد أو النادي بسبب قرار 
جلنة فض املنازعات والتي اختصم لها بعض 
محترفي »األخضر« بسبب مطالباتهم املالية.
وأضاف احلساوي: »واآلن تسلم العربي 
كتاب من )فيفا( يسمح له بقيد احملترفني وهو 
مناقض لقرار جلنة فض املنازعات، خاصة 
ان املخاطبة متت عن طريق األخضر فقط، 
لذا علينا ان نستفســر من فيفا بخصوص 
القرارين وأي منهم مطبق، فنحن لسنا بخصم 
بقدر ما نحــن حريصني على عدم املجازفة 
واالجنراف نحو قرار قد يكون حماســيا أو 

متسرعا ويضر األطراف كلها )االحتاد، النادي، 
الالعبني(«.

ومضى قائال: »سنسعى حلل هذه املشكلة 
بالتعاون مع اإلخوة بإدارة العربي، وفي حال 
مت السماح لهم بالتسجيل فهذا يزيد من قوة 
الفريق ويساعد على رفع مستوى املنافسة 
بني كل الفــرق احمللية، وهو ما نصبو إليه 
عن طريق خلق دوري تنافســي قوي، كما 
أن العربي ميتلك قاعــدة جماهيرية كبيرة 

نتمنى عودتها للمالعب«.
الى ذلك، يقام في السابعة من مساء اليوم 
فــي مقر احتاد الكرة حفل توزيع شــهادات 
إداريي األندية املشــاركني في دورة رخصة 
املدير الرياضي برعاية مدير الهيئة العامة 

للرياضة بالوكالة د.حمود فليطح.

مبارك الخالدي 

تترقب ادارة نادي اجلهراء وصول املدرب 
الصربي بوريس بونياك في اخلامسة فجر اليوم 
ليبدأ مهام عمله رسميا مساء نفس اليوم عبر 
االجتماع مع اعضاء اجلهازين الفني واالداري 
والالعبني للوقوف على احلالة البدنية والفنية 
لهم منذ انطــالق التدريبات قبل نحو ١٠ ايام 
بقيادة مساعد املدرب نواف جابر والصربيني 

املساعدين سلوبدان وبيتر. 
ومن املقرر ان يحسم بونياك امللفات العالقة 

وابرزها االجتماع مع الدولي فيصل زايد حلثه 
على الدخول في التدريبات واتخاذ الضمانات 
الكفيلة بحل العراقيل التي تواجه انتظام الالعب 
مع زمالئه اعضاء الفريق فضال عن مناقشــة 
اسباب تأخر وصول الالعبني احملترفني الذين 
مت التعاقــد معهم، وهم: االردني احمد هشــام 

والبرازيلي ديبوال والكاميروني امبايبي. 
اجلديــر بالذكر ان بونيــاك اقترح اختيار 
صربيا مقر القامة معسكر الفريق بدال من تركيا 
لتوافر عوامل جناح املعسكر ومنها املباريات 

التجريبية عالية املستوى حسب رؤيته.

مبارك الخالدي 

انهى اجلهازان االداري والفني للفريق االول 
لكرة القدم بالنادي العربي قائمة العبي معسكر 

القاهرة املقرر انطالقه الثالثاء املقبل. 
ومن املقرر ان يعتمد مجلس ادارة النادي 
اليوم قائمة الالعبني التي ستغادر الى املعسكر 
وهي التي حازت موافقة املدرب محمد ابراهيم. 

وفي شان متصل، عاود »االخضر« تدريباته 
مساء امس بعد راحة ٢4 ساعة ومتيزت حصة 

االمس باحلضور الكبير من العبي الفريق.
وفي غضون ذلــك، قدم املدافع البرازيلي 
نينو اعتذاره بصفة رســمية إلدارة العربي 
عن عــدم قدرته على اللعــب مع »األخضر« 
لظــروف خاصة تفهمها نائــب رئيس جهاز 

الكرة خليل البالم.

عبدالعزيز جاسم 

تغــادر بعثة الفريــق األول لكرة القدم في 
النصر فجر غد إلى معسكر الفريق اخلارجي 
في القاهرة الذي يستمر ملدة اسبوعني ضمن 
استعداداته للموسم املقبل، حيث يسعى العنابي 
الستكمال تألقه بعد ان احتل املركز الثالث في 
املوسم املاضي والذي قدم فيه الفريق مستوى 

الفتا مع املدرب الوطني ظاهر العدواني.

 وخاض الفريق مواجهة ودية مساء أمس 
أمام اليرموك وسيســتكمل تلــك الوديات في 

معسكر القاهرة مبواجهتني أو ثالث.
وسبق للفريق أن انهى جميع تعاقداته مع 
احملترفني بعد ان جدد للغانيني املدافع إميانويل 
إيڤوري والعب الوسط ايريك أبوكو ثم تعاقد 
مع املهاجم الكولومبي كارلوس غاميزا واختتم 
تعاقداته بالسوري يوسف قلفا الذي سينضم 

لتدريبات العنابي ١٩ الشهر اجلاري.

أكادميية سبورتي إلى قبل نهائي »اخلليجية«
أكادمييــة  فريــق  تأهــل 
سبورتي الى الدور قبل النهائي 
للبطولة اخلليجية لألكادمييات 
وذلــك بعــد فوزه علــى فريق 
النجمة اللبناني، وقدم سبورتي 
عرضا الفتا خالل املباراة عكس 
القدرات البدنية والفنية لالعبني، 
ما يشير الى التطور الكبير في 
التدريبية لألكادميية.  املناهج 
اجلديــر بالذكــر ان أكادمييــة 
ســبورتي متثــل الكويــت في 
البطولــة التي حتظى باهتمام 
كبير من خبراء اللعبة في دول 

العبو اكادميية سبورتي قدموا اداء طيبامجلس التعاون.

ضاري إلنهاء عالجه 
والعودة إلى التدريبات 

)األزرق.كوم(

آخر كالم.. سومايال
ينضم إلى »األصفر«

في تركيا
عبدالعزيز جاسم

 أعلن الفريق األول لكرة القدم في 
نادي القادسية تعذر وصول املدافع 
الغاني رشيد ســومايال إلى الكويت 
بعد تعثر قدومه بسبب اإلجراءات من 
قبل اجلهات املعنية في بلده على أن 
يلتحق بتدريبات الفريق في املعسكر 
التركي الذي سيغادر إليه الفريق غدا.

وفضل اجلهاز الفني بقيادة املدرب 

الكرواتي داليبور ستاركفيتش عدم 
خوض أي مواجهة ودية محليا حتى، 
مفضال تأهيل الالعبني بدنيا من خالل 
التدريبات والتي سيقرر من خاللها 
أيضــا قائمة الالعبــني النهائية التي 
ستغادر معه الى اسطنبول، باإلضافة 
إلى ضاري سعيد الذي سينضم إلى 
التدريبــات في تركيا بعــد أن ينهي 
رحلة العــالج من إصابته في االنكل 

في أميركا.

الفريق أجرى تدريباً خفيفاً في ازميت أمس

بوزمع: »األبيض« يجرب تكتيكاً مختلفاً في تركيا
مبارك الخالدي 

اعتبر مدرب الفريق االول 
لكرة القــدم بنادي الكويت، 
األردني عبداهلل ابوزمع، أن 
»االبيض« اليــزال في بداية 
املشوار ويحتاج للكثير قبل 
ان يستكمل جاهزيته ملواجهة 
القادسية يوم ٧ الشهر املقبل 

في الكأس السوبر. 
وأضــاف بوزمــع قبــل 
املغادرة الى معسكر الفريق 
امــس:  الــى تركيــا فجــر 
»ســنواجه موســما صعبا 
للغاية واملنافسة فيه شديدة، 
اذ ال مجال إلهدار النقاط بعد 
ان اصبح عدد الفرق املتنافسة 
8 فرق واجلميــع يقاتل من 
اجل الفوز وجتميع النقاط«. 
وقــال: »مازلنا في بداية 
املشــوار االعــدادي ونأمــل 
ان نســتكمل اســتعداداتنا 

في معســكر تركيــا ليصل 
الفريق الى اجلاهزية التامة 
التي ســنواجه فيها األصفر 
في الــكأس الســوبر، اذ ان 

معدالت اللياقة البدنية التزال 
في بداياتها وســنعمل على 
زيادتها عبر التدريبات املكثفة 

في مدينة ازميت«. 

وأوضح بوزمع انه ينتهج 
طريقة لعــب جديدة، وقال: 
»سنطبق هذا املوسم أسلوب 
لعب جديدا وتكتيكا مختلفا 
أمام  رمبا ظهــرت مالمحــه 
الساملية في املباراة الودية، 
لكننا بالتأكيد سنتدرب على 
هذا االســلوب بكثافة خالل 

االيام القليلة املقبلة«. 
وأشــار الــى أن االبيض 
ميتلــك العبني كبــارا لديهم 
القــدرة علــى االســتيعاب 
بســرعة كبيــرة، الفتــا الى 
وجــود تغييرات جديدة في 

مراكز بعض الالعبني. 
وكان »االبيض« قد وصل 
تركيــا فجــر امــس وأجرى 
الفريق تدريبا مسائيا خفيفا 
علــى ان ينطلــق البرنامج 
االعدادي اعتبارا من صباح 
اليوم بإجراء متارين صباحية 

ومسائية.

الكويت دفع بحميد ميدو الى وسط امللعب

الصليبخات يفاوض للعب مع اجلونة واملقاولون في القاهرة
القاهرة - سامي عبد الفتاح 

يتابع املدير الفني لفريق 
الصليبخات لكرة القدم، احمد 
عبد الكرمي ومســاعده عادل 
حامد، تنفيذ برنامجه البدني 
لالعبي الفريق في معسكرهم 
مبدينة 6 اكتوبر، لرفع معدالت 
اللياقة البدنية والتحمل قبل 

انطالق املوســم الكروي في 
الكويتي، وتشــتمل  الدوري 
الكــرمي، علــى  خطــة عبــد 
تخصيص الفترة الصباحية 
لتدريبات التقوية في صالة 
الفتــرة  أمــا  األثقــال،  رفــع 
املسائية فستكون لتدريبات 
اللياقة بالكرة وبدونها، فيما 
يواصل حراس املرمى الثالثة 

تدريباتهم اخلاصة، وهم داود 
زيد وكرمي العوضي وهاشم 

الدشتي.
الى ذلــك، يتابــع رئيس 
البعثة ومديــر الفريق ماجد 
عناد جميع الترتيبات الالزمة 
لتحقيق جناح معسكر القاهرة، 
مع طاقم اجلهاز الفني محمد 
العنزي واحمد سويدان، كما 

يجري عناد اتصاالته لتوفير 
مباراتني جتريبيتني للفريق، 
بخالف مبــاراة االســيوطي 
املقرر لها )الثالثاء(، وتنصب 
الترشــيحات خلوض مباراة 
ثانية مع فريق اجلونة، ولم 
حتدد الثالثة واملزمع اقامتها 
في نهاية املعســكر ويرشح 
ان تكــون بــني املقاولون أو 

بتروجيــت. وأكــد عنــاد ان 
الــروح املعنويــة عالية من 
الالعبــني لتحقيــق  جميــع 
الهدف من املعســكر، والذي 
نطمح الى ان يشــكل البداية 
القوية املطلوبة في املوســم 
اجلديد، ودافعا معنويا للفوز 
ببطولة الدوري للدرجة االولى 
والعودة الى الدوري املمتاز.

كميل يشيد بعمل »جمعية الرياضيني«
أشاد جنم الكرة الكويتية 
في عصرها الذهبي فتحي كميل 
بإنشــاء جمعيــة للرياضيني 
واختيار عناصر رياضية متلك 
رؤية مستقبلية، وخصوصا 
أن وجود جنوم مثل يوســف 
سويد ووائل سليمان وخالد 
الشمري وأحمد جاسم وبقية 
األعضاء اآلخرين يلمس عن 
قرب املشاكل التي يعاني منها 
الرياضيــون في قطــاع مهم، 
والبد أن جتد هذه اجلمعية كل 
دعم من قبل احلكومة ومجلس 
األمة ويتم إشهارها رسميا في 

أسرع وقت.
جاء ذلك في اســتقباله في 
منزله لرئيس اجلمعية يوسف 
ســويد وأعضاء اإلدارة نواف 
البغيلي وإبراهيم الفصام، حيث 

قدموا له درعا تذكاريا تقديرا ملا 
قدمه من إبداع كروي سنوات 
طويلــة وصانــع مــع زمالئه 
إجنازات لم تتكرر حتى اآلن.

وأضــاف: متابعتي لدوري 
»VIVA« حسب أهمية املباريات.

كميل الى جانب سويد واعضاء جمعية الرياضيني 


