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ناصر العنزي

»خلصنا«
»خلصنا«، وانتهى املوسم الكروي 2015/2014 بعد ان عاشت 

اجلماهير احداثا مثيرة في اجلوالت احلاسمة لم تشهدها 
مسابقة الدوري في السنوات املاضية، ذهب اللقب للكويت 

بعد أن كان قريبا من العربي وكالهما يستحق اللقب حقيقة 
ولكن »البطولة« بحاجة الى من يحسن اللعب معها في جوالت 

احلسم داخل وخارج امللعب، وجنح األبيض في التعامل 
مع كل االحداث ملصلحته فجاء بهدوء بعيدا عن التصادم 

االعالمي واجلماهيري وطرق األبواب االمامية وأخذ »درعه« 
واحتفل بها، ورأينا الدوري لهذا املوسم لم يختلف كثيرا عن 
املواسم السابقة باستثناء عودة العربي وتألق جماهيره، إمنا 
احلالة »املعيشية« للمنافسة بقيت كما هي من حيث املالعب 
وصالحيتها واالقبال اجلماهيري للمباريات وظهور عناصر 

جديدة المعة وكنا نتابع مباريات بسيطة جدا في لعبها بل 
اننا حفظنا طريقة لعب الفرق وتشكيلة العبيها اللهم اال 

بعض املباريات التي يكون فيها العربي والكويت والقادسية 
اطرافا متنافسة، ال ميكن ان نستمر بهذه احلالة في املوسم 

املقبل إذا أردنا ان نحيي مالعبنا ومنافساتنا وال ميكن ان 
نستمر في مثل هذا الوضع إذا اردنا ان ننافس اآلخرين 

في مسابقاتهم، وما يهمنا ان تتحسن حالة مالعبنا بعد ان 
اصبحت غير صاحلة للعب ونتمنى من الهيئة العامة للشباب 

والرياضة االلتفات لذلك وإقرار ميزانية إلصالح املالعب 
خالل الفترة الصيفية ولن يكون االمر صعبا اذا اردنا ان 

نعمل فنحن واجلماهير لن نتحمل رؤية ارضيات سيئة في 
املوسم املقبل.

>>>
بعد غد موعدنا مع نهائي كأس سمو األمير بني القادسية 

والساملية للفوز بأغلى الكؤوس بعد ان خرجا من املنافسة 
على بطولة الدوري، األصفر مر في هذا املوسم مبطبات 

كثيرة أخرته عن املنافسة على لقب الدوري بعد ان كان قريبا 
من املنافسة ويهمه ان يفوز بالكأس كي يسجل لقبا له في 

هذا املوسم، الساملية ايضا يستحق ان يخرج من املوسم 
بلقب بعد ان تغير حاله بعد سنوات من االبتعاد عن املنافسة 

وأصبح فريقا منظما بوجود عناصر مميزة.

اجليش والسد إلى نهائي كأس أمير قطر
الدوحة ـ فريد عبدالباقي

أقصى الس����د حامل اللقب فريق خلويا بطل الدوري القطري 
وتأهل إلى املب����اراة النهائية لبطولة كأس أمير قطر لكرة القدم، 
حيث ينتظره فريق اجليش وصيف بطل كأس قطر، الذي أقصى 
بدوره فريق قطر مساء أول من أمس. اجليش ظفر ببطاقة التأهل 
للنهائي للمرة األولى في تاريخه، ليضرب موعدا ناريا مع السد 
والذي اس����تطاع التغلب على خلويا بهدفني دون مقابل سجلهما 
جنم اللقاء حسن الهيدوس في الدقيقتني )62، 82(، وانتهى الشوط 

األول بالتعادل السلبي.

الزمالك واألهلي يواجهان ساجنا واألفريقي
في ختام دور الـ16 لكأس االحتاد

األوملبي »سلبي« أمام قرقيزستان
مبارك الخالدي

تعادل منتخبنا االوملبي سلبيا مع منتخب قرقيزستان في املباراة 
التي جمعتهما مساء امس على ستاد مدينة العني باالمارات ضمن 
منافسات املجموعة اآلسيوية الثانية واملؤهلة لنهائيات كأس آسيا 
للمنتخبات األوملبية حتت 23 س����نة املقرر اقامتها في قطر العام 

املقبل واملؤهل الوملبياد ريو دي جانيرو البرازيلية.
وبه����ذا التعادل ازدادت مهم����ة االزرق صعوبة بعد ان اصبح 
رصيده نقطة واحدة، فيما تصدر املنتخب االردني املجموعة بعد 

ان اكتسح منتخب باكستان 0-5.
وباستثناء تس����ديدة رضا هاني التي ارتدت من اسفل القائم 
االمي����ن )14( لم يقدم أرزق األوملبي العرض املأمول منه، وحتمل 
احلارس سعود اجلناعي عبء املباراة بتصديه للعديد من احملاوالت 
ملنتخب قرقيزستان والذي ظهر بشكل الفت خالل الشوطني وكان 

الطرف األفضل.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

منعطف جديد وصعب يدخ����ل فيه اليوم القطبان املصريان، 
األهل����ي والزمالك، وفى بطولة واحدة، هي كأس االحتاد األفريقي 
لكرة القدم )الكونفيدرالية(، وحتديدا في جولة الذهاب لدور ال� 
16 الثاني، واملؤهل ل����دوري املجموعات في هذه البطولة، والتي 

يحمل األهلي لقبها، ويتطلع الزمالك الى انتزعاها.
ويبدأ اليوم في الرابعة والنصف بتوقيت الكويت، بلقاء فريق 
ساجنا الذي يستضيف الزمالك في ملعب لومامباشي في الكونغو 
كينشاسا، بينما يستضيف األهلي نظيره االفريقي التونسي في 
الثامنة مساء بتوقيت الكويت في ستاد السويس اجلديد. ويدخل 
األهلي املباراة بحثا عن الفوز وبفارق أهداف يضمن له التأهل من 
خالل مباراة العودة في تونس من أجل تعويض جماهيره العريضة 
عن اخلروج املبكر من دوري أبطال افريقيا باإلضافة الى احلفاظ 

على لقب الكونفيدرالية للعام الثاني على التوالي.
وتعد مباراة اليوم هي األولى بالنس����بة للمدير الفني لألهلي 
فتحي مبروك في املنافس����ات االفريقية بعد توليه قيادة الفريق 
مؤخرا خلفا لإلس����باني خوان كارلوس جاريدو، وقد قاد مبروك 

الفريق للفوز في 3 مباريات متتالية بالدوري حتى اآلن.
ويدخل الزمالك املباراة بحثا عن حتقيق أفضل نتيجة إيجابية 
تضمن له التأهل بسهولة في مباراة العودة على ملعب السويس 

اجلديد.

افتتاح الجولة الـ 31

على صعيد آخر، تنطلق اليوم منافسات املرحلة ال� 31 مبسابقة 
الدوري املمتاز لكرة القدم، حيث يستضيف اإلسماعيلي صاحب 
املركز العاشر برصيد 39 نقطة نظيره األسيوطي سبورت صاحب 
املركز التاسع عشر برصيد 13 نقطة على ملعب اإلسماعيلية. كما 
يستضيف االحتاد السكندري، صاحب املركز السابع برصيد 42 
نقطة، نظيره املقاولون العرب صاحب، املركز التاسع برصيد 41 

نقطة، على ملعب اإلسكندرية.
وفى ختام اجلولة ال� 30 من مسابقة الدوري، فقد إنبي صاحب 
املركز الثان����ي آخر فرصة حقيقية ملنافس����ة الزمالك على الفوز 
بالدوري، بعد ان تع����ادل مع مضيفه طالئع اجليش دون أهداف 

على ملعب »جهاز الرياضة العسكري« في ختام اجلولة.
ورفع إنبي رصيده إلى 59 نقط����ة محتال املركز الثاني بينما 
ارتفع رصي����د الطالئع إلى 37 نقطة باملركز احلادي عش����ر. كما 
فقد فريق النصر نقطتني جديدتني في صراعه للهروب من شبح 
الهبوط بتعادله مع ضيفه احتاد الش����رطة بهدف لكل منهما على 

ملعب بتروسبورت.
ورفع النصر رصيده إلى 22 نقطة محتال املركز الثامن عشر، 
كما ارتفع رصيد الشرطة إلى 42 نقطة باملركز الثامن بقيادة املدير 

الفني خالد القماش.

تشكيل جلنة فنية لكرة القدم في النادي العربي

الكاظمي: قطاع الكرة مقبل على غربلة واسعة
أن اإلدارة قد تلقت طلبا من 
البحريني  النادي  إدارة  قبل 
تطلب فيه االستعانة بخدمات 
املواس خالل املوسم املقبل، 
وقد طلبنا منهم تقدمي العرض 
بشكل مفصل لدراسته والبت 
فيه، ولن ننظر في املوضوع 
حتى تتضح الرؤية ملجلس 

اإلدارة بشكل كامل.
الكاظمي حديثه  وخت���م 
إلى  بتقدمي شكره وامتنانه 
جماهير النادي العربي »ملح 
الدوري« التي أحيت املدرجات 
إلى املالعب مجددا  بعودتها 
بعد غياب اس���تمر لسنوات 
طويلة، فكان لها األثر الكبير 
في نف���وس أعضاء مجلس 
اإلدارة والالعبني وهو ما جعل 
جمهور العربي محط أنظار كل 
وسائل اإلعالم اخلليجية التي 
تغنت بحضورهم اجلماهيري 
الكبي���ر وأفكاره���م في كل 
مباراة، ليعيدوا بذلك مشهدا 
مهّما غاب عن املدرجات منذ 

فترة طويلة.

ونتطلع إلى أن جنري تغييرات 
جذرية تؤدي بنهاية املطاف 
إلى بلوغ القمة التي نتطلع 
ان  الى  إليها، الفتا  الوصول 
احملت���رف الس���وري فراس 
اخلطيب قد أدى ما هو مطلوب 
منه خالل فترة احترافه في 
صفوف النادي العربي وكان 
مثاال رائعا لالعب املخلص، 
واحلال ذاته مع بقية زمالئه 
إال أن مصيرهم ستحدده جلنة 
الكرة التي س���يتم تشكيلها 
خالل أيام، وكذلك احلال مع 
بعض الالعبني الذين سيتم 
االس���تغناء ع���ن خدماتهم 
واالستعانة بخدمات الالعبني 
صغار السن من فريق الرديف 
الوق���ت ليأخذوا  الذي حان 

فرصتهم كاملة.
الكاظمي  وعقب جم���ال 
عل���ى عرض فري���ق الرفاع 
البحريني للمحترف السوري 
محمود امل���واس قائال: حتى 
اآلن العرض لم يأخذ الصفة 
الرسمية، وكل ما في األمر هو 

األردني أحمد هايل علق قائال: 
الالعب حاليا متواجد في بالده 
وهو يخض���ع للعالج هناك 
بإشراف طبي على مستوى 
التواصل مع  عال، وق���د مت 
عائلت���ه لالطمئن���ان عليه 
والتأكد من سالمته ويحتاج 
لفترة م���ن العالج والراحة، 
وقد ارتأينا عدم رفع اس���مه 
من كشوفات الفريق وسيظل 
الرابع في صفوف  احملترف 
الن���ادي العربي إلى ش���هر 
سبتمبر املقبل أي قبل إغالق 
باب التسجيل في االحتاد، فإذا 
لم يك���ن قادرا على مواصلة 
مش���واره فسيتم االستعانة 
مبحترف بديل عنه، وسيبقى 
محل اهتمام وتقدير من قبل 
إدارة وجمهور النادي العربي 
وس���نكون على اتصال دائم 
مع���ه وتقدمي ش���تى أنواع 

املساعدات له.
وفيما يخص خطة العمل 
لتطوير الفريق قال: الفريق 
بحاجة إلى التطوير والتجديد، 

وأضاف: االجتماع ستتم 
خالله مناقشة تنحي اجلهاز 
اإلداري بالكام���ل والبّت في 
االس���تقاالت املقدمة من قبل 
أعضائه، وكذلك التصويت 
على مقترح تش���كيل جلنة 
الكرة برئاس���تي وترشيح 
عبدالعزيز عاش���ور رئيسا 
جلهاز الكرة وتقييم جتربة 
اجلهاز الفني بإدارة بوريس 
بوني���اك وحتدي���د مصير 

محترفي الفريق.
ونفى الكاظمي الشائعات 
املتداولة حول إجباره على 
التنحي من رئاسة جهاز الكرة 
قائال: ال أحد يستطيع أن ميلي 
علي طلباته أو يفرض علي 
أجندته الشخصية، وما حدث 
هو أنني تنحيت عن رئاسة 
اجلهاز مبحض إرادتي وقمت 
شخصيا بترشيح عبدالعزيز 
عاش���ور ليكون بديال عني 
خالل الفت���رة املقبلة واألمر 

عائد ملجلس اإلدارة.
وح���ول مصير احملترف 

أحمد السالمي

أك����د رئيس مجلس إدارة 
النادي العربي جمال الكاظمي 
ان مجلس اإلدارة بصدد عقد 
اليوم لبحث  اجتماعه مساء 
ومناقش����ة وضع قطاع كرة 
القدم، وتش����كيل اجلهازين 
الفني واإلداري ووضع خطة 
املقبل والتي  العمل للموسم 
ستكون في مقدمتها تطوير 
الفريق بهدف تفادي أخطاء 

املوسم املنقضي.
وق���ال: مت التش���اور في 
جلسة ودّية مع بعض أعضاء 
مجل���س إدارة النادي حول 
وضع الفريق األول وفقدانه 
لقب الدوري الذي كان قد تربع 
على صدارته منذ بداية املوسم 
وفقدها خالل آخر جولتني، 
وهو ما يدل على وجود خلل 
الفري���ق توازنه وأدى  أفقد 
إلى ضي���اع اللقب الذي كان 
قريبا جدا من خزائن النادي 

العربي.

جمال الكاظمي

طموحات كبيرة لـ»األبيض« و»األصفر« قبل الدخول في البطولة

»سلة« الكويت تستعد لـ»اخلليجية« في صربيا
احلصول عل����ى الكأس الذي 
سبق لنا أن حققناه في صالتنا 
ع����ام 2004 وه����ذا األمر يعد 

مصدر تفاؤل بالنسبة لنا«.

 القادسية يستعد 

من جهته، سيرفع القادسية 
من وتيرة اس����تعداداته في 
الفت����رة املقبل����ة وذل����ك من 
أجل املنافس����ة عل����ى اللقب 
اخلليجي الذي حققه 4 مرات 
في السابق وبالتالي سيكون 
أحد املرشحني للحصول على 

البطولة اخلليجية املقبلة.
ومن املقرر أن يغادر األصفر 
ال����ى صربيا ايض����ا بعد غد 
الثالثاء القامة معسكر تدريبي 
هناك على أن يتم اغالق ملف 
احملترفني األجانب في اليومني 
املقبلني على أبعد تقدير عقب 
طلب املدرب الليتواني لوكاس 
مندوج����از ضم صانع ألعاب 

والعب ارتكاز.
جتدر االشارة الى أن قرعة 
بطول����ة اخلليج ق����د أوقعت 
القادسية في املجموعة األولى 
الى جانب السد القطري والفتح 
السعودي واملنامة البحريني، 
فيما حل مستضيف البطولة 
الكويت في املجموعة الثانية 
القطري واألهلي  الغرافة  مع 

اإلماراتي ونزوى العماني.
وينص نظام البطولة على 
تأه����ل األول والثاني من كل 
ال����دور نصف  الى  مجموعة 
النهائ����ي، عل����ى أن يتأه����ل 
الفائزان من مب����اراة واحدة 

الى النهائي.

اخلليجية واملنافسة ستكون 
مفتوحة ب����ني عدة فرق ومن 
أبرزها الغرافة والسد القطريني 
واألهلي االمارات����ي واملنامة 
البحريني وكذلك القادس����ية 
في حال تعاقده مع محترفني 

على مستوى عال.
وأض����اف: »أمتن����ى تأهل 
األبيض واألصفر الى املباراة 
النهائية ليكون اللقب كويتيا 
الدرجة األول����ى، ونحن  في 
في ن����ادي الكويت نطمع في 

لتوفير مباراة س����ابعة وهذا 
األمر سيكون جيدا بالنسبة 
للمحترفني السلوفينيني ماركو 
وبراميوز لضمان تأقلمهما مع 
زمالئهم الالعبني خاصة وأن 
القوانني احمللية متنع مشاركة 
األجانب في بطولتي الدوري 
والكأس وه����و ما حرمنا من 
تواجد احملترف����ني معنا قبل 

فترة طويلة.
البحر إن احلظوظ  وقال 
ستكون متساوية في البطولة 

والذي س����نكون مطالبني مع 
القادس����ية في املنافسة بقوة 
ومتثيل كرة السلة الكويتية 

خير متثيل.
ل�»األنباء«  البح����ر  وبني 
أن اجلهازين االداري والفني 
اتفق����ا على على خوض 5 أو 
6 مباريات جتريبية مع فرق 
صربية معروف����ة ومتفاوتة 
املستوى وذلك للوقوف على 
اجلاهزي����ة الفني����ة لالعبني، 
مشيرا الى أن هناك محاوالت 

يحيى حميدان 

يتوجه وف����د فريق كرة 
الس����لة بن����ادي الكويت الى 
العاصمة الصربي����ة بلغراد 
اليوم القامة معس����كر  فجر 
إلى 18  تدريبي هناك ميت����د 
يوما اس����تعدادا للمش����اركة 
 في بطولة األندية اخلليجية
ال� 35 والتي سيس����تضيفها 
النادي خالل الفترة من 6 الى 

13 يونيو املقبل.
ويت����رأس وفد »األبيض« 
االدارة ومدير  عضو مجلس 
اللعبة بدر العصيمي، ويضم 
امل����درب الصرب����ي دراغ����ان 
والالعب����ني: راش����د الرب����اح 
وأحمد املطيري وسالم العنزي 
وعبدالرحمن اجلمعة وعبداهلل 
الش����مري وعبدالعزيز فالح 
وش����عالن مهن����ا واحملترف 
السلوفيني ماركو ماليتش، 
فيما سيلتحق بالوفد بعد غد 
الثالثاء مساعد املدرب يحيى 
البحر والرباعي حسني اخلباز 
وحمد عدنان وفهد الظفيري 
ويوسف احلمدان وذلك لبعض 
الظروف التي متنع مغادرتهم 
الي����وم، في حني  البعثة  مع 
سيكون احملترف السلوفيني 
اآلخ����ر براميوز ف����ي انتظار 
الفريق في صربيا بعد التوقيع 

معه في األيام املاضية.
من جهته، اعتبر مساعد 
املدرب يحيى البحر أن املعسكر 
التدريب����ي س����يكون مفيدا 
بالنسبة للفريق قبل الدخول 
في املعترك اخلليجي الصعب 

القادسية والكويت سيحظيان مبساندة جماهيرية كبيرة في البطولة اخلليجية

قطبا جدة.. »حبايب«

النصر حافظ على لقبه وتوّج بكأسه في احتفال رائع بحضور 59 ألفاً من جماهيره

ماهي غريبة على »العاملي«
الرياض ـ خالد المصيبيح 

النص���ر املتوج  أنه���ى 
باللقب للع���ام الثاني على 
التوالي مشواره في الدوري 
السعودي لكرة القدم بتعادل 
سلبي مع ضيفه الشباب على 
س���تاد امللك فهد الدولي في 
الرياض امام اكثر من 59 ألف 
متفرج في املرحلة السادسة 

والعشرين االخيرة.
ورفع النصر رصيده إلى 
الش���باب  64 نقطة، وبقي 

خامسا برصيد 40 نقطة.
وأسدل الستار على مسابقة 
الدوري في حفل بهيج على 
ستاد امللك فهد وسط حضور 
كبير من جماهير »العاملي« 
حضر بعضهم ب� »البشت« 
تكرميا لفريقهم البطل فكان 
ختاما رائعا لدوري طويل 
وشاق بعد ان بدأ منتصف 
ش���هر اغس���طس من العام 
النصر  املنصرم. واستحق 
لقبه واحملافظة عليه بعد ان 
تصدر ترتيب الفرق قرابة 20 
جولة رغم الظروف الصعبة 
التي واجهته طوال املسابقة 
والتي متثلت في اصابة عدد 
من العبيه املؤثرين، اال ان ما 
قدمه رئيسه الذهبي االمير 
فيصل بن تركي من جهد ومن 
دعم مادي ومعنوي وتوفيره 
لعدة العبني في قائمة الفريق 
ادى ال���ى احتف���اظ الفريق 
بقوته وثباته حتى النهاية 
ما جعل من���ه بطال بالرغم 
التي  املنافسة الشرسة  من 

واجهها من االهلي.

املواس »عرباوي« 
وننتظر تفاصيل 

عرض الرفاع

الشوط االول.
وحاول العبو النصر دعم 
الس���هالوي  زميلهم محمد 
للوصول ال���ى لقب الهداف 
حيث يفصله ع���ن مهاجم 
»أهلي جدة« السوري عمر 
الس���ومة هدف واحد وهو 
ما أثر عل���ى طريقة النهج 

الهجومي للفريق.
وبعد نهاية املباراة، توج 
رئيس االحتاد السعودي لكرة 
القدم احمد عيد رئيس النادي 

ولم تصل املباراة االخيرة 
التي جمعت النصر بالشباب 
الى املستوى املأمول بسبب 
ضمان األول حس���م اللقب 
اضافة الى غيابات كثيرة في 
الفريق اخّلت بأدائه املعروف، 
ومع ذلك شهدت املباراة التي 
انتهت سلبية 3 حاالت طرد 
اثنتان منها  كان للش���باب 
لالعبيه عبدالرحمن خيراهلل 
وعبداملل���ك اخليبري ومن 
الغامدي في  النصر خال���د 

االمير فيصل بن تركي وقائد 
الفريق حس���ني عبدالغني 
بال���كأس الت���ي احتفظ بها 
النصر للموسم الثاني على 
التوالي، كما احتفلت جماهير 
الدوري  النصر ببطولت���ي 
لتحت 17 سنة وحتت 19 سنة 
كأول اجناز يس���جل لفريق 

سعودي. 

تعادل األهلي واالتحاد 

وكان���ت قمة ج���دة قد 

انتهت بتعادل قطبيها االهلي 
واالحتاد 1-1، وسجل لالحتاد 
فهد املول���د )85(، ولألهلي 
سلمان املؤشر )89(، وظل 
االهلي ثانيا برصيد 60 نقطة 
النصر،  بفارق 4 نقاط عن 
واستقر االحتاد رابعا برصيد 
49 نقط���ة، فيما نال الهالل 
املركز الثالث بعد فوزه على 
هجر بخماسية وقطع بذلك 
بطاقة املش���اركة اآلسيوية 

للموسم املقبل.
ومع نتائج اجلولة االخيرة 
يصبح باقي الترتيب لفرق 
الدوري السعودي الشباب 
خامس���ا والفتح سادسا ثم 
الفيصلي س���ابعا فاخلليج 
التع���اون فالرائد  ثامنا ثم 
ويأتي هجر في املركز ال� 11 
وجنران ال� 12 ثم الهابطان 
الشعلة والعروبة ويتبقى 
هن���اك لقاء مؤج���ل واحد 
سيجمع هجر وجنران في 
منافسة للتقدم مركزا واحدا 

فقط.
وتعود املنافسات احمللية 
في آخر مسابقات املوسم وهي 
كأس امللك نهاية االس���بوع 
اجلاري عبر لقاء ثمن النهائي 
الذي سيجمع النصر بالباطن 
علم���ا ان ثالثة فرق تأهلت 
النهائي وهي  للدور نصف 
اله���الل واالحتاد والتعاون 
الذي ينتظر الفائز من النصر 
والباط���ن، فيما س���يلتقي 
اله���الل باالحتاد. وتقرر ان 
يكون النهائي في ستاد امللك 
عبداهلل في مدينة جدة في 

30 اجلاري.

يترأس وفد 
»األبيض« عضو 
مجلس اإلدارة 

ومدير اللعبة بدر 
العصيمي

قمة جدة انتهت 
بتعادل قطبيها 
األهلي واالحتاد 
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