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االحد ٢ يوليو ٢٠١٧

بنيان مرشح لكرة كاظمة
ذكرت مصادر بنادي كاظمة ان االدارة طرحت اسم محمد بنيان نائب رئيس جهاز الكرة بنادي القادسية السابق 
لتسلم مهمة مدير الكرة في املوسم املقبل، وذلك بديال لعبداهلل الدويسان الذي اعتذر عن عدم االستمرار مع الفريق 
نظرا الرتباطه بدورة خاصة في جهة عمله. ولم حتسم ادارة كاظمة بعد اسم املدرب اجلديد خلفا للروماني فلورين 
ماتروك الذي لم يجدد عقده مع النادي وطالب مبستحقات مالية، ومن املتوقع ان تسند مهمة التدريب الحد املدربني 
الوطنيني من أبناء النادي الى جانب مساعد املدرب عبداحلميد العسعوسي الذي مت التعاقد معه.

ناصر العنزي ٭

سراج قريب من حماية عرين »السماوي«

يحيى حميدان 

بــات حارس مرمى نــادي خيطان محمد ســراج قريبا من 
االنتقال الى صفوف الســاملية في األيــام القليلة املقبلة عقب 
حصولــه على الضوء األخضر مــن ادارة ناديه للتفاوض مع 

النادي الذي يريد ضمه. 
ويطمح ســراج للبحث عن العرض املناســب له، مع العلم 
بإن إدارة خيطان ســتطلب هي االخــرى احلصول على مقابل 

مادي من الصفقة حسبما تردد في اآلونة األخيرة. 
وغاب ســراج عن عدد من مباريات املوســم املاضي بسبب 
إســناد مهمة حراسة املرمى الى زميله احمد الدوسري املرشح 
هو اآلخر لالنتقال ايضــا الى أحد الفرق الكبيرة، لعل أبرزها 
القادسية الذي حاول في عدة مناسبات احلصول على خدماته.

محمد سراج يبحث عن جتربة جديدة في مشواره  )االزرق.كوم( 

الزمالك يتسلح بالتفاؤل في مواجهته األفريقية مع كابس

تعادل األهلي مع زاناكو في  اجلولة  اخلامسة ألبطال أفريقيا
القاهرة - سامي عبدالفتاح 

مــع  األهلــي  تعــادل 
مســتضيفه الزامبي زاناكو 
امــس، ســلبا بــال اهــداف، 
في اجلولة اخلامســة لدور 
املجموعات في دوري أبطال 
أفريقيا لكــرة القدم، وبذلك 
بات رصيد األهلي )8( نقاط، 

وزاناكو )١١(.
أفريقية جديدة  وجولــة 
للكــرة املصريــة، ميثلهــا 
فيهــا فريق الزمالــك بقيادة 
البرتغالي ايناســيو، عندما 
يلتقــي فــي الرابعــة عصرا 
بتوقيــت الكويت مع كابس 
يونايتد بطل جنوب افريقيا، 
في اجلولة اخلامسة من دور 
أبطال  لــدوري  املجموعات، 
أفريقيا، وسط أجواء تفاؤلية 
كبيــرة بقرب تأهــل الفريق 
الــى دور الثمانية للبطولة 
االفريقية، خاصة بعد التعادل 
االيجابي بني احتاد العاصمة 
اجلزائري واهلــي طرابلس 
الليبي بقيادة املدرب املصري 
طلعت يوسف، بنتيجة ١-١ 

في اجلولة نفسها.
وأبــدى العبــو الزمالــك 

ارتياحهم الشديد، ورضاهم 
عن نتيجة التعادل اإليجابي 
في اللقــاء الذي جمعهما في 

اجلولة نفسها.
وارتفعت الروح املعنوية 
لالعبني، اال ان ايناسيو طالب 
اجلميع بعــدم االعتماد على 
نتائج الغير وبهذه النتيجة 
ارتفع رصيد احتاد العاصمة 
واألهلــي الليبي إلى النقطة 

الثامنــة، وأصبحــت فرص 
التأهل للزمالك كبيرة، حيث 
يحتــاج للفــوز أو التعــادل 
اليــوم، مع الفوز في املباراة 
األخيرة على أهلي طرابلس، 
في اإلسكندرية للتأهل رسميا 

للدور التالي. 
افريقية  وفــي مواجهــة 
أخرى، سقط فريق سموحة 
في فــخ التعــادل مع ضيفه 
زيسكو الزامبي ١-١ على ملعب 
بــرج العرب باإلســكندرية، 
في اجلولة اخلامســة وقبل 
الثالثة،  األخيرة باملجموعة 
ببطولة كأس الكونفيدرالية 

األفريقية.
تقدم زيسكو في الدقيقة 
84 بهدف ياسر إبراهيم، العب 
سموحة في مرماه، وتعادل 
الفريق املصري في الدقيقة 
9٠ بضربة جزاء، عن طريق 
البوركيني بانو دياوارا. ورفع 
سموحة رصيده بقيادة مديره 
الفني مؤمن سليمان، إلى 5 

نقــاط باملركز األخير، ورفع 
زيسكو رصيده إلى ٧ نقاط 
في املركز الثاني. وبات مصير 
مؤمن ســليمان املدير الفني 
لفريق ســموحة فــي خطر، 
وقرب إقالته مع نهاية املوسم 

لسوء نتائج الفريق.

األهلي يعترض 
وفي الدوري احمللي، خيم 
التعادل السلبي، على املباراة 
التــي جمعت إنبــي بضيفه 
االنتاج احلربي، في اجلولة 
الثالثة والثالثني قبل األخيرة 
من الــدوري املصري املمتاز 

لكرة القدم.
ورفع إنبي رصيده إلى 4٠ 
نقطة في املركز احلادي عشر، 
فيمــا توقف رصيــد االنتاج 
احلربــي عنــد 33 نقطة في 

املركز الثالث عشر.
ويلتقي اليوم في اجلولة 
نفســها فريق االســماعيلي 
مــع بتروجيت. وفي شــأن 

متصــل، جتدد الصــدام بني 
النادي األهلي واحتاد الكرة، 
بعدما رفض مسؤولو االهلي 
قرار جلنة املسابقات بخوض 
مباراة املصري البورسعيدي 
يوم 4 يوليو اجلاري مبلعب 
بــرج العرب فــي اجلولة الـ 
33 للــدوري. ويــرى األهلي 
أن املوعد الذي حددته جلنة 
املسابقات ميثل ضغطا كبيرا 
على العبــي الفريق، خاصة 
مع توالــي املباريات احمللية 
واألفريقية التي يشارك فيها.
ويصــل األهلــي للقاهرة 
مــن رحلة زامبيــا فجر يوم 
3 يوليــو بعــد ١٢ ســاعة 
رحلة طيران وعليه الســفر 
لإلسكندرية فيما بعد ملالقاة 
املصري، ثــم خوض مباراة 
القطــن الكاميرونــي يوم 8 
يوليو في اجلولــة األخيرة 
بدوري املجموعات األفريقي، 
وهو ما يعتبر عبئا كبيرا على 

العبي الفريق.

محمود عبدالرازق »شيكاباال« من أبرز اوراق الزمالك 

أقامت رابطة النقاد الرياضيني املصرية 
احتفالها السنوي بأحد الفنادق الكبرى 

بالقاهرة بحضور عدد من القيادات الرياضية 
املصرية، وشهدت االحتفالية تكرمي الكاتب 
الصحافي سامي عبدالفتاح، مدير حترير 

جريدة املساء، ومسؤول الرسالة الرياضية 
اليومية في »األنباء« من القاهرة، حيث 

تسلم شهادة التقدير من نقيب الصحافيني 
الكاتب الصحافي عبداحملسن سالمة ورئيس 
الرابطة محمد شبانة، وذلك تقديرا إلسهاماته 

خالل مشواره الصحافي الذي يزيد على 
40 عاما، وجلهوده في حتكيم مسابقة 

التفوق الصحافي الرياضي بالنقابة، حيث مت 
اختياره ضمن هيئة التحكيم للمسابقة.

»النقاد املصرية« تكّرم عبدالفتاح

معسكرات في القاهرة لفرق اإلسكواش واألثقال والمالكمة

الدوسري: الساملية اعتمد هياكله اإلدارية و»الكرة« يعسكر في تركيا
أحمد السالمي

أعلن أمني السر املساعد 
الســاملية عثمــان  بنــادي 
الدوسري عن اعتماد مجلس 
الهيــاكل اإلداريــة  اإلدارة 
النــادي للموســم  لفــرق 
اجلديد وفي مقدمتها جهاز 
الكرة الذي يترأسه رئيس 
مجلس اإلدارة الشيخ تركي 
اليوســف ويعاونه كل من 
محمــد البريكي ويوســف 
اجلاسم، أما األلعاب القتالية 
فتمت تزكية عضو مجلس 

اإلدارة عبداللطيف السريع 
لرئاستها فيما مت التجديد 
لعضو مجلس اإلدارة جواد 
الغريب لالستمرار في مهام 
عمله بإدارة ألعاب املضرب 
واعتمد عبداهلل ذياب مديرا 
لفريــق كرة اليــد ومبارك 
الدوســري مديــرا لقطــاع 

الناشئني.
ارتــأت  وقــال: اإلدارة 
اســتمرار األجهزة اإلدارية 
فــي مهــام عملهــا خــالل 
منافسات املوســم اجلديد 
وذلك خلبرتهم وإمكانياتهم 

ومعرفتهــم بصــورة تامة 
النــادي مبختلــف  بفــرق 
ألعابــه ومراحله الســنية 
وهو ما دفعنــا إلى اإلبقاء 
التشــكيل احلالــي  علــى 
وذلك إميانــا منا بضرورة 
اســتمرار العمــل لتنفيــذ 
اخلطط املستقبلية الهادفة 
إلى بناء القواعد واالهتمام 
بها لتكون عماد املســتقبل 
التي  والركيزة األساســية 
يستند عليها نادي الساملية.
وأضــاف: كمــا اعتمــد 
النــادي  إدارة  مجلــس 

إقامة عدد من املعســكرات 
التدريبية حيث ســتكون 
وجهة الفريــق األول لكرة 
القــدم إلــى تركيــا مبعية 
فريقي حتت ١5 و١٧ ســنة، 
فيمــا مت اعتمــاد معســكر 
القاهــرة أللعاب كــرة اليد 
واالسكواش ورفع االثقال 
واملالكمة وذلك بهدف اإلعداد 
والتجهيز للموسم اجلديد.

وأشاد الدوسري بالدعم 
الكبير الذي يتلقاه النادي 
من قبــل نائب مديــر عام 
الهيئــة العامــة للرياضــة 

الرياضة د.حمود  لشؤون 
فليطح على دعمه واسهاماته 
فــي تذليــل العقبات وحل 
املشــاكل وتوفيــر شــتى 
أنواع الدعم لفرق النادي، 
إضافة إلى تسهيله إجراءات 
الصيانة التي يقوم بها قطاع 
اإلنشاءات والصيانة على 
املنشــآت التابعــة للنادي 
والتــي يتــم جتهيزها في 
الفتــرة احلاليــة لتكــون 
جاهزة الستغاللها من قبل 
فرق النادي قبــل انطالقة 
املوسم اجلديد بوقت كاف.

عثمان الدوسري

معسكر خارجي للفريق في أغسطس المقبل

»يد« الفحيحيل يتعاقد مع الصربي نيكوالي
يعقوب العوضي

علمــت »األنبــاء« مــن 
مصــادر مطلعة فــي نادي 
الفحيحيل، ان اإلدارة تعاقدت 
مع المدرب الصربي نيكوالي، 
وهو قائد الجهاز الفني لكرة 
اليد في االتحاد الســعودي 

سابقا.
وسيباشــر مهمتــه فور 
الشــهر  أواخــر  وصولــه 

الجاري.
وفــي اطار متصل، يقيم 
معســكرا  األول  الفريــق 
تدريبيا خارجيا في اغسطس 
المقبل تمهيدا للمشاركة في 
المنافسات المحلية ممثلة في 
الدوري العام وكأس االتحاد.
األحمــر  ويدشــن 
مــن  ابتــداء  اســتعداداته 
األسبوع المقبل، حيث انه من 
المقرر ان يركز الفريق على 
رفع معــدل اللياقة البدنية 
واســتعادة الحس الكروي 

لالعبين.
وفي السياق ذاته، اشارت 
المصــادر الــى ان األحمــر 
يعتزم المنافسة على المراكز 
األولى عبــر تدعيم الفريق 
بالعبين المراحل الســنية، 
واستعاد الفريق العب خطه 
الخلفــي عبدالرحمــن ادهم 
والذي تعرض لإلصابة منذ 
موســمين، وخضع لعملية 

جراحيــة وعــالج تأهيلــي 
لتجهيزه للمشاركة المقبلة.

وأكدت المصادر ان االعداد 

الســليم يكمــن فــي تدعيم 
صفــوف الفريــق بالعبين 
من المراحل السنية والعمل 

على صقلهم واكسابهم خبرة 
االحتكاك الميدانية الفنية.

الى ذلــك، تبحث االدارة 

عــن تدعيم صفوف الفريق 
بالعبين على مستوى عال 

فنيا.

األحمر يسعى إلى العودة بقوة في اليد املوسم املقبل

السودان: إدارة العربي تتخبط واختيار 
إبراهيم بداًل من أبناء النادي أمر مخيب 

لآلمال من شأنه أن يزيد الفواجع

عتب القيادي العرباوي املخضرم صقر صالح السودان على 
مجلس إدارة النادي العربي بسبب قرار املجلس إقصاء 
ناصر الشطي مدرب فريق النادي بكرة القدم ومساعده 
ميثم الشــطي وتعيني مدرب قدساوي بدال منهما خالفا 

لالتفاق الذي مت تعيني االثنني مبوجبه.
وقال  السودان وهو امني 
صنــدوق ســابق للجنة 
األوملبية الوطنية الكويتية 
اللجنة  ونائــب رئيــس 
االنتقالية في النادي العربي 
التي عينتها الدولة من قبل 
الشــيخ سلمان  برئاسة 
احلمــود رئيــس النادي 
لعدة دورات ورئيس اللجنة 
األوملبية آنذاك، انه فوجئ 
مبــا أوردتــه الصفحات 
الرياضية فــي الصحف 
الكويتيــة في االســبوع 
االخير من شهر رمضان 

املبارك عن قرار إدارة النادي اقصاء ناصر وميثم الشطي 
قبل ان يناال حقهما في التمتع بوقت كاف إلجناز مهمتهما 
لوقف تدهور وضــع فريق الكرة في النادي بعد نتائجه 
االخيرة املخيبة وغير املستقرة والتي ال تتناسب مع مكانته 

وخبرته وتاريخه وسجله املشرف.
وذكر السودان ان املدرب ومساعده اقيال من دون اسباب 
بعــد ان تلقيا وعودا من اإلدارة بإعطائهما الوقت الكافي  
خالل املوسم املقبل إلصالح اخللل ووقف التدهور، فما 
الذي حصل وما الذي دعا مجلس إدارة النادي الى التراجع 
عن قراره وعن التزامه ومن ثم جلوئه إلى املدرب  الوطني 
محمد ابراهيم على حســاب ابناء النادي وعلى حساب 
اآلمــال العريضة التي بنيت على فكرة ان يكون التعديل 
والتطوير والعالج من داخل النادي عمال مببدأ نستشهد 

به نحن الكويتيني القائل »ما يحك ظهيرك إال ظفيرك«؟
وأكد السودان أنه ال يقصد التقليل او االنتقاص من مكانة 
املدرب الوطني محمد ابراهيم الذي قال عنه انه شيخ املدربني 
وسجله معروف وما فعله ملنتخب الكويت الوطني العبا 
ومدربا معروف، وكذلك ما فعله مع نادي القادسية ناديه 
الذي نشأ وترعرع فيه ولعب وأبدع بني صفوفه ومن ثم 
قاده وهو مدرب ايضا الى حتقيق نتائج مشرفة ومبهرة، 
لذلك فإنه يســتحق كل التقدير لكن نحن العرباوية ابناء 
النادي ومؤسسيه نرى في القرار عيبا كبيرا، نعم عيب يا 
مجلس إدارة النادي العربي ان تخذلوا ابناء النادي، عيب 
يا مجلــس اإلدارة إقصاء ابناء النادي عن مهام هم اولى 
بها. وأضاف قائال: كان ومازال يجب اعطاء ناصر وميثم 
الشطي الفرصة إلثبات وجودهما وإثبات كفاءتهما. انها 
غلطة كبيرة وخطأ فادح تخذلون به مرة أخرى اجلماهير 
العرباوية الوفية التي تفاعلت مع النادي وضحت وحتملت 

ولم تفرط في والئها ودعمها وتشجيعها للنادي.
وشدد الســودان على ان مالحظاته وعتبه على مجلس 
إدارة النــادي العربي ال يعنــي خصومته لهم فاملهم هو 
إنقاذ النادي ومساعدته والوقوف معه إلى ان يجتاز االزمة 
اال انــه وجه كالمه ملجلــس اإلدارة قائال: حتى في حال 
تعاقدكم مع مدرب عاملــي فإنا نرى أنه لن يتوفق بعمله 
مادامت النفوس ليست صافية وليست متوافقة ومادامت 
استمرت املشاكل واستمر الصراع ومادامت تقدم املصالح 
اخلاصة واملناصب على مصلحة النادي وجماهيره. لقد 
ارتكبتم اكبر خطأ يوم ان أزحتم فوزي ابراهيم وسامي 
احلشاش، لقد غيرمت اربعة مدربني في سنة واحدة، كيف 

يتوافر االستقرار؟
ووجه الســودان كلمة اخيرة قائال: بودي ان أنتهز هذه 
املناسبة لتهنئة اسرة املرحوم عبداهلل مشاري الروضان 
على النجاح الكبير املستحق الذي حققته دورة الروضان 
الرمضانية بكرة القدم عروس الدورات الرمضانية وأقدمها 
في كل منطقة اخلليج والعالم العربي والتي باتت تضيف 
املزيد من النجاح عاما بعد عام واملزيد من عناصر التشويق 
واإلثارة واملنافسة والرفعة في املستوى من خالل حسن 
التنظيم واقتدار اإلدارة مما جعلها موضع اهتمام اقليمي 

وعربي ودولي.

صقر السودان

.. واألحمر لم ينجح في تخطي زاناكو


