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إثارة وترقب في انطالق دوري «زين».. االستثنائيإثارة وترقب في انطالق دوري «زين».. االستثنائي

مدربو الفرق.. مدربو الفرق.. 
إبراهيم ورادان األبرز.. واالستقرار سيد املوقف

ناصر العنزي

يترقب عشــاق الكرة الكويتية انطالق مسابقة دوري 
«زين» املمتاز لكرة القدم للموسم الرياضي «٢٠٢٢-٢٠٢٣» 
في نسخته الـ ٦١ «االستثنائية» مساء اليوم بإقامة مباراتني، 
جتمــع األولى العربي مع النصــر على ملعب علي صباح 
السالم بجليب الشيوخ، فيما يستضيف في الثانية الساملية 
علــى ملعبه التضامن فــي بداية التنافس بني فرق املمتاز 

في أولى مسابقات املوسم اجلديد.
ويشارك في الدوري املمتاز ١٠ فرق، تتنافس فيما بينها 
للحصــول على اللقــب، ويهبط فريقــان للدرجة األولى، 
ويحمــل الكويت لقب النســخة األخيرة املوســم املاضي 
بفــارق مريح عن كاظمة الثاني والعربي ثالثا، فيما هبط 
اليرموك والشــباب ملصاف الدرجــة األولى وحل مكانهما 

الساحل واجلهراء في املوسم احلالي.
وتقــام املســابقة وفق نظام جديد حيــث تلعب الفرق 
العشرة الدوري ذهابا وإيابا، ثم تقسم الفرق الى مجموعتني 
وينتقل كل فريق ملجموعته بكامل نقاطه وتضم املجموعة 
األولى الفرق الستة األولى، والثانية تضم أصحاب املراكز 
من الســابع للعاشر، حيث يقام بني فرق املجموعة األولى 
دوري مــن دورين ويفوز صاحب املركز االول باللقب، أما 
فــرق املجموعة الثانية فتلعــب دوري من دورين ويهبط 

للدرجة االولى التاسع والعاشر.
وقد أحسنت الفرق استعدادها للموسم اجلديد بإقامة 
معســكرات خارجية ودعمت صفوفهــا بعناصر محترفة 
جديدة أجنبية ومحلية، كما أجرت عدد من الفرق تغييرات 

فــي اجلهاز الفني بالتعاقد مــع مدربني جدد في طليعتهم 
حامل اللقب الكويت الذي تعاقد مع مدربه السابق الكرواتي 

رادان غاسانني بعد رحيل التونسي نبيل معلول.
وفــي مباراتــي اليــوم فــإن األخضــر يدخــل كعادته 
مرشحا للقب بعدما استعاد الظفر بالبطوالت في املواسم 
الثالثة املاضية يدعمه جمهور غفير يســانده في شــدته 
وفرحته، ويقود العربي مدربه اجلديد املقدوني يوغسالف 
ترينشوفســكي خلفا للكرواتي انتي ميشا الذي حقق مع 
العربي الدوري وكأسي سمو ولي العهد والسوبر في مواسم 

مختلفة وأوجد فريقا متماسكا بعناصر واعدة.
وقد استعد األخضر مبعسكر خارجي في تونس خاض 

خالله مباريات عادت بالفائدة الفنية على الالعبني.
أما النصر فقد جاء في املركز السادس في املوسم املاضي 
بإشراف مدربه الوطني محمد املشعان بعدما أحسن في قيادة 
فريقه وحقق نتائج الفتة أبقته في موضع األمان، وتضم 
صفوف «العنابي» عناصر شبابية جيدة مدعمة بعناصر 

أجنبية أبرزهم املهاجم النيجيري دينيس سيسوجه.
وفي املباراة الثانية فإن الســاملية والتضامن يسعيان 
للحصول على أول ٣ نقاط نحو منافسة طويلة، والسماوي 
بقيادة مدربه محمد إبراهيم أكمل استعداده للموسم احلالي 
وخاض عدة مباريــات جتريبية اطمأن من خاللها املدرب 
على جاهزية العبيه، وقد دعم صفوفه باملهاجمني العراقي 

أسو رستم والكولومبي كارلوس ريفاس.
فيما يشرف على التضامن مدربه الوطني جمال القبندي 
بعناصر محترفة جديدة، وجاء التضامن ثامنا في املوسم 

املاضي بعدما جنا من الهبوط في اجلوالت األخيرة.

الشاهني: ٢٥٠ ألف دينار إجمالي جوائز «املمتاز» و«األولى»
مبارك اخلالدي

قــال رئيس احتــاد كــرة القدم 
عبداهللا الشاهني إنني كمواطن كويتي 
ومهتم بالشــأن الرياضي يحزنني 
ان نشهد انطالق الدوري املمتاز في 
نســخته رقم ٦١ والكــرة الكويتية 
متر بحالة ال تســر، إذ لم نشهد أي 
إجناز خالل السنوات الـ ١٠ األخيرة. 
وما يؤيد وجهة نظري هو تأكيدات 
«فيفا» ان االحتاد الكويتي لكرة القدم 
ال يحمل اي فلسفة واضحة للتطوير 
وهذا ما تبنته االستراتيجية والرؤية 

اجلديدة لالحتاد.
جــاء ذلك خالل لقاء مع برنامج 
«بني الشوطني» أول من امس. ورد 
الشــاهني علــى كثير من األســئلة 
التي تــراود اجلماهيــر الكويتية، 

يحيى حميدان 

فضلــت أغلب أنديتنــا احلفاظ على 
االستقرار الفني خالل فترة الصيف بعدما 
جددت ٦ أندية ثقتها في مدربيها، وهي: 
القادسية، والساملية، وكاظمة، والنصر، 
والساحل، واجلهراء، فيما اختارت أندية 
الكويت، والعربي، والفحيحيل والتضامن 
التعاقــد مــع مدربني جدد قبــل انطالق 
املوســم اجلديد اليوم عبر اقامة دوري 
«زين» املمتاز.  وتتســاوى الكفتان بني 
عدد املدربني الوطنيني واألجانب بواقع ٥

لكل جانب. ويتفوق املدربان محمد ابراهيم 
(الســاملية) والكرواتي رادان غاســانني 
(الكويــت) مــن ناحية الســيرة الذاتية 
واأللقاب على باقي املدربني الذين لم يحقق 
الكثير منهم أي بطولة، فيما حقق البقية 
بطولة واحدة فقط لكل منهم على أقصى 
تقدير. وميتلــك إبراهيم ٢٦ لقبا حققها 
كمدرب مع ناديي القادســية والكويت، 
وتنتظر منه إدارة «السماوي» الكثير في 
املوسم اجلديد لتحقيق آمالها في احلصول 
على األلقاب رغم وجود الفريق كمنافس 
صعب على املراكز املتقدمة في املواسم 
األخيرة. وتظفر مسيرة «اخلبير في الكرة 
اخلليجية» رادان بـــ١٥ بطولة نالها مع 
أندية الكويت، الذي سبق أن قاده في ٣

مواسم من ٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٨، والقادسية، 
واحملــرق والرفــاع البحرينيني. ويبدو 
أن «األبيض» جلأ إلى رادان (٥٨ ســنة) 
الستعادة بريق الفريق الفني من ناحية 
املستوى والريادة على صعيد البطوالت 
احمللية. ووضعت إدارة القادسية كامل 
ثقتها في املدرب الوطني الشــاب ناصر 
الشــطي، حيــث تقع علــى كاهله مهمة 
إعــادة «األصفر» إلى طريــق البطوالت 
التي حاد عنها في املواسم الثالثة األخيرة، 
وهو مطالب بعمل كبير خللق التجانس 
الالزم بــني عناصر الفريق القدســاوي 
بعدما اســتقطب النادي ١٢ العبا جديدا 
بني محلي وأجنبي، لذلك حرص الشطي 
على خوض ٨ مباريات جتريبية في فترة 
االعداد لتفادي معضلة فقدان التفاهم بني 
العبيه. في حــني، اجتهت إدارة العربي 
الى اسم جديد يخوض االختبار األول له 
على صعيد بطوالت الكبار وهو املقدوني 
الشمالي يوغوسالف ترينشوفيسكي (٤٥

سنة)، وجرى تصعيده من تدريب فريق 
فئة الشــباب (حتت ٢١ ســنة) بالنادي 
«األخضر». وحافظت إدارة كاظمة على 
مدربها الصربي زيلكو ماركوف (٤٥ سنة) 
بعدما حقق لقب كأس ســمو األمير في 
ختام املوسم املاضي، وهو ميتلك خبرة 
جيدة في اخلليج بعد ما درب في البحرين 

وقطــر وعمان والكويــت ايضا لقيادته 
التضامن في موسم ٢٠٢٠/٢٠١٩. 

وجلأت إدارة الفحيحيل لنجم كبير 
كالعب يبدأ خطواته األولى مدربا، وهو 
الســوري فراس اخلطيب (٣٩ ســنة)، 
وأســند التضامن مهمــة تدريب الفريق 
الى املدرب جمال القبندي وهو غير غريب 

على «العنيد». 
ويعد مدرب النصر محمد املشعان 
مــن املدربني املميزيــن في املالعب 
الكويتية بعدما حصل على سمعة 
طيبة لقيادته اجلهراء والساملية 
في وقت ســابق، قبــل أن يدرب 
«العنابي» في منتصف املوســم 
املاضــي وحظي عملــه بإعجاب 
الكثيــر. وجدد الصاعــدان الى 
الســاحل  األضــواء»  «دوري 

واجلهــراء بطــل دوري الدرجــة 
األولى في املوســم املاضي ثقتهما 

فــي مدربيهما محمــد دهيليس في 
«أبناء أبو حليفة» واملغمور السلوڤيني 
ساندي سيدينوفسكي (٥٩ سنة) في 
«أبنــاء القصر األحمر»، وهذا األخير 
كانــت أولــى جتاربه مدربــا مع ذات 
الفريق في املوسم املاضي بعدما قاد 
فرق الشباب واألكادمييات في بلده 
سلوڤينيا والكويت في وقت سابق.

العاملني السابقني في بنك الكويت 
الصناعــي والعديد من الشــركات 
االســتثمارية فضال عن تعامله مع 
العديــد مــن األســواق العاملية في 
أميركا وآسيا ودول اخلليج ومصر. 
وأضاف الشاهني أنني قدمت نفسي 
ألعضاء اجلمعية العمومية لالحتاد 
حامــال ثقافة جديــدة وفكرا جديدا 
منطلقــا كون العمــل باالحتاد يعد 
خدمة وطنية وكلنا حتت علم واحد، 
ومســتندا إلى رؤية واستراتيجية 
محددة القت القبول واالستحسان 
لــدى أعضــاء اجلمعيــة العمومية 
وعلية متت تزكيتي كرئيس لالحتاد. 
وذكر ان االحتاد لديه تصور وقرار 
بفكــرة التجديد الكامــل للمنتخب 
األول وال تواجد لالعبني كبار السن، 
مشــيرا إلى انه لــم يندم على قرار 

األولى فسيحصل على ٣٠ ألف دينار 
والوصيف ٢٠ ألفا.

وعــن جلنــة التحكيــم، حتدث 
الشــاهني عن تطبيــق التحديثات 
األخيــرة فــي قانــون التحكيم في 
املوســم اجلديد ومنهــا تقنية خط 
التسلل، كما قررنا منع احلكام من 
حضور املناسبات االجتماعية التي 
لها عالقة بالشــخصيات الرياضية 
وعدم التعليــق على أي مباراة من 
خالل وســائل التواصل االجتماعي 
وأيضــا االمتنــاع عــن الظهور في 
البرامج الرياضية نهائيا، أما الذي 
يريد من األندية االســتعانة بحكام 
أجانب مــن اخلــارج فعليه حتمل 
التكاليف املالية «حكم الساحة وحكم 

الڤار» وإبالغ االحتاد 
قبلها بـ ٣ أسابيع.

فســخ التعاقد مع مــدرب املنتخب 
األوملبي البرازيلي كامبوس، وذلك 
للمصلحــة العامة وإســناد املهمة 
للمدرب الوطني عبدالعزيز حمادة، 
الفتا إلى االستعانة واالستفادة من 
التجربــة اخلليجية في التعاقد مع 

املدربني األجانب.
وحول األمور اخلاصة بالبطوالت 
احمللية، أكد الشاهني ان هناك الكثير 
من األمور والقرارات، مشيرا الى ان 
أسعار تذاكر املباريات هو شأن خاص 
باألندية ولن يتدخل االحتاد في ذلك، 
أما مباريات كأس سمو األمير وكأس 
سمو ولي العهد فستقام على ستاد 
جابر الدولي. وأوضح الشاهني ان 
مكافأة بطل الدوري املمتاز ستكون 
١٠٠ ألف دينــار، واملركز الثاني ٦٠

ألفا، والثالث ٤٠ ألفا، أما بطل الدرجة 

جتديد كامل للمنتخب األول وال تواجد لالعبني الكبار .. وتطبيق تقنية خط التسلل.. ومنع احلكام من حضور املناسبات االجتماعية

عبداهللا الشاهني

موضحــا موقفه وموقــف االحتاد 
منهــا بــكل شــفافية ووضــوح، 
وقدم الشــاهني بطاقته التعريفية 
للجماهير الكويتية، مشيرا إلى انه 
من مدرســة االســتثمار كونه أحد 

القادسية يفتقد سورو
ويسجل البوص

مؤمتر صحافي بعد كل مباراة
قرر احتــاد الكــرة إقامة مؤمتر 
صحافي بعد كل مباراة في دوري زين 
املمتــاز، على أن يحضره مدرب كل 
فريق، وهو إجراء جديد في «دورينا»، 
يأتي متاشــيا مــع االســتراتيجية 
اجلديدة لالحتاد بــأن يكون العمل 

في البطوالت بطريقة احترافية.

عبدالعزيز جاسم

أعلن نادي القادسية عن خضوع املهاجم العاجي مامادو 
سورو لعملية جراحية في الغضروف، وذلك بعد تأكيد إصابته 
في آخر مباراة باملعســكر التدريبي الذي أقيم في القاهرة، 
ما يعني غياب سورو فترة ال تقل عن شهر، وبالتالي عدم 
مشــاركته على أقل تقدير في ٤ جــوالت من بطولة دوري 
زين املمتاز. إلى ذلك، قامت إدارة النادي بقيد العب الوسط 
ســلمان البوص في كشــوفات الفريق األول ليصبح قادرا 
على املشــاركة في مواجهة الســاحل غدا ببطولة الدوري، 
فيما ينتظر اجلهازان اإلداري والفني إنهاء موضوع تسجيل 

املهاجم نايف زويد خالل اليومني املقبلني.

مدربو ومحترفو  الفرق ملوسم « ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣»

الكويت
كرواتيمدربرادان غاسانني
مغربيوسطمهدي برحمة
عمانيوسطأرشد العلوي
عراقيوسطشيركو كرمي

تونسيمهاجمطه ياسني اخلنيسي
مدغشقرمهاجمكارلوس أندريا

كاظمة
صربيمدربزيلكو ماركوف
جزائريمدافععماد الدين عزي

سويديمدافعميشيل ميالد
أردنيوسطأحمد عرسان
إسبانيوسطجاي دميبلي
نيجيريمهاجممايكل أومو

العربي
مقدونيمدربيوغسالف ترينشوفسكي

جزائريمدافعطارق بو عبطة
ليبيوسطمحمد الصولة

ليبيوسطالسنوسي الهادي
عاجيمهاجمالمني دياكيتي
نيجيريمهاجمكينجسلي ايدو

الساملية
وطنيمدربمحمد إبراهيم
برازيليمدافعأليكس ليما
غامبيمدافعساجن بيير
عراقيمهاجماسو رستم

كولومبيمهاجمكارلوس ريفاس
عاجيمهاجمجمعة سعيد

القادسية
وطنيمدربناصر الشطي
بوركينيمدافعباتريك مالو

األلبانيمدافعلورانس تراشي
أردنيوسطعدي الصيفي

عاجيمهاجمسيدريك هنري
عاجيمهاجممامادو سورو

النصر
وطنيمدربمحمد املشعان

عاجيمدافعأدو روبن
سوريمدافععمرو ميداني
برازيليوسطجونيور تاكو

برازيليمهاجمفرانسيسكو توريس
نيجيريمهاجمدينيس سيسوجه

الفحيحيل
سوريمدربفراس اخلطيب
سوريمدافععبداهللا الشامي
برازيليمدافعجوليو سيزار
برازيليوسطلويز فرنانديز

كونغوليوسطفابريس نيغوما
تونسيمهاجميوسف بن سودة

التضامن
وطنيمدربجمال القبندي

غانيمدافعصامويل سارفو
نيجيريوسطموسيس اوركوما
هولنديوسطروليني نوناتو
ماليمهاجمأبوبكر ديارا
نيجيريمهاجمتوني ايدجو

اجلهراء
سلوفينيمدربساندي سيدينوفسكي
بوسنيمدافعاينيس بوسيفيتش

عاجيمدافعكوفي ماريوس
تونسيوسطعمرو زكري
غانيمهاجمايزاكا ابودو

برازيليمهاجمرودريغو يوري

الساحل
وطنيمدربمحمد دهيليس

برازيليمهاجمجيوفاني دينيز سيلفا
فرنسيمدافعطارق عجون

تونسيمدافعحمزة بن عبدة
برازيليوسطليوناردو دا سيلفا

عمانيوسطحمد احلبسي

مباراتا اليوم

القناةالتوقيتامللعبالفريقان

علي صباح النصر - العربي
كويت ٦:٥٠السالم

سبورت

كويت ٩:١٠ثامرالساملية- التضامن
سبورت


