
عماد غازي

استقر القادسية على تركيا إلقامة 
معسكره اخل��ارج��ي املقرر في النصف 
األخير من الشهر املقبل، ومن املقرر أن 
يغادر نائب رئيس جهاز الكرة سامي 
بويابس إلى هناك، خالل أيام، لترتيب 

كافة األمور قبل سفر بعثة األصفر.
وكانت إدارة القادسية اتفقت على 
معسكر في صربيا، قبل أن تتراجع بعد 

تقرير لبويابس.
وم���ن امل��ق��رر أن تنطلق ت��دري��ب��ات 
القادسية مطلع الشهر املقبل، حتت قيادة 

املدرب الكرواتي داليبور.
وفي سياق آخر ال يزال ملف التعاقد 
م��ع م��ح��ت��رف��ن ج���دد ي��ش��غ��ل جماهير 
األصفر، حيث لم يكشف القادسية حتى 
اآلن ع��ن أي حت��رك��ات م��ن أج��ل تدعيم 

صفوفه.
وت��خ��ش��ى جماهير األص��ف��ر تالشي 
حظوظ النادي في الظفر بصفقات من 
العيار الثقيل، بعكس حامل اللقب فريق 
ال��ك��وي��ت، ال���ذي حسم ملف احملترفن 
مبكرا، بالتعاقد مع البرازيلي فابيانو، 
وال���س���وري حميد م��ي��دو، ال���ى جانب 
اإليفواري جمعة سعيد، والسيراليوني 

العبو القادسيةمحمد كمارا.
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مستعد  مورينيو 
عاما   15 للبقاء 
م���������ع م����ان����ش����س����ت����ر 

15يونايتد

ري���ال م��دري��د لن 
يتعاقد مع بديل 
مل����ورات����ا ف���ي ح��ال 

14رحيله

سيرتفع ع���دد املنتخبات 
املنافسة في نهائيات كأس أمم 
افريقيا لكرة القدم إلى 24 فريقا 
وسيتغير ت��وق��ي��ت البطولة 
لتقام في يونيو ويوليو متوز 
لكن سيستمر اقامتها كل عامن 
طبقا لتوصيات ح��ول شكل 
البطولة طرحت خالل مؤمتر 

في املغرب أمس االربعاء.
ويجب أن ت��ص��ادق اللجنة 
التنفيذية ل��الحت��اد االفريقي 
على القرار لكن يتوقع أن يحدث 
ذلك بحلول الغد عندما تلتقي 

اللجنة في الرباط.
وج���اءت التوصيات خالل 
ورش��ة عمل ناقشت مستقبل 
اللعبة في القارة وشارك فيها 
معظم ق��ادة االحت��اد االفريقي 
وي��ت��وق��ع أن ي��ت��م التصديق 

عليها.
وبسبب إقامة البطولة كل 
عامن في شهر يناير كانون 
ال��ث��ان��ي ي��ت��ع��رض ال��الع��ب��ون 
ال��ب��ارزون مبسابقات ال��دوري 
ال��ك��ب��رى ف��ي أوروب����ا لضغط 
ش��دي��د ب��ن الرغبة ف��ي متثيل 
بالدهم ومواصلة االلتزام مع 

األندية التي يلعبون بها نظرا 
النها تقام في منتصف املوسم 

في أوروبا.
ويأتي زيادة عدد املنتخبات 
بعد توسيع بطولة أوروب���ا 
التي ق��ال خ��ب��راء أف��ارق��ة انها 

اثبتت جناحها.
وق��ال أماجو بينوك رئيس 
احت��اد ك��رة القدم في نيجيريا 
»من وجهة نظر رياضية فان 
هذه التغييرات ستمنح العبي 
ك���رة ال��ق��دم ف��رص��ا أك��ب��ر عبر 
القارة. ستزيد ايرادات االحتاد 
االف��ري��ق��ي وميكننا مضاعفة 
دخ��ل��ن��ا. س��ت��دف��ع امل��س��ؤول��ن 
إل��ى امل��زي��د م��ن تطوير البنية 

التحتية«.

حجر زاوية
لكن البطولة لن تقام كل أربع 
سنوات كما يحدث في أوروبا 
الن ايراداتها تبقى حجر زاوية 

في دخل االحتاد االفريقي.
ك��م��ا ت��وف��ر ف��رص��ة ج��ي��دة 
لالحتادات االفريقية الصغيرة 
وال��ف��ق��ي��رة خل��وض مباريات 

رس���م���ي���ة ف����ي ال��ت��ص��ف��ي��ات 
يحتاجون اليها.

وأوصى املؤمتر كذلك بتبني 
معايير أكثر صرامة مع املالعب 
التي تستضيف النهائيات حيث 
ألزمت الدول التي ستستضيف 
البطولة مستقبال ب��ض��رورة 
اثبات وجود بنية حتتية قوية 
خ��اص��ة فيما يتعلق بحالة 
عشب املالعب والفنادق وأماكن 

تدريب الفرق.
وكانت هذه من املشاكل التي 
ثار جدل حولها في نسخ سابقة 

من كأس االمم.
لكن مقترح زيادة املنتخبات 
ف��ي النهائيات ق��وب��ل ببعض 

املعارضة.
وق��ال جوزيف انطوان بيل 
ح���ارس ال��ك��ام��ي��رون السابق 
وه��و واح��د م��ن أكثر م��ن 200 
ش��خ��ص��ي��ة ك���روي���ة اف��ري��ق��ي��ة 
شاركت في املؤمتر »هذا املقترح 
سيجعل استضافة البطولة 
في املستقبل تقتصر على عدد 
قليل م��ن ال����دول االف��ري��ق��ي��ة« 
نظرا لالمكانيات الكبيرة التي 

سيحتاجونها لتنظيم احلدث.

24 فريقا وإقامتها في الصيف  بدال من الشتاء زيادة عدد منتخبات كأس أمم أفريقيا إلى 

أحمد أحمد رئيس االحتاد األفريقي لكرة القدم متحدثا بحضور انفانتينو

 القادسية يستقر على تركيا إلقامة معسكره التدريبي
رسميا الفحيحيل يعلن 
ضم الليبي معتز املهدي

أكد رئيس الفحيحيل حمد خالد الدبوس، انضمام املهاجم الليبي 
معتز املهدي لصفوف فريق كرة القدم بالنادي.

وق��ال ال��دب��وس عبر صفحته على موقع التواصل االجتماعي 
»تويتر«: »احلمد الله، الالعب الليبي معتز املهدي، فحالوي«.

كما نشر رئيس نادي الفحيحل الكويتي صورة لعقد الالعب مع 
الفريق.

وكان وكيل الالعب عبد احلفيظ العقوري، أكد أن الالعب انضم 
بشكل رسمي لصفوف النادي الكويتي، إال أن إدارة أهلي بنغازي نفت 

في بيان لها، إمتام الصفقة.
ويعتبر معتز املهدي من الالعبن أصحاب اخلبرة، وسبق أن مثل 
املنتخب الليبي، وشارك معه في حتقيق لقب أمم افريقيا للمحلين، 
كما قدم مستوى متميزا مع أهلي بنغازي في دوري أبطال أفريقيا 

.2014

الهاجري والرشيدي يخوضان فترة 
اختبار مع ليغانيس اإلسباني

واف��ق ن��ادي الفحيحيل، على طلب طالب ن��ادي ليجانيس 
اإلسباني، بخضوع سالم الهاجري، وف��واز الرشيدي، لفترة 

اختبار في النادي، خالل الفترة املقبلة.
وكان الفريق اإلسباني، قد خاطب الفحيحيل بصورة رسمية، 

من أجل هذا األمر، وكيل الالعبن عبدالله ضيدان.
ويعد خالد الرشيدي، حارس الساملية احلالي، إلى جانب بدر 
املطوع ، أشهر من خاضوا جتارب سابقة مع نوتنجهام فورست 
اإلجنليزي، وماالجا اإلسباني، إال أنهما لم ينجحا في احلصول 

على فرصة االحتراف اخلارجي.
وسيكون احتراف الهاجري والرشيدي، في حال جتاوزهما 

فترة االختبار بنجاح، حدثا تاريخيا، لكرة القدم الكويتية.
جدير بالذكر أن الكرة الكويتية، تعاني من اإليقاف منذ أكتوبر 
2015، وتشهد الفترة األخيرة محاالوت من أجل رفع االيقاف، 
السيما بعد تعديل بعض القوانن التي كانت موضع خالف مع 

املنظمات الدولية.

مدرب وست بروميتش: أنتظر تأقلم 
حجازي مع الكرة اإلجنليزية

وصف م��درب وست بروميتش، توني بوليس، التعاقد مع 
املصري أحمد حجازي بالصفقة املثالية.

وق��ال بوليس: »صفقة رائعة للفريق ستمنحنا الفرصة 
للوقوف على مدى تأقلمه مع الدوري اإلجنليزي.. ميكننا التعاقد 
معه بشكل دائم لو أردنا ذلك.. ال أريد أن أضع مزيدا من الضغوط 
عليه.. تابعناه لفترة طويلة وجنحنا في إنهاء الصفقة كما نريد«.
وأض��اف: »لم نرد التعاقد معه بشكل نهائي حاليا ألننا ال 
نعرف مدى تأقلمه مع الكرة اإلجنليزية والعادات وقيم احلياة 
في إجنلترا، وكذلك شخصيته التي قد تؤثر على أدائه، لذلك أرى 
أننا جنحنا في إمتام صفقة مثالية ال تتوافر لنا في الكثير من 

األحيان«.

اجلوهرة املشعة األقرب 
الستضافة السوبر املصري

أكد ثروت سويلم، املدير التنفيذي الحتاد كرة القدم املصري، 
أن الشركة الراعية لم تستقر نهائيا على امللعب الذي سيحتضن 

مباراة السوبر احمللي املقبلة.
وأض��اف سويلم في تصريحات صحفية، أمس األربعاء، أن 
ملعب اجلوهرة املشعة بجدة يعد أق��رب اإلس��ت��ادات املرشحة 

الستضافة السوبر.
وأشار املدير التنفيذي الحتاد كرة القدم، أن الشركة الراعية، 

ستحدد ملعب املباراة خالل األيام املقبلة.
جدير بالذكر، أنه مت حتديد الطرف األول في مباراة السوبر، 
وهو النادي األهلي الفائز بالدوري، فيما لم تنته بطولة الكأس 

حتى اآلن.

البطولة العربية: الهالل 
ب�»الصف الثاني« عينه 

على اللقب
رفض الهالل السعودي لكرة القدم الغياب عن النسخة 
اجلديدة من البطولة العربية، لكنه قرر املشاركة بفريقه 
األوملبي إلنشغال الفريق األول في معسكره احلالي بالنمسا، 
استعدادا النطالق الدوري احمللي، واستئناف مشواره في 

دوري أبطال آسيا.
ورغم املشاركة بالفريق الثاني، إال أن الهالل يرغب في 
الفوز بالبطولة التي يخوض منافستها ضمن املجموعة 
الثالثة التي تضم الترجي التونسي، املريخ السوداني، 

ونفط الوسط العراقي.
واختار مدرب الفريق، األرجنتيني خوان براون، خوض 
معسكر في مدينة اإلسماعيلية عند حضوره إلى مصر، وأدى 
بالفعل مباراة ودي��ة مطلع األسبوع اجل��اري أم��ام منتخب 

اإلسماعيلية حسمها بالفوز 0-2.
ويسعى امل���درب األرجنتيني لالستفادة م��ن مباريات 
البطولة العربية في جتهيز الالعبن الشباب لالنضمام 

للفريق األول.

رسميا.. أهلي جدة يدعم 
صفوفه بالبرازيلي كالودميير 

من كلوب بروج البلجيكي
أعلن ن��ادي أهلي جدة السعودي عن تعاقده رسميا مع 
العب الوسط البرازيلي كالودميير دي سوزا ملوسمن، قادما 

من كلوب بروج البلجيكي.
وأكد النادي في بيان رسمي أن الالعب سيلتحق مبعسكر 

الفريق في النمسا خالل اليومن املقبلن.
ول��م يعلن األه��ل��ي ع��ن قيمة العبه اجل��دي��د، فيما أك��دت 
مصادر صحافية سعودية أن النادي دفع 4 مالين يورو 

للنادي البلجيكي.
وكالودميير هو احملترف الرابع في صفوف األهلي، إلى 
جانب السوري عمر السومة، واملصري محمد عبدالشافي، 

واليوناني فيتفازيدس. 

نادي الصم يشكر املساهمني برفع تعليق 
عضوية الكويت  

أع��رب رئيس وف��د النادي 
ال��ك��وي��ت��ي ال��ري��اض��ي للصم 
امل��ش��ارك ف��ي م��ؤمت��ر اللجنة 
األوملبية الدولية للصم عيدان 
السهلي ال��ث��الث��اء ع��ن شكره 
جلميع م��ن س��اه��م ف��ي رف��ع 
تعليق عضوية الكويت في 

االحتاد الدولي للصم.
وق��ال السهلي في تصريح 
ل� »كونا« ان مشاركة الكويت 
بهذا امل��ؤمت��ر تأتي بعد رفع 
االيقاف املوقع كعقوبة على 
الكويت من قبل احت��اد آسيا 
والباسفيك الرياضي للصم 

عام 2008.
وأش���ار ال��ى اجل��ه��ود التي 
بذلها رئيس وأعضاء مجلس 
ادارة ال��ن��ادي لرفع االيقاف 
عن الكويت معتبرا ان املؤمتر 
الذي ضم 168 دولة يعد مهما 
لكل الصم األعضاء باللجنة 

األوملبية الدولية.
وذك��ر السهلي ان املؤمتر 
ب��ح��ث ال��ع��دي��د م��ن القضايا 
وغيرها التي تهم فئة الصم 
على مستوى ال��دول متطلعا 
الى مشاركة الكويت الدائمة 

في املؤمترات املقبلة.
وضم الوفد الكويتي أيضا 

رئيس جلنة العالقات العامة 
واالع�����الم ب��ال��ن��ادي ن��اص��ر 
ال��ق��الف وع��ض��و سكرتارية 
م��ن��ظ��م��ة امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة 
باالحتاد الدولي للصم جابر 

الكندري.

وانطلقت األل��ع��اب األوملبية 
الصيفية للصم ال 23 في مدينة 
)س��ام��س��ون( بشمالي تركيا 
مبشاركة ثالثة آالف رياضي 

ميثلون 97 دولة.
وك��ان��ت أول بطولة للصم 

انطلقت في العاصمة الفرنسية 
باريس في عام 1924 وتتصدر 
ال��والي��ات املتحدة قائمة ال��دول 
احلاصلة على امليداليات بتلك 
البطولة برصيد 987 ميدالية 

منها 350 ذهبية.

سموحة يواجه األهلي في نصف نهائي كأس مصر
تأهل سموحة إل��ى نصف نهائي بطولة 
كأس مصر لكرة القدم، عقب فوزه على مصر 
للمقاصة 1-0، في املباراة التي أقيمت بينهما 

في ختام مباريات ربع النهائي.
وانتهى الوقت األصلي بالتعادل 0-0، 

ليخوض الفريقان شوطن إضافين.
واس��ت��ط��اع م��ح��م��ود ع���زت إح����راز ه��دف 
سموحة وامل��ب��اراة الوحيد من ضربة رأس 
في الدقيقة 6 من الشوط االضافي األول، بعد 

ركلة ركنية نفذها أحمد نبيل )مانغا(.

وسيلتقي سموحة مع االهلي بطل الدوري 
في أغسطس املقبل ضمن منافسات ال��دور 
نصف النهائي، بينما سيواجه الزمالك 
منافسه املصري البورسعيدي في املباراة 

الثانية بالدور ذاته. 

رئيس وأعضاء وفد النادي الكويتي الرياضي للصم املشارك في مؤمتر اللجنة األوملبية للصم في تركيا
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