
أصبح امل��داف��ع فهد الهاجري، 
ث���ال���ث الع����ب ك��وي��ت��ي، ي��رت��دي 
شعار فريق االت��ف��اق السعودي، 
بعد توقيعه على عقد اإلع��ارة من 

الكويت الكويتي.
وُينتظر أن يرممِّ الهاجري، 25 
عاما، دفاعات »ف��ارس الدهناء«، 
ال��ذي تلقى م��رم��اه 45 ه��دف��ا، في 
دوري جميل امل��وس��م امل��اض��ي، 
واحتل املركز الرابع من حيث أسوأ 

دفاعات البطولة.
وعلى ال��رغ��م م��ن ع��دم النجاح 
الذي صادف احملترفني الكويتيني 
م��ع االت��ف��اق، إال أن إدارة النادي 
الشرقاوي ق��ررت خ��وض جتربة 
ثالثة، وفي مخيلتها حتقيق نتيجة 

مغايرة للتجربتني املاضيتني.

لهيب
ال��ت��ج��رب��ة األول����ى ك��ان��ت ع��ام 
1999، عندما تعاقد االتفاق مع 
النجم الكويتي الشهير فرج لهيب، 
معارا من الكويت، بعد منافسة مع 

نادي العني اإلماراتي.
ول��م ينجح امل��ه��اج��م الكويتي 
الدولي مع االتفاق على اإلط��اق، 
ورح��ل بعد م��رور شهرين فقط، 
دون أن ي��ت��رك أي بصمة ُيكن 

تذكره من خالها.
وأرج��ع لهيب فشل جتربته في 
االتفاق حينذاك، إلى الكولومبي 
س��ي��زار ج��ارس��ي��ا امل��دي��ر الفني 
للفريق، كونه لم يستطع توظيف 

إمكاناته وموهبته بشكل إيجابي.
وقال لهيب آنذاك: »لست الاعب 

الوحيد الذي لديه مشاكل مع هذا 
املدرب، لكني حتدثت ألنني أكثرهم 
شجاعة، األجواء في النادي جيدة 

لكنها غير كافية«.

الطاهر
انتظر االتفاقيون 10 سنوات 
كاملة، حتى شاهدوا العبا كويتيا 
آخر يرتدي قميص فريقهم، وهو 
امل��داف��ع ال��دول��ي يعقوب الطاهر، 

معارا من الكويت الكويتي أيضا.
وجاء تعاقد االتفاق مع الطاهر، 
في منتصف موسم 2008/ 2009، 

بعد تألقه في خليجي 19 بعمان.
استمر تعاقد االتفاق مع الطاهر 
يومني فقط، ألغت بعدهما إدارة 
عبد العزيز الدوسري التعاقد معه، 
بسبب رفضه من قبل الروماني 
أندوني املدير الفني للفريق، للعبه 
كظهير أين، وهو نفس مركز راشد 

الرهيب جنم الفريق.
كما ذك��رت التقارير الصحفية 
وقتها أنَّ الدوسري تراجع عن ضم 
الطاهر، بسبب تأخر إدارة الكويت 
ف��ي إرس���ال األورق اخل��اص��ة به، 
ليستبدله وقتها بالاعب السوري 

مهند إبراهيم.

الهاجري يشكر الكويت 
وثمن الهاجري العب الكويت 
ال��س��اب��ق، وامل��ن��ت��ق��ل ح��دي��ث��ا إل��ى 
نادي االتفاق السعودي ملدة عام 
على سبيل اإلع��ارة، موقف ناديه 
ب��ال��س��م��اح ل���ه ب��خ��وض جت��رب��ة 

احتراف في الدوري السعودي.
وق��ال ال��ه��اج��ري على حسابه 
الشخصي ع��ب��ر »ان��س��ت��ج��رام«: 
»أشكر الرئيس الفخري لنادي 
ال��ك��وي��ت رئ��ي��س م��ج��ل��س األم��ة 
م��رزوق الغامن، ورئيس النادي 
عبدالعزيز امل����رزوق، وأع��ض��اء 
م��ج��ل��س إدارة ن����ادي ال��ك��وي��ت 
احمل��ت��رم��ني، وم��دي��ر ال��ك��رة ع��ادل 
عقلة، وجمهور الكويت على إتاحة 
الفرصة خلوض جتربة االحتراف 

في الدوري السعودي«.
كما شكر ال��ه��اج��ري ال��ذي بدأ 
حياته في نادي التضامن، وانتقل 
للساملية وم��ن ث��م إل��ى الكويت، 

مدير أعماله عبدالله اجلاسم.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ال��ه��اج��ري 
يعتبر م��ن أب���رز امل��داف��ع��ني في 
املاعب الكويتية خال السنوات 
األخيرة، وساهم مؤخرا في حصد 
نادي الكويت كل بطوالت املوسم 

املنقضي.
وكان نادي االتفاق السعودي 
قد أعلن مساء اإلثنني، تعاقده مع 
مدافع نادي الكويت فهد الهاجري، 
ملدة موسم واح��د بنظام اإلع��ارة، 
ليكون بذلك الصفقة األجنبية 

األولى للفريق.
وي��ع��د ال��ه��اج��ري، 25 ع��ام��ا، 
ال��ذي سبق ل��ه اللعب للتضامن 
والساملية، قبل أن يلتحق بنادي 
الكويت، أحد الركائز األساسية 

في تشكيلة املنتخب الكويتي.
ومن املقرر أن يلتحق الهاجري 
بتدريبات فريقه اجلديد، في بداية 
املرحة الثانية من إع��داد الفريق 

للموسم اجلديد، وقبل السفر إلى 
معسكر تركيا، ف��ي العاشر من 

شهر يوليو املقبل. 
وأب����دى ال��اع��ب ف��ي تصريح 
مل��وق��ع االت��ف��اق ع��ل��ى اإلن��ت��رن��ت، 
سعادته بإمتام الصفقة، معتبرا 
أن »االت��ف��اق أح��د أع��رق األن��دي��ة 
اخلليجية، وله شعبية كبيرة في 

الكويت«.

األنصاري نصيحة 
وق��دم الاعب فهد األنصاري، 
احمل���ت���رف ف���ي ص���ف���وف ف��ري��ق 
احتاد جدة، التهنئة ملواطنه فهد 
الهاجري، بعد انتقاله إلى نادي 

االتفاق السعودي.
ووج��ه األنصاري، رسالة إلى 
ال��ه��اج��ري، عبر ت��غ��ري��دة، خال 
ح��س��اب��ه اخل�����اص ع��ل��ى م��وق��ع 
التواصل تويتر، ق��ال فيها »كل 
التوفيق ألخي فهد الهاجري مع 
ناديه اجلديد االت��ف��اق، تستاهل 

كل خير«.
م��ن ج��ان��ب��ه، وج���ه ال��ه��اج��ري 
الشكر إلدارة وجماهير الكويت 
الكويتي، في رسالة نشرها على 

حسابه مبوقع تويتر.
وأوض��ح قائا »شكرا إلتاحة 
ال��ف��رص��ة ل���ي، خل���وض جت��رب��ة 
االحتراف في الدوري السعودي، 

مع نادي االتفاق«.
ج���دي���ر ب��ال��ذك��ر أن ال��اع��ب 
الهاجري يعتبر من أبرز املدافعني 
ف���ي امل���اع���ب ال��ك��وي��ت��ي��ة خ��ال 

فهد الهاجري قدم أداءا قويا املوسم املاضي مع األبيضالسنوات األخيرة.
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الهاجري مطالب مبحو  التجارب الفاشلة لبعض الاعبن في االتفاق السعودي

السومة: صورتي على غاف 
2018« مفبركة »فيفا 

نفى مهاجم ن��ادي أهلي جدة عمر السومة ما مت تداوله بأن 
صورته ستكون على غ��اف لعبة »فيفا 18« بنسخة الشرق 

األوسط.
وقال السومة إن ما يتداول »غير صحيح«، ولم يتواصل معه 

أحد حول ذلك، بحسب صحيفة »عكاظ« السعودية.
واعتبر السومة أن ما قيل في هذا املوضوع مجرد »شائعة« ال 

يعرف مصدرها.
ويتواجد السومة حاليا في دبي ملتابعة املرحلة األخيرة من 
عاجه، قبل العودة إلى جدة لانخراط في معسكر الفريق، الذي 

سينطلق مطلع يوليو املقبل.

وادي دجلة يودع احلضري 
قبل انضمامه للتعاون السعودي

قرر نادي وادي دجلة املصري إقامة احتفالية كبرى يودع بها 
حارس مرماه وحارس مصر األسطوري، عصام احلضري، قبل 

احترافه في نادي التعاون لعام واحد، اعتبارا من املوسم املقبل.
وأكد رئيس النادي املصري ماجد سامي، في تصريح صحافي، 
أن النادي بصدد إقامة احتفالية كبرى، وصفها بالطريقة العاملية 
لتوديع احل��ارس املخضرم، ف��ور إنهاء إج���راءات احترافه في 

صفوف التعاون.
وكان االحتاد السعودي لكرة القدم، برئاسة عادل عزت، سمح 
مؤخرا بعودة احلارس األجنبي للماعب السعودية، إلى جانب 

قرار بزيادة عدد احملترفني األجانب من 4 إلى 6 العبني.
وأك��د ماجد سامي أن احلضري )44 عاما(، يجب أن يرحل 
بطريقة تليق باسمه وتاريخه، خصوصا أنه يغادر من أجل 

االحتراف اخلارجي.
وأشار رئيس نادي وادي دجلة، إلى أنه سيسعى إلى إبرام 
عقد احتراف يليق باسم السد العالي، خصوصا أنه ما زال حارس 
مصر األول، وقهر عامل السن باإلصرار والعزية، وظهر ذلك 

خال تألقه في بطولة أم أفريقيا األخيرة مع »الفراعنة«. 

احتاد الكرة اإلماراتي يتجه لرفض 
»االستثناء« في »سقف الرواتب«

تتجه النية لدى احتاد الكرة اإلماراتي، لرفض كل مقترحات 
جلنة سقف رواتب الاعبني، برئاسة حميد الطاير، التي كانت 
رفعت تصوراتها اخلاصة بقيمة الرواتب املتعلقة بالشكل اجلديد 
لقانون سقف رواتب الاعبني احملترفني والهواة، وفق التكليف 
الصادر عن اجلمعية العمومية، خاصة في ملف االستثناء، 

املرفوض كاما، بحسب صحيفة االحتاد أمس الثاثاء.
وتواصل ع��ددا من األندية مع رئيس مجلس إدارة االحت��اد، 
مروان بن غليطة مبديا رفضه إلعادة »الثغرة نفسها« القدية 
في قانون سقف روات��ب الاعبني، قبل تغييره، والتي سمحت 
باختراقات واسعة للسقف وع��دم تقييد ملزم لألندية، عند 
إبرامها لتعاقداتها، وتتعلق بالسماح باستثناء 3 العبني من 
سقف الرواتب، بحيث يكون لدى النادي احلق في التعاقد مع 
3 العبني بأي مبلغ أو رقم، دون تقييد بفئة معينة من الفئات 
املالية احملددة في جدول سقف الرواتب املقترح في شكله اجلديد، 
ويرى أصحاب الرأي املعارض ملقترح »جلنة السقف«، أن وجود 
استثناء من شأنه أن يحول القانون، لقاعدة يتم اختراقها وعدم 

احترامها وبشكل مستمر كما حدث في املواسم السابقة.
وكانت اللجنة رفعت مقترحاتها قبل أسبوع، إلى األمانة 
العامة الحتاد الكرة، والتي قامت بدورها بتحويلها لألندية، 
سواء الهواة أو احملترفني، إلبداء الرأي النهائي بشأنها في مدة 
محددة وهي قبل 2 يوليو املقبل، حتى يتم اعتمادها رسميا قبل 

فتح باب القيد الصيفي للموسم اجلديد.
فيما لن يكون رفض األندية، هو العقبة أمام تطبيق مقترح 
اللجنة بشأن وضع عدد 3 العبني مستثنني من سقف الرواتب، 
حيث أف��ادت املتابعات أن اللجنة العليا للرقابة املالية، كانت 
اتفقت خال اجتماعاتها السابقة، بضرورة وقف أي استثناء من 
قانون السقف، وتوحيد جميع العقود، مبا يسهل عملية الرقابة 
على التعاقدات، ويتيح الفرصة للسيطرة على سوق االنتقاالت، 
التي باتت أكثر انفاتا في ظل امل��زاي��دات املالية بني األندية، 

واملضاربات على أسعار الاعبني.

الرشيدي ينتظر الهال السعودي
كشف وكيل الاعبني، عبد الله اجلاسم، عن عرض رسمي من 

الرائد السعودي لضم احلارس الدولي الكويتي، خالد الرشيدي.
وقال اجلاسم ملقربني منه إن العرض السعودي ال يليق باسم 

احلارس، ما يستدعي إعادة النظر من الرائد.
ويرتبط الرشيدي بعقد ممتد ملوسم آخر مع الساملية الكويتي، 
الذي واجه معه بعض العقبات في املوسم املاضي، متثلت في 
تأخر حصوله على مستحقاته املالية، لكن الاعب نادرا ما غاب 

عن املباريات الرسمية.
وبحسب مصادر مقربة من احل��ارس الكويتي، فإنه ينتظر 
عرضا سعوديا أفضل، السيما بعدما تردد عن رغبة الهال في 
التعاقد معه، في حال لم تنجح مفاوضاته مع احلارس العماني، 

علي احلبسي.
جدير بالذكر أن أكثر من حارس كويتي بدأوا البحث مؤخرا عن 
عروض سعودية، لتحقيق االستفادة املالية والفنية، وذلك بعد 

سماح االحتاد السعودي لكرة القدم بالتعاقد مع حراس أجانب.

عبدالكرمي: الصليبيخات سينافس 
بقوة على التأهل لدوري »فيفا« 

أكد أحمد عبدالكرمي م��درب الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الصليبيخات الكويتي أن فريقه سينافس بقوة على التأهل 

لدوري »فيفا« في املوسم املقبل.
وقال عبدالكرمي : »سنعمل أيضا على بناء فريق يعتمد على 
أبناء النادي من املراحل السنية املختلفة سيستمر ملدة 10 سنوات 

على أقل تقدير«.
ولفت عبدالكرمي إلى أن األسبوع املقبل سيشهد عقد اجتماع 
من أجل وضع النقاط فوق احل��روف فيما يخص االستعدادات 

للموسم املقبل، وكذلك تدعيم صفوف الفربق باعبني محترفني. 
ووجه عبدالكرمي الشكر إلى مجلس إدارة النادي على ثقتهم 

فيه باستمراره مع الفريق للموسم الثاني على التوالي. 
يذكر أن الكثيرين أشادوا باملدرب أحمد عبدالكرمي رغم هبوط 
الصليبيخات لدوري الدرجة األولى، وذلك بعد أن حقق الفريق 

نتائج جيدة أهمها الفوز على القادسية.

األوملبي السعودي ينتظم 
في معسكر الرياض 

استعدادا لتصفيات آسيا
ينتظم املنتخب ال��س��ع��ودي األومل��ب��ي لكرة ال��ق��دم اليوم 
األربعاء في معسكره اإلع��دادي مبدينة الرياض حتت قيادة 
املدير الفني صالح احملمدي وذل��ك استعدادا للمشاركة في 
التصفيات املؤهلة إلى كأس آسيا حتت 23 عاما 2018، والذي 

يستمر حتى 16 يوليو املقبل.
ويستضيف األخضر األوملبي مباريات تصفيات مجموعته 
الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات العراق، البحرين، 
وأفغانستان ف��ي الفترة م��ن 19 إل��ى 23 يوليو املقبل في 

الرياض.
ومن املقرر أن تتأهل إلى كأس آسيا التي ستقام في يناير 
2018 في الصني، املنتخبات التي ستحتل املراكز األولى عن 
كل مجموعة من املجموعات العشر في التصفيات وأفضل 

خمسة منتخبات حتتل املركز الثاني.
وتضم قائمة املنتخب التي ستدخل املعسكر »36« العبا، هم:

أحمد بامسعود، فهد الرشيدي، عبد الرحمن اليامي، سلطان 
بن جمال، مهند فاته، محمد البقعاوي، متعب املفرج، ومروان 
احليدري »نادي الهال«، عبد الله املقباس، عبد الرحمن خيرالله، 
حسن القيد، عبد الله اخليبري، حسن رغفاوي، حسان تنكبتي، 
ومنصور سالم »نادي الشباب«، علي األسمري، ناصر العتيبي، 
عبد الله اخلطيب، أين اخلليف، وحمدان الشمراني »النادي 
األهلي«، أمني بخاري، عبد العزيز العرياني، خالد السميري، 
وعمار النجار »ن��ادي االحت���اد«، عبد الرحمن العبود، أسامة 
اخللف، وسعد اخليري »نادي االتفاق«، عبد اإلله العمري، راكان 
العنزي، وسامي النجعي »نادي النصر«، علي الجامي، وقاسم 
الجامي »ن��ادي اخلليج«، عبد الرحمن القرني، وحمد الشهري 
»نادي القادسية«، عبد املجيد السواط »نادي التعاون«، وحبيب 

الوطيان »نادي الفتح«.

مباريات األهلي والزمالك من دون جمهور املوسم املقبل

يدرس وزير الشباب والرياضة املصري، 
خالد عبد العزيز، مع احتاد الكرة برئاسة 
هانى أبوريدة، اقتراحا لعودة اجلماهير فى 

املوسم املقبل لبطولة الدورى املمتاز.

وي��ن��ت��ظ��ر وزي����ر ال���ري���اض���ة وم��ج��ل��س 
»اجلباية«، بحسب اليوم السابع، معرفة 
الفرق الهابطة للدورى القسم الثانى لهذا 
املوسم، باإلضافة إلى سلوك اجلماهير فى 

مباريات األهلى والزمالك املقبلة فى بطولة 
دورى أب��ط��ال أفريقيا، البطولة العربية 
حلسم بشكل نهائى ع��ودة اجلماهير فى 

بطولة الدورى.

مباريات القمة بني قطبي الكرة املصرية تستمر بدون جمهور

Wednesday 28th June 2017 - 11 th year - Issue No.2968األربعاء 4 من شوال 1438 ه�/ 28 من يونيو  2017 - السنة  احلادية عشرة -   العدد 2968

منتخب الكويت ملبارزة املعاقن يشارك 
ببطولة كأس العالم في بولندا 

ي��ش��ارك منتخب الكويت للمعاقني في 
بطولتي ك��أس العالم للمبازرة للشباب 
)حتت 23 سنة( وللناشئني )حتت 17 سنة( 
في العاصمة البولندية وارسو خال الفترة 
من 29 من يونيو اجلاري حتى 7 يوليو املقبل 

وتشمل ساحي )الفلوريه( و)االيبيه(.
وقال أمني سر النادي الكويتي الرياضي 
للمعاقني ورئ��ي��س ال��وف��د امل��ش��ارك في 
البطولة عبدالله القريني في تصريح ل� 
»ك��ون��ا« أم��س الثاثاء إن املنتخب الذي 
سيتوجه غ��دا إل��ى ب��ول��ن��دا سيمثله في 
البطولتني كل من الاعبني عبدالله احلداد 

وسليمان التميمي وعبدالله اخلالدي.
وأكد القريني حرص النادي على املشاركة 
في هذه البطولة القوية التي تعد ثاني أهم 
جتمع رياضي في اللعبة بعد دورة األلعاب 
البارملبية بهدف حتقيق املزيد من اإلجنازات 

لرياضة املعاقني الكويتية.
وأش���ار إل��ى أن البطولتني تسهمان في 
اك��س��اب الع��ب��ي امل��ن��ت��خ��ب خ��ب��رات مميزة 
وإع��داده��م بأفضل ص��ورة لاستحقاقات 
الدولية املقبلة الفتا إلى أن الاعبني استعدوا 
لهاتني البطولتني بإقامة تدريبات مكثفة 

بالنادي خال الفترة املاضية.

وذك���ر أن ال��اع��ب��ني ش��ارك��وا أي��ض��ا في 
البطولة الرمضانية التي نظمها النادي 
خال شهر رمضان املبارك معربا عن أمله أن 
يحققوا نتائج مشرفة في هذا التجمع العاملي 

الكبير.
وثمن القريني دعم الهيئة العامة للرياضة 
ل��ل��ن��ادي س����واء ف��ي��م��ا ي��خ��ص امل��ش��ارك��ات 
اخلارجية أو األنشطة الداخلية مؤكدا أن 
مجلس إدارة النادي لن يألو جهدا في دعم 
العبيه بكل األل��ع��اب الرياضية ملواصلة 
التميز وحتقيق اإلجنازات لرياضة املعاقني 

الكويتية.

��د حسام ال��ب��دري، م��درب األه��ل��ي، أنَّ  أكَّ
الفريق يخوض لقاء زاناكو الزامبي املقرر له 
السبت املقبل، ضمن اجلولة اخلامسة بدور 
املجموعات من دوري أبطال أفريقيا، بهدف 

الفوز، وال شيء سواه.
ويتصدر زاناكو املجموعة الرابعة بدور 
املجموعات، ب�10 نقاط، أمام األهلي الثاني 
ب�7 نقاط، والوداد املغربي الثالث ب�6 نقاط، 

فيما يتذيل القطن الكاميروني املجموعة 
بدون رصيد.

وقال البدري في تصريحات للصحفيني 
إن زاناكو منافس قوي وجيد، وحقق نتائج 
إيجابية في املجموعة، الفتا إلى أن األهلي 
ل��دي��ه إص���رار كبير على ال��ع��ودة للقاهرة 

بنتيجة إيجابية.
وأش��ار إل��ى أن اجلهاز الفني والاعبني 

لديهم إصرار كبير على حتقيق الفوز، وحسم 
التأهل لدور الثمانية من زامبيا.

وأك��د أن »جتربة االعتماد على الاعبني 
البعيدين عن املشاركة بشكل أساسي، في 
مباراتي سموحة، وإن��ب��ي ب��ال��دوري، أتت 
ثمارها، واجل��ه��از الفني استفاد جيدا من 
التجربة، وجنح في توسيع قاعدة اختياراته 

للمباريات.

البدري: نسعى للفوز على زاناكو في زامبيا


