
عماد غازي

طييالييب الييقييادسييييية، االثيينيين، 
بتزويده بتقرير حكم مباراته مع 
النصر، التي أثارت أزمة مؤخًرا، 

في الوسط الرياضي احمللي.
وقييد دخييلييت األزمييية منعطفا 
جديدا، على خلفية تصريحات 
رئيس جلنة احلييكييام السابق، 
جييابيير الييزنييكييي، الييتييي قييال فيها 
إن حكم املييبيياراة، لم يوقع على 

الي«سكور شيت«.
وأشييار القادسية إلييى أنييه لم 
يتسلم نسخة، من »سكور شيت« 
املباراة، حيث طالب به مبوجب 

املادة 50، من الئحة املسابقات.
جدير بالذكر أن احتاد الكرة 
الكويتي، كييان قييد قلب نتيجة 
املييبيياراة لصالح اليينييصيير، رغم 
انتهائها بفوز القادسية )3-
0(، وذلك بناًء على قرار جلنة 

املسابقات.

مواجهة الزمالك
من جهة أخرى يواصل األصفر 
استعداداته ملواجهة الزمالك في 

البطولة العربية.
وكان لقاء الذهاب بن الزمالك 
والييقييادسييييية انتهي بالتعادل 

السلبي بن الفريقن.
ورفض السويسري كريستيان 
جيييروس، املييدييير الفني للزمالك، 
إحيييداث أي تغيير على التشكيل 
اليييييذي سيييييخييوض بيييه ميييبييياراة 
القادسية الكويتي، في إياب دور 
الي32 للبطولة العربية، يوم 28 

من الشهر احلالي.
وكشف مصدر باجلهاز الفني 
ل، أن جييروس أكييد عييدم إحييداث 
أي تغيير على تشكيل الفريق، 
أو ضم أسماء جديدة في الفترة 

احلالية، بسبب ضيق الوقت.

وأضيياف املصدر بأن جروس 
أكد أنه قد يقوم بإجراء تغييرات 
في الييدوري، لكن وليس مبباراة 
القادسية املقبلة، للحفاظ على 
قييوام الفريق ومتاسكه في ظل 

صعوبة اللقاء.
وقييرر السويسري كريستان 

جييروس، املدير الفني للزمالك، 
ضم 22 العبا إلى قائمة فريقه.

وشهدت القائمة، تواجد أحمد 
مدبولي للمرة األولى هذا املوسم، 
بجانب عيييودة عبدالله جمعة 

ومحمد عنتر ودوجنا.
وفي نفس الوقت استمر غياب 

أميييين حفني ومصطفى فتحي، 
واستبعاد حييازم إمييام لإلصابة 
ومحمود عبدالعزيز ومحمد حسن 

ومحمد عبدالسالم، ألسباب فنية.
وجاءت القائمة كالتالي:

فييي حييراسيية املييرمييى: محمود 
عبدالرحيم جنش، عماد السيد 

وعمر صالح
في خط الدفاع: محمود حمدي 
الييونييش، محمود عييالء، حمدي 
النقاز، أحمد أبو الفتوح، محمد 

عبدالغني وبهاء مجدي
وفي الوسط: فرجاني ساسي، 
طييارق حامد، محمود عبدالعاطي 

دوجنيييا، أحييمييد مييدبييولييي، محمود 
كييهييربييا، إبييراهيييييم حييسيين، محمد 
إبييراهيييييم، محمد عنتر وعبدالله 

جمعة
خيييط الييهييجييوم: كيياسييوجنييو 
كابوجنو، عمر السعيد، حميد 

أحداد ويوسف أوباما

لقطة من مواجهة القادسية والنصر
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القادسية يطالب بتقرير حكم مباراته أمام النصر
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عقلة: سنقاتل أمام اإلسماعيلي 
إلسعاد جماهير العميد

أكد نائب رئيس جهاز الكرة في نادي الكويت، عادل عقلة، أن فريقه 
سيقاتل من أجل بلوغ دور الي16 من منافسات البطولة العربية.

ويستضيف الكويت نظيره اإلسماعيلي املصري، اخلميس املقبل، 
في إياب دور الي32، لتعويض خسارة مباراة الذهاب، والتي حسمها 

الضيوف بنتيجة 0-2.
وقال عقلة: إن املهمة ليست سهلة، ملا ميلكه فريق الدراويش من 
خبرات كبيرة، مشيًرا إلى أن تراجع نتائجه في الييدوري املصري ال 

تعكس مستواه احلقيقي.
واعترف بأن الكرة الكويتية تأثرت جييراء اإليقاف الييذي طالها، 
على مدار السنوات املاضية، مؤكًدا أن هذا ليس مبرًرا لتحقيق نتيجة 

سلبية أمام اإلسماعيلي.
ولفت عقلة إلى أن ظروف األبيض تغيرت كثيًرا عن مباراة الذهاب، 
ال سيما أنها كانت مستهل مشوار الكويت، عكس نظيره املصري الذي 

خاض قبلها أكثر من لقاء.
واختتم بأن صفوف الكويت مكتملة، باستثناء الغاني محمد فتاو، 
الذي يخضع لتدريبات عالجية، الفتا أن الكويت دخل معسكرا مغلقا 

حتى موعد املباراة، لزيادة جرعة التركيز عند الالعبن.
يذكر أن الكويت اتفق على خوض مباراة ودية، 13 أكتوبر املقبل، 

استعدادا ملواجهات الدوري املمتاز.
اإلسماعيلي يفرض السرية على تدريباته

وفييرض اجلهاز الفني في اإلسماعيلي بقيادة محمد محسن أبو 
جريشة، السرية على تدريبات الدراويش املقامة حاليا في الكويت، 
قبل ساعات قليلة على املواجهة، املرتقبة في إياب دور الي 32، من 

منافسات البطولة العربية، والتي جتمعه مع الكويت.
وكان اإلسماعيلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب، بهدفن دون رد.

ويهدف اإلسماعيلي من إغالق التدريبات أمام اجلماهير، إلى زيادة 
التركيز عند الالعبن، السيما وأن الفريق يعاني في الفترة األخيرة من 

تراجع في النتائج.
وخاض اإلسماعيلي ثاني تدريباته في الكويت مساء اليوم، على 
امللعب الفرعي بنادي الكويت، وفي حضور جميع الالعبن، الذين 

اصطحبهم أبو جريشة.
هذا ويخوض اإلسماعيلي املصري تدريبه األخير، على امللعب 
الرئيس بنادي الكويت، عند السابعة والنصف من مساء األربعاء 

املقبل. 
جدير بالذكر أن اإلسماعيلي القى ترحيبا من اجلالية املصرية في 
الكويت، وحرصت أعداد كبيرة من اجلماهير على مييؤازرة الالعبن 

أثناء التدريبات.

هيئة الرياضة تنفي حل األندية
نفى نائب املدير العام لشؤون الرياضة في الهيئة العامة للرياضة 
الدكتور صقر املال ما يتم تداوله بوسائل االعالم والتواصل االجتماعي 
بشأن حل مجالس ادارات األندية الرياضية وتشكيل جلان مؤقته، 

مؤكدا »ان ذلك ال أساس له من الصحة«.

وقال املال في بيان لوكالة االنباء الكويتية )كونا( أمس ان الهيئة 
تعمل من خالل اللجنة السداسية املشكلة من قبل اللجنة األوملبية 
الدولية لالشراف على خارطة الطريق لرفع اإليقاف عن النشاط 
الرياضي اخلارجي على اقييرار النظم االساسية لألندية الرياضية 

وإجراء انتخابات ملجالس اداراتها.
وناشد املال »جميع العاملن بالوسط الرياضي حتري الدقة في 
تناول األخبار اخلاصة بااليقاف الرياضي السيما في هذه الظروف التي 
تتطلب تظافر جميع اجلهود من اجل رفع االيقاف بشكال كامل ونهائي«.


