
عماد غازي

يبدو أن مجلس إدارة النادي العربي 
اجلديدة برئاسة عبدالعزيز عاشور عقدت 
ال��ع��زم على إع���ادة ال��ن��ادي إل��ى منصات 

التتويج في املوسم اجلديد.
خطوات النادي العربي املتسارعة في 
جتهيز الفريق باتت واضحة للجماهير 
املتعطشة ل��أل��ق��اب بعد غ��ي��اب طويل، 
وكانت أول��ى ه��ذه اخلطوات هي التعاقد 
مع املدرب اإلسباني خوان مارتينيز، إلى 
جانب الثنائي الدولي، السوري يوسف 
القلفا، والليبي السنوسي الهادي باإلضافة 

إلى املدافع محمد البذالي.
ويتطلع العربي الذي عانى احلرمان من 
التعاقدات في املوسم املاضي، إلى تكوين 

فريق قوي، يحقق جزءا من آمال وأحالم 
جماهير القلعة اخل��ض��راء، السيما فيما 
يخص حتقيق لقب ال��دوري املمتاز الذي 

يغيب عن النادي منذ موسم 2002.
وكّون األخضر في بداية املوسم احلالي 
جلنة ضمت كوكبة من الالعبني املميزين 
على مدار تاريخ النادي العربي، يتقدمهم 
نائب رئيس ال��ن��ادي اسامة حسني، إلى 

جانب أحمد موسى، وخالد عبدالقدوس.
بداية تقليدية

وج��اءت التحركات في بداية امليركاتو 
الصيفي تقليدية، حيث قامت إدارة النادي 
مبخاطبة بعض األن��دي��ة داخ��ل وخ��ارج 
الكويت، م��ن أج��ل احل��ص��ول على بعض 

الالعبني، مت حتديدهم من قبل جلنة الكرة.
ول��م تثمر التحركات ف��ي بدايتها عن 
نتائج ملموسة، األمر الذي استدعى البحث 
عن حلول أخرى، بالدخول في مفاوضات 
مباشرة مع وكالء الالعبني، وهو ما اثمر 
عن التعاقد مع يوسف القلفا، إلى جانب 

السنوسي الهادي.
صالحيات مارتينيز

ومنحت إدارة الكرة مهمة اختيار بقية 
احملترفني إل��ى امل��درب مارتينيز، وال��ذي 
ب���دوره منحها صالحية جلب صفقات 
لالعبني محليني، وكانت البداية مع العب 

الصليبخات محمد البذالي.
وحسب املقربني من امل��درب مارتينيز، 

ف��إن شغله الشاغل ف��ي ال��وق��ت احلالي، 
ي��ن��ص��ب ع��ل��ى ج��ل��ب م��ه��اج��م أو أك��ث��ر 
مبواصفات مم��ت��ازة، ليكون ذل��ك مفتاح 
األخ��ض��ر للوصول لبمتغاه ف��ي املوسم 

اجلديد.
وامل��ت��اب��ع إلداء األخ��ض��ر ف��ي امل��وس��م 
امل���اض���ي، ي���درك أن ال��ف��ري��ق ق���ادر على 
استيعاب اكبر ع��دد م��ن الالعبني اجل��دد 
سواء احملترفني أو احملليني، في ظل ارتفاع 
م��ع��دل أع��م��ار ال��الع��ب��ني، ون���درة ف��ي عدد 

الصاعدين القادرين على تدعيم الصفوف.
أسلحة عديدة

يتسلح العربي في املوسم احلالي بأمور 
كثيرة من شأنها أن تعزز من حظوظه في 

حتقيق ما أخفق عنه في السنوات املاضية، 
عطفا على تولي إدارة جديدة مقاليد األمر، 
ورغبتها في حتقيق لقب يعزز من ثقتها 
بنفسها في بداية املشوار، كما أن السماح 

بجلب محترفني ل��م يكن متوفرا جلبهم 
في املوسم املاضي، واأله��م من ذلك الدعم 
اجلماهيري املنتظر، وسط  تعطش كبير 

لتحقيق بطولة.
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التونسي حلمر على قائمة الراحلني عن الكويت
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الرياحي ينهي اجلدل حول تكرمي خالد الغامن
ك��ش��ف م��ه��اج��م ال��ق��ادس��ي��ة ال��الع��ب 
األردني أحمد الرياحي عن حقيقة التكرمي 
الذي تلقاه من رئيس نادي الكويت خالد 

الغامن.
ونشر الرياحي ال��ذي يعاني أزم��ة 
مالية لعدم تلقيه رواتبه من القادسية 
مل��دة 7 أشهر، على حسابه على مواقع 
التواصل اإلجتماعي صورة جتمعه مع 
رئيس نادي الكويت خالد الغامن، مشيداً 
مبوقفه جت��اه��ه، ف��ي اش���ارة إل��ى تلقيه 

مساعدة مالية.
وت���وال���ت ردود ال��ف��ع��ل جت���اه ه��ذا 
ال��ت��ك��رمي،  ح��ي��ث ن��ال��ت ادارة ن��ادي 
القادسية، انتقادات الذع��ة، س��واء من 
اجلماهير أو من رئيس النادي األسبق 

فواز احلساوي.
وق���ال ال��ري��اح��ي ان���ه تلقى ب���ادرة 
من ال��غ��امن، ملساعدته ماليا، كما هي 
عادته مع العديد من الرياضيني الذي 

يواجهون أزمات.
وأضاف ان املكافأة، أو املساعدة املالية 
التي حصل عليها من الغامن ، ليس لها 
اي صلة مبستحقاته ل��دى القادسية، 
ف��ي اش���ارة مل��ا ت���ردد ع��ن تكفل الغامن 

مبستحقاته لدى القلعة الصفراء.
وب��ني ان مستحقاته ل��دى القادسية 
محفوظة، مؤكدا انه تلقى وعدا من نائب 
رئيس النادي الشيخ فهد طالل الفهد بهذا 

اخلصوص.
وأش����اد ال��ري��اح��ي ب��دع��م اجلماهير 
القدساوية، معربا عن أمله في مواصله 
امل��ش��وار م��ع القلعة ال��ص��ف��راء بكل جد 

واجتهاد. 
جدير بالذكر ان الرياحي يقدم مع 
القادسية في السنوات األخيرة مستويات 
الفتة، وميتع بروح عالية داخل املستطيل 
األخضر، األم��ر ال��ذي انعكس باإليجاب 

على عالقته باجلمهور. 

العمل مستمر على قدم وساق في القلعة اخلصراء استعدادا للموسم املقبل

»العربــي«.. ناويهـــا

مهاجم القادسية أحمد الرياحي مع رئيس نادي الكويت خالد الغامن

دخل التونسي حمزة حلمر العب وسط الكويت 
دائ��رة املرشحني عن الرحيل عن القلعة البيضاء 
خ��الل االنتقاالت الصيفية القادمة رغ��م استمرار 

عقده ملوسم إضافي ينتهي في 2020.
  وعلم  أن رغبة إدارة األبيض في استقطاب 
العبني أخريني إلى جانب جمعة سعيد املتبقي موسم 

في عقده وعمرو ميداني الوافد اجلديد لقيادة الدفاع، 
ستدفع األبيض لالستغناء عن خدمات حلمر السيما 
وأن هناك عدد من الالعبني احملليني بصفوف الفريق 
ميكنهم القيام بنفس دور العب الوسط التونسي،  
خاصة فيصل زايد وطالل جازع الذي ابدت إدارة 
الكرة رغبتها في استمراره، وأغلقت الباب أمام 

جميع االندية الراغبة في احلصول على خدماته.
ووض��ع��ت إدارة ال��ك��رة على رأس أولوياتها 
استقطاب الع��ب وس��ط م��داف��ع إل��ى جانب مهاجم 
صريح م��ن أج��ل جتهيز الفريق ب��ص��ورة مثالية 
لالستحقاقات املقبلة، خاصة دوري أبطال أسيا وفقا 

لرؤية اجلهاز الفني بقيادة السوري حسام السيد.
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الهويدي رئيسًا للباطن بالتزكية .. 
والعوفي ألحد.. والزامل للقادسية 

عينت اجلمعية العمومية لنادي الباطن، 
ناصر الهويدي، رئيسا للنادي ملدة 4 سنوات 
بالتزكية، بعد االجتماع ال��ذي عقدته أول من 

أمس.
وكان الهويدي املرشح الوحيد للرئاسة، في 
فترة تقدمي املرشحني، التي استمرت بني يومي 1 

و9 يونيو اجلاري.
وتضم إدارة ناصر الهويدي في عضويتها كال 
من: مبارك بن عامر الظفيري )نائبا للرئيس(، 
عابد ثروي احلربي، ذياب بندر املطيري، محمد 
راشد املطيري، ضيدان سعود الشمري، زياد عبد 
العزيز العنزي، عبد الله مروي الشمري، سلطان 

محمد الشمري.
وكان الهويدي قد قاد نادي الباطن في املواسم 
املاضية، وقدم الفريق حينها مستويات مميزة، 
لكنه لم يتمكن من البقاء في دوري احملترفني، 
حيث هبط في املوسم املنصرم ملصاف أندية 

الدرجة األولى، بعد أن قضى 4 مواسم في دوري 
األضواء.

كما أعلن نادي أحد السعودي، تنصيب حمود 
العوفي رئيسا للنادي مل��دة 4 س��ن��وات، خلفا 
للرئيس السابق للنادي سعود احلربي املنتهية 

واليته.
وزكت اجلمعية العمومية التي عقدت بنادي 
أحد باملدينة املنورة، حمود العوفي بعد ترشحه 

لرئاسة النادي، أخيرا، دون منافس.
وض��م��ت قائمة أع��ض��اء مجلس إدارة أحد 
اجلديدة، كال من سالمة اللهيبي، وفهد املغير، 
عبدالله احلربي، وعبدالرحمن باعبيد، وحامد 
العوفي، وماجد الصاعدي، و خليل انديجاني، 
وسعود احل��رب��ي.  وهبط أح��د للدرجة األول��ى 
ه��ذا امل��وس��م، بعد أن فقد فرصته بالبقاء في 
دوري احملترفني السعودي، محتال املركز األخير 

برصيد 21 نقطة.


