
جاء تعاقد العربي مع املدير 
الفني اإلسباني خوان مارتينيز، 
ليبعث األمل في نفوس املنتمني 
للقلعة اخلضراء، حيث أن املدرب 

سبق له التواجد في الليغا.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه 
“هل تساعد اخلامات املوجودة 
فييي الفريق ميين العييبييني، املدير 

الفني اجلديد؟”.
ويييؤكييد الييواقييع أن األخضر 
يعاني من فقر شديد في املواهب 
في السنوات األخيييييرة، وهييو ما 
أجمعت عليه األجييهييزة الفنية 

التي تعاقبت على الفريق.
كما أن غياب البطوالت عن 
العربي يشكل ضغًطا كبيًرا 
سييواء على األجييهييزة الفنية أو 
على الالعبني، وهو ما يزيد من 
حجم املييسييؤولييييية املييلييقيياة على 

عاتق اإلسباني مارتينيز.
وظييهيير امليييييدرب اإلسييبييانييي 
بييحييميياس شييديييد فيييي املييؤمتيير 
الصحفي الييذي عقد منذ يومني 
لتقدميه لوسائل اإلعالم، مؤكًدا 
أن العربي سيعود على يديه، 
وبالدعم الييذي ملسه من مجلس 
اإلدارة إلى منصات التتويج، أو 
إلى العصر الذهبي الذي عاشه 

األخضر في فترة سابقة.
وبالنظر إلى ما قدمه األخضر 
على املستوى الفني سييواء في 
املوسم قبل املاضي مع املييدرب 
اجليينييرال محمد إبييراهيييييم، وفي 
املييوسييم امليينييقييضييي مييع امليييدرب 
الييسييوري حييسييام الييسيييييد، فييإن 
األخضر يعاني على املستوى 
الهجومي، ويسجل بصعوبة 

بالغة وتهتز شباكه بكثرة.

وعيييليييى مييييييدار املييوسييمييني 
املاضيني، تلقت شباك األخضر 
اليييييذي تيييوقيييف فيييي مييسييابييقيية 
الييييدوري عند املييركييز اخلامس 
فييي النسختني، 53 هييدًفييا في 
بطولة الدوري، مقابل 57 هدًفا 

سجلهم.
ويعتبر مهاجم الفريق، حسني 
املييوسييوي، األكييثيير تسجياًل في 
صفوف األخضر خييالل املوسم 
األخير، حيث جنح في تسجيل 
14 هييدًفييا ميين اصييل 27 هييدًفييا، 

وحصد لقب هداف الدوري.
وعييول العربي مع اجلنرال 
محمد إبراهيم قبل موسمني على 
طريقة لعب 4-4-2، وسط 
رغبة واضحة من امليييدرب، في 
مييجيياراة الفرق واملنافسة على 
الصعود إلى منصات التتويح، 

إال أن احملصلة لم ترتق ملستوى 
اليييطيييميييوح، وودع األخييضيير، 

البطوالت.
وفييييي امليييوسيييم امليينييقييضييي، 
أعييياد امليييدرب الييسييوري حسام 
السيد، طريقة لعب غابت عن 
املييالعييب الييكييويييتييييية ميينييذ زميين 
بعيد، باالعتماد على “ليبرو” 
إلييى جييوار ثنائي قلب الييدفيياع، 
ممييا يعني أن األخييضيير خاض 

املباريات بطريقة 2-3-5.
وجاءت رغبة املدرب السوري 

فييي حتصني دفيياعيياتييه بصورة 
مبالغ فيها، لتعويض الفوارق 
الفنية مع املنافسني، حيث عانى 
األخييضيير ميين عييدم قييدرتييه على 
جلب محترفني بسبب عقوبة 

من الفيفا.
وفيييي املييوسييم املييقييبييل، ومييع 
امليييييدرب مييارتييييينيييييز، يتطلع 
جمهور األخييضيير إلييى مشاهدة 
كيييرة قيييدم ممييتييعيية عييلييى غيييرار 
املدرسة اإلسبانية. ويتطلب ما 
يخطط له مارتينيز، نوعية من 

الالعبني متتلك املهارة واللياقة 
البدنية الييعييالييييية، على خطى 
السوري يوسف القلفا، والليبي 

السنوسي الهادي.
وفيييي اخليييتيييام، تبقى مهمة 
اإلسييبييانييي مارتينيز، إلعييادة 
هوية األخييضيير والصعود إلى 
منصات التتويج، والطريقة 
التي سيخوض بها منافسات 
املوسم املقبل، خبر على ورق، في 
انتظار تطبيق عملي والترجمة 

على أرض الواقع.
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كروس ينتقد بايرن ميونخ 
في فيلم وثائقي

   انتقد العب وسط ريال مدريد اإلسباني احلالي، توني 
كييروس، فريقه السابق بايرن ميونخ، وقيييييادات النادي 
األملاني. قال توني كييروس في فيلم وثائقي ظهر به: “مت 
إخباري في كثير من املييرات إنني العب صاحب أداء رائع ، 

لكني رغم ذلك لم أكن أشارك مع بايرن ميونخ”.
وأشييار الالعب صاحب األربعة ألقاب في دوري أبطال 
أوروبييا، تعليقا على مسيرته مع بايرن بني عامي 2007 

و2009: “كنت أشعر حقاً أنني استحق املزيد”.
وأكييد أنه بعد عودته لبايرن ميونخ عقب إعارته لباير 
ليفركوزن بني عامي 2009 و2010، لم يشعر أبداً أنه يتم 

تقديره كما يستحق.
وشييدد على أنه بعد 10 دقائق فقط من متديد عقده مع 

بايرن ندم على هذه اخلطوة.

فحص طبي إلزامي على رأس 
العبي الدوري األملاني

   يتعني عييلييى العييبييي اليييييدوري األمليييانيييي لييكييرة الييقييدم 
“البوندسليغا” اخلييضييوع لفحوص طبية، الحتمالية 
إصابتهم بإصابات في املخ بداية من املوسم املقبل فيما بعده.

ذكرت الصحيفة أنه وفقاً خلطاب أرسلته اللجنة الطبية 
التابعة لالحتاد األملاني لكافة األندية، فإن الفحوص ستكون 
جزء من الفحص الطبي اإللزامي لكافة الالعبني املشاركني في 

دوري الدرجتني األولى والثانية.

دول اآلسيان تقرر التقدم بطلب 
2034 الستضافة مونديال 

قيييرَّرت رابييطيية دول جنوب شييرق آسيييييا، التقدم بطلب 
استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2034.

وأكد برايوت تشان أوتشا رئيس الوزراء التايالندي على 
هامش أعمال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” 
في بانكوك أنه جرى االتفاق على التقدم بطلب استضافة 
املونديال. وأوضييح “أود أن أخبر شعوب دول اآلسيان أن 
القادة يدعمون الرغبة املشتركة لرابطة دول جنوب شرق 

آسيا لتطوير ملف مشترك الستضافة كأس العالم 2034”.
وتابع “أود أن أدعو شعوب رابطة دول جنوب شرق آسيا 
إلى الدعم اجلماعي الحتادات كرة القدم في الدول األعضاء 

باآلسيان، بهدف حتقيق احللم سويا”.

القادسية يعلن تشكيل 
جهازه اإلداري

أسندت إدارة القادسية مهمة نائب رئيس جهاز الكرة إلى 
العب الفريق السابق خلف السالمة.

وكان السالمة تولى قبل عدة مواسم املهمة نفسها، لكنه 
اعتذر بعد فترة وجيزة من تواجده في جهاز الكرة.

وأعلن نادي القادسية اليوم تشكيل جهاز الكرة، حيث ضم 
السالمة نائبا لرئيس اجلهاز خلفا لنواف املطيري، وناصر 
بنيان مديرا عاما للفريق، فيما تولى فيصل الشمري مهمة 

مدير الفريق.
وسيؤول منصب رئيس اجلهاز لنائب رئيس النادي فهد 
طالل الفهد، حيث يتولى األخير، كل ما يتعلق بكرة القدم في 

القلعة الصفراء.
جدير بالذكر القادسية هو الوحيد بني األندية الكويتية، 

الذي لم يفصح عن تشكيل اجلهاز الفني أو أي من احملترفني. 

جماهير العربي حتلم بالعودة 
إلى منصات التتويج مع مارتينيز 

الهيكل التنظيمي جلهاز الكرة في نادي القادسية للموسم اجلديد

رغم مساعي إدارة الكرة في نادي الساملية للتوصل 
إلى اتفاق مادي مع الفلسطيني نظمي البدوي محترف 
نييورث كارولينا األمريكي، من أجييل احلصول على 
خدماته للدفاع عن ألوان الرهيب باملوسم املقبل، إال أن 

املفاوضات تشهد حالة من التعثر.
ويعرقل املقابل املييادي إمتام الصفقة السيما وأن 

البدوي مرتبط بعقد مع نورث كارولينا ينتهي بنهاية 
ديسمبراملقبل حيث يحتاج الساملية للتفاوض مع 

الالعب وناديه الذي يتمسك باستمراره لنهاية عقده.
وميييع متييسييك ميييدرب الييرهيييييب الييفييرنييسييي ميلود 
حمدي بالتعاقد مع الالعب، تواصل إدارة الساملية 
مفاوضاتها، في الوقت نفسه وضعت عددا من احللول 

البديلة بترشيح عدد آخر من احملترفني الستقطاب 
أفضلهم في حال باءت محاوالت ضم البدوي بالفشل.

يذكر أن كتيبة الساملية تضم عييدي الصيفي، 
وفراس اخلطيب الذي بات رحيله مسألة وقت فيما 
لم يتم حسم التجديد لطارق خطاب بشكل رسمي رغم 

توصل الطرفني التفاق بشأن التجديد.
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 ..125 في عيد ميالدها 
»األوملبية الدولية«

 تفتتح مقرها اجلديد
   

افتتحت اللجنة األوملبية الدولية مقرها اجلديد في لوزان، 
أمس األحد، مبناسبة مرور 125 عاماً على تأسيسها، وفي خضم 
االستعدادات الختيار املدينة املستضيفة لألوملبياد الشتوي في 

.2026
تكلف املقر اجلديد نحو 130 مليون يورو )147.76 مليون 

دوالر(، وشيد في مكان املقر القدمي على ضفاف بحيرة جنيف.
وقال رئيس اللجنة األوملبية الدولية، توماس باخ: “في هذا 

اليوم أسس بيير دي كوبرتان اللجنة، وأحيا األلعاب األوملبية”.
وأضيياف املييسييؤول األملييانييي أمييام ممثلي 206 جلييان أوملبية 
وطنية: “وجد طريقة لنشر السالم بني الدول والشعوب، وهذا 

هو البيت األوملبي نفتتحه اليوم وهو رمز ملهمتنا ولقيمنا”.
ويضم املقر الذي استلهم تصميمه من شكل حمامة سالم.


