
رغم خروج الشيخ أحمد اليوسف 
رئيس االحتاد عبر تصريح تلفزيوني 
أكد من خالل إقامة الدوري في املوسم 
امل��ق��ب��ل ع��ل��ى ن��ف��س ال��ن��ه��ج باملوسم 
املنصرم، عبر دوري ممتاز يضم 10 
فرق ودوري للدرجة األولى يضم 5 
فرق مع احتمال زيادة العدد بالدرجة 
األولى إال أنه حدثت حتركات كثيرة 
خالل الفترة املاضية للمطالبة بعودة 

دوري الدمج.
وع��اد مجلس إدارة االحت��اد خالل 
اجتماعه األخير ال��ذي شهد اعتماد 
استقالة األمني العام د. محمد خليل 
ليؤكد إقامة الدوري بنظام الدرجتني 
م��ع إج����راء ت��غ��ي��ي��رات طفيفة على 

روزنامة املوسم القادم بتعديل بعض 
املواعيد. ولكن يبدو أن األمر لم ينته 
عند هذا احلد فما زال هناك شد وجذب 
ب��ش��أن شكل املسابقات ف��ي املوسم 
املقبل. ورف��ع عدد من األندية شعار 
نعم للدمج وإن ك��ان��ت التحركات 
ف��ي ه��ذا االجت���اه غير معلنة إال أنها 
حتركات قوية تستمد قوتها من دعم 
كبير من أعضاء اجلمعية العمومية 
لالحتاد، ومع احلديث عن أن إقامة 
ال��دوري بنظام الدمج يلبي رغبات 
ناديي الفحيحيل واجلهراء الهابطني 
م��ؤخ��را ل���دوري ال��درج��ة األول���ى إال 
ان املتابع سيكتشف أن هناك أندية 
ب��ال��دوري املمتاز وأخ��رى بالدرجة 

األول��ى تتوافق رغباتها مع تطلعات 
الفحيحيل واجلهراء ألسباب متفاوتة 

وفقا لرؤية كل منهم.
األص��وات املطالبة بالدمج تستند 
إل��ى زي���ادة ع��دد امل��ب��اري��ات احمللية 
لتطبيق الفار إلى جانب التأكيد على 
أن دوري األول��ى ممل وغير مجدي 
ملشاركة 5 أندية فقط في دوري من 

4 أقسام.
متسك بالدرجتني

وم��ع التحركات ال��رام��ي��ة لعودة 
دوري الدمج تأتي بعض األص��وات 
املطالبة باستمرار دوري الدرجتني 
معتبرين أنها النظام األفضل لالرتقاء 

باملسابقة وقدرات الالعبني مبا يصب 
في مصلحة املنتخب، ولعل الساحل 
واليرموك أكثر املتحمسني ل��دوري 
ال��درج��ت��ني م��ع ب��اع��ت��ب��ار أن لعبهم 
باملمتاز في املوسم املقبل هو تتويج 

جلهودهم ب���دوري ال��درج��ة األول��ى، 
إلى جانب التضامن والشباب اللذان 

جنحا في البقاء بني الكبار.
ويستند املطالبون بالدرجتني لرفع 
املستوى الفني إل��ى جانب تطبيق 

مطالب االحت��اد اآلس��ي��وي بضرورة 
وجود درجتني، مؤكدين أن ضم نادي 
أو اثنني للدرجة األول��ى يعتبر حل 

مثالي.
وم��ا ب��ني ه���ذا  وذاك  وم��ع إع��الن 

االحتاد موقفه الرسمي أكثر من مرة 
إال أن نظام املسابقة في املوسم املقبل 
يبقى صداعا في رأس االحت��اد الذي 
ب��دأ ينفرط عقده ورمب��ا يكون نظام 

املسابقات القشة التي تقسم ظهره.
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جانب من اجتماع االحتاد الكويتي لكرة القدم

التضامن يعلن تشكيل اجلهازين الفني واإلداري

alwasat.com.kw

البطولة العربية مشروع
أزمة بني احتاد الكرة وكاظمة

ج��ددت إدارة كاظمة مطالباتها ملجلس إدارة احت��اد 
الكرة، بالرد على مراسلة النادي بشأن آلية ترشيح الفرق 
للمشاركة بالبطولة العربية لكرة القدم في نسختها الثانية.

ومت جت���اوز ال��ن��ادي ف��ي الترشيحات للبطولة، رغم 
احتالل البرتقالي الترتيب الرابع، في الوقت الذي مت فيه 
ترشيح العربي خامس الترتيب، إلى جانب السماح للكويت 

باملشاركة في أكثر من بطولة خارجية.
جاء ذلك بعد إعالن صالح القناعي القائمة بأعمال أمني 
احتاد الكرة مؤقتا، عن توقيع عقود املشاركة في البطولة 
العربية الثالثاء املقبل بحضور ممثلي أندية الكويت بطل 
الدوري، الساملية الثالث والعربي خامس الترتيب في مقر 

االحتاد بالعديلية.
يذكر أن إدارة كاظمة شنت هجوما عنيفا على االحتاد 
على لسان أمني السر العام يوسف بوسكندر بسبب جتاوز 
النادي في الترشيح للمشاركة بالبطولة العربية، قبل أن 
تتم مخاطبة االحتاد بشكل رسمي، إال أنه لم يتم الرد على 
خطاب كاظمة، لتمثل املشاركة العربية مشروع أزمة بني 

الطرفني.

أعلن نادي التضامن تشكيل اجلهازين الفني 
واإلداري للفريق، حيث استمر يوسف دابس 
على رأس جهاز الكرة، يعاونه مهنا الغواص 
مديرا للفريق، وعبدالله العنزي منسقا إعالميا.

وعلى صعيد اجلهاز الفني يتولى املدرب 

الصربي زيلكو م��ارك��وف ق��ي��ادة الفريق في 
املوسم املقبل، يعاونه جمال القبندي مدربا 
عاما، وباسم محمد مدربا للياقة البدنية، فيما 
يتولى صفوان حسن تدريب ح��راس املرمى، 

وجهاد غالي أخصائي عالج طبيعي.

جدير بالذكر أن مهمة التضامن للبقاء في 
املمتاز باملوسم املاضي لم تكن سهلة، حيث جنا 
من الهبوط إلى مصاف أندية الدرجة الثانية، 
بفوز صعب على اجل��ه��راء في آخ��ر مباريات 

املوسم.
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الشباب يضم أحمد إسماعيل من العربي
أمت��ت إدارة ال��ك��رة ف��ي ن��ادي الشباب أول��ى 
صفقاتها للموسم املقبل، بالتعاقد مع أحمد 
إسماعيل مدافع العربي واملنتخب األوملبي الذي 

انتهى عقده مع األخضر بنهاية املوسم اجلاري.
وميتلك إسماعيل ال��ذي نشأ في القادسية 
بطاقته الدولية ويحق له االنتقال بحرية ألي 
ناٍد. ووقع إسماعيل على عقد انضمام للشباب 
ملدة موسم واحد بتوصية من مدرب الفريق خالد 

الزنكي الذي أبدى قناعته بقدرات الالعب الذي 
يجيد في مركز املدافع األيسر وقلب الدفاع.

ويعتبر إس��م��اع��ي��ل ال��ت��ح��رك األول ألب��ن��اء 
األحمدي الذين يطمحون إلب��رام ع��دة صفقات 
محلية لعل أبرزها جتديد إعارة العبي القادسية 
محمد زنيفر، أحمد الزنكي ومنور املطيري الذين 
تقدموا بطلب رسمي لتجديد إعارتهم إال أن األمر 

لم يلق قبوال من إدارة القادسية حتى اآلن.

اختيار العفالق لرئاسة الفتح بالتزكية
اخ��ت��ارت اجلمعية العمومية لنادي الفتح 
بالتزكية، املهندس سعد بن عبد العزيز العفالق، 
رئيسا رسميا للنادي ملدة   4 سنوات.  ويستمر 
العفالق في منصبه بعدما شغله مكلًفا خالل 
العامني املاضني، في أعقاب استقالة الرئيس 
السابق أحمد الراشد. وجاء قرار اختيار العفالق 

وسط إجماع تام من أعضاء اجلمعية العمومية 
ومحبي “النموذجي”، نظًرا ملا قدمه من عمل 
إداري ناجح في الفترة املاضية.  ويعد سعد 
العفالق من رجال األعمال املعروفني، وهو سليل 
أسرة عريقة مستقرة في املنطقة كان عميدها من 

أعيان املبرز التي أزهرت مع العهد السعودي.

سومايال يتصدر قائمة الراحلني عن القادسية
يتصدر الغاني رشيد سومايال قائمة املرشحني 
للرحيل ع��ن القادسية، خ��الل فترة االنتقاالت 
الصيفية، في ظل رغبة إدارة الكرة في احلصول 
على ع��رض مغٍر، من أج��ل إع��ارة الالعب مجددا، 
عقب متديد عقده، واستخدام املقابل املالي في إبرام 

صفقات جديدة.
ومي��ث��ل س��وم��اي��ال م��ص��در دخ���ل مم��ي��ز إلدارة 

القادسية، بعد إع��ارت��ه خ��الل امل��واس��م املاضية، 
سواء في قطر أو صربيا. ورغم حاجة كتيبة امللكي 
لالعب بخبرة وقدرات سومايال، إال أن رحيله يبقى 
اخليار األول، مع تعويضه مبدافع آخر، حيث يبرز 
ف��ي قائمة املرشحني خلالفته، مواطنه فينست 
اتينجا، الذي يرتبط اسمه مبفاوضات مع الهالل 

السوداني.

 العربي يضم محمد البذالي
وقع العب الصليبخات محمد البذالي، على عقد 

جديد ينتقل مبوجبه للعربي ملدة موسمني.
وك��ان البذالي خ��اض جتربة مع العربي قبل 
موسمني، لينتقل بعدها إلى صفوف الكويت، إال أنه 

لم يشارك بصورة أساسية.
ويجيد البذالي في أغلب مراكز اخلط اخللفي، 
السيما في قلب الدفاع، وال��ذي يشهد نقصا حادا 

في أغلب الفرق الكويتية. وذكر مصدر في العربي  
ان املدير الفني اجلديد لألخضر اإلسباني خوان 
مارتينيز، طلب من ادارة النادي البحث عن صفقات 
محلية لتدعيم اخل��ط اخللفي، وجلب محترفني 
لتقوية الوسط والهجوم. ويتطلع العربي إلى 
تدعيم ص��ف��وف��ه، أم��ال ف��ي ال��ع��ودة إل��ى منصات 

التتويج، والتي غاب عنها وقت بعيد.

»احتاد الكرة« حائر بني تطبيق 
الدمج والعودة لدوري الدرجتني


