
13

فرج عامر: احتاد الكرة املصري خدع الرأي العام

alwasat.com.kw

طموح الغامن يرفع سقف أحالم العميد إلى الزعامة اآلسيوية
على مدار 19 عاما من العمل الدؤوب 
م��ع القلعة البيضاء، جن��ح الرئيس 
احلالي لنادي الكويت خالد الغامن في 

وضع بصمة لن ينساها عشاق العميد.
ويحتل الكويت منذ سنوات طويلة، 
صدارة كأس التفوق، والذي كان حكرا 
في املاضي على ن��ادي القادسية، بل 
أن القلعة البيضاء، تعدت بإجنازاتها 
أغلب األن��دي��ة ف��ي الكويت، بسنوات 
ضوئية. وجاء دخول الغامن إلى القلعة 
البيضاء مع بداية األلفية الثالثة موسم 
-2001 2002، حيث عمل كنائب 
لرئيس جهاز ال��ك��رة سعد احلوطي، 
وجنحا سويا في قيادة الكويت إلى 
لقب الدوري املمتاز، حتت قيادة املدرب 
األمل��ان��ي ه��ومل��ان، وم��س��اع��ده املغربي 

محمد عميق.
وف��ي االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي تلت فوز 
ال��ك��وي��ت بلقب ال����دوري، بعد غياب 
س��ن��وات ط��وي��ل��ة، اس��ت��ط��اع ال��غ��امن 
وقائمته التي ترأسها شقيقه األكبر 
رئيس مجلس األم��ة احلالي املهندس 
م��زروق ال��غ��امن، اكتساح كل املقاعد، 
لتبدأ صفحة جديدة في قلعة العميد، 
عنوانها حتقيق اإلجن���ازات وصعود 

منصات التتويج.
ول���م ي��ك��ن خ��ال��د ال��غ��امن الرئيس 
احل��ال��ي، متعجال نحو تولي منصب 

داخل مجلس اإلدارة، بل ظل على نسقه 
بالعمل الدؤوب، متدرجا في املناصب، 
وبنجاح منقطع النظير، حيث وصلت 

لعبة ك��رة ال��ي��د ال��ت��ي ك��ان يترأسها 
لسنوات، إلى اجن��ازات غير مسبوقة، 

على مستوى القارة الصفراء.
كما حقق الغامن جناحا في منصب 
أمني الصندوق، وكان شريكا في جلب 
صفقات م��ن ال��ع��ي��ار الثقيل للقلعة 

البيضاء، جنحت في صنع الفارق.
وبعد سنوات طويلة، انتقل الغامن، 
ملنصب ال��رج��ل ال��ث��ان��ي ف��ي الكويت، 
إل��ى ج��وار رئيس ال��ن��ادي عبدالعزيز 
امل�����رزوق، وجن��ح��ا س��وي��ا ف��ي ق��ي��ادة 

األبيض ملزيد من اإلجنازات.
قمة الهرم

وف��ي املوسم املاضي، تقلد الغامن، 
قمة الهرم في الكويت، ليستمر التفوق، 
حيث زاد الطموح داخل القلعة البيضاء، 
نحو ال��ص��دارة اآلسيوية، وه��و هدف 
يبدو بعيدا عطفا على فارق اإلمكانات 

مع بقية الدول في القارة الصفراء.
ل��ك��ن جت��رب��ة ال��ك��وي��ت ال��داخ��ل��ي��ة، 
وجت��اوز فرق كانت في القمة، تبرهن 
أن األبيض قادر على جتاوز الصعاب، 
والوصول إلى الرقم الصعب في القارة 

اآلسيوية.

الكويت يسعى لتدوين اسمه بني كبار آسيا

أك��د املهندس محمد ف��رج عامر، رئيس نادي 
سموحة، إن النسخة احلالية للدوري املصري 
شهدت حتامال على العديد من األندية، من بينها 

سموحة.
وقال فرج عامر في تصريحات تليفزيوينة: 
»كنت أدعم إلغاء الهبوط العتراضي على سياسة 

احتاد كرة القدم املصري الذي خدع الرأي العام، 
وأثبت فشله في مونديال روسيا، وعدلت عن هذا 
الرأي بعد رحيل أعضاء االحتاد«، مضيفا »احتاد 
الكرة كان يرغب في هبوط نادي سموحة، كونه 
ك��ان صوتا للحق«. وأوض��ح رئيس سموحة، 
أنه مدد عقد محمد أبو جبل، حارس الفريق ملدة 

عامني، مضيفا : »لم يحدث توافق في وجهات 
النظر مع الزمالك بشأن التفاوض على ضم أبو 
جبل، كون إدارة األبيض ترى أن الالعب رحل 
منذ 5 سنوات بدون مقابل«. وقال »نحن ال نغالي 
في املقابل املادي احملدد لبيع أبو جبل، كونه يعد 

أفضل حارس مرمى مبصر«.

Tuesday 23th July 2019 - 13 th year - Issue No.3485الثالثاء 20 ذو القعدة 1440 ه�/ 23 يوليو  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العدد 3485

نسبة تغيير األجهزة الفنية في األندية 
60 % و4 وجوه جديدة بلغت 

م��ع اك��ت��م��ال ع��ق��د م��درب��ي ف��رق 
ال���دوري املمتاز الكويتي يتصدر 
املدرب الوطني املشهد بعدما حظي 
3 مدربني محليني بفرصة االستمرار 
م��ع فرقهم ب��امل��وس��م امل��ق��ب��ل، فيما 
تأتي بالترتيب الثاني اجلنسيتان 
ال��ص��رب��ي��ة واإلس��ب��ان��ي��ة بتواجد 
م��درب��ني م��ن ك��ل منهما إل��ى جانب 
فرنسي، سوري وتونسي. وبلغت 
نسبة التغيير في قائمة املدربني 
60 % بعدما أسندت 6 أندية املهمة 
ملدرب جديد فيما احتفظت 4 أندية 
فقط مبدربيها في املوسم املنقضي 
ورغ���م ذل��ك بلغت نسبة امل��درب��ني 
اجل��دد %40 عبر 4 وج��وه جديدة 

تظهر بالدوري للمرة األولى.
الكويت

العميد بطل الدوري أسند مهمة 
قيادته للمدرب للسوري حسام 
السيد بعد موسم ناجح لألخير 
مع العربي وج��اء تعيني السيد 
خلفا للوطني محمد عبد الله الذي 
عاد ملنصب املستشار الفني جلهاز 
ال��ك��رة. السيد ال��ذي ق��دم موسما 
مرضيا م��ع العربي قياسا على 
خوض املسابقات بدون محترفني 
ينتظره موسم صعب مع العميد 
ال���ذي اع��ت��اد ع��ل��ى ج��م��ع معظم 

األلقاب إن لم يكن جميعها.
القادسية

امللكي وصيف ال���دوري أعلن 
رغبته في التغيير وأعاد املدرسة 
اإلسبانية من جديد عقب جتربه 
سابقة مع أنطونيو بوتشي وذلك 
عندما استقطب مواطنه بابلو 
فرانكو ف��ي محاولة الستعادة 
املتعة الكروية التي طاملا متيز بها 
األصفر الطامح للعودة لتحقيق 
األلقاب عبر مدرب يظهر بالكويت 

للمرة األولى.
كاظمة

السفير الغائب عن البطوالت 

بعد بحث وتدقيق استقر رأي��ه 
على االستعانة بخدمات الصربي 
ب���وري���س ب��ون��ي��اك ال����ذي سبق 
وحقق نتائج الفتة مع العربي 
واجل��ه��راء خلالفة الوطني عبد 
احلميد العسعوسي على أمل 
االس��ت��ف��ادة م��ن خ��ب��رات بونياك 
ب���ال���دوري ب��ال��س��ن��وات املاضية 

للعودة لتحقيق األلقاب
العربي

الزعيم األكثر رغبة في التغيير 
يعد صاحب أبرز صفقة تدريبية 
خ����الل امل���وس���م ب��ال��ت��ع��اق��د مع 
املخضرم خوان مارتينيز صاحب 
التجربة البارزة في الليجا، ليحل 
ب��دي��ال ل��ل��س��وري ح��س��ام السيد 

املنتقل للعميد.
النصر

العنابي انفصل ع��ن مدربه 
ظاهر العداوني بعد 4 سنوات من 
العمل املشترك وبحث عن جتديد 
الدماء فاستعان بالتونسي لطفي 
رحيم ال��ذي ميتلك سيرة ذاتية 
مميزة في بالده إلى جانب بعض 

التجارب اخلليجية.
التضامن

ال��ع��ن��ي��د مت��س��ك ب��امل��درس��ة 
الصربية وتعاقد م��ع الصربي 
ماركوف ليحل بديال ملواطنه رادي 

الذي رحا بنهاية املوسم املنصرم.
م����ارك����وف خ�����اض جت����ارب 
خليجية أبرزها في عمان وقطر 
وب��الش��ك يبحث م��ع العنيد في 
جتربته األول��ى عن إثبات الذات 

عبر االبتعاد عن شبح الهبوط.
مدربون مستمرون

مت��س��ك��ت أن���دي���ة ال��س��امل��ي��ة، 
ال��ي��رم��وك، ال��س��اح��ل وال��ش��ب��اب 
مبدربيهم ف��ي امل��وس��م املنصرم 
فأبقى ال��ره��ي��ب على الفرنسي 
ميلود حمدي بعد النتائج التي 
حققها م��ع الفريق. فيما استمر 
خ��ال��د ال��زن��ك��ي م��ع ال��ش��ب��اب بعد 
جناحه ف��ي اإلب��ق��اء على الفريق 
ب��امل��م��ت��از ف��ي��م��ا ك��اف��أ ال��ي��رم��وك 
والساحل الوطنيني هاني الصقر 
وعبد الرحمن العتيبي باالستمرار 
بعد حتقيق حلم الصعود للممتاز.

القادسية باشر تدريباته بقيادة مدربه اجلديد

5 ميداليات في »جودو غرب آسيا« باألردن ناشئو الكويت يحصدون 
ح��ص��د ف��ري��ق ل��ع��ب��ة اجل�����ودو في 
نادي »الكويت« خمس ميداليات منها 
ذهبيتني وفضية واح��دة وبرونزيتني 
ضمن منافسات فردي الناشئني ببطولة 
)غ��رب آسيا للجودو 2019( للفئات 

العمرية أول من أمس.
وقال مدرب فريق »الكويت« جمال 
فريد ل� »كونا« إن نادي الكويت حصل 
على املركز الثاني في البطولة على 
مستوى ف��ردي الناشئني بعد حصده 

خمس ميداليات في أوزان مختلفة.
وأضاف فريد أن الناشئني احلاصلني 
على امليداليتني الذهبيتني ه��م علي 
الشمري وخالد عبد احلي فيما حصل 
عبد العزيز الهاجري على امليدالية 

ال��ف��ض��ي��ة وح��ص��د ك���ل م���ن ع��ب��دال��ل��ه 
عبداحلي وجاسم الشطي على ميدالية 

برونزية.
وك���ان���ت ق���د ان��ط��ل��ق��ت م��ن��اف��س��ات 
البطولة التي يشارك بها ناديا الكويت 
وال��ق��ادس��ي��ة أم��س السبت واستطاع 
الع��ب��وه��م��ا ح��ص��د خ��م��س م��ي��دال��ي��ات 
ذهبية وثالث ميداليات فضية وخمس 
ميداليات برونزية في منافسات فردي 

»أشبال وناشئني«.
كما أحرز نادي الكويت املركز األول 
ف��ي الترتيب ال��ع��ام ملنافسات ف��ردي 
األشبال بإجمالي ست ميداليات منها 
أربع ذهبية وفضية واحدة وبرونزية 

ناشئو الكويتواحدة.


