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أسامة حسني: احملسوبيات تدخلت في »قائمة األزرق«

جمعة: العربي استعد للبطولة 
العربية في وقت قياسي

ك��ش��ف ال���ن���ادي ال��ع��رب��ي عن 
اس��ت��ع��دادات��ه للمواجهة األول��ى 
ف��ي م��ش��واره بالبطولة العربية 
»ك���أس محمد ال��س��ادس لألندية 
األبطال«، والتي جتمعه مع االحتاد 
السكندري 26 من الشهر اجلاري 
على استاد صباح السالم، ضمن 

ذهاب مباريات دورال� 32.
وق���ال رئ��ي��س اللجنة املنظمة 
اللواء مصطفى جمعة خالل مؤمتر 
صحفي أول م��ن أم��س إن النادي 
العربي استعد ف��ي زم��ن قياسي 
للمواجهة االفتتاحية في البطولة 
العربية، بداية من جتهيز ملعب 
املباراة وبقية مرافق استاد صباح 

السالم.
وكشف جمعة أن النادي العربي 

أطلق هاشتاج »البداية خضرا« 
ع��ب��ر امل��رك��ز اإلع���الم���ي، إض��اف��ة 
إل��ى جتهيز فيديوهات حتفيزية 

استعدادا للمباراة.
وب�����ن ج��م��ع��ة أن ال��ف��ري��ق 
السكندري سيصل إل��ى الكويت 
23 م��ن الشهر اجل���اري، على أن 
ي��خ��وض ت��دري��ب��ات��ه ح��ت��ى موعد 
امل��ب��اراة على استاد ن��ادي النصر 

بجليب الشيوخ.
وتوجه جمعة بالشكر لالحتاد 
العربي الختياره األخضر، مؤكدا 
التزام ناديه باللوائح والنظم التي 
وضعها االحت���اد العربي، وعلى 
ذل��ك شكل اللجان الالزمة للقيام 

بالعمل بشكل احترافي.
وح����دد ج��م��ع��ة أس���ع���ار ت��ذاك��ر 

امل��ب��اراة 15 دوالرا للمنصة، و9 
دوالرات للمقصورة، و6 دوالرات 
للمدرج الهاللي، على أن يتم اإلعالن 

عن منافذ بيع التذاكر الحقا.
من جهة أخرى انتقد نائب رئيس 
ال��ن��ادي ال��ع��رب��ي، أس��ام��ة حسن، 
احتاد كرة القدم اليوم على خلفية 
جتاهل بعض العبي األخضر في 
اختيارات األزرق األخيرة، والتي 
أعلنها اجل��ه��از الفني للمنتخب، 

بقيادة الكرواتي روميو جوزاك.
واستنكر حسن في تصريحات 
ملوقع النادي العربي، ما أسماها 
ب���«احمل��س��وب��ي��ات ال��ت��ي ط��ال��ت 
اختيارات قائمة األزرق ملواجهتي 
نيبال وأستراليا«، في التصفيات 
امل��زدوج��ة لكأس العالم 2022، 

وكأس آسيا 2023.
واس��ت��غ��رب ح��س��ن استبعاد 
ثنائي األخضر محمد فريح، وأحمد 
إب��راه��ي��م، بينما يعاني منتخب 

ال��ك��وي��ت م��ن »ه��ش��اش��ة دفاعية 
واضحة للعيان«، على حد قوله.

وطالب نائب رئيس العربي، 
الشيخ أحمد اليوسف، وأعضاء 

مجلس ادارة اإلحت���اد، بضرورة 
التدخل واتخاذ موقف حازم جتاه 
»االختيارات غير املنطقية«، محمال 

إياهم املسؤولية كاملة.

وأكد حسن أن »النادي العربي 
لن يقف مكتوف األيدي، وسيكون 
له وجلماهيره موقف حاسم في 

األيام املقبلة«.

جانب من املؤمتر الصحافي مبقر النادي العربي

وج��ه االحت���اد امل��ص��ري لكرة ال��ي��د، الشكر 
لنظيره النيجيري، تقديرا لتشجيع منتخب 
نيجيريا للناشئن لنظيره امل��ص��ري، خالل 
مونديال حتت 19 عاًما ال��ذي توج الفراعنة 
بلقبه، ب��ال��ف��وز على أمل��ان��ي��ا )32-28( في 

النهائي.

وقال رئيس االحتاد املصري، هشام نصر، 
في خطابه: »مع كل احلب واالحترام والتقدير، 
أود أن أشكركم جزيل الشكر على التشجيع 
وال��دع��م، ال���ذي أظ��ه��ره منتخبكم للناشئن 
لكرة اليد ملنتخبنا، خالل مبارياته في بطولة 
ك��أس العالم، وه��و ما حظي باحترام عميق 

من الشعب املصري بشكل ع��ام، وأس��رة كرة 
اليد على وجه اخلصوص«. وواص��ل: »مما ال 
شك فيه أن ما تلقيناه من منتخبكم، كان مثاال 
ممتازا على كيفية قيام رياضتنا بإظهار معنى 
املنافسة واحل��ب في نفس الوقت، كما أظهر 

للعالم كله روح األخوة بن دول إفريقيا«.

دعوة »الرماية« للمشاركة في »نهائي أبطال العالم«
تلقى رئيس االحتاد الكويتي للرماية، املهندس 
دعيج العتيبي، دعوه رسمية للمشاركة في بطولة 
نهائي أبطال للرماة املتميزين، على أن تشارك 

الكويت في لعبتي السكيت والتراب األوملبي،
من جانبه بن العتيبي أن ه��ذه البطولة تقام 
سنويا يتم تنظيمها من قبل االحتاد الدولي ألفضل 
الرماة في العام نفسه، ممن حققوا إجن��ازات على 

مستوى العالم.
وأض��اف أن الرامي منصور الرشيدي، وزميله 
خالد املضف مت اختيارهما لتمثيل الكويت في 
البطولة، والتي ستقام خالل شهر أكتوبر املقبل، في 

مدينة العن بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
وأش��ار العتيبي ألن الكويت تأهلت ألوملبياد 

طوكيو عن طريق األبطال عبدالرحمن الفيحان، 
ومنصور الرشيدي، مشيرا إلى أن الرماية الكويتية 
تسعي لتحقيق مزيد من بطاقات التأهل، خالل 
البطوله اآلسيوية املقبلة. وأع��رب العتيبي عن 
تقديره للدعم الكبير ال��ذي حتظى ب��ه الرماية 
الكويتية من أمير البالد وول��ي عهده، والقيادة 
السياسية وهئية الرياضة، مؤكدا أن هذا الدعم 
انعكس على الرماية، حتى أصبحت محل احترام 
وتقدير على مستوى العالم. جدير بالذكر أن 
الرماية الكويتية جنحت في الوصول إلى العاملية، 
وحققت العديد من اإلجنازات في األوملبياد، أبرزها 
امليدالية الذهبية ف��ي ال��رم��اي��ة امل��زدوج��ة »دب��ل 

تراب«عن طريق الرامي فهيد الديحاني.

»أزرق السلة« يخسر أمام البحرين 
في بطولة اخلليج للشباب
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كشف الدولي املصري محمد ص��الح جنم 
ليفربول اإلجنليزي، عن سبب فشل الفراعنة 
ف��ي ن��ه��ائ��ي��ات ك���أس األمم اإلف��ري��ق��ي��ة التي 
استضافتها مصر هذا الصيف، وودعت ُمبكرا 

بهزمية ضد جنوب إفريقيا.
 »CNN« وقال صالح، خالل حواره لشبكة
العاملية: »أنا سعيد في ليفربول، في املدينة 
وأح��ب اجلماهير ويحبونني، وسعيد في 

النادي«.
وع��ن التقارير التي حتدثت عن اعتزاله 
اللعب الدولي، أضاف: »أحب مصر من قلبي، 
ودائما أفكر فيها، وشيء ما دفعني إلى األمام 
ألكون مثاال لألطفال ليكونوا مثلي، فأنا أريد 

أن أك��ون ذل��ك الشخص، لذلك االع��ت��زال على 
املستوى الدولي أمر كبير بالنسبة لي«.

وانتقد صالح عدم وجود تأمن جيد لالعبن 
في فندق اإلقامة ببطولة كأس إفريقيا، قائال: 
»أعتقد مع احتاد الكرة املصري كان األمر أشبه 
باملنافسة، من الفائز؟ بالنسبة لي لن أكون 

الفائز أبدا ألنني العب«.
وتابع: »حن أخبرك بشيء يجب أن تعلم 
أنني أخبرك ملجرد أنني أريد أن أكون سعيدا، 
لتحقيق شيئا للمنتخب الوطني، ليس لكي 
أبن أنني قويا، فأنا لست قوًيا هناك، وإذا كنت 
أقوى لكان بإمكاني تغيير الكثير من األشياء«.

وأوض���ح: »ح��ن قضينا ي��وم العطلة في 

املنتخب، لم أستطع النزول من غرفتي حتى 
ال��س��اع��ة 9 ون��ص��ف م��س��اًء، وح��ن حاولت 
ال��ن��زول ك��ان حولي 200 شخص، وق��ال لي 
مسؤولو االحتاد: ملاذا تشكو؟«. وأردف: »أنا 
أشكو ألنني إنسان، أريد أن أكون مع الالعبن 
وأستمتع بحياتي، فنحن فريق ونحب بعضنا 
البعض، ل��ذا حن أح��اول ق��ول ش��يء ما فأنا 
أقوله بالنيابة عني وعن الالعبن، ألن الالعبن 
يطالبوني باحلديث، لكن األمر بالنسبة الحتاد 
الكرة منافسة«. وعن فشل الفراعنة في كأس 
إفريقيا، كشف جنم الريدز: »لقد كان الضغط 
اجلماهير كبيًرا، 70 أو 80 ألف مشجع في كل 
مباراة، وشعر الالعبون بالضغط، ولم نؤد 

بأفضل مستوياتنا، وبصراحة أنا ال أحتدث 
بشكل فردي وأخبئ نفسي، ولكن كفريق لم 

نظهر بشكل جيد«.
واختتم: »الشخص الذي سيأتي في رئاسة 
احت��اد ال��ك��رة امل��ص��ري يحتاج إل��ى أن يكون 
أميًنا مع نفسه ومحاولة إصالح األم��ور، ألن 
الالعبن في املنتخب ليسوا سعداء بالكثير من 
األشياء، ونأمل أن يأت شخصا جديدا ويقوم 

باألمور بطريقة مختلفة«.
ُيذكر أن احتاد الكرة املصري برئاسة هاني 
أبو ريدة قد أعلن استقالته وجميع األعضاء، 
ع��ق��ب اإلق���ص���اء م��ن ك���أس األمم اإلف��ري��ق��ي��ة 

مباشرة.
محمد صالح

خسر منتخب الكويت لكرة السلة أول من 
امس امام نظيره البحريني بنتيجة )51-95( 
ف��ي بطولة منتخبات الشباب حت��ت 18 سنة 
لدول مجلس التعاون اخلليجي التي انطلقت في 
املنامة. وفاز منتخب السعودية لكرة السلة على 
نظيره القطري بنتيجة )70-60( في اجلولة 
االولى ضمن منافسات البطولة فيما فاز املنتخب 
العماني في املباراة الثانية على نظيره االماراتي 

بنتيجة )56-62(.
من جانبه قال نائب رئيس االحتاد الكويتي 
لكرة السلة خليل طاهر في تصريح ل� »كونا« 
عقب انتهاء امل��ب��اراة ان االيقاف الرياضي اثر 
بشكل واض��ح على مستوى الالعبن واالداء 
بامللعب إذ تعد هذه املشاركة هي االولى للمنتخب 

بعد االيقاف الرياضي.
واضاف ان املنتخب الكويتي قدم مباراة جيدة 
على الرغم من خسارته املباراة مؤكدا ان منتخب 
البرحن فريق قوي ومنظم وميتلك امكانيات 
مم��ت��ازة. واع���رب ع��ن ثقته بالالعبن الشباب 
وقدراتهم بتقدمي افضل املستويات في املباريات 
املتبقية مع )السعودية وعمان واالمارات وقطر( 

متمنيا لهم التوفيق والنجاح.
ويشارك في بطولة اخلليج ال�17 لكرة السلة 
للشباب التي حتتضنها مملكة البحرين في 
الفترة من 19 لغاية 25 اغسطس اجلاري جميع 
املنتخبات اخلليجية. وتعد هذه البطولة مؤهلة 
الى املشاركة في البطولة اآلسيوية ويتأهل فيها 

صاحبا املركزين االول والثاني.

املصري عبد العظيم مدربًا للنجمة اللبناني
أعلن نادي النجمة اللبناني تعاقده مع املدرب 
املصري محمد عبد العظيم لالشراف على الفريق 
ب��دال من التونسي ط��ارق جرايا ال��ذي أقيل من 

منصبه بعد نحو شهرين من التعاقد معه.
وق��ال ال��ن��ادي النبيذي ف��ي بيان نشره في 
حسابه على موقع فيسبوك »تعلن إدارة نادي 
النجمة ال��ري��اض��ي تعاقدها م��ع امل��دي��ر الفني 
امل��ص��ري محمد عبد العظيم امللقب )عظيمة( 
لتولي اإلدارة الفنية للفريق األول خالل املرحلة 

املقبلة«.
وأض��اف البيان »عبد العظيم عمل في أملانيا 

كمحاضر لدى االحت��اد األملاني وتولى اإلدارة 
الفنية لعدة فرق أردنية وبحرينية وكويتية 
وعمانية وكان آخرها تتويجه املوسم املنقضي 
ببطولة ال���دوري وال��ك��أس العماني م��ع ن��ادي 
ظفار«. وأش��ار أيضا الى أن »عبد العظيم عمل 
ايضا كمدرب عام أساسي إلى جانب املدير الفني 
السابق لنادي النجمة عبد العزيز عبد الشافي 
)زيزو( في تدريب نادي القرن اإلفريقي النادي 
األهلي املصري عام 2015 ليكمل بعدها مدرباً 
عاماً للفريق بعد تولي الهولندي مارتن يول 

القيادة الفنية.

م. دعيج العتيبي

األهلي املصري يطالب بخطوات حاسمة ملواجهة األخطاء التحكيمية
طلب النادي األهلي من احتاد الكرة 
امل��ص��ري خ��ط��وات ج��دي��ة وح��اس��م��ة 
مل��واج��ه��ة أخ��ط��اء التحكيم وأخ��ره��ا 
مواجهة بيراميدز التي جرت في دور 

الستة عشر لكأس مصر.
وأرس�����ل ال���ن���ادي األه���ل���ي حسب 
بيان رسمي خطاباً الحت��اد كرة القدم 
املصري أكد فيه رفضه القاطع لألخطاء 
التحكيمية التي كّبدت فريقه الكثير في 
بطولة ال��دوري املصري والكأس هذا 
املوسم، وأن النادي سبق وأن حّذر في 
كتابات عديدة الحتاد الكرة من خطورة 
استمرار هذه األخطاء التي جتاوز نطاق 

»التقديرية«، وعرض في السابق احلل 
القاطع إليقاف هذه األخطاء بتطبيق 
تقنية حكم الفيديو املساعد )فار( وتعهد 
احتاد الكرة بتنفيذ هذا احلل مطلع يناير 
)كانون الثاني( املاضي للحفاظ على 
الشفافية؛ وحتقيق مبدأ تكافؤ الفرص 

بن كل األندية.
وأّك����د األه��ل��ي، ف��ي خ��ط��اب��ه حسب 
املوقع الرسمي للنادي، أنه حتّمل فوق 
الطاقة، ونفَد صبره من ج��راء الضرر 
البالغ الواقع على فريق الكرة بسبب 
أخ��ط��اء التحكيم امل��ؤث��رة، وس��ط عدم 
تفاعل من جانب احتاد الكرة لوضع حد 

فاصل لهذا األمر. وجاء في اخلطاب، أن 
النادي يتطلع إلعالن احتاد الكرة عن 
خطوات حاسمة وفعلية من تدابير فنية 
وإداري��ة؛ حرًصا على جناح املسابقات 
الكروية في املوسم اجلديد، خاصة وأن 
االحت��اد لم يتقبل ما عرضه األهلي في 
السابق، والذي سبقتنا إليه كل الدول 
املتقدمة في لعبة كرة القدم، بتطبيق 

تقنية »حكم الفيديو املساعد«.
 وي���درس األه��ل��ي حاليا م��ا ل��م يكن 
يتمناه - وه��و طلب استبعاد أمثال 
ه��ؤالء احلكام عن إدارة مبارياته في 

الفترة املقبلة. األهلي املصري يطالب بإصالح منظومة التحكيم

صالح يطالب بإصالحات واسعة
في »احتاد الكرة املصري«


