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الكويت والصليبخات أكثر المستفيدين من تغيير توقيت مباراتهما

فيصل صيوان تعرض لإليقاف

وفد الهيئة اثناء تفقده إحدى املنشآت

القادسية تخطى األحتاد السوري بنجاح

وفد »الهيئة« يتفقد المنشآت الرياضية في الصينالصليبخات يوقف األخوين صيوان ألجل غير مسمى 
اجتمع رئيس مجلس اإلدارة املدير العام للهيئة 
العامة للشباب والرياضة فيصل اجلزاف والوفد 
املرافق ل���ه بوزير الش���باب والرياضة الصيني 
ضمن زيارته الرس���مية جلمهورية الصني حيث 
مت بحث تفعيل التعاون الرياضي والشبابي بني 
البلدين، خاصة في مجال إنشاء الستادات واملدن 
الرياضية ذات الطابع االوملبي والدولي لالستفادة 
من التجربة الصينية التي تتمتع بأحدث الطرق 
اإلدارية والفنية واألمني���ة واإلعالمية والعلمية 

املتطورة وفقا للمبادئ االوملبية والدولية.

وقد وجه اجلزاف دعوة لوزير الشباب والرياضة 
الصيني لزيارة الكوي���ت لالطالع على النهضة 
الرياضية والشبابية بالبال،. وقد قام الوفد بزيارة 
جامعة بكني للرياضة حيث اطلع على املنشآت.

واختتم الوفد زيارته إلى س���تاد عش الطير 
والقرية االوملبية التي اس���تضافت اوملبياد بكني 
2008 والتي تشتمل على عدة إنشاءات متطورة 
متكامل���ة كمجمع أحواض الس���باحة والصاالت 
الرياضية املغطاة أللعاب القوى واأللعاب اجلماعية 

والفردية.

أوقفت إدارة الصليبخات العبي 
فريق اليد األخوين فيصل وحسني 
صيوان إلى أجل غير مسمى بعد 
اجتماع مجلس إدارة النادي مع 
اجلهازين الفني واإلداري للفريق 
ودراسة التقريرين املقدمني من 
مدير اللعبة خالد الصقر واملدير 
الفني خالد غلوم اثر خس���ارة 
الصليبخات األخيرة في الدوري 
املمتاز أم���ام الفحيحيل واتهام 
الالعبني  الفري���ق بعض  مدرب 
بالتكاسل والعمل على إحراجه 
أمام اإلدارة حتى يتم االستغناء 

عن خدماته.
وعل���ق مدير اللعب���ة خالد 
الصقر على قرار مجلس اإلدارة 
قائال إن القرار صائب وجاء في 
الوقت املناس���ب حتى ال تكون 
هناك فوضى بني أفراد الفريق، 
خصوص���ا بعد األح���داث التي 
صاحبت مب���اراة الصليبخات 
والفحيحي���ل وته���اون بعض 
الالعبني وتعمدهم اخلسارة حتى 

يحرجوا املدرب خالد غلوم.
وتابع ان امل���درب غلوم من 
خيرة املدربني وباق مع الفريق 
وحق���ق للنادي ما ل���م يحققه 
أي مدرب أجنبي ويكفيه فخرا 

حصوله على لقب آسيا.
وأكد الصقر ان الالعب مكانه 

في امللع���ب فقط يؤدي الواجب 
املطل���وب من���ه وال يتدخل في 
أو  اختصاصات اإلدارة بتعيني 
إقال���ة املدرب وه���و األمر الذي 

نرفضه.
وأوضح الصق���ر أن الفريق 
لن يتأثر بغياب فيصل وحسني 

ان الصليبخات  صيوان، مؤكدا 
ميلك نخبة من خيرة العبي اليد 
في الكويت ولدين���ا البديل في 

كل مركز.
كما دع���ا الالعبني إلى التقيد 
بتعليم���ات اجلهازي���ن الفن���ي 

واإلداري.

العنبري سفيرًا لملف قطر

اإلسكواش يشارك في » اآلسيوية« بالهند

الجمباز يشكل لجانه للبطولة العربية

اختارت اللجنة املش���رفة على ملف قطر الستضافة كأس العالم 
2022، النجم الدولي السابق عبدالعزيز العنبري سفيرا مللفها. اجلدير 
بالذكر ان قطر سبق ان اختارت عددا من النجوم العامليني السابقني 
سفراء مللف استضافة املونديال، ابرزهم مدرب برشلونة اإلسباني 
جوسيب غوارديوال، واالرجنتيني غابرييل باتيستوتا، والهولندي 
رونالد دي بوير، علما ان هؤالء الثالثة لعبوا في الدوري القطري.

يتوجه املنتخب الوطني لالسكواش »رجال« الى مدينة شاناي 
الهندية اليوم للمش����اركة في البطولة اآلسيوية التي ستنطلق غدا 
وتس����تمر س����بعة ايام. وقال رئيس الوفد عبدالعزيز العوضي ل� 
»كونا« ان املنتخب املؤلف من 6 العبني استعد بشكل جيد للبطولة 
بعد ان عاد أخيرا من املعسكر التدريبي الذي أقيم بالقاهرة واستمر 
اس����بوعني خاض خاللها عدة مباريات مع عدد من الفرق املصرية 

التي تضم مجموعة من الالعبني احملترفني.

شكل احتاد اجلمباز جلانه العاملة للبطولة العربية الثانية للرجال 
التي ستقام في الكويت 27 يونيو املقبل وتستمر اربعة ايام.

وقال امني سر االحتاد سيف ابوعدل ان البطولة ستقام برعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 

التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ احمد الفهد.
وأضاف ان الشيخ طالل الفهد سترأس اللجنة املنظمة التي تضم 
رئيس االحتاد يوسف بوعباس ونائبه فهد الصولة، مشيرا الى ان 
قرارات تش����كيل اللجنة جاءت خالل اجتماع ملجلس ادارة االحتاد 

الذي عقد مؤخرا.

15 دقيقة تفصل مواجهتي القادسية والكويت في الجولة الحاسمة بالدوري
األصفر والتضامن ينويان االحتجاج.. و»المسابقات« تعيد السبب إلى التتويج 

األبيض واألصفر والبرتقالي يستحقون دوري األبطال
الصدارة إال انه أبى إال النصر وكان له ذلك 
بالرغم من النقص العددي للفريق مع أول 
نصف ساعة بعد طرد عبداهلل دشتي، لكن ما 
وضح من خالل أداء كاظمة أن أهم عنصرين 
لنجاح البرتقالي هما يوسف ناصر الهداف 
ومن خلفه الداهية فهد العنزي الذي قال عنه 
معلق املباراة »حتى الفهد يتعب ولكن فهد 
كاظمة ما يتعب« وهذا دليل على مس����تواه 
العالي. إال ان كاظمة يجب عليه احلذر كثيرا 
في مباراته مع شباب األردن الذي يعتبر من 
الفرق املتطورة آسيويا وهو ال يقل شأنا عن 
ناساف األوزبكي ورمبا يحقق املفاجأة ان عاد 

العبو كاظمة للتراخي مرة اخرى.

األصفر ومهمة سهلة

اما القادسية الذي تصدر مجموعته على 
حساب االحتاد السوري فقد ظهر بأداء راق 
أجبر تشرشل الهندي او اي فريق سيواجهه 
على التفكير وإعداد العدة جيدا ملواجهته، 
حيث توافرت لدي����ه جميع عناصر الفوز، 
وهذا ما حدث أمام االحتاد السوري الذي ظل 
يشاهد مهارات العبي القادسية وترك املباراة 
على عاتق احلارس الذي تصدى ألكثر من 5 
أهداف محققة كانت كفيلة بخروج املباراة 

بضعف ال� 3.

ان سجل س����وبر هاتريك بالرغم من غيابه 
فترة طويلة ع����ن املالعب جعلته ثالثا في 
قائمة الهدافني ب� 6 أهداف على الرغم من انه 
خاض مباراتني فقط بالبطولة، وعلى الكويت 
التفكير جيدا ودراسة االحتاد السوري الذي 
لن يكون صعبا ف����ي حال اكتملت عناصر 

األبيض ألنه سبق ان واجه القادسية.

البرتقالي عاد للفوز

عاد كاظمة للفوز مرة اخرى وهذا هو األهم 
بالنسبة للمدرب جمال يعقوب الذي تولى 
املهمة خلفا للمدرب الوماني بالتشي بعد ان 
ساءت النتائج في الفترة االخيرة، ويحسب 
للبرتقالي فوزه بهذه املباراة على حس����اب 
العهد اللبناني وتصدره عن جدارة بالرغم 
من انه كان بحاجة الى التعادل فقط لضمان 

املرجوة لتواضع مستوى املنافس.
متكن الكويت من تصدر مجموعته على 
الراحة ودون تعب أمام تشرش����ل الهندي 
وأراح م����ن خاللها اغلب العبيه إذ تنتظره 
مباراة مصيرية في نهائي كأس سمو ولي 
العهد االثنني املقبل أمام العربي وبعدها ب� 
3 أيام تنتظره مب����اراة مفصلية في ختام 
الدوري املمتاز في مواجهة الصليبخات، إال 
ان النتيجة الكبيرة ال تعكس تطور األبيض 
او ارتفاع مستواه ألنها جاءت على حساب 
فريق متواضع بكل املقاييس، وبالتالي لن 
يقاس أداء املدرب اجلديد محمد عبداهلل بهذه 
النتيجة بل سيكون احملك في نهائي كأس ولي 
العهد، لكن في الوقت نفسه حملت املباراة 
بعض بش����ائر اخلير مثل استعادة املهاجم 
الشاب خالد عجب حلاسته التهديفية بعد 

عبدالعزيز جاسم
لم تشهد اجلولة االخيرة من منافسات 
التصفيات األولية لكأس االحتاد اآلسيوي 
اي مفاجآت بع����د تصدر فرقنا احمللية عن 
جدارة واستحقاق، الكويت للمجموعة الثانية 
وكاظمة للمجموعة الثالثة والقادسية للرابعة. 
فالقادسية كان عند املوعد واكتسح االحتاد 
الس����وري الذي كان يطارده على الصدارة 
بثالثية نظيفة، بينم����ا تغلب كاظمة على 
العهد اللبنان����ي في عقر داره 2 � 1، وكانت 
النتيجة األكبر واألجمل للكويت الذي تالعب 
بوصيف مجموعته تشرش����ل الهندي وفاز 
عليه 7 � 1، لتثب����ت فرقنا ان كأس االحتاد 
اآلسيوي ليس مكانها بل تستحق املشاركة 

في دوري أبطال آسيا.
وكان����ت الف����رق ال� 3 تس����عى لصدارة 
مجموعاتها حتى حتظى مبيزة اللعب على 
أرضه����ا وبني جماهيرها ف����ي الدور الثاني 
الذي يقام بنظام خروج املهزوم من مباراة 
واحدة، ففي الدور الثاني سيلتقي الكويت 
مع االحتاد السوري ولن يكون صعبا عليه، 
بينما س����يكون على كاظمة تخطي شباب 
االردن املتطور وهي املباراة األصعب لفرقنا، 
كما ان القادسية رمبا يحتاج للعب بالصف 
الثاني أمام تشرش����ل لكي يخرج بالنتيجة 

بعد تصدرهم مجموعاتهم بكأس االتحاد اآلسيوي عن جدارة

مباريات الدور الثاني
كاظمة � شباب األردن11 � 5

5 � 12
القادسية � اخوة تشرشل الهندي

الكويت � االحتاد السوري

مالحظة:  الدور ربع النهائي سيقام في 14 و21 سبتمبر املقبل بنظام خروج املغلوب ذهابا وإيابا ونصف النهائي في 10 و19 
أكتوبر املقبل بنفس النظام على ان يقام النهائي من مباراة واحدة على أرض أحد الفريقني في 6 نوفمبر املقبل.

عبدالعزيز جاسم 
أجرت جلنة املسابقات في احتاد الكرة تعديال على موعد مباراتي 
القادس���ية مع كاظمة، والكويت مع الصليبخ���ات في اجلولة ال� 21 
واالخيرة من الدوري املمت���از املقررة اخلميس 6 مايو املقبل، حيث 
قدمت املباراة االولى 5 دقائق لتقام في ال� 6:55، بينما أجلت املباراة 
الثانية 10 دقائق وأصبحت في ال� 7:10 على س���تاد محمد احلمد بدال 

من ستاد ثامر.
وأثار هذا التغيير تس���اؤال كبي���را، ألن اجلولة االخيرة مفصلية 
ف���ي حتديد بطل الدوري، لذلك كان من االفضل ان تقام املباراتان في 
توقي���ت واحد كما كان مقررا، لتكافئ الفرص بني االصفر واالبيض، 
حتى ال تؤثر نتيجة مباراة على اخرى، ألنها ليس���ت فقط حلس���م 
اللقب، بل ايضا ستحسم الهبوط الى دوري املظاليم بني الصليبخات 

والتضامن.
وقد علمت »األنباء« ان ناديي القادسية والتضامن، سيقدمان تظلما 
على تعديل اجلدول، وسيطالبان باالبقاء على املوعد السابق، ألنهما 
متضرران من تغيير املوعد 15 دقيقة عن توقيت مباراتيهما، ما يجعل 
جميع االحتماالت مفتوحة امامهما في الدقائق االخيرة، ومن االفضل 

ان تقام جميع املباريات املهمة في توقيت واحد.
وذكر مصدر في جلنة املس���ابقات أن هذا التعديل لم يجر محاباة 
لفريق على حساب آخر، بل من اجل التتويج الذي سيكون حائرا بني 
القادسية والكويت، وبالتالي ارتأت جلنة املسابقات، ان تأخير موعد 
مباراة الكويت والصليبخات، س���يفيد من الناحية العملية، ألنه من 
غير املعقول ان ينتظر الفائز باللقب اكثر من نصف ساعة للتتويج 

او يتقلد الدرع في اليوم التالي.

تحديد موعد الفاصلة

وأضاف ان املباراة الفاصلة س���تقام في 8 مايو املقبل على ستاد 
الصداقة والسالم، في حال تعادل القادسية وفاز الكويت، ومت ايضا 
حتديد موع���د املباراة الفاصلة لتحديد بط���ل دوري الدرجة االولى 
بني اجلهراء والساحل، ان استمر تساوي النقاط في اجلولة املقبلة، 
س���تجري في 9 مايو على ستاد علي صباح السالم، وتقام املباراتان 

الفاصلتان في ال� 7 مساء.

تخفيف عقوبة »الشباب«

وبنينّ املصدر ان جلنة املسابقات خففت العقوبة على العبي الشباب 
لفئة الشباب، بعد االحداث االخيرة في الدور نصف النهائي من كأس 
الشباب امام القادسية، واكتفت مبعاقبة كل من مصعب أحمد وعبداهلل 
سعود بإيقافهما 4 مباريات، وغرامة مالية 200 دينار،، مشيرا الى ان 
اللجنة اعتمدت في قرارها على شريط الڤيديو املسجل للمباراة، وارتأت 

ان الالعبني ال يستحقون، عقوبة أكثر من التي اعتمدت أخيرا.


