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)هاني الشمري(مهاجم القادسية أحمد عجب يحاول املرور من مدافع كاظمة البرازيلي ساندرو

الشيخ طالل الفهد يسلم سعد كميل الوسام وشهادة التقدير بحضور عبداللطيف الدواس

شيكاباال يرفع احلذاء جلماهير األهلي

العبو املنتخب األوملبي ينتظرون قرار احتاد الكرة

خالد اجلاراهلل وعبداحلميد السعيدي وسعود احلجرف ينحرون احلاشي

دورات إلداريي ومشرفي القدم

الجاراهلل يشكر نعيمة األحمد

اكد نائب رئيس لجنة المدربين ومدير عام اتحاد العاب غرب 
آسيا د.حس���ين المكيمي اهمية دورات االدارة واالشراف التي 
ينظمها اتحاد الك���رة كونها تصقل الجانب االداري في االندية 
والمنتخبات وتبحث عن عامل االحترافية في التعامل س���واء 
بين االجهزة القائمة او مع الالعبين. واشار د.المكيمي الى ان 
دورة االدارة الرياضية لمشرفي واداريي كرة القدم »المستوى 
االول« س���تقام ابتداء من غد والى السادس من الشهر الجاري 

في مركز عبداهلل السالم العداد القادة.
واوضح ان الدورة ستقام بمستواها الثاني بين مايو ويونيو 
المقبلين، حيث ال يحق االشتراك فيها اال لمن اجتاز المستوى 
االول، مشددا على الزامية هذه الدورات النها ستكون اشتراطية 

للعمل سواء مع االندية والمنتخبات الموسم المقبل.
على جانب آخر، طال���ب د.المكيمي ادارات االندية بالتفاعل 
مع لجنة المدربين التابعة بش���أن تزويدها بأسماء المدربين 
الوطنيين ممن كانت لهم اسهامات واضحة في تطور ودعم الكرة 
الكويتية حي���ث تنوي اللجنة تكريمهم ومنحهم حق عضوية 
الزمالة اسوة بالمدربين الذين كرمتهم في احتفال يوم المدرب 

اآلسيوي في 30 اكتوبر الماضي.

انطالق تمهيدية القوى اليوم
قال محمد العتيبي أمني السر العام املساعد الحتاد ألعاب القوى 
ان االحتاد سينظم البطولة التمهيدية أللعاب القوى لفئتي العمومي 
والناشئني في الرابعة والنصف مساء اليوم على مضمار وميدان 
احمد الرشدان أللعاب القوى بكيفان، ضمن نشاط االحتاد للموسم 
احلالي، حيث ستقام على مدى 4 األيام 3 و4 و5 اجلاري مبشاركة 

العبي ألعاب القوى فئتي العموم والناشئني باألندية.

أعرب رئيس نادي اجلهراء خالد اجلاراهلل عن عميق ش���كره 
باس���مه واعضاء مجلس االدارة، الى الشيخة نعيمة األحمد على 

وقوفها الدائم واملساند لقضية االندية منذ بدايتها والى اآلن.
وقال اجلاراهلل اننا نحتفل جميعا بعودة انديتنا املنحلة بحكم 
قضائنا النزيه وحتتفل معنا الشيخة نعيمة األحمد التي ماتزال 
تقدم دعمها لنا عبر وسائل مختلفة والشكر موصول الى الفريق 
القانوني ومحامي النادي شريان الشريان ود.عبيد املطيري ود.عبيد 
الوسمي ولكل من ساندنا في دعم قضيتنا، وملجلس ادارة الهيئة 
ومدير الهيئة فؤاد الفالح ونائبه عصام جعفر ومتنى اجلاراهلل 
ان تكون السنة اجلديدة فاحتة خير على الرياضة الكويتية حتت 
قيادة صاحب الس���مو األمير الش���يخ صباح األحمد وسمو ولي 

العهد واحلكومة والشعب الكويتي الكرمي.

تغادر بعثة املنتخب الوطني 
لهوك���ي اجللي���د للرجال الى 
التش���يك خلوض  جمهورية 
معس���كر اعدادي ف���ي احدى 
م���دارس النخبة ف���ي اللعبة 
حتضي���را ل���دورة االلع���اب 
اآلسيوية الش���توية السابعة 
التي تستضيفها كازاخستان 
من 25 اجلاري حتى 6 فبراير 
املقبل، ويبدأ املعس���كر من 4 
اجلاري حتى 20 منه ثم يعود 
الوفد الى الكويت على ان يغادر 

الى كازاخستان في 24 منه.
وكان املنتخب الوطني انهى 

الفترة االعدادية في صالة التزلج على مدار الشهر قبل التوجه اليوم 
الى التشيك في آخر محطاته االستعدادية خلوض االسياد حيث عاد 
الى تشكيلة املنتخب عدد من الالعبني املخضرمني ومنهم يوسف 

الكندري وشفاء حسني باقر وسالم العجمي وشعيب شعيب.
ويضم الوفد الالعبني: مش���عل العجمي وعبدالعزيز الش���تيل 
وعبداهلل الزيدان ومحمد العجمي وسالم العجمي واحمد العجمي 
وجاسم الصراف وحسني باقر وفهد هنيدي ومحمد املراغي وفيصل 
عطاهلل وعبداهلل النومان وانور العطار ويوسف الكندري وشعيب 
شعيب ومحمد الدعيج وعبداهلل املراغي وحمد الشايجي وجاسم 
دشتي، ويتخلف عن السفر احمد العجمي الذي سيتسلم جائزته 
ع���ن لعبة الهوكي في مهرجان الوطنية الفضل الالعبني باالضافة 
الى الالعب عبداهلل املراغي الذي سيخضع الختبار مهم في عمله 

على ان يلتحقا بالوفد غدا او بعد غد.
وكان رئي���س جلنة الهوكي اجتمع بالالعبني وحثهم على عدم 
التهاون واالستفادة من املعسكر والتطلع الى رفع اسم الوطن عاليا 

والتمثيل املشرف في االسياد.
واك���د العجمي على ضرورة ضبط االعصاب واللعب اجلماعي 

الن اللعبة مستفزة وحتتاج الى الهدوء والثقة بني الالعبني.

يقام في ال� 7 مس���اء اليوم 
احلف���ل اخلتام���ي ملهرج���ان 
الوطنية ألفضل الالعبني برعاية 
وحضور نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
وزير الدولة لشؤون اإلسكان 
والتنمي���ة الش���يخ أحم���د 
الفهد في قاع���ة فتوح بفندق 

الريجنسي.
وسيتم خالل احلفل اخلتامي 
تكرمي ال� 23 العبا والعبة الذين 
فازوا بلقب األفضل للموس���م 
املاضي من خ���الل التصويت 
الفني  اجلماهي���ري والتقييم 

وهي األس���س التي اس���تندت عليها اللجنة املنظمة في منح لقب 
األفضلية في العديد من األلعاب الفردية واجلماعية.

بدوره اكد مدير عام املهرجان حسني عاشور ان اللجنة املنظمة 
اخذت على عاتقها ان يظهر احلفل اخلتامي بصورة تتناسب ومكانته 
وأهدافه التي اقيم من اجلها مباركا جلميع الالعبني والالعبات الذين 

حققوا لقب األفضل عن جدارة واستحقاق.
وشكر عاشور راعي املهرجان الش���يخ احمد الفهد على الدعم 
واالهتمام واملتابعة الدائمة للمهرجان الذي جنح بالفعل في ابراز 

النواحي التشجيعية والتحفيزية في جميع األلعاب.

أش���اد مجلس ادارة نادي خيطان بقرار الهيئة العامة للشباب 
والرياضة بإعادة صرف مبالغ الدعم االضافي للهيئات الرياضية 
ما ي���دل على ما تبديه قيادات الهيئ���ة متمثلة في رئيس مجلس 
اإلدارة د.فؤاد الفالح ونائب املدير العام لش���ؤون الرياضة عصام 
جعفر ومدير ادارة الهيئات الرياضية احمد عايش من دعم ينم عن 
خلفية واعية لقي���ادات رياضية تتمتع بخبرات ومهارات القيادة 
الرياضية الواعية القادرة على النهوض بالرياضة الى املس���توى 
املأمول وانن���ا هنا نثني على قرار قي���ادات الهيئة بإعادة صرف 
مخصصات الدعم االضافي لألندية وهذه خطوة الشك تشمل في 
أبعادها حصافة الرأي وبعد النظر واإلملام التام مبتطلبات األندية 
م���ن أجل القيام بأداء مهام رس���التها على الوجه األكمل كون هذه 
القيادات قد تدرجت في العمل في ادارة الهيئات الرياضية لفترات 

طويلة وهذا ما جعلها تتلمس هذه االحتياجات.

هوكي الجليد إلى التشيك اليوم 

حفل »أفضل الالعبين« اليوم

خيطان يشيد بقرار صرف مبالغ الدعم

العجمي حث الالعبين على التعاون وضبط األعصاب

فهيد العجمي

حسني عاشور

مدرب كبير على طاولة البحث

إبراهيم حسن: واقعة شيكاباال »مفبركة«

اتحاد الكرة »ينفض« األولمبي تربويًا وفنيًا

جوزي����ه للغاية ويفضل التعامل 
معه على املس����تويني الشخصي 

والعملي.
من جهة أخرى، اوقعت القرعة 
منتخب مصر في املجموعة االولى 
من منافسات دورة حوض النيل 
لكرة القدم الت����ي تقام من 5 الى 

17 اجلاري. 
وتض����م املجموع����ة األولى 4 
منتخب����ات هي مص����ر وتنزانيا 
وأوغن����دا وبوروندي، فيما تضم 
املجموع����ة الثاني����ة 3 منتخبات 
هي الس����ودان وكينيا والكونغو 

الدميوقراطية.
ومت وضع منتخبي السودان 
وأوغندا في مجموعتني مختلفتني 
بناء على طلب اجلانب السوداني 
ف����ي مجموعة  املنتخبني  لوقوع 
واح����دة ف����ي كأس أمم إفريقي����ا 

للمحليني التي تقام في فبراير.
وتب����دأ مصر مش����وارها ضد 
تنزانيا في اليوم االول، ثم تواجه 
أوغن����دا في 8 احلال����ي، وتختتم 
مبارياتها ض����د بوروندي في 11 

منه.
ويتأهل اول وثاني كل مجموعة 
إلى الدور نصف النهائي الذي يقام 
بطريقة املقص حيث يلتقي متصدر 
املجموعة األولى مع ثاني الثانية، 
فيم����ا يلعب متص����در املجموعة 
الثانية مع ثاني املجموعة األولى 
ف����ي 14 احلالي، فيما تقام املباراة 

النهائية في 17 منه.

األجانب والمعروفين ف���ي المنطقة ربما 
يكون مرش���حا لقي���ادة األولمبي على ان 
يتم اإلع��الن عن���ه األيام المقبلة أي قبل 
المقررتين 24 و9  مواجهت��ي بنغالديش 
المقبلين ف��ي اط���ار التصفي��ات األولية 
المؤهلة الولمبي��اد لندن 2012 حيث تدرس 
اللجن��ة الفني��ة للتخطيط والتطوير في 
االتح��اد السيرة الذاتية للمدرب في سرية 

تامة.

باخلارج من أجل العودة لالهلي 
وسأختتم مشواري التدريبي في 
املكان الذي أشعر بالسعادة فيه.

وعن ع����ودة جوزيه قال جنم 
األهلي عماد متعب انه من أسعد 
الناس بعودة جوزيه إلى تدريب 
الفريق مرة أخ����رى وانه يحترم 

مشاركة األزرق في بطولة املنتخبات اخلليجية 
االوملبية التي جرت في قطر سبتمبر املاضي 
ملا بدر منهما من س���لوك مش���ني مع اجلهاز 
الفني للمنتخب ما أدى الى حرمان الالعبني 
من مكافأة الفوز التي صرفها االحتاد لالعبني 

ابان تكرمي املنتخبني الرديف واالوملبي.

 مدرب كبير 

وعلم���ت »األنباء« ان اح���د المدربين 

البرتغال����ي مانويل  وأب����دى 
جوزيه املدير الفني لألهلي سعادته 
بالعودة لألهلي من جديد الفتا الى 
انهم في البرتغال يرددون »االبن 

الصالح يعود لبيته دائما«.
وقال جوزيه: لقد تركت ما يقارب 
من 50% مما كنت سأحصل عليه 

أملح مدير الكرة بنادي الزمالك 
إبراهيم حس����ن إلى فبركة بعض 
وسائل اإلعالم للصور التي تظهر 
محمود عبدالرازق )شيكاباال( وهو 
ف����ي وجه جماهير  رافعا حذاءه 
األهلي خالل استبداله في لقاء القمة 
الذي جمع الطرفني اخلميس املاضي 
باجلولة ال� 12 من بطولة الدوري، 

وانتهى بتعادلهما سلبا.
وكان ش����يكاباال قد اتهم برفع 
حذائه أم����ام جماهير األهلي بعد 
وابل من السباب والهتافات املسيئة 
بحقه، والتي مست عائلته أيضا، 
وتسببت في غضبه وخروجه عن 

النص.
وقال حس����ن في تصريحات 
لقناة مودرن سبورت »كنت أجلس 
على دكة البدالء ولم أشاهد أي أثر 
للواقعة التي يتحدث عنها اإلعالم.. 
ال يوجد أي مشاهد تلفزيونية بثت 
ما قام به الالع����ب، ولم تعرضه 
أي قناة فضائي����ة رغم التغطية 
اإلعالمية الكبيرة التي حظيت بها 

مباراة القمة«.
وأضاف هل سيعاقب شيكاباال 
على واقعة لم يستطع أحد إثباتها؟ 
ال ميكن أن نحاسب الالعبني على 
صور ميكن تركيبها، وواقعة العب 
األهلي محمد ب����ركات في مباراة 
القمة املوسم املاضي تشهد على 
ذلك، بعدما خرج اجلميع ليؤكد أن 
حركة أصابعه التي أظهرتها بعض 

الصور كانت مفبركة.

مبارك الخالدي
علمت »األنباء« ان مجلس ادارة احتاد كرة 
القدم بصدد اتخاذ خطوات تصحيحيه في اطار 
تعديل وتقومي مسار العمل االداري والفني 
باملنتخب االوملبي، ومنها اجراءات وعقوبات 
مش���ددة جتاه العبي املنتخب املشاركني في 
األحداث التي صاحبت مباراة املنتخب الودية 
مع نظيره األردني التي أقيمت 24 ديس���مبر 
املاضي في عمان ما اضطر حكم املباراة حينها 
الى إيقافها قبل انتهاء الوقت األصلي احملدد 

لها.
وكان مدير املنتخب محمد بنيان قد رفع 
تقريره الى اللجنة املختصة باالحتاد متهيدا 
التخاذ ما تراه مناسبا من عقوبات قد تصل الى 
استبعاد بعض الالعبني، على ان يتم اعتماد 
التوصيات من مجلس االدارة حال اجتماعه 
في قرار يهدف الى اجراء انتفاضة في املسلك 

التربوي العام لالعبي املنتخب االوملبي. 
وكان عدد من قياديي احتاد الكرة قد ابدوا 
استياءهم من األحداث التي صاحبت املباراة 
ألن املنتخب االوملبي ميثل الكويت وليس ناديا 
محليا األمر الذي يعني ضرورة تعزيز األهداف 
التربوية لالحتاد قبل التمثيل اخلارجي ألهمية 
حتقيق عنصر االنضباط داخل وخارج امللعب 
ليبقى صوت اجلهازين الفني واإلداري أقوى 
من صوت الالعب مهما كانت جنوميته، الن 
س���معة البلد فوق كل اعتبار، كما ان نتائج 
املباريات تبقى في حدودها الطبيعية وفق 
األطر املتعارف عليها رياضيا ولكن ما حدث 
في األردن كان بعيدا عن األخالق الرياضية 

وأثار حفيظة كل من شاهده.
وليس بعيدا قرار احتاد الكرة باستبعاد 
العبني اثنني من املنتخب االوملبي بعد انتهاء 

»فيفا« يمنح كميل الوسام الخاص

كرم االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( احلكم 
الدولي السابق سعد كميل مبنحه الوسام اخلاص 
وش���هادة تقدير للخدم���ات املتميزة في مجال 
التحكيم بع���د عطائه املتمي���ز محليا ودوليا 
ومشاركته في العديد من البطوالت اإلقليمية 
والقارية والدولية وخاصة في نهائيات كأس 
العال���م 2002 التي أقيمت في كوريا اجلنوبية 
واليابان وما أبداه من مس���تويات جيدة طوال 

25 عاما.
وبهذه املناسبة، استقبل رئيس مجلس إدارة 

االحتاد الش���يخ طالل الفهد احلكم سعد كميل 
لتس���ليمه الوسام اخلاص وش���هادة التقدير، 
بحضور عض���و مجلس اإلدارة ورئيس جلنة 

احلكام عبداللطيف الدواس.
وأثنى الفهد على مجهودات كميل في مشواره 
التحكيمي، متمنيا ل���ه املزيد من التوفيق في 
مجال عمله احلالي في االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم كمحاضر ومقيم للحكام، كما طالبه بنقل 
خبرته الطويلة للحكام الكويتيني لرفع وتطوير 

مستوى التحكيم.

الكويت يواجه »العنابي« والتضامن يلتقي »األصفر« في نصف النهائي

القادسية في القمة والنصر ثانيًا  بكأس االتحاد
جنح احمد عجب ادراك هدف 

التقدم برأسيه جميلة )12(.
إال ان البرتقالي عاد سريعا 
الى أجواء املباراة ليسيطر على 
مجريات الثلث الساعة األخير 
التحركات اجليدة من  بفضل 
نواف احلم��ي���دان والك���يني 
محمد جمال وسلطان صلبوخ 
املهاجمني  الذي جنح بتمويل 
فرج لهي���ب وفهد الفهد بعدة 
كرات خطرة استثمر احلميدان 
احداه���ا ليضعها ف���ي مرمى 
احلارس علي طالب بش���كل 

رائع )26(.
وفي الشوط الثاني واصل 
البرتقالي أفضيلته وكاد محمد 
ال���داود يضيف الهدف الثاني 
إال ان كرت���ه عل���ت العارضة 

.)56(
واستشعر األصفر اخلطورة 
الدقائق  العش���ر  لينشط في 
األخيرة وكاد عجب يدرك املرمى 
لوال يقظة احلارس عبدالعزيز 
كميل الذي أبعدها إلى ركنية 
املب���اراة بالتعادل  لتنته���ي 

االيجابي بني الفريقني.
وفي اللق���اء األخير تعادل 
العربي مع خيطان سلبيا ليرفع 
األخضر رصيده الى 19 نقطة 
فيما ارتفع رصيد خيطان الى 
5 نق���اط في املركز األخير في 
مباراة ال تؤثر على ترتيب فرق 

املجموعة.

بعد ضمان الفريق التأهل الى 
الدور نصف النهائي ولم يقدم 
العبوه املستوى املتوقع منه 
سوى الربع الساعة األولى التي 
شهدت تفوقا قدساويا حيث 

)5-1( بينما تعادل الفحيحيل 
مع اجلهراء.

وبالعودة الى لقاء القادسية 
مع كاظمة فق���د كان واضحا 
فقدان العب���ي األصفر احلافز 

الذي حل ثانيا في املجموعة 
الثانية )20 نقطة( مع القادسية 

متصدر املجموعة األولى.
وفي اطار املجموعة نفسها 
فاز الصليبخات على الساحل 

مبارك الخالدي
جنح القادسية في احلفاظ 
على مرك���زه كأول املجموعة 
الثانية لبطولة كأس االحتاد 
لكرة القدم بعد تعادله االيجابي 
مع كاظمة 1 � 1 في املباراة التي 
جمعتهما أمس في ستاد محمد 

احلمد بنادي القادسية.
وحصل األصفر على نقطته 
ال� 27 وحل النصر ثانيا بتعادله 
هو االخر مع الساملية 1 � 1 ليرفع 
رصيده الى 26 نقطة. وسجل 
للعنابي احمد مطر )9( وتعادل 
للسماوي عبدالعزيز املسعد 

.)41(
و في املجموعة الثانية فاز 
الكويت عل���ى التضامن 1-3 
مس���اء أمس على ستاد نادي 
الكويت في ختام مباريات الدور 

األول.
تقدم »األبيض« عبر عبداهلل 
الدقيقة )26(  ف���ي  الظفيري 
وتعادل للتضامن أدولفولس 
برنس )44( قبل أن يس���جل 
إسماعيل العجمي الهدف الثاني 
للكوي���ت )65( وأضاف خالد 
عجب الهدف الثالث )95( من 

ضربة جزاء.
الكويت  وبذل���ك تص���در 
الثانية برصيد 24  املجموعة 
نقطة ليواجه ثاني املجموعة 
األولى النصر في الدور نصف 
النهائي بينما يلتقي التضامن 


