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التضامن يغض النظر عن دي امليداالرياضية
غضت إدارة فريق الكرة بنادي التضامن النظر عن املهاجم روبرتو دي امليدا من تيمور الشرقية الذي مت تسجيله في 
كشوفات الفريق لدى احتاد الكرة قبل إغالق باب االنتقاالت الصيفية في منتصف الشهر املاضي.  ويعود السبب 
في ذلك إلى تأخر وصول دي امليدا إلى البالد حتى اآلن على الرغم من احملاوالت التي قامت بها اإلدارة التي عانت 
الستخراج تأشيرة الدخول لالعب.  ووضعت إدارة التضامن ضم مهاجم اجنبي في االنتقاالت الشتوية املقررة خالل 
شهر يناير هدفا لتعزيز صفوف الفريق الذي وضح تأثره الفتقاد الهداف صاحب اخلبرة خالل املباريات األخيرة.

يحيى حميدان 

رسميًا.. متديد عمل إدارات 
األندية 3 أشهر

أحمد السالمي

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة 
التمديد 3 أشهر لكل مجالس إدارات األندية 

ابتداء من 20 الشهر اجلاري ومباشرة 
أعمالها بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل 

مجالس اإلدارات اجلديدة للهيئات الرياضية 
في ضوء الضوابط واملواعيد التي يصدر 

بشأنها قرارات بذلك من مجلس إدارة الهيئة.
وصدر قرار التجديد في اجلريدة الرسمية 
في عدد يوم أمس األول باعتماد من وزير 

اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الشيخ 

سلمان احلمود، وهو ما يعني ترحيل موعد 

انتخابات األندية إلى يناير 2017 حيث حتتاج 
الهيئة إلى مزيد من الوقت إلقرار األنظمة 

األساسية املوحدة قبل إقامة االنتخابات.
وتأتي هذه اخلطوة ضمن سلسلة من 

اخلطوات التي تتجه الهيئة العامة للرياضة 
إلى العمل على تطبيقها ومنها إقرار النظام 
األساسي املوحد، على أن يتم اعتماده بعد 

ذلك من قبل اجلمعيات العمومية إضافة إلى 
استكمال بقية املقترحات التي تنصب في 
تطوير القطاع الرياضي والنهوض به من 

شتى النواحي الفنية وزيادة االهتمام بقطاع 
الشباب وفتح املجال أمامهم لالنخراط في 
الرياضة وإبعادهم عن املخاطر التي حتدق 

صورة ضوئية من قرار التمديدفي الشباب.

انضمام الخميس لباقي الالعبين في صفوف البرتقالي

العجمي: احلبيتر يدخل التدريبات السبت املقبل
عبدالعزيز جاسم

قــال إداري الفريــق األول لكرة 
القدم في كاظمــة حماد العجمي إن 
صفوف البرتقالي اكتملت باستثناء 
املصاب عمر احلبيتر الذي من املقرر 
أن ينضــم لباقي الالعبني الســبت 
املقبل، وبالتالي لن يتمكن من اللحاق 
مبواجهة الشباب اجلمعة املقبل في 
اجلولة الرابعة من الدوري، مشيرا 
إلى أن آخر الالعبني املنضمني شاهني 
اخلميــس الذي تدرب أول من امس 
بشكل طبيعي وتبقى مشاركته من 
عدمها بيد اجلهاز الفني بقيادة املدرب 

الروماني فلورين ماتروك.
وبــني العجمــي بــأن البرتقالي 
يستعد لكل مواجهة على حده لذلك 
طموحه في كل مباراة هو االنتصار 
وحتقيق الفوز مع تقدمي مســتوى 
يليق باسم النادي مبينا أن املستوى 
سيرتفع مع قادم اجلوالت الرتفاع 

معدل اللياقة البدني.
وأضاف العجمي إلى أن معنويات 
الالعبني مرتفعة منذ املعسكر وليس 
بعد حتقيق االنتصارات مشيرا إلى 
أن البرتقالي دائما هدفه املنافســة 
شاهني اخلميس عاد إلى تدريبات البرتقاليعلى البطوالت ومن بينها الدوري.

خالل محاضرة إصابات المالعب وإعادة التأهيل التي أقيمت في اتحاد الكرة

خليل: لن نكتفي بتنظيم البطوالت فقط

مبدينة برشلونة تتعامل معه 
6 مستشفيات متخصصة في 
الطب الرياضي، إلى جانب 
عمله في االحتاد االســباني 
لكــرة القدم فــي تخصص 
العظام وإصابات  جراحات 
املالعب، مشددا على أن تأهيل 
الالعبــني املصابــني ال يقل 
أهمية عن التدخل اجلراحي، 
مطالبا بوجود مركز تأهيل 

في االحتاد الكويتي.
واسـتـعـــرض خـــالل 
احملاضرة فيلما تســجيليا 
قصيرا عن التدخل اجلراحي 
اخلاص بتعــرض الالعبني 
للتمزق العضلي، مشيرا إلى 
أن الالعبــني يعــودون بعد 
اجلراحة إلــى حالتهم التي 

كانوا عليها قبل اإلصابة.
ولفــت كوغــات إلــى أن 
التعــاون الطبــي في عالج 
إصابات املالعــب والتأهيل 
أمر في غاية األهمية، نظرا 
لوجود تخصصات متعددة 

في هذا الشأن.
ووجــه كوغــات كالمــه 
لالعبني في احملاضرة قائال: 
»البد أن تكون الئقا من أجل 
أن متارس رياضتك املفضلة، 
ال أن متارســها كــي تكــون 

الئقا«.
ومــن جهتهــا، تطرقــت 

د.مونتاســيرات بيرنابيــو 
إلــى إصابــات األعصــاب، 
مؤكدة أن تعــرض الالعب 
لصدمات وضربات في الرأس 
قد تتسبب في أخطار شديدة 
بالنسبة له. ولفتت بيرنابيو 
إلى ان املستشفى التي قامت 
بتأسيســها فــي كتالونيــا 
تأهيــل  فــي  متخصصــة 
الالعبــني الذين يتعرضون 
الـخـاصـــة  لإلصـابـــات 
باألعصــاب، واســتعرضت 
خالل حديثها لفيلم تسجيلي 
قصير عن رياضي اسباني 
تعرض لإلصابة في النخاع 
الشوكي، والذي تسبب في 

إصاباته بشلل.
وطـالـبـــت بـرنـابـــيو 
الالعبني بضرورة اخلضوع 
لفحوصات شاملة في حالة 
تعرضهم لالرتطام الشديد 
أو حتى الضربات اخلفيفة 
في الرأس، تفاديا لتعرضهم 

إلصابات خطيرة.
 أما د.غارســيا كاساس 
فقد تطرق إلى عالجه ملدافع 
برشلونة السابق الفرنسي 
ابيــدال حينمــا أخضعــه 
للكشــف الطبي الذي أثبت 
وجــود ورم لديه في الكبد. 
وأشــار إلى أنه قــرر اجراء 
عمليــة زراعة كبــد لالعب، 

أقام احتاد الكرة محاضرة 
خاصــة بإصابــات املالعب 
وإعادة التأهيــل، وذلك في 
متام الســاعة الســابعة من 
مســاء أول مــن أمس األحد 
مبقر االحتاد، وهي احملاضرة 
األولى التي يتم تنظيمها في 
هذا املجال منذ إنشاء االحتاد.
 شــارك فــي احملاضــرة 
د.رامون كوغات املتخصص 
املالعــب،  إصابــات  فــي 
والدكتــورة مونتاســيرات 
بيرنابيــو املتخصصــة في 
التأهيــل والعــالج  إعــادة 
الطبيعي لإلصابات البالغة، 
والدكتور غارســيا كاساس 
عــالج  فــي  املتخصصــة 
الســرطان، وذلك بحضور 
األمني العام لالحتاد د.محمد 
خليل، إلــى جانب حضور 
رفيع املستوى للوفد الطبي 
األسباني الذي يزور الكويت 

حاليا.
مــن جانبــه، توجــه   

د. رامون كوغات إلى مجلس 
إدارة احتاد الكرة بالشــكر 
الستضافته في احملاضرة، 
مضيفا أنــه يرتبط بعالقة 

وطيدة بالكويت.
 وأوضــح كوغــات أنــه 
يعمل فــي مركز متخصص 
إلصابات املالعب والتأهيل 

وتكللت بالنجاح.
وقال كاساس: »أوضحت 
البيــدال أنه لــن يكون في 
مقــدوره العــودة للمالعب 
مرة اخرى، لكن الالعب رد 
بالعودة وممارسة كرة القدم 
مجددا وهو ما حتقق بالفعل«
وحتــدث كاســاس عــن 
أمراض القلب التي يتعرض 
لهــا الالعبون فــي املالعب، 

وكيفية عالجها.
بدوره، وجه األمني العام 
الحتاد الكرة د. محمد خليل 
الشكر إلى احلضور، مضيفا 
أن االحتاد حرص على اطالع 
األنديــة عن آخر التطورات 
في إصابات املالعب، وطرق 

التأهيل املختلفة لها.
وأكــد خليــل أن مجلس 
إدارة االحتاد احلالي يحرص 
على تفعيل دوره في خدمة 
األندية مــن خالل عقد مثل 
هذه احملاضرات املهمة وليس 
البطوالت  االكتفاء بتنظيم 

فقط.
وأوضـــح خـلـيـــل أن 
االحتــاد ســيعمل بشــكل 
مستمر من أجل عقد املزيد 
مــن احملاضــرات بوجــود 
شــخصيات علمية مرموقة 
قادرة على توصيل املعلومات 
إلى الرياضيني بشكل علمي.

د.غارسيا كاساسد. محمد خليل يتوسط د.عبداملجيد البناي ود.رامون كوغات ود.مونتاسيرات برنابيو

كاساس: أبيدال 
أصّر على العودة 

رغم حتذيري
له بعدم قدرته 

على اللعب

األزرق ضمن 24 منتخباً في قرعة نهائيات آسيا

العربي يكتسح اجلهراء ويتصدّر دوري الشباب
مبارك الخالدي 

واصل فريق حتت ١9 سنة بالنادي العربي 
تألقــه هذا املوســم بتصدره مســابقة بطولة 
الدوري مع انطالق منافســات اجلولة الثالثة 

من البطولة.
واعتلــى األخضر جــدول الترتيب بفوزه 
العريض مساء أمس األول على ضيفه اجلهراء 
5-١ رافعا رصيده إلى )9( نقاط، وسجل للعربي 
حسن فحص )هاتريك( وثنائية لعبداهلل عمار 
الــذي خرج مصابــا، إذ أشــار التقرير الطبي 
لالعب الى إصابته بالتــواء في الكاحل، ومن 
املقرر أن يخضع ملزيد من الفحوصات الطبية 

خالل اليومني املقبلني.
وفــي مبــاراة ثانية، عــاد القادســية إلى 
أجواء االنتصارات بعد خســارتني مفاجئتني 
في اجلولتني املاضيتني ليحقق الفريق نقاطه 
الثالث األولى في املســابقة ومتكن من سحق 
فريق الصليبخات ١3-0 واثبت مهاجم الفريق 
عبدالعزيز علي مروي علو كعبه بتســجيله 
اربعة أهداف كما سجل مثلها جنم خط الوسط 
سالم البريكي، فيما سجل الالعبان عبدالوهاب 
الصليلي وعبداهلل املوسوي هدفا لكل منهما.
وواصل التضامن تألقه ومتكن ومن الفوز 
على الشباب 3-١، فيما انتهى لقاء خيطان مع 

الساحل بالتعادل 2-2.

أرسل االتحـاد اآلسيوي 
لكرة القدم كـتابا إلى اتحاد 
الكــرة يبـــلغه مــن خالله 
بأسماء المنتخبات المــقرر 
تواجدها في قرعة تصفيات 
كأس آســيا المؤهلــة إلــى 
اإلمـــارات  النهـائيـــات في 

.20١9
وجــاء ضمــن األســماء 
منتخــب الكويــت كأفضــل 
المنتخبات التي حصلت على 
المركز الثالث في التصفيات 

األولية. 
وجاء في ختام الكتاب أن 
االتحاد اآلســيوي سيرسل 
كتابا الحقا يبلغ من خالله 

المنتخبات بموعد القرعة.
وعانى األزرق في الفترة 
الماضية مــن أزمة اإليقاف 
الدولــي وفي حال عدم رفع 
اإليقــاف قبل إعــالن موعد 
القرعة فإن األزرق لن يكون 

صورة من كتاب االحتاد اآلسيوي لكرة القدم املوجه الحتاد الكرةضمن المنتخبات الـ 24.

جنم: طموحنا احلصول على لقب الدوري

»سلة البرتقالي« طارت إلى صربيا

يحيى حميدان 

غــادرت البالد مســاء أول من امس بعثة 
فريق كرة الســلة بنــادي كاظمة الى صربيا 
وذلك إلقامة معسكر تدريبي هناك ميتد حتى 
29 الشهر اجلاري ضمن حتضيرات الفريق 
للموسم اجلديد املقرر انطالقه الشهر املقبل. 
وترأس الوفد املغادر املدير االداري للعبة 
عدنان حمادة وضم الى جانبه املدرب الهولندي 
انتوني بريتيش ومســاعده خالد العميري، 
باإلضافة الى ١١ العبا تقدمهم عبداهلل الصراف 
املنتقــل حديثا من القادســية بنظام االعارة 

ملدة موسم واحد. 
مــن جهتــه، قــال املديــر الفنــي للعبــة 
بالنادي خالد جنم ان اجلهاز الفني يســعى 
بقوة لالستفادة من املعسكر التدريبي الذي 
ســيخصص اجلانــب االكبــر منــه خلوض 

املباريات التجريبية التي ســيبلغ عددها ٨ 
لقاءات أمام فرق صربية متفاوتة املستوى. 
وأشــار جنم في حديث مع »األنباء« الى 
أن اعداد »البرتقالــي« خالل الفترة املاضية 
كان ممتازا ولذلك ســيعمد اجلهاز الفني الى 
التركيــز على خوض املباريــات التجريبية 
لرفع املستويني البدني والفني لالعبني قبل 

الدخول في املنافسات احمللية. 
وبــني جنــم ان طمــوح كاظمة ســيكون 
احلصــول على لقب الــدوري بعد غياب دام 
4 مواســم، حيث حقق الفريــق اللقب آلخر 
مرة في عام 20١2، ولذلك فإن استعادة الدرع 
واحلفاظ على لقب الكأس سيكونان الهدفني 

الرئيسيني لنا. 
وتوقع جنم ان يجد كاظمة منافسة قوية 
من القادسية حامل لقب الدوري وكذلك الكويت 
الذي يعتبر اكثر الفرق استقرارا واستعدادا.

خالد جنم وعدنان حمادة إلى جانب أعضاء الوفد املغادر

مي احلكام اليوم ختام دورة مقيِّ
تختتم اليوم دورة مقيمي 
احلكام باحتاد كرة القدم التي 
يســتضيفها مركــز عبداهلل 
السالم إلعداد القادة مبنطقة 
اخلالدية، وذلك مبشاركة 25 
مقيمــا. يحاضر فــي الدورة 
د.أحمــد فــرج ونائب رئيس 

جلنة احلكام سعد كميل.
الــدورة  تـقـسـيـــم  ومت 
إلــى قســمني، األول خــاص 
التــي أجريــت  بالتعديــالت 
على قوانني كرة القدم مؤخرا، 
والثانــي يتمثل فــي جتهيز 
مقيمني جدد إلى جانب صقل 

خبرات املقيمني القدامى.
ووجه املقيمون الشكر إلى 
نائب رئيــس اللجنة املعينة 

باحتاد الكرة ورئيس جلنتي 
احلكام واملقيمني أسد تقي على 
إقامــة هذه الــدورة، التي من 
شــأنها أن تفيــد املقيمني في 

عملهم.

حضور مميز في دورة مقيمي احلكام


