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أرسلت كتاباً إلى فض املنازعات لتجنب التناقضات

»املؤقتة« تستفسر عن قانونية تسجيل العربي

ل وصول بونياك إلى اليوم الثلوج تؤجِّ

الساملية يتعاقد مع الهدهود.. ويواجه برقان ودياً

أحمد السالمي

أرسلت اللجنة املؤقتة إلدارة 
احتاد كرة القدم كتابا رســميا 
ممهــورا بإمضاء األمــني العام 
د.محمد خليل إلى رئيسة أوضاع 
الالعبني في االحتاد الدولي لكرة 
القدم ماجاك هوفمان تستفسر 
فيه عن حظر التسجيل املفروض 
على النادي العربي على خلفية 
قضية الالعــب الغامبي إبرميا 
سوهنا. وجاء في نص الكتاب: 
يرجى اإلشــارة إلى رســالتكم 

املؤرخــة ١١ ابريل ٢٠١٧ بشــأن قــرار غرفة فض 
املنازعات فيفا بتاريخ ٢ مارس ٢٠١٧ بشأن الالعب 
إبرميا ســوهنا، حيث فرض »فيفا« حظرا على 
تسجيل النادي العربي لفترتني زمنيتني متعاقبتني 

بعد صــدور القرار. وقد أبلغنا 
النادي بأننا سنطبق القرار وفقا 

لذلك.
ومــع ذلــك تلقــى النــادي 
العربــي رســالة أخــرى منكم 
بتاريــخ ١٠ أغســطس اجلاري 
ذكرت فيها أن تطبيق العقوبة 
سيتم تأجيله، ولذلك ومن أجل 
جتنب أي تناقضات بني مضمون 
الرســالتني، يرجــى تأكيد متى 
سيتم تطبيق العقوبة والرسالة 

التي ينبغي أن نتبعها.
وكانت جلنة فض املنازعات 
في االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« طلبت وقف 
تسجيل النادي العربي الالعبني لفترتني، إال أن 
الكتاب الذي تلقته إدارة النادي العربي من »فيفا« 

يتيح لـ »األخضر« التسجيل.

مبارك الخالدي

أجبرت الثلوج في مطار صربيا املدرب بوريس 
بونياك على تأجيل موعد وصوله املقرر إلى البالد 
يوم امس إلى فجر اليوم، جاء ذلك عبر الرســالة 
اإللكترونيــة التي بعثها املدرب إلــى إدارة نادي 
اجلهراء واجلهاز اإلداري للفريق األول لكرة القدم 
أحاطهم من خاللها بالظروف الطارئة التي حالت 
دون إقالع طائرته في موعدها املقرر ما اجبره على 
تغيير رقم الرحلة إلى اليوم. وفي شأن متصل، 

أوضــح إداري الفريــق محمد الشــمري أن تأخر 
وصول محترفي الفريق وهم االردني أحمد هشام 
والبرازيلي ديبوال والكاميروني امبايبي، يعود الى 
اإلجراءات الروتينية في بلدانهم ومنها الفحوصات 
الطبية. وأشار الشمري إلى أن اإلجراءات اإلدارية 
جتــري وفق املعتاد لالنتهــاء من قائمة الالعبني 
واجلهازين الفني واإلداري للمغادرة إلى معسكر 
الفريق ٢٢ اجلاري في صربيا، الفتا الى أن الالعب 
فيصل زايد لم يدخل التدريبات حتى اآلن لوجوده 

خارج البالد في إجازة خاصة.

عبدالعزيز جاسم

أعلن نادي الساملية تعاقده مع مدافع الفريق 
األول لكرة القدم في كاظمة محمد الهدهود رسميا، 

ويعتبر الهدهود من مدافعي اخلبرة وسبق له أن 
حمل شارة القيادة في البرتقالي. إلى ذلك، يواجه 
الســاملية في الـ ٧ من مساء اليوم نظيره برقان 
وديا، ضمن استعدادات الفريقني للموسم املقبل.

الكندري: »سماوي 13« باشر تدريباته في القاهرة
أحمد السالمي

باشــر فريــق الكــرة حتت 
١3 ســنة بنادي الساملية أولى 
حصصه التدريبية بعد وصوله 
إلى معسكره املقام في القاهرة 
وذلــك ضمــن اســتعداداتهم 
النطالقة املوسم اجلديد والتي 
تتطلــع اإلدارة إلــى االهتمــام 
بالنشء واملســاهمة في صقل 
قدراتهــم وإمكانياتهــم الفنية 
والبدنية وتهيئتهــم ليكونوا 
الوفد  عماد املستقبل، وترأس 

طارق العيدان.
مــن جهتــه، عبــر مــدرب 
الفريــق فيصل الكنــدري عن 
ارتياحــه مــن االســتعدادات 
التي ســبقت املعســكر والتي 
قامــت بهــا إدارة النــادي مــن 
خالل توفير شــتى احتياجات 
الفريق لضمان حتقيق األهداف 
املنشودة والتي جاءت بدايتها 
في املعســكر التدريبي والذي 
نخــوض من خاللــه تدريبات 
يومية علــى فترتني صباحية 
ومســائية ونهتم بها على رفع 
اللياقة البدنية بصورة  معدل 
تدريجية واكساب الالعبني املزيد 
من املهــارات وتطوير قدراتهم 
ليصلوا إلى املســتوى املتوقع 

لهم.
وأضاف: الفريق يضم عددا 
مــن العناصر الواعــدة والتي 
متتلك قدرات وإمكانيات فنية 
عالية وحتتاج فقط إلى الوقت 
لصقل قدراتهــم عبر تدريبهم 
وفــق اخلطــة الفنيــة التي مت 
اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة 
والتي تهدف إلى تخريج كوكبة 
من الالعبني املميزين الذين نهتم 
جلعلهــم في طليعــة الالعبني 
املميزين على الصعيد احمللي.

وأشــار الكنــدري إلــى أن 
املعسكر سيشهد إقامة عدد من 
املباريــات التجريبية مع فرق 
مصريــة بهدف منــح الالعبني 
فرصــة لالحتــكاك بأقرانهــم 
واكتساب اخلبرة وإدخالهم في 

أجواء املعسكرات والبطوالت 
اخلارجيــة ليعتــادوا عليهــا 
مســتقبال وتصبــح من ضمن 

برنامجهم التدريبي املتطور.
ولفت الكندري إلى أنه مبعية 
مساعده نواف إبراهيم يعمالن 
حاليا علــى تدريــب ومراقبة 
الالعبــني بصــورة  ومتابعــة 
دقيقة وكتابــة تقارير مفصلة 
حــول إمكانيات كل العب على 
حدا بهدف جتهيز قاعدة بيانات 
مســتقبلية تســهل املهمة أمام 
مدربي املراحل السنية القادمة 
التعرف على قــدرات الالعبني 
واالســتفادة مــن توظيفهــم 

بالصورة املطلوبة.

الكندري متفائل مبستقبل فريق الساملية حتت 13 سنة

محمد إبراهيم.. »مو محظوظ«

 الساحل يغادر 
إلى تركيا اليوم

أحمد السالمي

يغادر مساء اليوم وفد الفريق األول لكرة القدم بنادي الساحل 
البالد متوجها إلى تركيا للمشــاركة في معسكره التدريبي الذي 
يســتمر ملدة أســبوعني ويخوض من خالله عــددا من املباريات 
التجريبية مع فرق تركية اســتعدادا النطالق منافسات املوسم 

اجلديد.
كانــت اإلدارة قد جددت الثقة في اجلهاز الفني بقيادة املدرب 
الوطني راشد البوص ومنحته مطلق الصالحيات في العمل على 
إعداد وجتهيز الالعبني احملليني واحملترفني بالطريقة التي يراها 

مناسبة ومتكنه من املنافسة في دوري الدرجة األولى.
وعمل البوص على اإلعداد بشكل مبكر ملنافسات املوسم اجلديد 
من خالل مباشــرته العمل ودعــوة الالعبني حلضور التدريبات 
اليومية استعدادا للمعسكر التدريبي، كما خاض الفريق مباراة 
ودية أمام النصر وانتهت بفوز األخير 3-١ وذلك ليتمكن اجلهاز 
الفني من تقييم أوضاع الالعبني والكشف عن مكامن اخللل ووضع 

الساحل يبدأ مرحلة االعداد الثانيةاحللول املناسبة ملعاجلتها خالل معسكر تركيا.

ناصر العنزي

ماذا سيفعل املدرب الوطني محمد ابراهيم 
مــع فريقه اجلديد العربــي؟ واإلجابة أنه 
لن يكون في مهمة سهلة، فالظروف التي 
مير بها الفريق األخضر ليست مثل ما هي 
عليه في حالة فرق املنافسة مثل الكويت 
والقادسية، واملدرب إبراهيم اعتاد في مهمته 
الناجحة مع القادسية املليئة باأللقاب على 
وجود التسهيالت التي تكفل له النجاح مثل 
اإلدارة املستقرة في عهد الشيخ طالل الفهد 
ووفــرة من الالعبني النجــوم واحملترفني 

األكفاء وقاعدة من اجلماهير الكبيرة.
العربي في املوسم اجلديد الذي سينطلق 
في الشــهر املقبل وفــق نظام »الدرجتني« 
مير بظروف صعبة اهمها عدم قدرته على 
التعاقد مع العبني محترفني بسبب عقوبة 
من االحتاد الدولي، إلى جانب خالفات إدارية 
تطفو على السطح بشكل واضح منذ عدة 
مواسم امتدت إلى تغيير شامل في اجلهاز 
االداري للفريــق االول، لذلــك فإن طريقه 
إلحراز لقب الدوري الغائب منذ سنني لن 

يكون »أخضر« بشكل واسع.

محمد ابراهيم مدرب صاحب خبرة في 
مثل هذه التجارب وميكنه كسب الالعبني 
معنويا إلجادته فن التعامل النفسي، حيث 
لم تكن له مشاكل مع الالعبني أثناء مهمته 
التدريبيــة، لكنه في مهمة العربي يحتاج 
أيضــا إلى العبني أصحــاب مهمات دقيقة 
مثل صناعة االهداف وتسجيلها، واألخضر 
حاليا ميــر مبرحلة جتديد او يفترض أن 
يجــدد في عناصره ولديه عناصر شــابة 
مقتدرة أشــركها املدرب ناصر الشطي في 

املوسم املاضي.
عودة محمد ابراهيم للعمل مرة أخرى 
فــي مالعبنــا تزيد من حدة املنافســة بني 
املدربني الوطنيني واألجانب ومن املتوقع 
أنه ســيأخذ موقعا مميزا في الترشيحات 
مــع كل جولة، ولكــن بالتأكيد فإن مهمته 
اجلديدة حتتاج الى تركيز شديد في التعامل 
مع الفرق املنافسة بعد ان جترع االخضر 
مرارة فقــدان اللقب في اللحظات األخيرة 
قبل موسمني. واملدرب محمد إبراهيم يقال 
عنه محظوظ في عمله الســابق ولكن في 
احلالة العرباوية اجلديدة واملتغيرة فهو 

»مو محظوظ«.

ً النصر يتغلب على اليرموك وديا
عبدالعزيز جاسم

تغلب النصر علــى اليرموك وديا ٢-١ في 
املباراة التي جمعتهما أول من أمس على ستاد 
علي صباح السالم ضمن استعدادات الفريقني 
النطالق املوسم، حيث يشارك العنابي في دوري 
VIVA املمتاز، بينما يشارك اليرامكة في دوري 

الدرجة األولى.
ســجل للفائز الكولومبي كارلوس غاميزا 
وســعد الهطالني، بينما سجل لليرموك سالم 

الهولي من ركلة جزاء.
ومن املقرر أن يغادر النصر إلى معســكره 

في القاهرة فجر اليوم على ان ينضم للفريق 
الســوري يوســف قلفــا ١٩ الشــهر اجلاري، 

وسيخوض الفريق ثالث مباريات ودية.
أمــا اليرامكة فتنتظرهم وديــة ثانية أمام 
الســاملية ١٨ اجلاري ويبحثــون عن مواجهة 
ودية ثالثة قبل املغادرة للمعسكر اخلارجي في 
مصر ٢٦ منه، وقام اليرامكة بتجربة محترفني 
في قلــب الدفاع قبرصي وروماني ولم يقتنع 
بهما بصورة كبيرة مــدرب الفريق البرازيلي 
جانسينيز داسيلفا بشــكل كبير الذي حضر 
املباراة، ومن املتوقع أن تتم جتربة القبرصي 

في مواجهة السماوي.

جانسينيز لم يقتنع مبستوى احملترفني

»األصفر« يغادر فجر اليوم بـ 30 العباً

اخلالدي خارج قائمة 
معسكر إسطنبول

عبدالعزيز جاسم 

تغادر في الســاعة الثانية  من فجر 
اليــوم بعثــة الفريق األول لكــرة القدم 
فــي القادســية إلى معســكر الفريق في 
مدينة اســطنبول التركيــة والذي ميتد 
ملــدة اســبوعني يتخللــه مــن 3 إلــى ٤ 
مباريات، واعتمد املدرب الكرواتي داليبور 
ستاركفيتس قائمة األسماء املكونة من 3٠ 
العبا التي ستغادر مع الفريق، حيث لم 
يدرج اسم احلارس نواف اخلالدي ضمن 
القائمــة املغادرة بســبب عدم حضوره 
تدريب الســبت والذي وعــد من خالله 
اجلهازين اإلداري والفني باحلضور، ورمبا 

يلتحق اخلالدي بالوفد إن قدم أســباب 
عن عدم حضوره التدريبات واقتنع بها 

اجلهازان اإلداري والفني.
ولم يخض األصفر أي مواجهة ودية 
خالل فترة اإلعــداد مكتفيا بالتدريبات 
اليومية والتي غــاب عنها جنم الفريق 
بدر املطوع لظروف خاصة وكذلك محمد 
الفهد، وسيف احلشان وأحمد الظفيري 
اللذان لم تتضح الصورة بشأنهما بشكل 
نهائي وكذلك ضاري سعيد الذي سيلتحق 
بالوفد بعــد التعافي مــن إصابته التي 
أجبرته على البقاء في أميركا، وسينضم 
أيضا املدافع الغاني رشيد سواميال وكذلك 

املهاجم املالي محمد الشيخ توريه.

علي الغامن وأوالده للسيارات تكّرم أحمد املطيري 
على ذهبيته اجلديدة في األلعاب األوملبية

الغامن: املطيري فخر للكويت
بعــد عودتــه مــن األلعاب 
األوملبيــة فــي لنــدن متوجــا 
بامليدالية الذهبية في سباق ١٠٠ 
متر جري على الكراسي املتحركة 
ضمن بطولة كأس العالم أللعاب 
القوى للمعاقني، احتفلت شركة 
علي الغامن وأوالده للسيارات 
بالبطل األوملبي أحمد املطيري 
حيث قدم له م.فهد علي محمد 
ثنيان الغامن، الرئيس التنفيذي 
للشركة، درعا تذكارية تقديرا 
إلجنازه اجلديد.وقــال م. فهد 
الغــامن باملناســبة: »نفتخــر 
دومــا بشــبابنا الكويتي الذي 
يعــد جوهــر الوطــن وعمــاد 
مســتقبله، ونعتــز أكثــر بأن 
تكــون الكويــت مثــاال للعالم 
بقدرتهــا على حتويــل اإلعاقة 
اجلســدية إلى قوة وإجنازات. 
ما حققه البطل أحمد املطيري 
في لنــدن ليس إجنــازا فرديا 

فحسب، بل إجناز وطني مشرف 
لكل الكويت وأهلها، ويسعدنا 
أن نقــدم له هذه الــدرع اليوم 
كمبــادرة متواضعة لقاء عمله 
اجلبار«. وجتدر اإلشارة إلى أن 
البطل أحمد نقا املطيري قد حقق 
سابقا الكثير من اإلجنازات في 
األلعاب الباراملبية مبا في ذلك 

ذهبية أوملبياد ريو دي جانيرو 
في ســباق ١٠٠م على الكراسي 
املتحركــة عام ٢٠١٦، وســجل 
الكثير مــن األرقام القياســية 

في سباقي ١٠٠م و٢٠٠م.

فهد الغامن يكرم البطل احمد املطيري

صورة زنكوغرافية من كتاب استفسار 
»املؤقتة« للجنة فض املنازعات


