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ينتظر املدرب 
محمد إبراهيم 
التقرير النهائي 

من اجلهاز الطبي 
للفريق بشأن 
إصابة سيف 

احلشان

وأضاف انه متت املوافقة 
على أن يك���ون هناك فارق 
بني كأس اخلليج وبني كأس 
آسيا خالل السنوات املقبلة 
ال يقل عن عام كامل على أقل 
تقدير ليكون )خليجي 23( 
في ديسمبر 2015 أو يناير 
2016 ملن���ع حدوث تضارب 
في مواعيد البطولتني، علما 
أن كأس آسيا تقام كل أربع 
سنوات وكأس اخلليج كل 

عامني. 
وذك���ر ان���ه انطالقا من 
رغبة الوفود املش���اركة في 
التع���اون وتبادل اخلبرات 
اإلدارية والفنية والتحكيمية 
فيما بينها متت املوافقة على 
مقترح ليعزز آليات التعاون 
من خ���الل بروتوكول قائم 
س���يتم تفعيله اعتبارا من 

اليوم. 
وحول التوزيع اجلماهيري 

اعتماد انطالق كأس اخلليج قبل كأس آسيا بعام كامل

ً الفهد: »خليجي 22« في الرياض رسميا
للبطوالت متت املوافقة على 
تخصيص 40% لكل فريق 
و20% للدولة املس���تضيفة 
ان لم تك���ن طرفا باملباراة، 
أما بشأن تس���ويق حقوق 
النق���ل التلفزيوني إعالميا 
وإعالنيا فأف���اد الفهد بأنها 
ستكون للدولة املستضيفة 
حتى تكون عامال إضافيا في 

إجناح البطولة. 

الكرة  قال رئيس احتاد 
الشيخ د.طالل الفهد انه مت 
اعتماد نق���ل كأس اخلليج 
العربي لك���رة القدم املقبلة 
»خليجي 22« للرياض بشكل 
رسمي بدال من مدينة جدة. 
وأوضح الفهد عقب ختام 
أعم���ال املؤمت���ر العام غير 
العادي لرؤساء االحتادات 
املش���اركة في بطولة كأس 
القدم  العربي لكرة  اخلليج 
ان نقل البطولة من جدة جاء 
بعد ان تأكدت جلان التفتيش 
املعنية من صالحية املنشآت 
التي ستستضيف فعاليات 

البطولة. 
وكانت البطولة قد نقلت 
أوال من البصرة نظرا لعدم 
اكتمال جاهزية املنش���آت 
وعدم وج���ود بنى حتتية 
متكاملة لتستضيف اآلالف 

من اجلماهير والوفود. 
الفهد عن شكره  وأعرب 
للمملكة العربية السعودية 
قيادة وحكومة وشعبا على 
احتض���ان ه���ذه التظاهرة 
الرياضي���ة مؤكدا ثقته في 
اململك���ة على إجناح  قدرة 
الرياضية  التظاه���رة  هذه 
التي يتطلع إليها أبناء الدول 

املشاركة بكل ترقب. 
وأشار الى ان االشقاء في 
السعودية يقومون بجهود 
متميزة وجبارة جارية على 
قدم وساق في سبيل إجناح 
البطولة املقبلة في نوفمبر 

الشيخ طالل الفهد متوجها الى االجتماع املقبل. 

احلمود يناقش املعوقات الرياضية 
مع رؤساء األندية الشاملة

قرعة متوازنة في ربع نهائي كأس األمير
أسفرت قرعة دور الثمانية من كأس سمو األمير والتي ستقام بنظام الذهاب واإلياب 

بهذا الدور عن مواجهة القادسية مع الفحيحيل وأوقعت القرعة الكويت في مواجهة 
الساملية، والعربي مع الصليبخات والنصر مع اجلهراء، يذكر أن هذا الدور يقام بنظام 

الذهاب واإلياب.

أكد الشيخ س���لمان احلمود وزير اإلعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب على دعم صاحب 
السمو األمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء لالرتقاء بالرياضة الكويتية، 
مشيرا إلى أن استحداث وزارة للشباب يأتي 
جتس���يدا الهتمام الدولة بقطاعي الش���باب 

والرياضة.
جاء ذلك خالل لقاء وزير الشباب برؤساء 
األندية الرياضية الشاملة مبقر الهيئة العامة 
للشباب والرياضة بحضور رئيس مجلس إدارة 
الهيئة باإلنابة وأعضاء مجلس الدارة ومدير 
عام الهيئة باإلنابة ونوابه لشؤون الرياضة 
واإلنشاءات. وقام رؤساء األندية خالل اللقاء 
باستعراض املش���اكل واملعوقات التي تعاني 
فيها األندية الرياضية وتعوق عملها ومتكنها 

من أداء رسالتها على الوجه األكمل.
وقد متحورت مش���اكل األندية الرياضية 
الكويتي���ة حول قلة ميزانيات األندية التي ال 
تتماشى مع التزاماتها وتفعيل قانون االستثمار 
الرياضي والتوس���ع في مس���احة االستثمار 
باألندية واستكمال منظومة املنشآت الرياضية 
باألندية، باإلضافة إلى حس���م اعتماد النظام 

األساسي باألندية الرياضية.
واتفقت جميع األندية الرياضية خالل لقائها 
بوزير الشباب على ضرورة إلغاء كأس التفوق 
العام وانتقدوا دوره الس���لبي كأحد أسباب 
تدهور الرياضة الكويتية، كما طلب رؤس���اء 

األندية الرياضية بإعادة النظر في املخصصات 
املالية للوفود الرياضية ومراقبة أداء االحتادات 
وتطوير العمل بالهيئة واختصار اإلجراءات 
والقضاء على بعض اجلوانب الروتينية في 
عمل الهيئة، كم���ا اقترح رئيس نادي القرين 
أحمد الشحومي تشكيل وفد من رؤساء األندية 
للقاء رئيس مجلس األمة وأهمية التواصل مع 
املجلس في هذا التوقيت الذي يش���هد حراكا 

تشريعا لبعض املشاكل الرياضية.
وعقب استماعه إلى ما طرحه رؤساء األندية، 
أكد احلمود أن األندية هي القاعدة الرئيسية 
والعمود الفقري للرياضة الكويتية، وثمن الدور 
الطيب الذي يقوم به الشيخ خالد الفهد رئيس 
نادي القادسية للم ش���مل األندية الرياضية 
وتوحيد الصف. وأكد الشيخ سلمان أن املرحلة 
املقبلة ستش���هد تطورا ف���ي أداء عمل الهيئة 
العامة للشباب والرياضة والقضاء على اختالط 
األدوار بني مجلس اإلدارة واجلهاز التنفيذي، 
وإعادة هيكلة اجلهاز التنفيذي باإلضافة إلى 
فصل الش���باب عن الرياضة ليكون للشباب 

هيئة مستقلة.
وأض���اف أن الهيئة متثل س���لطة الدولة 
وما نس���عى إليه احلفاظ على حياديتها وأن 
تكون على مس���افة واحدة من اجلميع، وقال 
ان مجلس إدارة الهيئة لن يقرر أي نظام في 
الشأن الرياضي إال بعد االطالع على رأي اللجنة 

األوملبية.

األندية طالبت بإلغاء كأس التفوق

عامليا.
وأك����د الكن����دري جهوزية 
اللجنة لقيادة منافسات البطولة 
التي ستنطلق يوم 12 اجلاري 
وتستمر حتى ال� 16 منه على 
صالة املرحوم خالد يوس����ف 
املرزوق في نادي س����لوى في 
منطقة القرين برعاية صاحب 
السمو األمير، الفتا الى أن أعضاء 
اللجنة يعقدون اجتماعات مكثفة 
لتجهي����ز متطلب����ات البطولة 
واجلمي����ع أصب����ح جاهزا من 
جميع النواحي القانونية وكل 
شيء متوافر ولم يتبق سوى 

اللمسات األخيرة. 
وأوضح ان البطولة سيقودها 

42 حكماً يقودون منافسات بطولة سلوى للطاولة
حكم عام ومعه أكثر من نائب 
وتقسيمة احلكام ستكون على 
النح����و التالي: حكام مباريات 
و»بكت كنترول وكول ايريل«، 
مؤك����دا ان وج����ود احلكام في 
األماكن الثالثة مهم جدا وجلنة 
احلكام قامت بوضع التوليفة 

املناسبة لها.

كشف رئيس جلنة احلكام 
الدولي����ة  الكوي����ت  لبطول����ة 
املفتوحة لكرة الطاولة »كأس 
الكندري  سلوى« عبدالوهاب 
ان 42 حكما دوليا سيقودون 
منافسات البطولة منهم 16 حكما 
كويتي����ا و26 من جميع الدول 
اخلليجي����ة باإلضافة الى دول 
املغرب وليبيا وإيطاليا وكوريا 

اجلنوبية.
ومن املتوقع أن يصل احلكام 
األجانب إلى البالد خالل األيام 
القليلة القادمة وسيتم االجتماع 

معهم وتوزيع املهام.
وقال الكندري في تصريح 
آلي����ة اختي����ار  إن  صحاف����ي 
احلكام تتم عن طريق االحتاد 
الوطني لكل حكم حيث تقوم 
اللجنة املنظمة العليا مبراسلة 
االحتادات وتطلب منهم ترشيح 

حكام إلدارة البطولة.
بدورها، حترص االحتادات 
على ترش����يح افض����ل احلكام 
نظرا لقوة املنافسة بالبطولة 
كما يتم تقييم احلكام من قبل 
البطولة  الدولي بهذه  االحتاد 
التي تصنف في املرتبة األولى 
العالم ويشارك  على مستوى 
احلكم عبد الوهاب الكندري خالل البطولة السابقة فيها العبون والعبات مصنفون 

األبيض يتدرب في أوزبكستان اليوم.. واجلهاز الطبي لألصفر يسعى لتجهيز احلشان

الكويت يغادر إلى طشقند مكتمل الصفوف
والقادسية ينتظر انضمام إبراهيم

بالثلوج والتي تكتسي بها 
أوزبكستان حاليا.

األصفر يواصل التحضير 

م����ن جانب����ه، يواص����ل 
اليومية  القادسية تدريباته 
في أبوظبي استعدادا ملواجهة 
بني ي����اس اإلماراتي بعد غد 
السبت في أبوظبي في الدور 
الثاني من امللحق والذي تأهل 
إليه األصفر بعد الفوز على 
السويق العماني في مسقط 
بهدف دون رد سجله العاجي 
إبراهيما كيتا، وس����يتدرب 
الي����وم على امللعب  األصفر 
الفرعي لبن����ي ياس على أن 
الرئيسي غدا  يكون تدريبه 
اجلمع����ة على ملعب املباراة 
ملدة س����اعة ونصف الساعة 
الالعبون على  حتى يتعود 
أرضية امللعب حسب قوانني 

االحتاد اآلسيوي.
امل����درب محمد  وينتظر 
إبراهيم التقرير النهائي من 
اجلهاز الطبي للفريق بشأن 
إصابة س����يف احلشان في 
االنكل ومدى قدرته على اللعب 
شوطني أو في حالة الوصول 
إلى األشواط اإلضافية حسب 
قوان����ني البطول����ة لذلك من 

املتوق����ع أن تتضح الصورة 
أكبر بالنس����بة إلبراهيم من 
خالل تدريبات اليوم من خالل 
مشاهدة احلشان في التقسيمة 
قبل النهائية للمواجهة بقدرته 
عل����ى الضغط عل����ى االنكل 
بصورة طبيعية وكذلك من 
خالل االلتحام مع باقي الالعبني 
في التدريب، ويدرك إبراهيم 
اهمية احلشان وحتديدا في 
هذه املواجهة حيث يعتبر بني 
ياس أفضل فنيا من السويق 
وميتل����ك العبني في صفوف 
املنتخ����ب وكذلك محترفون 
مميزون وبالتالي س����تكون 
مواجهتهم أصعب من السويق 

على الورق.
إلى ذلك، سيقوم املدرب 
إبراهيم بشرح نقاط  محمد 
ضعف وقوة بني ياس نظريا 
للالعبني متهي����دا لتطبيقها 
الغد  ف����ي تدريب����ات  عمليا 
ف����ي التدريب األخي����ر قبل 

املواجهة.
وس����ينضم اليوم املدافع 
انتهائه  إبراهيم بع����د  خالد 
التي  الدراسية  من الظروف 
أجبرت����ه على الع����ودة إلى 
البالد بعد مواجهة السويق 

مباشرة.

الروماني  امل���درب  عليها 
إيوان ماري���ن مؤخرا في 
الدوري، وكذلك في كأس 
االحتاد اآلس���يوي وكأس 
سمو ولي العهد باإلضافة 
إلى مباراة الشرطة والتي 
تواجد فيها النجم اإليراني 
جواد نيكونام الذي سجل 
هدف التأه���ل الوحيد في 

املباراة.
ويس���عى األبيض إلى 
الظهور بنف���س الصورة 
التي ظهر عليها في كأس 
االحتاد اآلسيوي الذي نال 
لقبه 3 مرات بعد وصوله 
إلى 4 نهائيات في النسخ 
البطولة ما  األخيرة م���ن 
تسبب في الضغط كثيرا 
على جلنة املس���ابقات في 
االحتاد اآلسيوي بإشراكه 
أبطال  في ملح���ق دوري 
آس���يا، وميتل���ك الكويت 
خبرة كبيرة في األراضي 
األوزبكي���ة بعد ان خاض 
أكثر م���ن مواجهة هناك، 
أبرزها النهائي الذي خسره 
أمام ناساف، ورمبا يكون 
العائ���ق الوحيد لألبيض 
الظهور مبستواه هو  في 
برودة اجل���و املصحوبة 

مبارك الخالدي 
عبدالعزيز جاسم 

يغادر في ال� 9 من صباح 
اليوم وف���د الفريق األول 
لكرة القدم في نادي الكويت 
العاصم���ة األوزبكية  إلى 
طشقند على طائرة خاصة، 
وذلك اس���تعدادا ملواجهة 
لوكوموتيف األوزبكي في 
الدور الثاني من تصفيات 
أبط���ال  دوري  ملح���ق 
آس���يا املؤهلة إلى دوري 
املجموعات، وكان األبيض 
ق���د تغلب في الدور األول 
على الشرطة العراقي بهدف 

دون رد.
ومن املتوقع أن يخوض 
األبيض أول تدريباته اليوم 
على امللعب الفرعي لنادي 
باختاكور على أن يتدرب 
غدا على امللعب الرئيسي 

للمباراة.
اجله���ازان  واطم���أن 
اإلداري والفن���ي لألبيض 
على جاهزية جميع الالعبني 
للمواجه���ة  املغادري���ن 
املرتقبة، حيث لن يغيب أي 
عنصر فعال عن املواجهة، 
السيما األسماء التي اعتمد 

خالد إبراهيم ينضم الى تدريبات القادسية اليوم )األزرق.كوم( اإليراني جواد نيكونام بات من أبرز األوراق الرابحة في الكويت 

الفودري يحقق ذهبية العالم في الكاراتيه

»االنضباط« قد تعتبر العربي خاسراً أمام التضامن

حقق العب منتخبنا الوطني ونادي 
الكويت في لعبة الكاراتيه خالد الفودري 
امليدالية الذهبية لوزن حتت 45 كيلو في 
بطولة العالم للناشئني واملقامة منافساتها 

حاليا في دبي.
وأعرب الفودري عن سعادته الغامرة 

بتحقيق امليدالية الذهبية ورفع علم الكويت 
في هذا احملفل العاملي، مثمنا دور اجلهازين 

الفني واإلداري على اجلهود الكبيرة التي 
بذلوها معه من اجل حتقيق هذا اإلجناز.

واهدى الفودري الذهب الى القيادة 
السياسية والشعب الكويتي.

مبارك الوقيان

علمت »األنباء« من مصادرها اخلاصة أن جلنة 
املسابقات باحتاد الكرة قررت وفق املادة 56 

من الئحة املسابقات تغرمي النادي العربي 2000 
دينار وإخطار جلنة االنضباط مبا حدث في 

لقاء األخضر مع التضامن الذي لم يقم بسبب 
منع إدارة النادي العربي احلكام من الدخول إلى 

ستاد صباح السالم لتحكيم املباراة التي كان 
من املفترض أن تقام يوم السبت املاضي ضمن 

دوري ڤيڤا.
وذكر املصدر ان من املتوقع أن تتخذ جلنة 

االنضباط قرارا باحتساب نتيجة املباراة 3 ـ 0 
لصالح التضامن باإلضافة إلى التأكيد على قرار 

جلنة املسابقات بالعقوبة املالية.
يذكر ان النادي العربي قد حضر املباراة 

املذكورة بـ 7 العبني فقط داخل امللعب إال انه 
كان من الصعب إقامة اللقاء لعدم وجود احلكام.

الهاجري: طموحنا املنافسة على املراكز األربعة من الدوري
 VIVA ف���ي دوري الفريق 
الفريق  ق���ال:  القدم  لكرة 
يحتل السادس بواقع 25 
نقطة وبفارق نقطة واحدة 
عن أصحاب املركز اخلامس 
والرابع ونقطتني عن املركز 
الثالث، وطموحنا هو أن 
نك���ون من ضم���ن الفرق 
األربعة املتصدرة لضمان 
احلص���ول عل���ى فرصة 
للمش���اركة ف���ي بطول���ة 
خارجي���ة، إذ يهمن���ا بعد 
األداء اجلي���د هو تقليص 
الف���ارق واملنافس���ة على 
أعلى املس���تويات لضمان 
عودة الفريق إلى منصات 
التتويج، وما نحتاجه في 
الوق���ت الراه���ن هو منح 
الفريق الثقة املطلقة ومزيد 
م���ن الوق���ت لتمكينه من 

حتقيق الهدف املنشود.
وأضاف: الفريق افتقد في 
بداية مشواره إلى االنسجام 
بس���بب الوجوه اجلديدة 
التي دخلت ضمن تشكيلته 
الرسمية والتي مت االستعانة 
بخدماتهم لتطعيم صفوف 
»السماوي«، ونحتاج في 
الوقت الراهن إلى تشكيل 

توليفة كروية متجانسة 
في مختلف اخلطوط داخل 
املستطيل األخضر بغض 
النظر عن األس���ماء، وهذا 
األمر يحتاج إلى فترة من 
االختبارات والتجارب وقد 
بدأنا فعليا في حصد أولى 
لبنات النجاح بدليل النتائج 

التي يتم حتقيقها.

كسر ضلع القهيدي وعودة 
الزويد

كش���فت الفحوص���ات 
الطبي���ة واألش���عة الت���ي 
الفريق األول  أجراها العب 
الساملية  القدم بنادي  لكرة 
غازي القهيدي عن تعرضه 
إلى كسر في إحدى أضلعه، 
وسيفتقد الفريق إلى خدماته 
ملدة أسبوعني. وفي سياق 
متصل ع���اد املهاجم نايف 
الزوي���د إل���ى املالعب بعد 
متاثله للشفاء من االصابة 
التي حلقت به وغاب بسببها 
عن املالعب لفترة طويلة، 
ويتدرب حاليا منفردا على أن 
يعود للمشاركة في صفوف 
فريقه بعد استعادته لياقته 

البدنية كاملة.

الكؤوس عن الدوري، واملهم 
هو من يستطيع االستمرار 
في املنافسة والوصول إلى 

النهائي.
وفيما يخص حسابات 

أحمد السالمي

أب���دى مس���اعد مدرب 
الفري���ق األول لكرة القدم 
بن���ادي الس���املية ب���داح 
ارتياح���ه من  الهاج���ري 
املستوى الفني الذي ظهر 
عليه فريقه خ���الل لقائه 
انتهى  مع الساحل والذي 
بفوزه بهدف دون رد ضمن 
منافسات بطولة كأس سمو 
األمير قائال: ق���دم فريقنا 
أداء فني���ا جيدا القى رضا 
واستحسان اجلميع، وقد 
الناحية  ملسنا تطورا من 
الفنية في ظل ارتفاع نسبة 
الالعبني  االنسجام ما بني 
الهجوم  خاصة في خطي 

والدفاع.
الفري���ق أدى  وق���ال: 
الناحية  مباراة جيدة من 
الفنية والتكتيكية بالتزام 
الالعبني في تنفيذ اخلطة 
التي مت تطبيقها والسير 
عليها وحصدنا من خاللها 
فوزا مهما يؤهلنا لألدوار 
املقبلة، وهذا ما كنا نسعى 
إلى حتقيقه  إليه ونتطلع 
إذ تختلف احلس���ابات في 

)األزرق.كوم( غازي القهيدي خرج من حسابات الساملية مؤقتا  


