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ناصرالعنزي

عودة البرتقالي..
 أسعدتنا عودة كاظمة الى املنصات من باب كأس 

االحتاد لكرة القدم بعد تغلبه على خصم قوي 
وعنيد، فريق الكويت املعتاد دائما على مثل هذه 

املواجهات النهائية، وعودة كاظمة لعافيته تأتي في 
وقت مناسب جدا بعد ان انحصرت املنافسة بني 
الكويت والقادسية في السنوات املاضية ودخل 

العربي طرفا قويا خلطف الدوري في املوسم املاضي، 
وطالت غيبة البرتقالي عن األلقاب وخصوصا في 

الدوري وكان آخر فوز له باللقب موسم 1996/1995 
بقيادة املدرب التشيكي ميالن ماتشاال صاحب املقولة 

آنذاك »اعطوني العبي كاظمة اضمن لكم كأس 
اخلليج«، وكان يقود فريقا متجانسا فعاال هدافا ال 

ميكن جتاوزه بسهولة.
يسجل للفريق احلالي انه عاد سريعا ومسح 

الغبار العالق على قمصان العبيه بعد ان خسر 
أول مواجهتني مع الكويت والساملية بأربعة أهداف 
في كل مباراة، وكاظمة حقيقة ال ينقصه شيء كي 
يكون »بطال«، ادارة مقتدرة برئاسة اسعد البنوان 

وطاقم فني وإداري كفء يعمل بجد واجتهاد، اضافة 
الى اعداد مثالي للموسم احلالي من خالل معسكر 

خارجي عاد منه الفريق بكامل جاهزيته اللياقية 
وعناصر من الالعبني احملترفني من اصحاب الكفاءة 

وفي مقدمتهم العب منتخب بوليڤيا خاسماتي 
كامبوس، كما كسب البرتقالي مدير الفريق ثامر 

الهاجري في مكان مناسب ملثله ملا ميلكه من دراية 
فنية ايضا. يهمنا ويفرحنا ان يعود البرتقالي الى 

حيث كان سابقا.

اخلالد يتفقد ستاد جابر بعد انتهاء أعمال الصيانة اليوم

سيارة إضافة الى قاعة اميرية 
واخرى لكب���ار الزوار وغرف 
لتبدي���ل املالب���س على طراز 
التبدي���ل لناديي ريال  غرف 
مدريد ومان يونايتد وحمامات 
للسباحة كما حصل الستاد على 
عدة شهادات تصنيف دولية 
بتطابق املواصفات واملعايير 
الدولي���ة لالحتادي���ن الدولي 

واآلسيوي.

الشهر املاضي وقرار االحتاد 
الدولي فيفا بإيقاف النش���اط 
الكويتية  للك���رة  اخلارج���ي 
والصادر في 16 منه حاال دون 

ذلك.
اجلدير بالذكر ان الس���تاد 
مكون من ملعب رئيسي يتسع 
ألكث���ر م���ن 60 أل���ف متفرج 
وملعب���ن فرعي���ن ومواقف 
للسيارات تس���توعب 6500 

ورياض���ي مصاحب لالفتتاح 
يتناسب ومكانة الستاد الذي 
كان مرشحا الستضافة حفل 
إال ان  االفتتاح »خليجي 23« 
تسارع وتيرة القرارات السلبية 
الصادرة من املنظمات الرياضية 
الدولية جتاه الرياضة الكويتية 
ومنها ق���رار اللجنة االوملبية 
الدولي���ة بتجمي���د النش���اط 
الكويتي اعتب���ارا من 28 من 

التي جرت على بعض امللحقات 
الرئيسية للمنشأة الرياضية. 
وتأتي زيارة اخلالد الى ستاد 
جابر بن���اء على دعوة الهيئة 
العام���ة للرياض���ة لعدد من 
ان  املق���رر  املس���ؤولن ومن 
تتمخض الزي���ارة عن املوعد 
النهائ���ي الفتت���اح املنش���أة 
الرياضية، حيث قامت الهيئة 
الرياضية بإعداد برنامج فني 

مبارك الخالدي

يقوم النائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد بزيارة 

تفقدية لستاد جابر الدولي.
وس���يرافق الوزير اخلالد 
عدد من املسؤولن احلكومين 
لالطالع على الستاد ومكوناته 
بعد االنتهاء من أعمال الصيانة 

ستاد جابر الدوليالنائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد

غزل احمللة مع اإلنتاج واملصري يواجه احلرس وبتروجت أمام أسوان

املعلم شحاتة إلى سموحة.. والعشري بني االحتاد واملقاولون
ويزيد من تأكيد هذا االعالن 
من ادارة االحتاد، تقدم محمد 
عمر، رئيس جهاز الكرة بنادي 
االحتاد السكندري باستقالته 
بش���كل نهائ���ي، مضيفا أنه 
حتدث م���ع رئي���س النادي 
محمود مشالي على ضرورة 
تولى طارق العشري القيادة 
الفنية لزعيم الثغر. ذلك ان 
العشري لتولى  احد شروط 
املهمة، ان يختار كامل اجلهاز 

املعاون معه.
فيما كشف حسن شحاتة 
املدي���ر الفني املس���تقيل من 
املقاولون العرب، أن ترشيحه 
لقيادة سموحة، لم يرتق إلى 
صورة املفاوضات النهائية، اال 
املفاوضات  انه لم ينف هذه 
مع فرج عامر رئيس سموحة، 
قائال: »ليس لدى أي نوع من 
التعجل في االختيارات وأشكر 
إدارة املقاول���ون على الفترة 

املاضية«.
وتقام الي���وم في اجلولة 
الدوري  اخلامسة ملس���ابقة 
املص���ري ث���الث مباريات، 
حيث يلتقي غزل احمللة مع 
االنتاج احلربي، املصري مع 
حرس احلدود، وبتروجت مع 

اسوان.

الكسندري، وكذلك مع املريخ 
السوداني ومنتخب ليبيا، وانه 
يفاضل بن كل هذه العروض 
الختيار األفضل، حتى يضيف 
لتاريخه عالمة جناح جديدة، 
بع���د جتربته الفاش���لة مع 

الشعب االماراتي.
وف���ى مقاب���ل تأكي���دات 
املفاضلة من العش���ري، فقد 
إدارة االحتاد  أعلن مجل���س 
السكندري التعاقد مع طارق 
العش���ري بالفعل في ساعة 
مبكرة من صباح أمس، لتولي 
الفنية للفريق األول  القيادة 

خلفا للبلغاري مالدينوف.

بظروف���ه فهو م���درب كبير 
وشرف للمقاولون أن يعمل 

به املعلم.
وفور قبول استقالة شحاته 
قفز اس���م طارق العش���ري 
لتول���ي مس���ؤولية اإلدارة 
العرب،  الفنية للمقاول���ون 
وسط احتماالت باإلبقاء على 
محمد عودة، أو تصعيد عالء 
نبيل مدير قطاع الناشئن في 
املقاولون لتولي مهام الفريق 

األول.
العشري لم ينف مفاوضات 
ادارة املقاولون معه، وانه ايضا 
في مفاوضات مع ادارة االحتاد 

وجاءت االستقالة بسبب 
س���وء النتائج، حيث حصد 
املقاول���ون نقطتن فقط من 
خم���س مباري���ات بالدوري 
وخسر اخلميس أمام طالئع 

اجليش بنتيجة 1-2.
ق���ال محمد ع���ادل فتحي 
املشرف على فريق املقاولون 
إن اإلدارة تقبلت استقالة املعلم 
وكلفت محمد عودة بإدارة لقاء 
غزل احمللة حلن البحث عن 

بديل.
وأوض���ح أن اإلدارة ل���م 
تناقش حس���ن ش���حاتة في 
اس���تقالته ألنه األكثر دراية 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

ش���هد عدد م���ن األندية 
املصرية تقلبات في اجهزتها 
الفنية، بس���بب النتائج غير 
املرضية لفرقهم في املسابقة، 
وعلى رأسهم املقاولون العرب 
واالحتاد الس���كندري اللذين 
تلقيا هزميت���ن ثقيلتن في 
الرابعة للمس���ابقة،  اجلولة 
أسفرت عن االطاحة بكل من 
حسن شحاتة من املقاولون، 
والبلغ���اري مالدينوف من 
الس���كندري.. وكان  االحتاد 
قد سبقهما محمد يوسف من 

سموحة.
الطري���ف ان ضحايا هذه 
اإلطاحات، هم انفسهم جنوم 
املفاوضات مع أندية أخرى، مما 
يجعلها اقرب الى حركة تنقالت 
بن املدربن، يشارك فيها ايضا 
طارق العشري، الذي عاد من 
االمارات بعد جتربة فاش���لة 
مع نادي الشعب، لم تستمر 

طويال.
فق���د تقدم املعلم حس���ن 
الفني لفريق  املدير  شحاتة، 
املقاولون العرب، باس���تقالة 
رسمية من منصبه إلى إدارة 

ناديه.

استعدادات األوملبي
عقد حسام البدري، املدير الفني للمنتخب األوملبي املصري 

لكرة القدم، جلسة مطولة مع العبيه مع بدء التدريبات مبعسكر 
الفراعنة بامللعب الفرعي الستاد القاهرة.

وطالب البدري العبيه بضرورة حصد تذكرة التأهل ألوملبياد 
ريو دي جانيرو ألنه إجناز تاريخي سيضيف الكثير لهذا 
اجليل من الالعبني الذي حقق من قبل بطولة أمم أفريقيا 

للشباب عام 2013.
وأوضح أن املنتخب عليه أن يخوض بطولة األمم األفريقية 

حتت 23 عاما بالسنغال بوصفه البطل والعمل بكل قوة على 
احلصول على لقب البطولة.

ويتأهل أصحاب املراكز الثالث األولى بالبطولة القارية ألوملبياد 
ريو دي جانيرو.

وشدد البدري على العبيه بأنهم البد أن يتحلوا بالتركيز 
الشديد وعدم التفكير في أمور خارج املستطيل األخضر.

وخاض الرباعي صالح جمعة ومحمود حمدي حارس املرمى 
وكرمي نيدفيد ومحمود وحيد تدريبات عالجية في املران األول.

الغيث يقول إن املشاركة كانت غير مسبوقة

8 حكام دوليني إلدارة مهرجان الكويت الوطني الرابع للخيل

تكرمي الفائزين في املنافسات  )قاسم باشا(

»توران« يقلب الطاولة 
على العنابي القطري

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

استفاق جنم برشلونة اإلسباني أردا توران ليقود 
منتخ���ب تركيا األول لكرة القدم في الش���وط الثاني 
ليع���دل تأخره إلى فوز ثمن بنتيج���ة )2-1(، خارج 
أرضه أم���ام منتخب قطر، في إطار اللقاء الودي الذي 
جمع املنتخبن مساء أول من أمس مبلعب عبداهلل بن 

خليفة بنادي خلويا.
تأتي املواجهة الودية كبروڤة أخيرة ملنتخب قطر 
قبل س���فره صباح اليوم إلى مملكة بوتان استعدادا 
ملواجهة منتخبها الثالثاء املقبل، ضمن مباريات اجلولة 
الس���ابعة من التصفيات املوح���دة واملؤهلة ملونديال 

موسكو 2018، وكأس آسيا أبوظبي 2019. 
وجدير بالذكر ان العنابي القطري يتصدر ترتيب 
املجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، جمعها من خمسة 

انتصارات.
وعقب نهاية اللقاء الودي، أكد املدرب األوروغوياني 
ملنتخب قطر دانيال كارينيو، أن اخلسارة التي تعرض 
لها منتخب قطر أم���ام تركيا لن تؤثر على معنويات 
الالعبن قبل خ���وض لقاء بوتان واملق���ررة لها يوم 

الثالثاء املقبل.
وق���ال كارينيو في املؤمتر الصحافي: »اخلس���ارة 
واردة ف���ي كرة القدم، قدمن���ا أداءا قويا أمام منتخب 
أوروبي قوي جنحنا في التقدم بهدف نظيف قبل نهاية 

الشوط األول«.
وأوضح مدرب قطر، ان الفريق ارتكب بعض األخطاء 
في الشوط الثاني ساهمت في اهتزاز مرمى فريقي بهدفن 
متتاليتن، مش���يرا الى أن العبي قطر أهدروا العديد 
من الفرص التي كانت كفيل���ة بإنهاء اللقاء بالتعادل 

على أقل تقدير.

تريم: مشاركة عناصر واعدة

وفي املقابل، أشاد املدير الفني ملنتخب تركيا فاحت 
ت���رمي، برد فعل العبيه أمام منتخ���ب قطر، مؤكدا ان 
الفريق التركي أظهر قوة كبيرة حتديدا في الش���وط 
الثاني، الس���يما أن الفريق خاض اللقاء برغبة قوية 

في عدم اخلسارة أمام العنابي.
وقال فاحت ترمي خالل املؤمتر الصحافي الذي عقد 
عق���ب نهاية اللقاء: إن املنتخ���ب التركي خاض اللقاء 
بعناصر شابة الهدف من إشراكها جتديد دماء الفريق 

وبناء جيل واعد للمستقبل.
وأضاف: ان مواجهة منتخب قطر على أرضه ووسط 
جماهيره لم يكن باألمر الس���هل لنا كفريق، والسيما 
أنه أظهر فاعلية كبيرة على مرمى تركيا وحتديدا في 
الشوط األول، مشيدا باملستوى الكبير الذي ظهر عليه 
منتخب قطر وخص بالذكر الثنائي حس���ن الهيدوس 

وإبراهيم ماجد.

تعليق تسجيل »اللنقاوي« 
في اليرموك بسبب إهمال الطائرة

الفحيحيل هزم التضامن
 في »طائرة األولى«

بسبب عدم انعقاد اجتماع مجلس إدارة احتاد الكرة 
الطائرة خالل الفترة املاضية علق تسجيل العب الساحل 
السابق فهد اللنقاوي في صفوف اليرموك رغم تسجيله 
في كشوفات الفريق في االحتاد واستخراج بطاقة الالعب 

إلى جانب دفع رسوم التسجيل 500 دينار.
وكان اليرموك اس���تفاد من قانون االحتاد اجلديد 
الذي يعطي الالع���ب حرية االنتقال إل���ى أي ناد في 
حال غيابه عن فريقه موس���ما كامال وهو ما حدث مع 
اللنقاوي الذي اختار اللعب لليرموك، وقامت ادارة األخير 
بتس���جيل الالعب في كشوفات االحتاد ودفع الرسوم 
قبل انتهاء فترة التس���جيل في 17 اكتوبر املاضي لكن 
ارسال محضر تسجيل الالعب في النادي إلى االحتاد 
تأخر إلى يوم 19 من الش���هر ذاته وهو اجراء روتيني 

ال يعرقل اجراءات التسجيل.

يعقوب العوضي

متكن فريق الفحيحيل لك���رة الطائرة من حتقيق 
فوزه االول على التضامن 0-3 )12-25، 10-25، 25-

16( في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن اجلولة 
الثالثة م���ن دوري الدرجة األولى للكرة الطائرة، ولم 
تقم سوى مباراة واحدة في اجلولة بعد تأجيل مباراتي 
العربي مع الصليبخات، واليرموك مع برقان بس���بب 
انش���غال صالة ثانوية أحمد البشر الرومي التي تقام 

عليها املباريات.

حفلت منافس���ات مهرجان الكويت الوطني الرابع 
للخيل العربية التي انطلقت أول من أمس برعاية سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد باملنافسة املثيرة وسط 

صراع قوي بن املرابط واملربن املشاركن.
وبدأ املهرجان بإقام���ة بطولة جمال اخليل العربية 
املفتوحة مبش���اركة 264 من اخلي���ل العربية األصيلة 
وتس���تمر ملدة يومن فيما تتواصل فعاليات املهرجان 
الذي ينظمه مركز اجلواد العربي الذي تترأسه الشيخة 
سارة فهد الدعيج في 20 اجلاري بإقامة البطولة الثانية 
والتي ستكون مخصصة للخيل املصرية وتستمر على 
مدى يومن ايضا مبش���اركة 162 م���ن اخليل العربية 

األصيلة.
وأكد عضو اللجنة املنظمة للمهرجان ناصر الغيث 
ل� »كونا« ان هذا املهرجان متيز مبشاركة غير مسبوقة، 
مشيدا باملستوى اجلمالي املميز للخيل املشاركة »ما يبشر 

مبتابعة منافسات مثيرة في نهائيات هذه البطولة«.

وأوضح الغيث ان اللجنة املنظمة استقدمت 8 حكام 
دولين معتمدين من منظمة الهيئة األوروبية ملنظمات 
اخليول العربية )ايكاهو( إلدارة البطولة كونها مؤهلة 
ملهرجان الكويت الدولي للخيل العربية التي س���تقام 
في الكويت خالل فبراير املقبل برعاية أميرية س���امية 
منوه���ا بتعاون جميع مربي اخليل مع اللجنة املنظمة 

واحلكام.
ولفت الى ان اقامة البطولة في ميدان العرض اخلارجي 
لبيت العرب بعد جتديده اس���هم بخروج عرض اخليل 
املشاركة بصورة جميلة أسعدت كل متابعي البطولة من 
جماهير ومربي اخليل والذين يعدون شركاء النجاح مع 
مركز اجلواد العربي منظم املهرجان متوقعا ان تستمر 

قوة املنافسات في كل فئات البطولة.

مشاركة واسعة

ومن جانبه، قال نائب رئيس جلنة التس���جيل في 

املهرجان ناصر بورس���لي ان مشاركة 426 من اخليل 
الكويتية في البطولتن يعد االكبر قياسا بالنسخ الثالث 
املاضية معتبرا ان اعتماد التسجيل اإللكتروني هذا العام 
اضافة الى اقامة املنافسات على ميدان العرض اجلديد 
في املركز والذي يعد حتفة جميلة كان من أهم أسباب 

هذا اإلقبال الكبير للمشاركة.
وذكر بورسلي ان اللجنة املنظمة قدمت كافة التسهيالت 
لسير املنافسات بأفضل صورة السيما ان هذه الرياضة 
األصيلة باتت حتظى بشعبية جارفة في الكويت بدليل 
اعداد اخليل املشاركة في املهرجان التي فاقت التوقعات 
اضاف���ة لهذا احلضور الكبير من محب���ي هذه الهواية 

ملتابعة املنافسات.
يذكر ان معايير اجلمال للخيل العربي األصيل تعتمد 
على خمسة عوامل وهي الهوية العربية وجمال الرأس 
والعنق وجمال اجلسم والظهر وجمال القوائم اضافة 

الى جمال حركة اخليل اثناء العرض.


