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 PDF 31  ملشاهدة الصفحة 
 الغامن يتكفل بعالج محترف الصاالت فرناندو 
 وجه مدير عام كرة القدم للصاالت والشواطئ في نادي الكويت عبدالوهاب العمر الشكر والتقدير لنائب 
رئيس مجلس إدارة النادي خالد الغامن على تكفله بإجراء العملية اجلراحية لالعب الفريق لكرة الصاالت 
فرناندو. وقال العمر في تصريح صحافي إن الالعب أجرى العملية بنجاح وباشر مرحلة العالج والتأهيل 
متهيدا لدخوله إلى صفوف األبيض الذي يستعد خلوض منافسات املوسم املقبل. وأضاف: أتقدم بالشكر 
اجلزيل لنائب رئيس النادي خالد الغامن على تكفله بإجراء العملية على نفقته اخلاصة. اجلدير بالذكر أن 
«قدم» صاالت األبيض استعد في معسكر خارجي للدفاع عن ألقابه احمللية.
  مبارك الخالدي 

 حرمان المنسق اإلعالمي الشطي من دخول المالعب إلى نهاية الموسم 

 «االنضباط»: إيقاف بدر مباراة وعبدالغفور ٣ والفهد ٤ والزنكي ٥ 
 قررت جلنــة االنضبــاط باحتاد 
الكرة في اجتماعها مساء امس األول 
االثنني، بـحضور احملامي نواف الهزاع 
رئيس اللجنة واحملامي خالد الزامل 
نائب رئيس اللجنة، واحملامي تركي 
الظفيــري ونــواف مســاعد وتركي 
عبداهللا أعضاء اللجنة. إيقاف العبي 
القادســية بدر املطوع مباراة واحدة 
وغرامــة ماليــة قدرهــا ١٠٠ دينــار، 
ومحمد الفهــد ٤ مباريات مع غرامة 
ماليــة قدرها ٤٠٠ دينــار، باإلضافة 
الى عقوبة الطرد لكل منهما، واحمد 
جابــر الزنكــي ٥ مباريات مع غرامة 

مالية قدرها ٥٠٠ دينار، باإلضافة الى 
حرمان املنسق اإلعالمي زياد الشطي 
من دخول املالعب الى نهاية املوسم 
احلالي ٢٠١٨/٢٠١٧ مــع غرامة مالية 

قدرها ١٠٠٠ دينار.
  كمــا قررت اللجنــة ايضا، إيقاف 
العبي نادي الساملية احمد عبدالغفور
  ٣ مباريات مع غرامة مالية قدرها 
٣٠٠ دينار ومحمد السويدان مباراة 
واحــدة مع غرامة ماليــة قدرها ١٠٠ 
دينــار، باإلضافة الــى عقوبة الطرد 

لكل منهما.
  وجــاءت العقوبــات الســابقة ملا 

بدر من الالعبني املذكورين واملنسق 
اإلعالمي للقادسية في لقاء القادسية 
الثالثــة  فــي اجلولــة  والســاملية 
مــن منافســات دوري VIVA وفقــا 
لتقاريــر مراقب وحكم املبــاراة الى 
جانــب مشــاهدة تســجيل مصــور 

لألحداث.
  وعاقبــت جلنــة االنضباط العب 
التضامن احمد فهد باإليقاف مباراتني 
مــع غرامة مالية قدرهــا ٢٠٠ دينار، 
باإلضافــة الى عقوبــة الطرد ملا بدر 
منه في لقــاء التضامن والعربي في 

كأس السوبر للناشئني. 

(األزرق.كوم)   جانب من أحداث مباراة القادسية والساملية  

 العربي يفكر في متديد عقد إبراهيم لـ ٣ سنوات 
 مبارك الخالدي

  
  علمت «األنباء» من مصدر عرباوي موثوق 
أن إدارة النادي تتجه إلى جتديد عقد املدرب 

الوطني محمد ابراهيم لثالث سنوات.
   وأوضــح املصدر أن قرار مجلس اإلدارة 
رمبا يأتي متوافقا مع التقارير الفنية واإلدارية 
التــي تزامنت مع نتائج الفريق في اجلوالت 
الثــالث األولى لــدوري viva املمتــاز، والتي 
أشــارت بوضــوح إلى حاجة اجلهــاز الفني 
لوقت طويــل قبل أن يتمكن من إعداد فريق 
قوي قادر على املنافسة احلقيقية باالعتماد 
على أبنائه الالعبني القادمني من فريقي حتت 

١٩ سنة وحتت ١٧ سنة.
  وكانت إدارة النادي قد تعاقدت مع املدرب 
إبراهيم ملدة موسم واحد إذ بدأ مهامه مع األول 
من أغسطس املاضي قبل أن يرافق الفريق في 
معسكره بالقاهرة حيث تولى إبراهيم بنفسه 
اختبار قدرات الالعبني ذوي اخلبرة ومجموعة 
العبــي فريق حتت ١٩ قبل أن يعلن في أكثر 
من مناســبة أن األخضــر بحاجة إلى الوقت 
ليســتعيد عافيته في إشــارة إلى رغبته في 
إجراء اإلحالل والتجديد في صفوف الفريق.

  وفي شأن متصل تتواصل تدريبات األخضر 
بقيادة ابراهيم اســتعدادا خلوض منافسات 
بطولة كأس االحتاد التنشيطية والتي ستنطق 
غدا إذ وقع الفريق في املجموعة الثانية إلى 
جوار فرق القادســية وكاظمة والصليبخات 

وبرقان. 
  وتعتبر البطولة فرصة سانحة إلبراهيم 
إلعادة ترتيب األوراق وإفســاح املجال أمام 
العبيه الشباب إلكسابهم اخلبرة واالحتكاك 
مــا يعزز فكرتــه في التوجه نحــو االعتمام 

 املدرب محمد إبراهيم ومساعداه مطر وبوزيدار وقراءة فنية للفريق على الشباب. 

 العب العربي عبدالوهاب املزين بعد إجرائه العملية اجلراحية  

 عملية جراحية ملزين «يد» العربي 
 يعقوب العوضي

  
  أجرى عبدالوهاب املزين العب فريق اليد األول في النادي 
العربي عملية جراحية إلصابته في الكتف تكللت بالنجاح 

مساء أمس األول. وكان املزين قد تعرض لإلصابة في 
وقت سابق اثناء متثيله ليد القادسية قبل انسحابهم من 

البطوالت احمللية وحل الفريق من قبل االحتاد. 
  وعاودت اإلصابة املزين أثناء مشاركة العربي في 

منافسات الدوري العام املوسم املاضي مما أجبره على 
تفويت عدة مباريات مهمة. 

   وتشير التقارير الطبية إلى ضرورة خضوعه للعالج 
الطبيعي لفترة ثالثة أسابيع على اقل تقدير للعودة الى 
املالعب. اجلدير بالذكر أن اإلصابة تكررت معه منذ عدة 

مواسم، وعليه فإن املزين بحاجة الى التماثل للشفاء التام 
قبل العودة ملمارسة اللعبة من جديد. 

 مؤمتر صحافي لـ «الكرة»
  و«الكويتية» اليوم 

 الزنكي: عاقبوا أحمد الزنكي بسببي 
 

  تعقد اللجنة املؤقتة إلدارة شؤون 
احتاد الكرة مؤمترا صحافيا في 

الساعة الـ ١١ صباح اليوم مع 
ممثلي اخلطوط اجلوية الكويتية 

في فندق املوڤنبيك البدع قاعة 
سليل. 

 ناصر العنزي
  

  قال رئيس جهاز الكرة بنادي الشباب جابر الزنكي إنه مت فرض عقوبة على ولده العب القادسية احمد 
الزنكي بسبب أنني «والده». وأضاف: لي خالف سابق مع أحدهم في طاقم املباراة وليس احلكم سعد 

الفضلي ولن أذكر اسمه، وشهد على ولدي أحمد بسبب أنني والده وذلك في األحداث التي جرت في مباراة 
القادسية والساملية وهي عقوبة مبالغ فيها بعد أن قررت جلنة االنضباط ايقافه ٥ مباريات. وأضاف الزنكي 
أن ولده لم يقم مبا يستدعي كل هذه العقوبة، حيث كان من ضمن املشاركني في احلادثة، حاله كحال العبي 

الفريقني، ولكن أحد احلكام هو من حرض عليه بسببي، وأطالب جلنة احلكام بالنظر في هذا األمر. 

 خالد الغامن 

 «سوبر السلة» بني الكويت وكاظمة اليوم 

 يحيى حميدان
  

  يسعى الكويت إلى حتقيق «الثالثية» عندما 
يلتقي مع كاظمة في مباراة كأس الســوبر لكرة 
السلة وذلك في صالة نادي الكويت في الساعة 

الـ ٧ مساء اليوم.
  وحقق «االبيض» ثنائية الدوري والكأس في 
املوسم املاضي، فيما يخوض «البرتقالي» املباراة 

حللوله في املركز الثاني ببطولة الدوري.
  وتعتبر مباراة اليوم هي االفتتاحية ملنافسات 
املوسم احمللي والذي سيبدأ يوم االربعاء املقبل 

عبر إقامة بطولة الدوري.
  وجاءت استعدادات الفريق الكويتاوي عادية 
للموسم اجلديد، حيث توجه الى صربيا إلقامة 
معسكر تدريبي استمر ألسبوعني فقط، وحرص 
خاللــه املدرب الســلوڤيني بويان الزيتش على 
تكثيــف التدريبات التكتيكية مــع خوض عدة 

مباريات قوية مع بعض الفرق الصربية.
  ويعول بويان على عناصره املعروفة بتواجد 
احمد املطيري وعبداهللا الشمري وحسني اخلباز 
وفهد الظفيري، فيما سيغيب عن الفريق كل من 
يوســف احلمدان ومحمد عدنــان وعبدالرحمن 

اجلمعة ومصطفى عبداملنعم بسبب االصابة.
  وعلــى اجلهة املقابلة، عــاش كاظمة ظروف 
استثنائية في فترة الصيف عقب ابتعاد عدد من 
الالعبني لعل أبرزهم حسني املوسوي، الذي انتقل 
للعب في البحرين، ومحمد اشــكناني وعبداهللا 

الصراف ومحمد الرجيبة. 
  وتــرك املــدرب الهولنــدي انتونــي الفريق 
الكظماوي خالل املعســكر الــذي أقيم في تركيا 
ورحل الى البحرين ايضا، وتعاقدت االدارة بشكل 
سريع مع املدرب الصربي نيناد. وعلى الرغم من 
ذلك، يســعى «البرتقالي» لتحقيق الفوز اليوم 
وحرمان «االبيض» من االنفراد بالبطوالت احمللية. 

 حتد وقوة في مواجهة اليوم 


