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االحد ١١ نوفمبر ٢٠١٨

نايف يدعو خالد الغامن ملهرجان اعتزاله
استقبل رئيس نادي الكويت خالد الغامن العب النصر والعربي واألزرق 
السابق طالل نايف، حيث دعاه إلى حضور مباراة اعتزاله التي ستقام حتت 
رعاية رجل األعمال بدر العتيبي والتي ستجمع منتخب الكويت الوطني مع 
املنتخب البحريني الشقيق وديا اخلميس املقبل على ستاد نادي الكويت.
وأشاد الغامن مبا قدمه نايف من جهود طوال فترة مسيرته، وطالبه بأن 
يخدم اللعبة مستقبال سواء في اجلانب الفني أو اإلداري. درع تذكارية من نايف إلى الغامن مبناسبة اعتزاله

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح ووكاالت

وضع الترجي التونســي حدا إلخفاقاته السابقة واستعاد 
اللقب الغائب عن خزائنه منذ ٢٠١١ كما أنهى عقدته أمام األهلي 
املصري بعد أن فشــل في التغلب عليــه على مدار 4 مباريات 
متتالية على ستاد رادس، حيث توج بلقب دوري أبطال أفريقيا 
لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن ســجل سعد بقير 
هدفني في الفوز 3-٠ على ضيفه األهلي في إياب النهائي بستاد 

رادس ليعوض خسارته 3-١ ذهابا. 
ولعب بقير دور البطولة، بعد أن شارك أساسيا على حساب 
الكاميروني املوقوف فرانك كوم، حيث سجل صانع اللعب هدفا 
قبل نهاية الشوط األول وآخر في بداية الشوط الثاني قبل أن 
يغــادر امللعب متأثرا بإصابة، فيما أكمل أنيس بدري الثالثية 
بتســديدة قوية في الدقائق األخيرة ليطلق رصاصة الرحمة 
حتت أنظار جياني إنفانتينو رئيس االحتاد الدولي )الفيفا(.

ولم يشكل األهلي تهديدا على مرمى منافسه طوال اللقاء في 
غياب مهاجمه املغربي وليد أزارو لإليقاف ليفشــل في تعزيز 

رقمه القياســي بنيل اللقب القاري للمرة التاســعة ويخســر 
النهائــي للمرة الثانيــة على التوالي بعد إخفاقــه أمام الوداد 
البيضاوي املغربي العام املاضي. وعقب صفارة النهاية أطلق 
اجلميع العنان لفرحتهم واحتفل الالعبون مع اجلماهير باللقب 

الغالــي بعدما تذوقت حالوة التتويج الغائب عن الفريق منذ 
7 ســنوات. وكان الترجي يضع علــى رأس أولوياته التتويج 
باللقب األغلى في القارة األفريقية تزامنا مع احتفاالته مبرور 
١٠٠ عام على تأسيســه. وانطلقت االحتفاالت وســط شوارع 
تونس العاصمة وأطلقت السيارات األبواق ورفع املشجعون 
األعالم الصفــراء واحلمراء والســوداء ورددوا األهازيج التي 

تتغنى بإجنازات فريقهم.
أما الصحف املصرية فألقت باللوم على األداء الباهت وفشل 
تدخالت املدرب في هزمية األهلي، حيث ذكرت صحيفة »أخبار 
اليوم« فــي عنوان بصفحتها األولى »بعــد أداء باهت لألهلي 
وهزميته بثالثية... الترجي بطال ألفريقيا«، كذلك ذكرت صحيفة 
»الشروق« بصفحتها األولى:»للمرة الثانية على التوالي.. األهلي 
يخسر نهائي أفريقيا.. واللقب التاسع يبقى مستعصيا..بطل 
مصر يقدم أداء باهتا.. وتدخالت كارتيرون فشلت في تعديل 
النتيجة«. أما الفرنسي باتريس كارتيرون فقد اكتفي بتوجيه 
رسالة للجماهير االهالوية، عبر »إنستغرام« قائال: »فعلنا كل 

األهلي سقط بالثالثية في رادسما في وسعنا.. آسف للجميع«.

الفيلكاوي: روح اليرموك وراء الفوز على الساحل

عزيز لـ »األنباء«: احتاد الكرة يتحمل تأجيل 
لقاء خيطان والصليبخات ال »الكويت«

ميداليتان جديدتان للكويت في »آسيوية الرماية«

عبدالعزيز جاسم

قال مدير الفريق األول لكرة 
القدم بنادي اليرموك عبدالعزيز 
الفيلكاوي إن فريقه اســتحق 
الفوز على نادي الســاحل ٢-١ 
في اجلولة التاسعة من دوري 
VIVA للدرجة األولى، مشــيرا 
إلى أن الروح القتالية لالعبني 
وإصرارهم على حتقيق الفوز 
كانا من أهم أسباب الظفر بنقاط 
املبــاراة ومواصلــة االحتفاظ 

بالصدارة برصيد ١9 نقطة.
وأضــاف: »رغــم األمطــار 
الغزيرة التي شهدتها املباراة، 
إال أن الالعبني في قمة مستواهم 
واســتطاعوا الســيطرة علــى 
كامل مجريات املواجهة وقاموا 
بتطبيــق خطة املــدرب هاني 
الصقر بشــكل كامل من حيث 

يحيى حميدان

أبدى مدير فريق الكرة بنادي 
خيطان مصطفى عزيز استغرابه 
لعــدم جاهزيــة ملعــب نادي 
الكويت الذي كان من املقرر أن 
يحتضن لقاء »األحمر واألسود« 
أمام الصليبخات مساء أول من 
أمــس ضمن مباريــات اجلولة 
الـ 9 مــن دوري »VIVA« لفرق 
الدرجة األولى.  وأضاف عزيز 
في حديث خاص مع »األنباء« 
أن األبواب والغرف كانت مغلقة 
عند وصولنا إلى الســتاد عند 
الســاعة ٢:3٠ ظهــرا أي قبــل 
ســاعتني تقريبــا مــن انطالق 

حقق منتخب الكويت للرماية 
امس األول ميداليتني جديدتني 
واحدة فضية وأخرى برونزية 
في منافسات البطولة اآلسيوية 
الثامنة لرماية األطباق الطائرة 
والـ ١١ لرماية أسلحة الرصاص 
الهواء املتواصلة هنا  وضغط 
رافعا رصيده إلى 6 ميداليات.
الفضية  امليداليــة  وجاءت 
بعد فوز الرامية سارة احلوال 
باملركز الثاني في مسابقة رماية 
التــراب لفئة فردي الســيدات 
خلــف الراميــة الصينية واجن 
جينج التي توجــت بامليدالية 
الذهبية فيما حصلت الصينية 
زهاجن اكسينتيو على امليدالية 
البرونزيــة، كما أحرز منتخب 
الكويــت املكون مــن الراميات 
ســارة احلوال وشــهد احلوال 
امليداليــة  وســمية اجلحيــل 
البرونزية في مســابقة رماية 
)التــراب( للفــرق التــي توج 
بذهبيتها الفريق الصيني فيما 
حصل املنتخب الكازاخستاني 

على فضيتها.
وأسفرت باقي املسابقات عن 
فوز منتخب الصني باملركز األول 
في مسابقة رماية )التراب( لفئة 
الفرق للناشــئات أمام منتخب 
كازاخستان الذي حل ثانيا، كما 
توجت الصني باملركزين األول 
والثاني في فئــة الفردي فيما 
نالت كازاخستان املركز الثالث. 
وحقــق رماة الصــني املركزين 
األول والثاني في مسابقة رماية 

االنتشار السليم والسيطرة على 
وسط امللعب واستغالل الفرص 
التي أتيحت لهم والتي أثمرت 

حتقيق هدفي الفوز«.
وذكر الفيلكاوي أن مجلس 
إدارة النادي قدم مكافآت الفوز 
علــى الالعبني بعــد تصدرهم 
الدوري وعدم خســارتهم ألي 
مباراة بســبب الروح القتالية 
داخــل املســتطيل األخضــر 
والعزمية واإلصرار على تقدمي 
أفضل ما لديهم باحملافظة على 

الصدارة.
وأوضــح أن اجلهــاز الفني 
منح الالعبني راحة ملدة يومني 
من التدريبات، مشــيرا إلى أن 
الفريق سيخوض مواجهة ودية 
اخلميس املقبل أمام النصر خالل 

فترة التوقف.
وبني أن الفريق سيستعيد 

املباراة، وأكد لنــا العمال عدم 
درايتهم بإقامة اللقاء وبالتالي 
فإن امللعب لم يتم جتهيزه، حيث 
لوحظ اختفاء اخلطوط خاصة 
صوب منطقة الـ ١٨، األمر الذي 

يستحيل معه إقامة املباراة.
ورأى عزيــز أن إدارة نادي 
الكويــت ال تتحمــل مــا حدث 
وجلان االحتاد هي التي تعرف 
املتسبب في عدم اقامة اللقاء. 
وأوضح عزيــز أن خيطان 
حاليا يبحث عن توفير مباراة 
ودية خالل فترة التوقف بسبب 
»أسبوع املباريات الدولية« وذلك 
إلبقاء الالعبني فــي اجلاهزية 

املطلوبة للمباريات املقبلة.

)املسدس ١٠ متر( لفئة املختلط 
للعمومي فيما حل فريق الصني 
تايبيه في املركز الثالث، في حني 
متكن املنتخب الهندي من الفوز 
باملركز األول وامليدالية الذهبية 
في مسابقة رماية )املسدس ١٠ 
أمتار( لفئة فردي الناشئني بينما 
ذهب املركــزان الثاني والثالث 

للصني.
ورفعــت الصــني رصيدها 
الــى ٢١ ذهبيــة و١3 فضية و9 
برونزيات فــي صدارة ترتيب 
جدول ميداليات البطولة، وتلتها 
الهند بـ )5 ذهبيات و5 فضيات 
وبرونزيتــني( وكازاخســتان 

خدمــات علــي عبــداهلل خالل 
التوقف والذي تعرض إلصابة 
في الكاحل باإلضافة إلى عودة 
كابــن الفريق أحمــد هاني في 
اجلولــة املقبلــة أمــام برقــان 
والذي غاب عن مواجهة الساحل 

لإليقاف.  

و4  و4 فضيــات  )ذهبيتــني 
برونزيات( وتايلند )ذهبيتني( 
والكويــت )ذهبية و3 فضيات 
وبرونزيتني( وسنغافورة )4 
فضيات و3 برونزيات( وتايوان 
)فضية و5 برونزيات( واإلمارات 
)فضية وبرونزيــة( واليابان 

والبحرين وقطر )برونزية(.
علــى صعيد آخــر، تختتم 
البطولــة ومنافســات رمايــة 
األطباق الطائرة اليوم بتوزيع 
3 ذهبيات في مســابقات الدبل 
تراب للرجال والزوجي املختلط 
للتراب لفئتي عمومي الرجال 

والناشئني.

عبدالعزيز الفيلكاوي

مصطفى عزيز

الشيخة سهيلة الصباح مع بطلة الكويت سارة احلوال

رسمياً.. إلغاء عقوبة السجن و100 عضو لصحة انعقاد العموميات
مبارك الخالدي

أقر مجلس الوزراء التعديالت املطلوبة على 
بعض مواد القانون الرياضي )87( لســنة 2017 
لتنسجم بذلك مع اجلهود املبذولة لرفع اإليقاف 
عن النشاط اخلارجي للرياضة عن بعض الهيئات 
الرياضية الكويتية وذلك بعد التعاون والتشاور مع 
اللجنة األوملبية الدولية عبر تنفيذ خارطة الطريق.
وتتضمن التعديالت اتخاذ بعض اإلجراءات 
الضرورية وصوال لرفع اإليقاف بشكل نهائي 
ومبوجب ذلك صدر اليوم القانون رقم )107( لسنة 
2018 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم )87( 
لســنة 2017، اذ مت استبدال املادتني )63( و)64( 

اخلاصتني بعقوبة السجن واستبدالهما بالغرامة 
التــي ال تقل عن 3 اآلف وال تزيد على 10 اآلف 
دينار مع غلق املنشأة أو مصادرة األشياء بحسب 
األحــوال، كما متت إضافة املادة )65 مكرر( إلى 
القانون 2017 تتضمن تعديل النصاب القانوني 
الالزم لصحة انعقــاد اجلمعيات العمومية غير 
العادية لألندية الرياضية اخلاصة بتعديل النظم 
األساســية إلى 100عضو لألندية الشاملة و26 

عضوا لألندية املتخصصة.

اجتماع الهيئة 
إلــى ذلك، يعقد مجلــس إدارة الهيئة العامة 
للرياضة مساء اليوم اجتماعا مبقره في الرقعي، 

اذ من املقــرر ان يناقش االجتماع املوضوعات 
املدرجة على جدول األعمال ومنها اعتماد محضر 
جلسة االجتماع السابق ومناقشة خارطة الطريق 
اخلاصة برفع اإليقاف عن النشــاط اخلارجي 
للرياضة الكويتية والتــي تتضمن الدعوة إلى 
إجراء انتخابات األنديــة واالحتادات الرياضية 
واللجنة األوملبيــة الكويتية واخلطوات الواجب 
اتباعها وفي مقدمتها اعتماد النظام األساســي 
النموذجي من قبل اجلمعيات العمومية فور االنتهاء 
من التعديالت األخيرة على القانون ونشــرها 
باجلريدة الرســمية ومن ثم الدعوة إلى اجراء 
انتخابات األندية وفق البرنامج الزمني الذي مت 

االتفاق عليه مع اجلانب الدولي.

هادي العنزي

نظرا لســوء األحوال اجلوية التي متر بها 
البالد والتزاما بقــرار الهيئة العامة للرياضة 
بإيقاف النشاط الرياضي، وحرصا من احتاد 
كرة السلة على أبنائه الرياضيني تقرر تأجيل 
مباراة سوبر السلة بني ناديي الكويت والقادسية 

والتي كان من املقرر إقامتها اليوم إلى موعد 
يتم حتديده الحقا.

وكان من املفترض أن تقام املباراة في الثامنة 
من مساء اليوم على صالة نادي كاظمة مواجهة 
كأس السوبر لكرة السلة بني القادسية والكويت 
بطلي الدوري والكأس تواليا إيذانا ببدء دوري 

كرة السلة للدرجة األولى األسبوع املقبل. 

اجتماع مرتقب لمجلس إدارة هيئة الرياضة اليوم

للمشاركة في الدورة الدولية الودية بمشاركة اليابان واإلمارات وأوزبكستان

األزرق األوملبي إلى دبي اليوم
مبارك الخالدي

يغادر البالد في السابعة والنصف مساء اليوم 
وفــد منتخبنا األوملبي متوجهــا إلى دبي، وذلك 
للمشــاركة في بطولــة دولية وديــة تقام خالل 
الفترة من ١٢ إلى ٢٠ نوفمبر مبشاركة منتخبات 
قوية هي اليابان وأوزبكستان واملنتخب اإلماراتي 
املســتضيف، وذلك في إطار اســتعدادات األزرق 
خلوض تصفيات كأس آسيا ملنتخبات حتت ٢3 
سنة واملؤهلة إلى أوملبياد طوكيو ٢٠٢٠ واملقرر 

انطالقها في مارس ٢٠١9.
وكانت قرعة التصفيات اآلسيوية قد أوقعت 
املنتخــب الكويتــي في املجموعة اخلامســة إلى 
جوار منتخبات سورية واألردن وقرغيزستان.

ويضــم وفد منتخبنــا الوطني كال من عضو 
مجلس إدارة االحتاد - مدير املنتخبات الوطنية 

أحمد عجب )رئيسا للوفد(، وحسني فاضل )مديرا 
للمنتخب(، وشاكر الشطي )إداريا(، سالم العنزي 
)منسقا إعالميا(، الكرواتي راجكو ماجيك )مدربا(، 
وبداح الهاجري )مســاعد مدرب(، وايليا )مدربا 
للحــراس(، وغــوران باولتيش )مــدرب اللياقة 
البدنيــة(، ومحمد العزب )محلــل فنيا( وداركو 
)أخصائــي عــالج طبيعــي(، ولوبــش )مدلك(، 
محمد جواد )عالقات عامة( ووائل السيد )عامل 

جتهيزات(.
وكان اجلهاز الفنــي لألزرق بقياده الكرواتي 
راجكو ماجيك قد اختار ملعســكر دبي قائمة من 
3٠ العبــا هم: براك العنزي وســعود احلوشــان 
وعبدالرحمن املجدلي وجاسم عتيق وناصر سالم 
ومشعل اديلم وراشد الدوسري ومعاذ الظفيري 
وحمد السعيد وعلي عبدالرسول واحمد الصراف 
واحمد اسماعيل وفهد عايد وفواز عايض ومحمد 

الهويدي وبدر طارق ومبارك الفنيني ومشعل فواز 
وعبدالعزيــز وادي وعلي جمال وهادي احلربي 
وعبداحملسن العجمي وشبيب اخلالدي وعبداهلل 
الشرهان ومشــعل خالد ويوسف املسيلم وعيد 

الرشيدي وعبدالعزيز مروي وفواز مبيلش.
وتعتبــر املشــاركة فــي الدورة هــي املرحلة 
السادســة ضمن خطــه إعداد املنتخب إذ ســبق 
التجمع احلالي املشاركة في الدورة الودية التي 
اســتضافتها الكويت الشــهر املاضي مبشــاركة 

منتخبات السعودية والبحرين.
وكان األزرق قد أجرى تدريبا خفيفا مساء امس 
على ملعب املرحوم عبدالرحمن البكر اطمأن من 
خالله اجلهاز الفنــي على جاهزية الالعبني، كما 
قام اجلهاز اإلداري بشــرح طبيعة معســكر دبي 
والهدف من املشاركة في الدورة، مشيدين بروح 

االلتزام العالية التي ابدأها الالعبون.

فرحة أزرق األوملبي بالفوز على السعودية ضمن الدورة 
الودية التي احتضنتها الكويت الشهر املاضي

تأجيل »سوبر السلة« بني الكويت والقادسية 
بسبب سوء األحوال اجلوية

»السوبر« أولى مواجهات الكويت والقادسية للموسم اجلديد

وما نيل النجمة التاسعة بـ »الترجي« يا.. »أهلي«

حلظة تتويج الترجي بكأس أفريقيا لألندية


