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يعقوب العوضي

فاجأ النصــر العربي 
بفوزه عليه بنتيجة ٢١-٢١ في املباراة التي 
جمعتهما مساء اول من امس ضمن منافسات 
اجلولة الثانية من البطولة التنشــيطية 
املقامة على صالة الشهيد فهد االحمد مبقر 
احتاد اليد في الدعية، محققا اول نقطتني، 
بينمــا بقي العربي على رصيده الســابق 

بنقطتني.
وجــاء اللقاء متواضعا فنيــا إذ اعتمد 
العنابــي علــى اغــاق الدفــاع واقتناص 
الهجمــات املرتدة التي نفذها دون أخطاء، 

ولم يتمكن األخضر من ادراك التعادل رغم 
تبادل الطرفني السيطرة على مجريات اللعب 
في الشوط االول، وفي الشوط الثاني جنح 
النصر في حتجيم خطورة هجوم املنافس 
الذي ارتكب العبوه أخطاء هجومية وعاندهم 
احلظ أيضا في تخليص الكرات والفرص 

املتاحة لتنتهي املواجهة للعنابي.
وفي لقاء آخر، فاز كاظمة على اليرموك 
بنتيجة 3٢-٢6 وبذلك رفع البرتقالي رصيده 
الى 4 نقاط بينما جتمد رصيد اخلاسر عند 
نقطــة واحدة، كما فــاز الصليبخات على 
القرين وربح أول نقطتني مبشواره بينما 

توقف رصيد اخلاسر عند نقطة واحدة.

احتاد الكرة يفتح أبواب ستاد جابر أمام اجلماهير باملجان.. واملؤمتر الصحافي ظهر اليوم

حتضيرات كبيرة لـ »األصفر« و»األبيض« قبل »السوبر«

5 مواجهات في دوري الشباب اليوم
مبارك اخلالدي

تقام في الســابعة مســاء 
اليوم، 5 مواجهات في اطار 
منافسات اجلولة التاسعة 
لبطولــة دوري الشــباب 
حتت ٢٠ سنة لكرة القدم 
حيث يستضيف خيطان 
برصيــد ١5 نقطــة فريق 
النصر صاحب الـ١3 نقطة، 
كما يلعب القادســية بـ ١3 
نقطة مع الفحيحيل بنفس 
الرصيد مــن النقاط على 

ستاد عبداللة اخلليفة.
ويشهد ســتاد ثامر 

لقاء يجمع فريق كاظمة برصيد ١7 نقطة 
والشباب من دون رصيد من النقاط، كما 
يلعب فريق التضامن بـ ١3 نقطة مع برقان 
الذي ميتلك نقطة واحدة وذلك على ستاد 
علي صباح السالم، ويشد العربي برصيد 
١٢ نقطة الرحال الى ستاد نادي الشباب 
باألحمدي ملاقاة فريق الساحل صاحب 

الـ 7 نقاط في موقعة مرتقبة.
وكانت مباريــات اجلولة قد انطلقت 
مســاء امس بإقامة مباراتني حيث لعب 
الصليبخات مع الســاملية واليرموك مع 

اجلهراء.
اجلديــر بالذكر ان متصدر املســابقة 
الكويــت برصيــد ٢٢ نقطــة يغيب عن 

مواجهات هذا األسبوع للراحة.

بوربيع بطالً ألبطال العالم للدراجات املائية
حقق البطل العاملي، واملســجل في موســوعة 
غينيس لألرقام العاملية، محمد بوربيع فوزا تاريخيا 
وغير مســبوق، كبطل ألبطــال العالم عقب فوزه 
بالترتيب األول في اجلولة الثالثة والنهائية لبطولة 
العالم ٢٠١٩، والتي أقيمت في تايلند ضمن بطولة 
ملــك تايلند، فيما حقق البطل العاملي محمد الباز 
الترتيب الثالث عامليا، والبطل العاملي عبدالرحمن 

العمر الترتيب السادس عامليا.
وخال اســتقبال اعضاء املنتخب امس االول، 
أشــاد رئيس النادي البحري الرياضي الكويتي، 
اللــواء فهد الفهــد باإلجناز التاريخــي للمنتخب 
والبطــل املتألــق بوربيع في بطولــة العالم التي 
نظمــت للمرة األولى بنظام اجلوالت، واســتطاع 
بوربيــع أن يتربع على املراكــز األولى في جميع 
اجلــوالت التي أقيمت حتت مظلة االحتاد الدولي 
للدراجــات املائية IJSBA، حيث حقق املركز األول 
فــي اجلولة األولى التــي أقيمت في بلجيكا خال 
يوليو املاضي، واملركز الثاني في اجلولة الثانية 
التي أقيمت فــي أريزونا بالواليات املتحدة خال 
مطلع أكتوبر املاضي، واختتمها باجلولة الثالثة 

واألخيرة التي أقيمت في تايلند مؤخرا.
من جانبه أشــار أمني الســر العــام في النادي 
البحــري خالد الفودري إلى أن فــوز الكويت في 
بطولــة العالــم بنظامها اجلديد، يأتي اســتكماال 

لإلجنازات الكبيرة واملتواصلة وغير 
املسبوقة التي يحققها أبطال املنتخب، 

وان بوربيع الذي مت االحتفال به مؤخرا 
مبناسبة دخوله موسوعة غينيس للمرة 
الثانية بحصوله على ٢٢ ميدالية ذهبية 
في بطولة العالم، استطاع أن يضيف 

لقبا جديدا كبطل ألبطال العالم.
في املقابل، أهدى بطل أبطال العالم 
محمد بوربيع إجنازه الكبير إلى سمو 

أمير الباد وسمو ولي العهد، مشيدا 
بالدعم الكبير الذي يحظى به من 
سموهما ومن رئيس مجلس األمة 
مــرزوق الغــامن ورئيــس اللجنة 
األوملبيــة الشــيخ فهــد الناصــر 
وقيادات الهيئة العامة للرياضة 
وعلــى رأســها مدير عــام الهيئة 
د.حمود فليطح، ومن رئيس النادي 
البحري واألب الروحي للرياضات 

البحرية في الكويت اللواء فهد الفهد، 
ونائبــه م. أحمد الغامن، وأمني الســر العام خالد 
الفودري ومن رئيس جلنة الدراجات املائية حسني 
دشــتي ورئيس جلنة الزوارق السريعة والويك 
بورد علي الشمالي، ومن اجلهات الداعمة والراعية 

ووسائل الصحافة واإلعام.

ً في إجناز تاريخي غير مسبوق.. والباز ثالثاً والعمر سادسا
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أسفرت قرعة دور املجموعات 
من بطولة كأس االحتاد اآلسيوي 
2020 التي سحبت امس في العاصمة 
املاليزيــة كواالملبور عــن وقوع 
»الثالثة«  القادســية في املجموعة 
الصعبــة الى جانب فــرق الرفاع 
البحرين واجلزيرة  أو احملرق من 
األردني وظفار العماني، فيما سيكون 
الكويت أو الســاملية في املجموعة 
الثانية مع الوثبة السوري واألنصار 
اللبناني والفيصلي أو الوحدات من 
األردن. وفي بقية مجموعات منطقة 
غرب آسيا، جاء العهد اللبناني بطل 
النســخة األخيرة من البطولة في 
املنامة  إلى جانب  املجموعة األولى 
البحريني واجليش السوري والفائز 
من مباراة صــور العماني وهالل 

القدس الفلسطيني.

وحدد االحتاد اآلســيوي لكرة 
القدم مواعيد مباريات »األبيض« في 
ملحق دوري أبطال آسيا، حيث سيبدأ 
رحلته املليئــة بالصعاب مبواجهة 
الفيصلي االردني في عمان يوم 14 
يناير املقبل، وفي حال فوزه سيالقي 
االستقالل االيراني في طهران يوم 
21 من ذات الشــهر، وإذا ما جتاوز 
عقبته سيواجه الريان القطري في 
الدوحة يوم 28 من الشهر املقبل، 
االمر الــذي يعني ضرورة خوض 
الفريق الكويتاوي 3 مباريات في دول 

متفرقة في ظرف أسبوعني فقط!
وفي حال جتاوز »االبيض« جميع 
هذه الفرق فإنه سيتأهل الى دوري 
أبطال آسيا وسيشارك في املجموعة 
االولى الى جانب الوحدة االماراتي 
والشرطة العراقي وفريق ثالث من 
امللحق الذي يضم األهلي السعودي 
ولوكوموتيف األوزبكي واستقلول 

الطاجيكي، وعليه سيشارك الساملية 
في كأس االحتاد اآلسيوي، اما اذا 
تعثر الكويت فــي احدى مباريات 
امللحق فإنه سيشارك في هذه البطولة 

ويتم اقصاء »السماوي«.
من جهتــه، قال نائــب رئيس 
جهاز الكرة بنــادي الكويت عادل 
عقلة إن جميع الفرق التي سيالقيها 
»االبيض« في مباريات امللحق تعد 
محترمة وجميع اللقاءات صعبة وهذه 
القرعة ال يوجد بها أي عدالة للفريق 
الكويتي. واضاف: »وبالرغم من ذلك 
فإننا سنجتهد ونعمل ونقاتل للتأهل 
الى دوري ابطال آسيا. وكل االمور 
واردة وال يوجد مستحيل في عالم 

كرة القدم«. 
بدوره، قال املنســق اإلعالمي 
لفريق القادســية محمد عوض إن 
القرعة تعد معقولة بســبب تقارب 
مســتويات جميع الفرق املشاركة 

فــي كأس االحتاد اآلســيوي وال 
ميكن القول بأنها صعبة أو سهلة، 
ونأمل في حتقيق نتائج طيبة في 

هذه البطولة.

قرعة دوري األبطال
وفي بقية املجموعات ضمن دوري 
االبطال، جاء في املجموعة الثانية: 
الســعودي، شباب األهلي  الهالل 
دبي االماراتي، باختاكور األوزبكي، 
املتأهل من ملحق )تشيناي الهندي، 
الرفاع البحريني، خراسان اإليراني، 
القطري(، وفي املجموعة  السيلية 
الثالثة: التعاون السعودي، الشارقة 
اإلماراتي، الدحيل القطري، بيروزي 
اإليراني، وفــي املجموعة الرابعة: 
السعودي،  النصر  القطري،  السد 
سابهان أصفهان اإليراني، املتأهل من 
ملحق )العني اإلماراتي، بونيودكور 

األوزبكي، الزوراء العراقي(.
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لم يتبق سوى ٢4 ساعة على إقامة كأس 
الســوبر بني الكويت والقادســية وسيشهد 
هــذا اليوم حتقيق أحــد الفريقني ألول لقب 
في املوســم ورمبا يتبعه ألقاب أخرى لذلك 
نشاهد ان استعدادات الفريقني كبيرة وكاهما 
جهز العبيه سواء املصابون أو الذين بحاجة 
جلرعات بدنية للوصول الى املعدل اللياقي 
املطلوب. وعند الكتيبة الصفراء يعتبر دخول 
جنــم الفريق بدر املطوع للتدريبات مبنزلة 
دفعــة معنوية كبيرة بغــض النظر عن من 
يغيب أو يحضر، فبكل األحوال تواجد القائد 
مهم بالنســبة للجميع. كما أن القادسية بدأ 
يعود للطريق الصحيح من خال التعاقدات 
املميزة والتي بدأها قبل أيام بالتعاقد مع مهاجم 
الســاملية السابق الفلســطيني عدي الدباغ 
ورمبا يختتمها بالتعاقد مع زميله الســابق 
في الســماوي األردني عــدي الصيفي الذي 
بات قريبا جدا من ارتداء الفانيلة الصفراء، 
كل تلك األمور املعنوية قد تساهم كثيرا في 

احتفاظ األصفر بلقب السوبر.

حتضيرات كبيرة في »األبيض«
وفي املعسكر الكويتاوي، رفع »األبيض« 
من وتيــرة اســتعداداته إليصــال الاعبني 

للجاهزية املطلوبة للقاء »السوبر«.
ويعمل اجلهازان الفني والطبي على جتهيز 
الاعبني في الصورة املطلوبة، السيما عقب 
خوض الدوليني منهم 3 مباريات على مستوى 
عال في »خليجي ٢4« التي اختتمت مؤخرا في 
قطر، ولذلك فإن استعادة الاعبني لطاقتهم 
كان الشغل الشاغل في املعسكر الكويتاوي.

ومن املنتظر أن يعلن اجلهاز الطبي مدى 
جاهزية املهاجم الكولومبي دييغو كالديرون 
من عدمها للمبــاراة اليوم من خال متابعة 

الاعب في التدريب األخير.

الدخول مجانًا
قرر احتاد الكرة أن يكون دخول اجلماهير 
باملجان في املباراة التي ســتقام على ستاد 
جابر، وجاء القرار بعد أن أعلن في وقت سابق 

أسعار التذاكر )١ و٢ و3 دنانير(.

املؤمتر الصحافي
يعقــد في الـــ ١٢ من ظهر اليــوم املؤمتر 
الصحافي اخلاص مبباراة »الســوبر« مبقر 
احتاد الكرة بحضور مدرب األبيض السوري 
حسام السيد ومدرب األصفر اإلسباني بابلو 
فرانكو مع تواجد العب من كل فريق، ويسبق 
املؤمتــر االجتماع الفني للمبــاراة بحضور 

إداري من كل فريق.

عقلة: رحلة الكويت في ملحق »األبطال« ليست عادلة

الغامن يناشد السلطتني نسف قوانني الرياضة
مبارك اخلالدي

ناشد عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة 
الســابق خالد فهد الغامن احلكومة واملجلس نسف 
قوانني الرياضة احلالية وتشريع قانون بديل يحمي 
الالعبني ويطور القطاع األهم في البالد وهو الرياضة، 
كما طالب اجلمعية العمومية الحتاد الكرة بتفعيل 
دورها ومحاسبة االحتاد بعد الفشل في »خليجي 24«.
جاء ذلــك خالل الندوة التــي أقامها الغامن في 
ديوانه مســاء أول من أمس حتت عنوان »كافي...

بس«، حيث أكد أن رئيس مجلس إدارة نادي الكويت 
خالد الغامن هو األنسب واألفضل لقيادة احتاد الكرة 
في املرحلة الراهنة، مشيرا الى أننا سنصفق له اذا 
جنح وسنوجه له ســهام النقد اذا فشل، الفتا الى 
أن املعيار في ذلك هــو الكويت ومصلحتها بعيدا 

عن الشخصانية.
وقال: »لقد كانت فرحتنا كبيرة بانطالق »خليجي 
24« في قطر مبشــاركة كل الدول بفضل من اهلل 
وجهود صاحب الســمو األمير، لكن اخليبة كانت 
من نصيب جماهيرنــا الوفية التي حضرت هناك 

ولم يقم احتاد الكرة بواجبه في حماية اإلداريني«، مشددا 
على أن مجلــس إدارة احتاد الكرة لم يكن على قدر 
املسؤولية وهنا يأتي دور اجلمعية العمومية لالحتاد 
في محاســبة األعضاء، فليس هكذا تدار الرياضة. 
ولفــت الغامن إلى أن بعض اإلجنــازات التي حتققت 
إمنا جاءت باجتهادات شخصية، متسائال عن السبب 
في غياب دور وزارة التربية والكشــافني في تطوير 
اللعبة، ومشيرا إلى أن الكويت غنية باخلامات املميزة 
من الالعبني واملواهب لكنها بحاجة إلى صقل واهتمام. 
وانتقد الغامن الوضع الرياضي املاثل فيما يتعلق بعدم 

تفعيل قانون التفرغ الرياضي ومكافأة الـ 
400 دينار والدور الكبير للمجامالت 

في تشكيل مجالس ادارات األندية 
واالحتادات مقارنــة مبا هو 
معمول به فــي دول اخلليج 
التي تعمــل احتاداتها وفق 
برامج ثابتة وخطط خمسية 

أو عشرية واحتراف كامل 
ومنشــآت ومالعب 

مميزة.

وآزرت املنتخب، حيث فشــلنا فشــال ذريعا على 
الرغــم من الدعم الكبير الذي حظي به احتاد الكرة 
من احلكومة وهيئة الرياضة طوال عامني وحتديدا 
منذ رفع اإليقاف وكانت النتيجة حصولنا على املركز 

األخير في مجموعتنا«.
وأضاف: »لألسف كان الوضع بالدوحة تعيسا إذ لم 
يسلم حتى أعضاء اجلهاز اإلداري للمنتخب من املشاكل 

خالد فهد الغامن

العربي يفتقد خلف وإبراهيم أمام النصر
مبارك اخلالدي

األول  الفريــق  كثــف 
لكرة القدم بالنادي العربي 
استعداداته ملواجهة النصر 
السبت املقبل في إطار اجلولة 
 ،VIVA الســابعة مــن دوري
حيــث واصــل »األخضــر« 
حتضيراته بقيــادة املدرب 
البوسني داركو نستروفيتش 
وحضــور كبير مــن العبي 
شــهدت  حيــث  الفريــق، 
احلصــة التدريبية األخيرة 
دخول الواعد علي خلف بعد 
غيــاب، إال أن اجلهاز الفني 
اســتبعد جاهزيــة الاعــب 
لدخول املباراة حلاجته إلى 

املزيد من اجلرعات التدريبية 
اخلاصــة الســتعادة حالته 
البدنية املعهودة، كما ال زال 
املدافع احمد إبراهيم خارج 
اكتمــال  احلســابات لعــدم 
التأهيلي اخلاص  البرنامج 
بإصابته بعد ورود التقرير 
الطبي اخلاص به. وفي جانب 
آخــر، رفع اجلهــازان الفني 
واإلداري التقاريــر اخلاصة 
باحملترفــني األفارقة الثاثة 
الذيــن متــت جتربتهــم في 
املباراة الودية التي جمعت 
العربي مع الساملية مؤخرا، 
اذ يبدو أن قرار االعتماد أو 
االستغناء عن أي منهم هو 
من صاحية مجلس اإلدارة.

النصر فاجأ العربي بتنشيطية »اليد«


