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فتح الباب ملشجعي اليوم الواحد في مونديال قطر
الدوحة - فريد عبدالباقي

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع 
واإلرث املســؤولة عــن تنظيــم 
استضافة بطولة كأس العالم لكرة 
القــدم ٢٠٢٢ عن فتح الباب أمام 
اجلمهور القادم إلى الدوحة، ضمن 
برنامج رحالت الطيران ملشجعي 
اليــوم الواحد خــالل البطولة، 
لتقــدمي طلباتهم للحصول على 
بطاقة «هيا» اإللزامية حلضور 

املباريات.
ويتيح البرنامج، الذي أعلن 
عنه في مايــو املاضي، الفرصة 
ملشجعي اليوم الواحد القادمني من 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
للسفر إلى قطر وحضور املباراة 
التي يختارها املشجع، ثم العودة 
إلى بلده أو مكان إقامته خالل ٢٤ 
ساعة، وذلك في إطار اتفاقية بني 
اخلطوط اجلوية القطرية وعدد 
من شركات الطيران اخلليجية، 
ومــن بينهــا اخلطــوط اجلوية 
العربية الســعودية، واخلطوط 

وتقدم بطاقة «هيا» للمشجعني 
عددا من املزايا من بينها تصريح 
الدخول إلى دولــة قطر، إضافة 

املجاني لوسائل النقل العام.
هذا، وتستكمل اليوم مباريات 
اجلولــة الثالثــة مــن الــدوري 
القطــري بإقامة مباراتني، حيث 
يلتقــي العربي مــع املرخية في 
الـ ٥:٢٥ مساء على ستاد املدينة 
التعليمية، والدحيل مع الريان في 
الـ ٧:٣٥ مساء، وتختتم اجلولة 
غدا مبباراتي السد مع األهلي على 
ستاد أحمد بن علي، في الـ ٥:٢٥ 
مســاء، والشمال مع الغرافة في 
الـ ٧:٣٥ مساء على ستاد الثمامة.
إدارة  أعربــت  ذلــك،  إلــى 
نادي الســيلية عن بالغ أســفها 
وخسارتها الكبيرة إلصابة املهاجم 
العراقي مهند علي الشمري امللقب 
بـ«ميمــي» بقطــع فــي الربــاط 
الصليبي تتطلــب إجراء عملية 
جراحية في مستشــفى سبيتار 
األسبوع املقبل، وهذه املرة الثانية 
التي يتعرض فيها الالعب إلصابة 
في الرباط الصليبي. ومن املقرر 
أن يغيب «ميمي» عن املالعب ملدة 

تصل الى ٩ أشهر.

إلى االســتادات التي تستضيف 
منافسات املونديال، بجانب تذكرة 
املباراة، إضافة إلى االســتخدام 

اجلويــة الكويتيــة، والطيــران 
العمانــي، والعربيــة للطيران، 

وفالي دبي.

بورسلي يتوج ببطولة تعاونية الروضة وحولي لـ «البادل»
محمد راتب

اختتمت بطولة الروضة للبادل والتي أقيمت على 
مدى يومني مبالعب نادي الكويت بالصالة املغطاة برعاية 
وحضــور رئيس احتاد الرياضة للجميع ونائب املدير 
العام للهيئة العامة للرياضة محمود أبل ورئيس مجلس 
إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية محمد الكندري 
وأعضاء مجلس اإلدارة علي احلداد وحامد االبراهيم 
وعادل احلبشي ورائد الرخيمي وخالد املنت مبشاركة 
٦٤ فريقا للشباب و١٠ فرق للنساء وحضور عدد من 
املسؤولني، حتت إشراف احتاد البادل، وفي ختام البطولة 
توج فريق بورسلي باملركز األول، وفريق العمران باملركز 
الثاني. وبهذه املناسبة، قال محمود ابل إن رياضة البادل 
من الرياضات العصرية املمتعة عند الشــباب، وتشهد 
إقباال كبيرا، وتناسب جميع األعمار ومختلف الفئات 
وتشهد تفوقا ملحوظا في اآلونة األخيرة، حتت مظلة 
احتــاد البادل، متوجها بالشــكر ملجلس ادارة جمعية 

الروضة وحولي التعاونية والفرق املشاركة واملنظمني 
واملتطوعني الذين أشرفوا على تنظيم وجناح البطولة.

من جانبه، أشار رئيس مجلس اإلدارة في جمعية 
الروضة وحولي التعاونية محمد الكندري إلى أن بطولة 
الروضة للبادل هي البطولة احمللية األولى والتي سجلت 
إقباال كبيرا، وتعد من األنشطة املتعددة واملميزة التي 
ستقدمها جلنة العمل االجتماعي للمنطقة واملساهمني، 
موضحــا أن االهتمام الكبير من مجلس إدارة جمعية 
الروضة وحولي التعاونية هو استمرار للنهج املتطور 
الذي دأبت عليه لتحسني كل ما من شأنه تقدمي خدمة 

أفضل ألهالي املنطقة واملساهمني الكرام.
وأكد أننا مستمرون في الدعم الالمحدود للرياضة 
والشــباب في املنطقة واالهتمام بكل ما يخدم النشء 
إضافة إلى ســعي مجلس اإلدارة بالتعاون مع اجلهات 
املختصة لتوفير التسهيالت إلنشاء مالعب البادل في 
منطقة الروضة ومدارسها ملا تشهده من جناح وإقبال 

كبير جدا. رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ومحمود أبل خالل تكرمي الفائزين

القناعي: «الكرة» ينضم إلى برنامج 

«فيفا» لتطوير املواهب
قــال األمني العــام الحتاد 
القناعي  القدم صالح  كرة 
الدولي لكرة  إن االحتــاد 
القدم «فيفــا» وافق على 
انضمــام االحتاد الكويتي 
إلى برنامج «فيفا» لتطوير 
املواهب الذي يعتبر جزءا من 
رؤية رئيس االحتاد الدولي 

جياني إنفانتينو.
وأضاف أن البرنامج يهدف 
إلى حتسني وتطوير املواهب 
الكرويــة، خصوصا فئتي 

الناشئني والشباب في جميع أنحاء العالم ما يسهم في بناء 
قاعدة متينة تســاعد في رفع القدرة التنافسية للمنتخبات 

الوطنية.
وأشــار القناعي إلى أن البرنامج يتكــون من عدة مراحل 
لتأسيس آلية تطوير املواهب على مستوى االحتاد واألندية 
األعضاء على أن يســتغرق مدة زمنية تتراوح بني ١٢ و١٨ 
شــهرا، موضحا أن «فيفا» اختار احملاضر الدولي ميشيل 
سابلون ليكون املشــرف املعني من االحتاد الدولي ملتابعة 

تطبيق برنامج تطوير املواهب مع االحتاد الكويتي.
وأوضح أن ســابلون كان عضوا فــي الفريق الذي صاغ 
استراتيجية االحتاد الكويتي لكرة القدم ورؤية ٢٠٣٠ لذلك 
يأتي تعيينه من قبل «فيفا» بناء على اخلبرة الطويلة وثقة 

االحتاد الدولي في قدرته لإلشراف على إدارة البرنامج.
وبني القناعي أن «فيفا» أعلن أن أكثر من ١٠٠ احتاد وطني 
تقدم للمشــاركة في هذا البرنامج، لكن املشاركة تستوجب 
استيفاء عدد من االشتراطات، وعلى ذلك مت قبول انضمام 
الكويت للبرنامج بعد قيام االحتــاد الدولي باالطالع على 
اســتراتيجية االحتاد اجلديدة، وكذلك االطالع على رؤية 

٢٠٣٠ التي تتماشى مع متطلبات وخطط االحتاد الدولي.
وأكد أن البرنامج الرائد سيسهم في وضع االحتاد الكويتي 
على املسار الصحيح لبناء جيل جديد من الالعبني املوهوبني، 
كما ميثل خطوة مهمة في استمرار التعاون مع االحتاد الدولي.

صالح القناعي

ايدجو يلتحق بتدريبات التضامن

يحيى حميدان

وصل البالد صبــاح أمس مهاجم فريق الكرة بنادي 
التضامن، النيجيري تونــي ايدجو، لاللتحاق بتدريبات 

«العنيد» قبل انطالق املوسم اجلديد في ٢٨ اجلاري.
ومــن املقرر أن يكتمل عقد احملترفني األجانب اليوم 

بوصول املهاجم املالي أبوبكر ديارا.
التجريبية استعدادا  التضامن مبارياته  وســيختتم 
للموسم اجلديد مبواجهة القادسية بعد غد اخلميس في 

السابعة مساء على ستاد نادي التضامن.
وينتظر اجلهاز الفنــي بقيادة املدرب الوطني جمال 
القبنــدي تعافي عدد من العبيــه املصابني، منهم هادي 
مربع، وفيصل سعيد، على أن يلتحقوا تباعا بالتدريبات 

خالل اليومني املقبلني.

برجس: أسعى إلى إظهار «سلة» 

الصليبخات بصورة أفضل

هادي العنزي

أبرم مجلس إدارة نادي الصليبخات تعاقده مع املدرب 
الوطني فهــد برجس ليتولى مهمة تدريب الفريق األول 

لكرة السلة للموسم املقبل ٢٠٢٢-٢٠٢٣.
وأشاد برجس مبجلس إدارة الصليبخات مقدرا ثقة 
مجلس اإلدارة به، وقال لـ«األنباء»: «أعتز بهذه املسؤولية، 
وأمتنى أن أكون عند حسن الظن، بتعاون اجلهاز اإلداري 
والالعبني، وسنعمل معا على إظهار الفريق بصورة مغايرة 
عما ظهر عنه املوسم املاضي، في ظل دعم مجلس اإلدارة 
الذي أظهــر حرصا كبيرا على تطوير الفريق، بالالعبني 

احملليني واحملترفني األجانب».
وأمــل برجس أن يكون حتضيــر الفريق بالصورة 
املالئمة، عبر معسكر تدريبي خارجي، واالستعانة بالعبني 
من الشباب، باإلضافة إلى التعاقدات احمللية، مضيفا أن 
عمال كبيرا ينتظرنا، في ظل املنافســة الكبيرة املتوقعة 
من جميع الفرق املشاركة في دوري الدمج املقبل، حلجز 

مقعد لها ضمن فرق الدوري املمتاز.

فهد برجس تولى مهمة تدريب سلة الصليبخات

الرشيدي يهدي الكويت الذهبية الرابعة 
في دورة ألعاب التضامن اإلسالمي

وداع مبكر لـ«اجلودو».. و«القوس والسهم» إلى دور الـ ١٦

أهدى الرامي منصور الرشــيدي الكويت 
امليداليــة الذهبية الرابعة فــي دورة العاب 
التضامن االسالمي اخلامسة التي تستضيفها 
مدينــة قونيــة التركية حتى ١٨ اغســطس 
اجلــاري. ونال الرشــيدي املركــز األول في 
منافسات مسابقة فردي السكيت، حيث حل 
في املركز الثاني في التصفيات، قبل ان يتقدم 
الــى املركز األول بجدارة، فيمــا جاء الرامي 
عبداهللا الرشيدي في املركز الرابع، كما حلت 
البطلة اميان الشــماع فــي املركز الرابع في 

نهائي سكيت السيدات. 
ورفــع الرشــيدي حصيلــة الكويت من 
امليداليــات في الــدورة الى تســع ميداليات 
متنوعة بواقع اربع ذهبيات وثالث فضيات 
وبرونزيتني في احلصيلة االجمالية حتى اآلن. 
ويخوض صبــاح اليوم أبطــال الرماية 
منافسات رماية سكيت فرق املختلط ويأمل 
العبــو الرماية مواصلة سلســلة االجنازات 

واضافة ميدالية جديدة حلصيلة الكويت.
وكان منتخبنا الوطني لرماية (سكيت) 
رجال وســيدات، خاض ٥ جوالت على مدى 
يومني متتاليني في مســابقة الفردي ليتأهل 
الرماة منصور الرشيدي وعبداهللا الرشيدي 
واميان الشماع الى االدوار النهائية التي كان 

نصيب الذهب فيها ملنصور الرشيدي.
وتختتم منافسات رماية (سكيت) اليوم 
في مسابقة زوجي املختلط وستكون الفرصة 

سانحة ملنتخبنا لزيادة عدد امليداليات.

الــى ذلك انهــى العب منتخبنــا الوطني 
للجودو مشعل العلي مشاركته في دورة العاب 
التضامن االسالمي، بخروجه من التصفيات 
امام منافسه التونسي فرج الذويبي في مسابقة 
حتت ٦٠ كغم، وقدم العلي مســتوى مشرفا 
خالل منافسته حاول من خالله الوصول الى 

االدوار النهائية لكنه لم يوفق.
تأهل «القوس والسهم»

وتأهل ابطــال منتخبنا الوطني للقوس 
والســهم عبــداهللا طــه وفيصل الرشــيدي 
وعبداهللا احلربي الى دور الـ١٦ في مســابقة 
(القــوس االوملبــي) وسيســتكمل االبطــال 
منافســات دور الـ١٦ صباح اليوم وسط امل 
كبير من الالعبني بالتأهل الى االدوار النهائية 
واحلصول علــى اول ميداليه لهم في دورة 
التضامن االســالمي. من جانب آخر، يتأهب 
منتخبنا الوطني للكراتيه خلوض منافسات 
الدورة مبشاركة ثمانية العبني في منافسات 
(كاتا) فردي وجماعي والكوميتيه الفردي، 

بعد وصول الوفد امس الى تركيا.
وتضم قائمة منتخبنا الوطني للكراتيه 
ثمانيــة العبني هم: ســيد محمد املوســوي 
وسيد سلمان املوسوي ومحمد حسني (كاتا)، 
وعبداهللا شعبان وعمر القناعي وموسى داود 
ومحمد املجادي وياسمني املطوع (كوميتيه) 
باالضافة الى املدربني أحمد بســير واســير 
بينتادو واملدربة اوبريجون جوتيريز ليير.  الشيخ جابر ثامر اجلابر وفاطمة حيات ومنصور الرشيدي وعبداهللا الرشيدي يحتفلون بالذهبية الرابعة


