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ال إعفاء من رسوم اإلقامة 
للرياضيني ممن جتاوزوا ٦٠ عامًا

إنهاء عقد مدرب «أزرق اليد» بالتراضي

فيدرر يوّدع «التنس» اليوم

«الكيك بوكسينغ» يشارك مبونديال «الناشئني»

قالت الهيئة العامة للقوى العاملة، انه ال 
إعفاء من رسوم االقامات للرياضيني املقيمني 
من الالعبني احملترفــني واألطقم الفنية ممن 
جتاوزوا سن ٦٠ عاما من غير احلاصلني على 

مؤهل فوق الثانوية العامة.
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي امس 
اخلميــس، أن إلغاء شــرط املؤهل الدراســي 
لالعبــني احملترفني واملدربــني يتم من خالل 

اعتماد رخصة التدريب احلاصل عليها املدرب 
من قبل الهيئة العامة للرياضة.

وأفادت بــأن االجراءات املتبعــة العتماد 
رخصة التدريب تتم بعد التأكد من صالحيتها 
ومن ثم مخاطبة «القوى العاملة» الستخراج 
أذونات العمل اخلاصة للمتقدمني، مبينة أنه 
لم يتم إعفاء الطاقم الفني من شرط الـ٦٠ عاما 
وعدم تسديد ٨٠٠ دينار قيمة الرسوم السنوية.

يعقوب العوضي

توصــل اجلهاز الفنــي ملنتخبنا الوطني 
بقيادة املدرب اإلســباني إيسيدرو مارتينيز 
ومساعده دييغو غونزاليس مع احتاد كرة اليد 
إلى انهاء عقدهما بالتراضي وذلك لظروفهما 
اخلاصــة التــي متنعهما من االســتمرار مع 
املنتخب األول والشــباب في مرحلة االعداد 
املقبلة. ويسعى احتاد اللعبة إلى إيجاد بديل 
ناجح الستئناف مرحلة االعداد خاصة ملنتخب 
الشباب الذي سيشــارك في بطولة الدوري 
العام كنوع من اإلعــداد املبكر لكأس العالم 

املرتقبة. وفي هذا اإلطار، أكد أمني سر االحتاد 
قايد العدوانــي أن املنتخبات الوطنية على 
قدر املســؤولية، مشــيدا بدور اجلهاز الفني 
اإلسباني والذي وفق مع املنتخبات الوطنية 
وجنح في ايجاد االنسجام في فترة قصيرة 
وحقق التأهل لكأس العالم، وقد حالت ظروف 
الطاقم اإلسباني دون االستمرار مع املنتخبات 
الوطنيــة وبدورنــا ال نقف حجــر عثرة في 
طريق أي شخص يعمل حتت مظلة االحتاد. 
ونتطلع في الفترة املقبلة إلى االتفاق مع جهاز 
فني قادر على اســتئناف املســيرة الناجحة 

لألزرق والشاب.

النجــــــم  ســيخوض 
السويسري روجيه فيدرر 
آخر مباراة رسمية له في 
مسيرته اليوم الى جانب 
منافســه األبدي االسباني 
رافايــل نــادال فــي فئــة 
الزوجــي ضمــن املنتخب 
األوروبي لكأس اليفر في 

التنس.
وأثار فيدرر، احلائز  ٢٠
لقبا فــي البطوالت األربع 
الكبرى، وواحد من أفضل 
الالعبــني علــى اإلطــالق، 
موجــة عامليــة مــن ردود 
الفعــل العاطفيــة عندمــا 
أعلن االسبوع املاضي أنه 
سيعتزل بعد مشاركته في 
كأس اليفر املقررة في لندن.
فيــدرر  وســيتواجه 

ونادال مع االميركيني جاك ستوك وفرنسيس 
تيافو مساء اليوم، قبل ان يسدل السويسري 
الســتار على مسيرة مظفرة بعمر احلادية 

واألربعني.
ويتألف املنتخب االوروبي الذي يقوده 
السويدي بيورن، من الرباعي نادال وفيدرر 
والصربي نوفاك ديوكوڤيتش والبريطاني 
اندي موراي إضافة الى اليوناني ستيفانوس 
تيستســيباس والنرويجــي كاســبر رود 
واإليطالــي ماتيو بيريتينــي والبريطاني 

املنتخــــب  يواصــل 
الوطني للكيك بوكسينغ 
KKC استعداداته لبطولة 
العالم للناشئني واألشبال 
في إيطاليا التي تقام خالل 
الفتــرة من ٣٠ ســبتمبر 

حتى ٩ أكتوبر املقبلني.
وتشارك في البطولة 
٥٥ دولة مشاركة مبشاركة 
١٩٠٠ العــب، ومت اختيار 
٢٥ العبا متت تصفيتهم 
إلــى ١٠ العبــني. ويتميز 

الالعبــون باإلصــرار والعزميــة لتحقيق 
اإلجنازات باسم بلدهم ورفع علم الكويت 
في احملافل الدولية. إذ استمر تدريب املنتخب 
لـ ٤ شــهور، وقد التــزم الالعبون بجميع 

كاميــرون نــوري، فيما يتكــون املنتخب 
العاملــي الذي يقوده األميركي األســطورة 
جون ماكنرو، من الكندي فيليكس اوجيه 
الياسيم واالرجنتيني دييغو شفارتسمان 
واالميركيني تايلور فريتز وتومي بول وجاك 

سوك واألسترالي أليكس دي مينور.
وفي ظل استمرار معاناته مع اإلصابة، 
ســتقتصر املشــاركة األخيرة لفيدرر قبل 
االعتزال على مباراة الزوجي ولن يشــارك 

في الفردي.

تعليمــات املدرب واحلصــص التدريبية، 
ومتكن العبو املنتخــب من جتاوز جميع 
الصعاب واملعوقات التي واجهتهم مبساعدة 

أولياء أمورهم.

١٣ نزاًال في بطولة الكويت للفنون القتالية
(WBC) في الكويت مشــعل 
الفجي انهاء اللجنة املنظمة 
للبطولــة كافة التحضيرات 
النطــالق حدث رياضي يعد 
األول مــن نوعه في الكويت 
واخلليج العربي، وقد عملنا 
بجد عدة أشهر لضمان أفضل 
انطالقــة ألولــى بطــوالت 
القتاليــة بالكويت،  الفنون 
وذلــك بدعم كبيــر من قبل 
عضو مجلــس إدارة اللجنة 
األوملبيــة الكويتية ورئيس 
جلنة اللجان الرياضية الشيخ 
مبارك فيصل النواف، وجلنة 
املواي تاي الكويتية برئاسة 
عبدالسالم السندي، ومجلس 
إدارة احتاد املالكمة برئاسة 
محمــد منســي، وســتكون 
اجلماهيــر احملبــة للفنون 
القتالية محل ترحيب وتقدير، 
http:// وللحجز على الرابط

.ksp.zemmz.com/en
وتفتتــح البطولــة غــدا 
مبواجهة جتمع راكان املاللة 
وسيف املاللة في في املواي 
تاي، تتبعها مواجهة نسائية 
بني رنــا الصقعبــي وحنني 
بوشهري في املواي تاي لوزن 

حتت ٥١ كغم.

البروفيسور ادواردو بالنكو 
بيريرا، وممثل املجلس العاملي 
للمالكمــة (WBC) تشــانو 
بالنــاس، ومديــر املجلــس 
التنفيــذي للمجلس العاملي 
للمالكمــة ورئيــس منطقة 
الشــرق األوســط وأفريقيا 
للمــواي تاي حاجي بطاهر، 
ورئيــس احتــاد املالكمــة 
في شــمال إســبانيا مانولو 
بالناس، وعدد من القيادات 

الرياضية الكويتية.
من جانبه، أكد مالك شركة 
 (KSP) الرياضــي الترويج 
املنظمــة للبطولــة وممثــل 
العاملــي للمالكمة  املجلــس 

هادي العنزي

تنطلق في اخلامسة مساء 
غد السبت منافسات بطولة 
الكويت األولى للفنون القتالية 
للهواة واحملترفني، على صالة 
احتاد املالكمة بضاحية صباح 
السالم، وذلك بإقامة ١٣ نزاال 
في رياضتي املالكمة واملواي 
تاي، من بينها نزاالن للسيدات 

في املواي تاي.
ويجري في اخلامسة من 
مســاء اليوم بصالــة احتاد 
املالكمة الفحص الطبي، ووزن 
جميع املشــاركني بالبطولة، 
للتأكد من لياقتهم الصحية، 
والتزامهم باألوزان املعتمدة 
مســبقا، وذلك وفقا للوائح 
املجلــس العاملــي للمالكمــة 
واملواي تاي، ويعقبه مؤمتر 
صحافــي جلميــع الالعبــني 

والالعبات في البطولة.
ومــن املقــرر أن يحضر 
البطولة عدد من الشخصيات 
العامليــة، فــي  الرياضيــة 
مقدمتهم نائب رئيس اللجنة 
األوملبية االســبانية وعضو 
الرياضــة للجميــع  جلنــة 
التابعــة لالحتــاد االوروبي 

مشعل الفجي

«الكرة» يؤكد صحة مشاركة البوص مع القادسية

يد الكويت إلى نصف نهائي «العربية»

مبارك اخلالدي - يحيى حميدان - هادي العنزي

جتاوز القادســية جراحه بالتغلب على الفحيحيل ٢-٠ في مســتهل 
مشــواره ببطولــة كأس زين، في املباراة التي جمعتهما مســاء أول من 
امس على ســتاد عبداهللا اخلليفة ضمن منافسات املجموعة االولى من 
املســابقة، وبهذا الفوز وضع القادسية أول ٣ نقاط في رصيده، وسجل 

الهدفني سيدريك هنري والواعد سعود عبدالعزيز.
وعقب املباراة قدم الفحيحيل احتجاجا رســميا على مشــاركة العب 
االصفر ســلمان البوص، وقد علــق األمني العام املســاعد باحتاد الكرة 
صالح القناعي على االحتجاج في مداخلة لبرنامج بني الشوطني بصحة 
مشاركة الالعب من الناحية القانونية وبأهليته للمشاركة مع القادسية 
في جميع مسابقات االحتاد. وحلساب ذات املجموعة، وفي لقاء أقيم على 
ســتاد محمد احلمد فاز برقان على الســاملية ٣-٢ ليضع في رصيده ٣
نقاط مهمة. وعلى ســتاد الصداقة والسالم تعادل الكويت مع اليرموك 
١-١، سجل لألبيض عمرو عبدالفتاح في الدقيقة الثالثة من الوقت بدال 
من الضائع بعدما تقدم لليرموك النيجيري براون في الدقيقة (٣٥)، كما 
تعادل كاظمة مع خيطان ١-١ على ستاد نادي الكويت، تقدم خيطان بهدف 
البرازيلي جوناثان (٤٨)، وعــادل عبداهللا غامن النتيجة لكاظمة (٧٣)، 

وشهدت املباراة طرد مدافع كاظمة اجلزائري عماد الدين عزي (٥٨).

يعقوب العوضي

أعلن الكويت نفسه طرفا في املربع الذهبي 
من البطولة العربية لكرة اليد واملقامة في مدينة 
احلمامات التونســية واملؤهلــة إلى نهائيات 
كأس العالم لألندية (سوبر غلوب)، وذلك بعد 
فوزه على الشارقة اإلماراتي بنتيجة ٣٠-٢٦

في املباراة التي جمعتهما مساء أمس، ويلتقي 
«العميد» مع الزمالك املصري غدا.

وســيطر «األبيض» على مجريات اللعب 

متفوقــا على الشــارقة في الشــقني الدفاعي 
والهجومي، حيث جنحت كتيبة املدرب الوطني 
هيثم الرشيدي في التصدي لهجمات املنافس 
وتقليل خطورة التصويب من املسافات املختلفة 
وفي ظل تألق حراس املرمى علي وحسن صفر.

جدير بالذكر أن حصول الكويت على لقب 
البطولة ســيمنح الوصيف التأهل املباشــر 
لبطولة «الســوبر جلوب»، حيث إن الكويت 
قد تأهل بعد فوزه بلقب البطولة اآلســيوية 

لألندية.

«األصفر» عبر الفحيحيل وبرقان هزم الساملية.. وتعادل الكويت مع اليرموك وكاظمة مع خيطان بكأس «زين»

(متني غوزال) صراع هوائي بني العب الكويت فهد الهاجري ومدافع اليرموك أحمد عبدالغفور 

انطالق دوري ١٨ سنة بغياب «األخضر»العربي يعيد ترتيب أوراقه في «التنشيطية»
مبارك اخلالدي

قرر مجلس ادارة النــادي العربي إلغاء رحلة االخضر الى مدينة بريدة 
السعودية ولقاء فريق الرائد خالل فترة التوقف الدولي، وكان من املقرر ان 
تغــادر بعثة االخضر امس االول لكن نظرا لعدم توافر احلجوزات واملكوث 
لفترة ترانزيت تقترب من اربع ساعات في مطار الرياض قبل املغادرة الى مطار 
مدينة بريدة ألغيت الرحلة وقدم مجلس االدارة اعتذارا الى النادي السعودي.
وفــي جانب آخر، قرر اجلهــاز الفني التركيز علــى بطولة كأس زين 
التنشــيطية إلعادة ترتيب اوراق الفريق، حيث لعــب االخضر امام فريق 
الشباب وسيخوض مباراة أخرى االحد املقبل امام اجلهراء، واعتبر اجلهاز 

الفني ان اللقاءين كافيان خالل هذه الفترة إلعادة احلسابات.

مبارك اخلالدي

يعود النشاط ملسابقات املراحل السنية للموسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ غدا السبت 
مع انطالق منافسات دوري حتت ١٨ سنة حيث تقام املباريات في متام الساعة 
الـ١٠ و٦ على املالعب الفرعية باألندية، اذ يلتقي اجلهراء مع الصليبخات على 
ملعب اجلهراء، ويســتضيف الساملية فريق برقان، ويحل القادسية ضيفا 
على الساحل، كما يستضيف النصر فريق كاظمة، ويحل التضامن ضيفا 

على اليرموك، ويلتقي الكويت مع خيطان على ملعب االخير.
اجلدير بالذكر ان العربي لم يشارك في املسابقة لتصعيد فريق حتت ١٨

سنة الى فريق حتت ٢١ سنة استنادا الى اللوائح حيث اعتذرت ادارة النادي 
عن عدم املشاركة في البطولة لهذه الفئة.

البناي: جتهيز عيادات متكاملة لـ «آسيوية الصاالت»

املجر تبحث عن التأهل أمام أملانيا
ســتكون املواجهة بــني أملانيا واملجر في 
اليبزيغ اليوم معركة على صدارة املجموعة 
الثالثة في اجلولة اخلامســة من املســتوى 
األول لدوري االمم االوروبية في كرة القدم.

وحتتل املجر املركز االول برصيد ٧ نقاط 
مقابل ٦ ألملانيا، في حني متلك ايطاليا ٥ نقاط 
واجنلترا نقطتني فقط. ويستطيع املنتخب 
املجــري بلوغ الدور نصف النهائي في حال 
فــوزه علــى أملانيا وعدم فــوز ايطاليا على 
اجنلترا. ويعاني املنتخب االملاني من غياب 
عناصــر مؤثرة في صفوفــه ابرزها لقائده 
وحارس مرمــاه مانويل نويــر وزميله في 
صفوف بايرن ميونيخ العب الوسط ليون 
غوريتسكا بعد ان تبني اصابتهما بڤيروس 
كورونا، باالضافة الى اصابة مهاجم بوروسيا 
دورمتونــد ماركو رويس فــي كاحله. وفي 
املجموعة ذاتهــا، تلتقي ايطاليا مع اجنلترا 
اجلريحة على ملعب سان سيرو في ميالنو.
وســيغيب عن صفوف منتخب ايطاليا 
العب وســط باريس سان جرمان الفرنسي 
املؤثر ماركو فيراتي إلصابة في ربلة الساق 
تعرض لهــا خالل مبــاراة فريقــه االخيرة 
ضد ليــون، وانضم اليه زمياله لورنتســو 
بيليغريني وماتيــو بوليتانو. اما اجنلترا، 
ففقدت االمــل ببلوغ نصــف النهائي لكنها 
مطالبة بالفوز في مباراتيها املقبلتني تفاديا 

للهبوط إلى املســتوى الثانــي. ويلعب غدا 
التشيك مع البرتغال، وإسبانيا مع سويسرا 
ضمن املجموعة الثانية من املستوى األول. 
ويتصدر «ال روخا» ترتيب املجموعة برصيد 
٨ نقاط، متقدما بفارق نقطة على البرتغال، 
فيما يأتي التشيك في املركز الثالث برصيد 
٤ نقــاط، وأخيرا سويســرا برصيد ٣ نقاط 
في املركز الرابــع واألخير. وارتقى منتخب 
اسكتلندا إلى صدارة جدول ترتيب املجموعة 
األولى من املســتوى الثانــي عقب انتصاره 
الكبير على ضيفه منتخب أوكرانيا ٣-٠ في 
مباراة مؤجلة من اجلولة األولى للمجموعة.  
وسجل ثالثية اسكتلندا كل من جون ماكجني 

(٧٠) وليندون دايكس (٨٠ و٨٧).

تســلم االحتاد اآلســيوي 
لكرة القدم أمس اخلميس، مقر 
جلنة فحص املنشطات، اخلاص 
ببطولة كأس آســيا لكرة قدم 
الصــاالت التــي تســتضيفها 
الكويت خــالل الفترة من ٢٧

اجلاري حتى ٨ أكتوبر املقبل، 
وذلك في مجمع صاالت الشيخ 
سعد العبداهللا مبنطقة صباح 

السالم.
ومع استمرار وصول الوفود 
املشــاركة في البطولة اليوم 
اجلمعة وغدا السبت استعدادا 
لضربة البداية، أشادت اللجنة 
اآلســيوية املنظمــة للبطولة 
املتاحة  باملركز واإلمكانيــات 

كل معايير ومتطلبات االحتاد 
اآلســيوي. وتقــرر أن تختار 
جلنــة فحــص املنشــطات ٤

العبــني من كل منتخب، عقب 
انتهاء الشوط األول، حتسبا 
منهــم، حيــث  أي  إلصابــة 
ســيخضع العبان فقط منهم 

في النهاية للفحص.
وفي سياق متصل، تسلمت 
وزارة الصحة العيادة الطبية 
املخصصة للمنتخبات املشاركة 
في البطولة، مبجمع الشــيخ 
ســعد العبداهللا أيضا، اذ أكد 
رئيس اإلدارة الطبية باالحتاد 
الكويتي لكــرة القدم، رئيس 
املنبثقــة  الطبيــة  اللجنــة 

إقامة الوفود»، مؤكدا أن هذه 
العيادات متكاملة، حيث تضم 
أجهــزة طبيــة متكاملــة من 
ســيارات إســعاف ومسعفني 
وأطباء وأطبــاء منع العدوى 
الرعايــة األوليــة،  وأطبــاء 
للتغذيــة،  واختصاصيــني 
وستكون جاهزة للعمل ابتداء 

من اليوم اجلمعة.
إلــى أنه  وأشــار البنــاي 
تقرر حتويــل جميع احلاالت 
بالبطولة إلى مستشفى جابر 
األحمد، على أن يقوم األطباء 
فيــه بتوقيع الكشــف الطبي 
بشكل فوري، ومن ثم حتويلها 
إلى املستشفيات التخصصية.

عــن اللجنة املنظمــة احمللية 
د.عبداملجيد البناي أن وزارة 
الصحة قامت بتوفير األطباء 
واملسعفني وسيارات اإلسعاف، 
مبينا أن الوزارة لم تدخر جهدا 
في توفير إمكانياتها للمساهمة 
في جناح البطولة. وأضاف أنه 
«مت تخصيص أطباء ومسعفني 
وســيارات إســعاف جلميــع 
الصاالت التي ستشهد تدريبات 
املنتخبات املشاركة، إضافة إلى 
األمر نفســه بالنسبة للحكام 
الذين سيديرون املنافسات، كما 
مت إنشاء عيادات متخصصة 
قادرة على التعامل مع جميع 
احلاالت املرضية، وذلك مبقر 

«اآلسيوي» تسّلم مقر «املنشطات»

إيطاليا تستضيف إجنلترا اليوم في دوري األمم األوروبية.. وأسكتلندا تغلبت على أوكرانيا

د.عبداملجيد البناي

بــه، مــع تأكيدهــا أن اللجنة 
الطبيــة املنبثقة عــن اللجنة 
احمللية املنظمة، قامت بتلبية 

برنامج املباريات بتوقيت الكويت 
دوري األمم األوروبية (املستوى األول)

اليوم اجلمعة
٩:٤٥uefa.tvأملانيا – املجر

٩:٤٥uefa.tvإيطاليا – إجنلترا
غداً السبت 

٩:٤٥uefa.tvالتشيك – البرتغال
٩:٤٥uefa.tvإسبانيا – سويسرا

صالح املوسوي في هجمة عكسية على الشارقة


