رياضة

رسميا ..األزرق خارج التصفيات القارية عقب انتهاء مهلة اآلسيوي
ا�صبح منتخب الكويت االول خارج ت�صفيات ك�أ�س �آ�سيا
ر�سميا عقب انق�ضاء املهلة التي منحها االحتاد الآ�سيوي
لكرة القدم من اجل تعديل القوانني مع امكانية منح االزرق
فر�صة العودة مرة اخرى وامل�شاركة يف الت�صفيات امل�ؤهلة
الى نهائيات ك�أ�س االمم الآ�سيوية املقرر اقامتها عام 2019
باالمارات.وكانت املهلة تنتهي بحلول  11يناير وهو ما
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انطالق منافسات بطولة الكويت
الـ  5لجمال الخيل برعاية المبارك

• أحد اخليول املنتجة محليا ً ويشارك في البطولة

برعاية �سمو رئي�س جمل�س ال���وزراء ال�شيخ جابر
املبارك تنطلق يف الثانية بعد ظهر اليوم بطولة
الكويت اخلام�سة جلمال اخليل العربية اال�صيلة
املنتجة حمليا والتي يحت�ضنها مركز اجلواد العربي
ببيت العرب وت�ستمر حتى بعد غد.
وي�شارك يف البطولة التي تقام حتت ا�رشاف املنظمة
الأوروبية لبطوالت جمال اخليل «االيكاهو»  97مربطا
ومربي ًا ويبلغ عدد اخليول التي �ستتناف�س فيها 215
ر�أ�سا من �أطيب اجلياد املنتجة حمليا وت�شتمل فعاليات
اليوم االفتتاحي للبطولة على مناف�سات املهرات من
�سن � 1،2،3سنوات وي�شارك فيها  86ر�أ�س ًا لت�أهيل 3
ر�ؤو�س من كل فئة الى الت�صفيات النهائية التي �ستقام
يف اليوم اخلتامي للبطولة.
و��صرح حممد اخلمي�س نائب رئي�س اللجنة العليا
املنظمة للبطولة ب����أن اللجنة ا�ستكملت جميع

حدث فعليا وانتهت املهلة بدون اي توافق بني احلكومة
واالحتاد اال�سيوي لكرة القدم يف ظل خماطبات عدة مت
ار�سالها �سواء الى االحتاد اال�سيوي لكرة القدم او اللجنة
االوملبية الكويتية من اجل رفع االيقاف مع منح الكويت
فر�صة  6ا�شهر للو�صول الى �صيغة توافقية ما يعني على
الفور خروج منتخبنا االول من الت�صفيات ودخول منتخب

اال�ستعدادات النطالق البطولة لإخراجها بال�شكل
وامل�ضمون الالئقني برعاية �سمو رئي�س جمل�س
ال���وزراء وموا�صلة م�سرية النجاح التي قطعتها
البطولة يف الن�سخ االربع ال�سابقة ،وا�ضاف انه مت
ا�ستقبال وت�سجيل جميع اخليول امل�شاركة فى البطولة
ببيت العرب ،كما و�صل ام�س جميع احلكام من الدول
العربية واالجنبية امل�شاركني يف ادارة مناف�سات
البطولة.
وقدم اخلمي�س ال�شكر ل�سمو رئي�س جمل�س الوزراء على
رعايته البطولة للعام الرابع على التوايل والى بيت
العرب ومنتزه فلل الفار�س على دعمها بتقدمي اجلوائز
املادية للمربني الفائزين يف البطولة ،كما قدم
ال�شكر للهيئة العامة للريا�ضة.
ووجه اخلمي�س الدعوة ملحبي م�سابقات جمال اخليل
للح�ضور واال�ستمتاع باملناف�سات.

مكاو بدال منه .وكانت اللجنة االوملبية الكويتية ار�سلت
خطابا يف وقت �سابق ا�شرتطت فيه اع��ادة كل الهيئات
املنحلة الى مواقعها مرة اخرى ا�ضافة الى �رضورة �سحب
كل الق�ضايا املرفوعة واخ�يرا تعديل بع�ض القوانني
املخالفة للمنظمات الدولية ،من اجل اعادة الريا�ضة
الكويتية الى املنظومة الدولية مرة اخرى.

www.alshahedkw.com

العربي يتطلع إلى عبور الساحل في الدوري الممتاز

مواجهة نارية بين طائرة القادسية والكويت
كتب يحيى �سيف:

يف اط��ار لقاءات الق�سم الثالث
م��ن امل��رح��ل��ة الأول����ى لبطولة
ال��دوري املمتاز لفرق العمومي
يف الكرة الطائرة تقام اليوم
مباراتان بني ال�ساحل والعربي
يف ال�ساد�سة والن�صف على �صالة
ال�ساحل ،كما يلتقى الكويت
والقاد�سية يف التوقيت نف�سه
على �صالة الكويت ..ويف دوري
الدرجة االولى يلعب الفحيحيل
والت�ضامن يف ال�ساد�سة والن�صف
على �صالة الفحيحيل ،كما يواجه
الريموك ال�صليبخات على �صالة
االول يف التوقيت نف�سه .ودخلت
البطولتان املمتاز واالول��ى يف
مرحلة متقدمة من حيث املناف�سة
للت�أهل الى املمتاز او الهروب من
�شبح الهبوط الى الدرجة االولى
يف املو�سم املقبل ..وال�شك ان
املناف�سة �أ�صبحت كبرية خ�صو�صا
بعد النظام اجلديد الذي اعتمده
االحتاد هذا املو�سم بهبوط فريقني
و�صعود مثلهما ب��دال من فريق
واح��د يف املو�سم املا�ضي بني
الدرجتني ..وانعك�س ذلك على
املباريات التي �شهدت م�ستوى
جيدا وتطورا يف االداء واال�ستمرار
خلم�سة ا�شواط ماراثونية.
مناف�سة قوية

ويتناف�س على ال�صعود يف دوري
ال��درج��ة االول��ى اك�ثر من فريق
منهما الت�ضامن الذي اقرتب من
ال�صعود ويت�صدر اجل��دول الى
جانب ال�صليبخات ال��ذي حقق
انت�صارات عدة ومعه الفحيحيل
والريموك وال�شباب ..من ناحية
�أخ����رى ت�شهد ���ص��ال��ة الكويت
م��واج��ه��ة �ساخنة وع��ل��ى درج��ة
ك��ب�يرة م��ن االه��م��ي��ة خ�صو�صا

• طائرة القادسية وضربة ساحقة وحائط صد من الكويت في لقاء سابق

للقاد�سية الذي ي�سعى الى الفوز
بنقطتي ال��ل��ق��اء ل��دع��م موقفه
يف ف��ر���ص ال��ت��أه��ل ال��ى املربع
الذهبي واملناف�سة على اللقب
بدال من الدخول يف دائرة اخلطر
اللقاء مر�شح لالثارة والندية
ال�سيما بعد امل�ستوى الذي ظهر
به العميد يف ظل ان�ضمام جنم

معسكر بالقاهرة للمنتخب استعداداً لبطولة الخليج

العتيبي :جهود خالقة إلدارة االتحاد لتجاوز آثار اإليقاف على اللعبة
كتب مدحت الديا�سطي:
ت�صدر نادى الن�رص الرتتيب يف نقاط
كا�س التفوق العام للتايكوندو يف
ختام الن�صف االول للمو�سم املحلي
للعبة.
وق��ال نا�رص العتيبي ام�ين ال�رس
العام لالحتاد الكويتي للتايكوندو
ان الن�صف االول للمو�سم ا�شتمل
على  4بطوالت ومتكن نادى الن�رص
من حتقيق لقب بطولتني منهما،
حيث حقق املركز االول يف بطولة
فردي االندية لل�شباب وبطولة فردي
االندية للنا�شئني فيما فاز فريق نادي
الكويت ببطولة فئة الرجال ونادي
ال�شباب ببطولة فئة اال�شبال.
و�أو�ضح ان الن�صف الثاين من املو�سم
�سينطلق منت�صف ف�براي��ر املقبل
ف��ى �أع��ق��اب بطولة اخلليج التي
�ست�ست�ضيفها الكويت خالل الفرتة من
 11 - 8فرباير ،م� ً
شريا الى الق�سم
الثاين من الن�شاط املحلي �سي�شتمل
على  6بطوالت وهي بطولتني لل�شباب
وبطولتني للرجال وبطولة واحدة
لكل من اال�شبال وال�شباب لي�صبح
جمموع بطوالت املو�سم  10بطوالت.
وا���ض��اف ان ن�����ش��اط التايكوندو
ي�شارك فيه  11نادي ًا  هي الكويت
والقاد�سية وال��ن����صر وال�ساملية

• جانب من منافسات التايكوندو

جهود رئي�س واع�ضاء جمل�س ادارة
االحت��اد بتقدمي جميع اوج��ه الدعم
املادي واملعنوي للعبة التي مكنتها
من جتاوز جميع العقبات وحافظت
على ت�ألقها.
ا�ست�ضافة بطولة اخلليج

وق��ال نا�رص العتيبي �إن االحت��اد
ال��ك��وي��ت��ي ل��ل��ت��اي��ك��ون��دو يوا�صل
حاليا  ال�ست�ضافة
ا���س��ت��ع��دادات��ه
بطولة اخلليج ال�ساد�سة للتايكوندو
«كروجي» والثانية للبوم�سا ،م� ً
شريا
الى ان االحتاد تلقى ت�أكيد جميع دول

تأجيل عمومية نادي الصيد
إلى  24يناير الحالي

• جانب من اجتماع اجلمعية العمومية

ت�أجلت اجلمعية العمومية لنادي ال�صيد والفرو�سية الى  24يناير احلايل
لعدم اكتمال الن�صاب ،وكانت اجلمعية العمومية غري العادية عقدت
م�ساء �أول من �أم�س بح�ضور رئي�س جمل�س االدارة م�سعود حيات ونائبه
حممد القطامي و�أمني ال�رس احمد ابل واالع�ضاء ال�شيخ عبد الله ال�سلمان
واياد املطوع وفهد ال�رشهان وغازي اجلريوي واالء ال�سلطان وممثل
الهيئة العامة للريا�ضة مدحت قورة و�شكر رئي�س جمل�س االدارة م�سعود
حيات احل�ضور واكد حر�ص اجلميع على االرتقاء ب�أن�شطة النادي و�إعادة
جميع املرافق الى امل�ستوى الالئق لتلبية رغبات الأع�ضاء وتطبيق
النظام الأ�سا�سي اجلديد الذي و�ضعته الهيئة و�أعلن عن ت�أجيل االجتماع
لعدم اكتمال الن�صاب.

اخلليج على امل�شاركة يف البطولة
التي �ستنطلق فرباير املقبل  واو�ضح
ان اجلهاز الفني لالحتاد اختار 32
العبا للم�شاركة يف برنامج اعداد
ازرق التايكوندو للبطولة وهم 16
العبا يف القتال «كروجي» و 16العبا
يف البوم�سا.
مع�سكر تدريبي بالقاهرة

وا�ضاف ان الالعبني �سينخرطون
يف مع�سكر تدريبي يف القاهرة يبد�أ
 23يناير وي�ستمر حتى  6فربابر
حيث �سيتم خالل املع�سكر ت�صفية

القاد�سية عامر ال�سليم ويحتل
االبي�ض املركز الثاين بر�صيد
« »18نقطة وقطع اكرث من ن�صف
الطريق نحو الو�صول للمربع
الذهبي ..ولعب القاد�سية «»11
مباراة ول��ه « »15نقطة ويحتل
املركز اخلام�س وهو و�ضع �صعب
يهدد اال�صفر بالهبوط للدرجة

االولى ..ومن املتوقع ان ت�شهد
امل��ب��اراة اث��ارة وندية الحتياج
ك���ل ط���رف ل��ل��ف��وز ..ويتطلع
العربي الى عبور ال�ساحل ورفع
ر�صيده الى « »18نقطة للبقاء
�ضمن االندية املر�شحة للمربع
الذهبي ..ويحتل ال�ساحل املركز
االخري بر�صيد « »13نقطة.

األبيض يعلن ضم الوادي
نجم القادسية

النصر تصدر فرق التايكوندو بكأس التفوق
والعربي والفحيحيل والت�ضامن
وال�����س��اح��ل وال��ق��ري��ن واجل��ه��راء
وال�شباب.
وا���ش��ار ال��ى ان الن�صف االول من
املو�سم املحلي �شهد مناف�سات قوية
يف جميع امل��راح��ل ال�سنية يف ظل
ال�صعود الوا�ضح الندية ال�شباب
والعربي والتي ب��د�أت تدخل دائرة
املناف�سة ال��ى جانب اندية القمة
القوية الثالثة التي ت�سيطر على
الألقاب يف وهي القاد�سية والكويت
والن�رص ،مو�ضح ًا ان نادي ال�شباب
جنح يف بناء قاعدة قوية للعبة وهو
�صاعد بقوة للمناف�سة وجنح املو�سم
املا�ضي يف احتالل املركز الثالث يف
نقاط كا�س التفوق العام الذى ت�صدره
نادي الن�رص وكانت و�صافته لنادى
الكويت ،كما يدخل النادي العربي
اي�ض ًا بقوة ال��ى دائ���رة املناف�سة
وا�صبح لديه نخبة م��ن الالعبني
املميزين يف جميع املراحل ال�سنية
وقاعدة قوية ت�ؤهله للمناف�سة خالل
املرحلة املقبلة وتوقع ان ي�شهد
الن�صف الثانى من املو�سم مناف�سات
قوية .واو�ضح ان ادارة االحتاد اولت
اهتمام ًا كبري ًا للن�شاط املحلي يف ظل
االيقاف ال��دويل لتمكني اللعبة من
ا�ستكمال م�سريتها وتطوير م�ستواها
وتقليل الآثار ال�سلبية لاليقاف وثمن
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كتب �أمين الدرديري:

• ناصر العتيبي

الالعبني الختيار العنا�رص التي
�ستمثل التايكوندو الكويتي يف
البطولة وا�ضاف ان هذه البطولة
متثل حتدي ًا قوي ًا لت�أكيد ت�صدر
الكويت للم�ستوى اخلليجي على
مدى � 6سنوات م�شريا الى ان اخر
م�شاركة للتايكوندو الكويتي
ك��ان��ت ب��ب��ط��ول��ة النا�شئني
وال�شباب التي ا�ست�ضافتها
دولة االمارات قبل عامني.
وا���ش��اد العتيبي  بدعم
الهيئة العامة للريا�ضة
وعلى ر�أ�سها ال�شيخ
اح���م���د املن�صور
مدير ع��ام الهيئة
ونائب املدير العام
ل�����ش���ؤون الريا�ضة
وحر�صهما على تذليل جميع
ال��ع��ق��ب��ات للنهو�ض باللعبة
وتي�سري الإج������راءات اخلا�صة
ب��اح��ت�����ض��ان ال��ك��وي��ت خلليجي
التايكوندو واع����داد املنتخب
الكويتي للبطولة ،كما ثمن
جهود رئي�س واع�ضاء جمل�س ادارة
االحتاد واالجهزة الفنية واالدارية
واللجان العاملة وا�شاد بتعاون
االندية الريا�ضية الجناح جهود
وخطط االحت��اد لتطوير اللعبة
واالرتقاء مب�ستواها.

�أعلن عبد الوهاب العمر مدير لعبة كرة القدم لل�صاالت وال�شاطئية
بنادي الكويت عن التعاقد مع جنم املنتخب الوطني
ونادي القاد�سية عبد الرحمن الوادي على �سبيل االعارة
لنهاية املو�سم يف �صفقة من العيار الثقيل
داخل نطاق «الكرة اخلما�سية».
وق��دم العمر ال�شكر لنائب رئي�س
جمل�س �إدارة النادي خالد الغامن
على ال��دع��م ال�لاحم��دود للفريق
ال��ذي يناف�س بقوة على لقب
بطولة الدوري العام حيث يحتل
الأبي�ض حاليا املركز الثالث
بر�صيد  17نقطة وت�أمل �إدارة الفريق
املناف�سة بقوة على اللقب هذا املو�سم.
ويعترب الوادي من اف�ضل الالعبني و�شارك مع
املنتخب الوطني يف الفوز بك�أ�س اخلليج مرتني
متتاليتني و�صعد معه للمربع الذهبي يف ك�أ�س
�آ�سيا وكان ممن �شاركوا مع الأزرق يف نهائيات
ك�أ�س العامل،و�ساهم يف و�صول اال�صفر �إلى
نهائي ك�أ�س �آ�سيا لالندية وفاز معه امللكي
بجائزة اف�ضل ناد يف القارة.
اجلدير بالذكر �أن الالعب خا�ض جتربة
احرتافية ق�صرية يف نادي
 La Union Las Palmasاال�سباين على �سبيل
الإعارة انتهت مطلع العام املا�ضي.
ورحب عبد الطويل جنم نادي الكويت بالوافد
اجلديد م�ؤكدا انه �سيكون داعما قويا للفريق
متمنيا التوفيق للوادي مع العميد.
وي�ضم الأبي�ض عددا من الالعبني املميزين
امثال عبد العزيز الهاجري واحلار�س
ال��دويل عبد الله حيات واحلار�س االخر
• عبد الرحمن
ع��دن��ان ال��ن��ج��دي وال��واع��د عبداللطيف
الوادي
العبا�سي ا�ضافة الى املحرتف الربازيلي
رافيينا.

فرق اليد تسابق الزمن لدعم الصفوف قبل غلق باب االنتقاالت الشتوية
كتب يحيى �سيف:
مع قرب انتهاء فرتة االنتقاالت ال�شتوية
التي اعتمدها احتاد اليد والتي بد�أت يف
مطلع يناير احلايل وحتى �أول فرباير
املقبل وا�صلت االن��دي��ة امل�شاركة يف
بطولة دوري الدمج تدعيم �صفوفها
ا�ستعدادا خلو�ض املباريات املتبقية
من ال��دور االول وح�سم �رصاع املت�أهل
الى الدوري املمتاز مع اخلم�سة الكبار
حيث يحتدم ال����صراع ب�ين خم�سة �أو
�ستة فرق على الو�صول الى هذا الدور
وحجز مقاعدها يف املمتاز بعد ان
�ضمن ال�ساملية والكويت التواجد يف
تلك املرحلة ..احدث هذه التحركات
كانت تلقي ادارة نادي الكويت عر�ضا من
كاظمة وبرقان للتعاقد مع جنم االبي�ض
خالد الغربللي ل�لاع��ارة يف الن�صف
الثاين من املو�سم احلايل ..من ناحية
اخرىانهت ادارة ال�ساملية االتفاق مع
عبداللطيف ال��دو��سري للم�شاركة مع
الفريق حتى نهاية املو�سم حيث �سبق
للدو�رسي امل�شاركة مع ال�سماوي يف
املو�سم املا�ضي الذي ح�صل فيه الفريق
على املركز الثاين بعد الكويت.
ويف ال�سياق نف�سه وافقت ادارة نادي

الكويت على اعارة حار�س مرماه الدويل
تركي اخلالدي الذي ابتعد عن املالعب
مل��دة مو�سمني لتواجده خ��ارج البالد
الى �صفوف نادي ال�صليبخات كما جنح

االخ�ير يف �ضم العب اجلهراء ال�سابق
عبدالله ال�شطي باالنتقال احلر باال�ضافة
الى تعاقده مع العب ال�ساملية حممد
فالح.

• يد الساملية في لقاء سابق مع كاظمة

اجلدير بالذكر ان املباريات املتبقية
يف ال��دور االول ل��دوري الدمج �ست�شهد
مناف�سة �شديدة للت�أهل للممتاز خ�صو�صا
ب�ين كاظمة وال��ق��ري��ن وال�صليبخات
والفحيحيل وبرقان بعد تقارب النقاط
واملراكز بني هذه الفرق.
مدرب وطني للمنتخب
من ناحية �أخرى تتجه النية لدى احتاد
اليد الى املوافقة على الدعوة املوجهة
من اللجنة االوملبية الكويتية للم�شاركة
يف دور �ألعاب الت�ضامن اال�سالمي الرابعة
والتي �ستقام يف مدينة باكو ب�أذربيجان
خ�لال ال��ف�ترة م��ن « »12ال��ى  22مايو
املقبل ويف هذا االطار �سيتم تعيني مدرب
وطني لقيادة املنتخب يف هذه الدورة
باال�ضافة ال��ى ال�سعي القامة مع�سكر
اوروبي للمنتخب ا�ستعدادا للم�شاركة..
وهناك اربع مدربني وطنيني معتمدين
لدى االحتاد �سيتم اختيار �أحدهم لقيادة
املنتخب وهم م�ساعد الرندي وخالد
غ��ل��وم وحم��م��د م��ب��ارك و���س��امل حممود
وت�أمل جلنة امل�سابقات يف احتاد اليد
الى املوافقة على املع�سكر حتى يعود
املنتخب الى امل�شاركات اخلارجية من
خالل الدورة املذكورة.

