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«نسور قاسيون» يستبعد فراس وميدو

المنتخب األول يواصل االستعداد
لتجربتي البحرين وسورية
كتب �أمين الدرديري:

يوا�صل منتخبنا الوطني الأول
لكرة القدم حت�ضرياته ملواجهتي
البحرين و�سورية الوديتني،15 ،
و 20من ال�شهر احلايل وذلك خالل
مع�سكره املغلق الذي بد�أه �أم�س.
و�شهدت التدريبات ت�ألق احلار�س
اجل��دي��د ال��ذي ا�ستدعي م��ن قبل
اجلهاز الفني للأزرق حممد هادي،
حار�س ن��ادي الن�رص وال��ذي حل
بديال حلار�س نادي القاد�سية خالد
الر�شيدي امل�صاب،وكذلك �شهدت
التدريبات الظهور الأول ملدافع
نادي الت�ضامن في�صل �سعيد الذي
ان�ضم �أم�س �أي�ضا لقائمة الأزرق.
وعاد املدرب الوطني ثامر عناد
للظهور من جديد بقمي�ص املنتخب
ال��وط��ن��ي يف م��ه��م��ت��ه اجل��دي��دة
كم�ساعد للمدرب الكرواتي روميو
ج����وزاك،وك����ان اجل��ه��از الفني
ملنتخبنا قد ا�ستدعى كال من العب
الت�ضامن ،في�صل �سعيد ،وحار�س
الن�رص ،حممد هادي� ،إلى �صفوف
الأزرق.
وكان جوزاك قد ا�ستدعى  27العب ًا،
للمواجهتني املذكورتني� ،إال �أن
الإ�صابات حلقت ببع�ض الالعبني،
يف الدوري املمتاز.
وقال مدير املنتخب فهد عو�ض،
�إن طبيب املنتخب ،عبد املجيد
البناي ،قد �أجرى فحو�صات على
العبي الأزرق ،ك�شفت عن �إ�صابة
احل���ار����س خ��ال��د ال��ر���ش��ي��دي يف
الركبة ،فيما يعاين طالل الفا�ضل
م��ن م�شكلة ب��ال��ك��اح��ل ،وغ��ازي

القهيدي من مت��زق .و�أ���ض��اف �أن
اجلهاز الفني ا�ستدعى ب��دال عن
امل�صابني ،حممد ه��ادي حار�س
الن�رص ،وفي�صل �سعيد مدافع
الت�ضامن.
ويف �سياق �آخ��ر ي�صل املنتخب
البحريني اليوم بوفد ي�ضم 25
العب ًا وهم :حرا�س املرمى الثالثة
�سيد ���ش�بر ع��ل��وي «النجمة»،
عبدالكرمي فردان «الرفاع» ،ا�رشف
وحيد «امل��ن��ام��ة» ،احمد مريزا
واحمد بوغمار «احلد»� ،سيد مهدي
باقر «الن�رص الكويتي»� ،ضياء
ال�سيد �سعيد «الن�رص الكويتي»،
ح��م��د �شم�سان وك��م��ي��ل اال���س��ود
وحممد مرهون «ال��رف��اع» ،وليد
احليام و�أحمد جمعة وعبدالوهاب

األندية الشاملة والمتخصصة
عقد جمل�س �إدارة الهيئة العامة للريا�ضة
اجتماع ًا برئا�سة وزير االعالم وزير الدولة
ل�ش�ؤون ال�شباب حممد اجلربي ،واتخذ عدة
قرارات �أهمها :اعتماد تعديالت قانون الريا�ضة
رق��م  2017/87وحت��دي��د موعد انتخابات
جمال�س �إدارات الأندية ال�شاملة يوم  12يناير
املقبل ،والأن��دي��ة املتخ�ص�صة ي��وم  15من
ال�شهر نف�سه.
وت�أتي هذه القرارات كخطوة وا�سعة يف تطبيق
خارطة الطريق التي و�ضعتها اللجنة الأوملبية
الدولية لرفع الإيقاف عن الريا�ضة الكويتية

ب�صورة نهائية ،وتقوم اللجنة ال�سدا�سية التي
�شكلتها اللجنة االوملبية الدولية بالإ�رشاف
على تنفيذها.
و�ستقام انتخابات االحتادات الريا�ضية خالل
�شهر مار�س املقبل تعقبها انتخابات اللجنة
الأوملبية الكويتية يف مايو  ،2019وذلك
طبق ًا لالتفاق الذي مت يف �آخر اجتماع للجنة
ال�سدا�سية.يف لوزان  6نوفمرب املا�ضي ..هذا
وقد قام الوزير حممد اجلربي باختيار ا�سد
تقي نائب ًا لرئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة
للريا�ضة.

استكمال لقاء القادسية والشباب
 24نوفمبر

• تدريبات املنتخب الوطني

علي وج��م��ال را���ش��د «امل��ح��رق»،
جا�سم ال�شيخ وم��ه��دي حميدان
«االهلي»� ،أحمد عبدالله وعلي مدن
«النجمة»� ،أحمد مو�سى وحممد
ال��رم��ي��ح��ي «امل��ن��ام��ة»� ،سامي
احل�سيني «ال��رف��اع ال�رشقي»،
�أحمد ال�رشوقي «البديع» ،عبدالله
يو�سف «بوهيميا براغ الت�شيكي»
وحممد احلردان «�أف �سي �سفانتول
املالديفي».
ويف �سياق ذي �صلة �شهدت قائمة
املنتخب ال�سوري ع��ودة مدافع
العهد اللبناين �أحمد ال�صالح الذي
اختلف مع �إدارة املنتخب يف وقت
�سابق حول �شارة قائد الفريق،
بينما ا�ستمر غياب قائد املنتخب
ال�سابق وجن��م ال�ساملية فرا�س

 12و 15يناير انتخابات مجالس إدارات

اخلطيب،كما غ��اب عن القائمة
حميد ميدو حمرتف نادي الكويت
بعد خالفه مع �ستانغ ومغادرته
مع�سكر املنتخب ال�شهر املا�ضي
قبيل مواجهة ال�صني ودي ًا.
و�شملت القائمة� :إبراهيم عاملة،
�أحمد مدنية ،خالد حج عثمان،
�أحمد ال�صالح ،ح�سني جويد،
جهاد الباعور ،م�ؤيد العجان،
ندمي ال�صباغ ،عمرو جنيات ،عمرو
م��ي��داين ،عبد امللك العنيزان،
تامر حاج حممد ،خالد مبي�ض،
�أح��م��د الأ���ش��ق��ر ،زاه���ر ميداين،
يو�سف قلفا ،فهد اليو�سف� ،أ�سامة
اومري ،مارديك مرديكيان ،عمر
خ��رب�ين ،ع��م��ر ال�����س��وم��ة ،اي��از
عثمان ،حممد عثمان.

كتب �سامح فريد:

حددت جلنة امل�سابقات باالحتاد
الكويتي ل��ك��رة ال��ق��دم الرابع
والع�رشين م��ن ال�شهر احلايل
يف متام اخلام�سة م�ساء موعدا
ال�ستكمال م��ب��اراة القاد�سية
وال�شباب يف دوري فيفا التي
كانت ق��د توقفت ب�سبب هطول
الأمطار ما ا�ستحال معه ا�ستكمال
اللقاء.
وم��ن امل��ق��رر �أن يتم ا�ستكمال
امل��ب��اراة على نف�س الو�ضعية
التي مت �إلغا�ؤها عليه حيث �ستبد�أ

من الدقيقة  40ويف ظل تفوق
القاد�سية بهدف مقابل ال�شيء
وبنف�س الت�شكيلة والعنا�رص
البديلة التي كانت متواجدة
يومها.
ويف �سياق مت�صل حددت اللجنة
�أي�����ض��ا ،ي��وم��ي  5و 6دي�سمرب
املقبل ،النطالقة مباريات الدور
الأول ،من ك�أ�س ويل العهد ،التي
تقام بنظام خ��روج املغلوب.
وجاء قرار جلنة امل�سابقات ،بعد
اال�ستقرار على موعد اجلولتني
الـ 10والـ ،11م��ن ال���دوري
الكويتي املمتاز ،واملقررتني

يف  ،24و ،25و ،29و 30نوفمرب
احلايل.
وم��ن املقرر �أن يلتقي الكويت
م��ع كاظمة ،وال�صليبخات مع
ال�ساملية ،وخيطان مع ال�شباب،
والت�ضامن مع الن�رص ،والريموك
م��ع الفحيحيل ،وال��ع��رب��ي مع
برقان ،وال�ساحل مع ال�شباب،
يف الدور التمهيدي.
وجتنبت قرعة ال��دور التمهيدي
فريق القاد�سية ،ب�صفته حامل
ال��ل��ق��ب ،وه��و م��ا ين�سحب على
الكويت ،يف بطولة ك�أ�س �سمو
الأمري ،ب�صفته حامل اللقب �أي�ض ًا.

في افتتاح البطولة الدولية الرباعية بدبي

«األزرق األولمبي» يضع اللمسات األخيرة
للقاء اإلمارات غداً
كتب �أمين الدرديري:

يختتم اليوم منتخبنا الأوملبي
لكرة ال��ق��دم ،ا�ستعداداته على
ملعب ذياب عوانة ،مبقر احتاد
ك��رة القدم الإم��ارات��ي يف دبي،
بقيادة الكرواتي راجيكو ماجيك،
ا���س��ت��ع��داد ًا خل��و���ض مناف�سات
ال��ب��ط��ول��ة ال��دول��ي��ة ال��ودي��ة
الرباعية ،التي �ستنطلق غد ًا
االربعاء وت�ستمر حتى 20احلايل،

���ض��م��ن امل��ح��ط��ة ال��ث��ان��ي��ة من
حمطات �إعداد «الأزرق الأوملبي»
للت�صفيات الآ�سيوية امل�ؤهلة �إلى
دورة الألعاب الأوملبية طوكيو
.2020
و�أ����ش���ار ح�����س�ين ف��ا���ض��ل مدير
املنتخب ،الى �أن البطولة فر�صة
الح��ت��ك��اك املنتخب «دول��ي�� ًا»،
وجت����رب����ة ج��م��ي��ع ال�لاع��ب�ين
امل��وج��ودي��ن يف قائمة الأزرق
والوقوف على جاهزيتهم بدني ًا

وفني ًا ،بالإ�ضافة ملعرفة مدى
قدرتهم على تنفيذ فكر وخطة
امل��درب يف املواجهات الودية
املقبلة ،نظر ًا حلداثة ان�ضمامهم
ل�صفوف املنتخب.
وي��ف��ت��ت��ح منتخبنا الأومل��ب��ي
مبارياته بالبطولة الدولية
مبواجهة �أ�صحاب االر�ض منتخب
االم����ارات غ���د ًا فيما يلتقي مع
منتخب اليابان  17ال�شهر احلايل،
ويختتم مبارياته مبواجهة نظريه

• جانب من تدريبات «الأزرق الأوملبي»

اوزبك�ستان  20احل��ايل ،وتُ قام
املباريات مبلعب ذياب عوانة.
وكان منتخبنا االوملبي قد و�صل
مدينة دبي �أول من �أم�س بقائمة
ت�ضم  27العب ًا هم :براك العنزي،
و���س��ع��ود احل��و���ش��ان ،وم�شعل
اديلم ،و�أحمد �إ�سماعيل ،وم�شعل
فواز ،وعبد الرحمن ال�رشهان،
وعبد الرحمن املجديل ،ورا�شد
ال��دو��سري ،وفهد عايد ،وعبد
العزيز وادي ،وم�شعل خالد،
ومعاذ الظفريي ،وف��واز عاي�ض
العتيبي ،وعلي جمال ،ويو�سف
امل�سيلم ،و�سلطان خلف ،وحمد
ال�سعيد ،وحممد الهويدي ،وهادي
احلربي ،وعيد الر�شيدي ،وجا�سم
عتيق ،ون��ا��صر ���س��امل ،وعلي
عبد الر�سول ،و�أحمد ال�رصاف،
وبدر ط��ارق ،ومبارك الفنيني،
وعبد العزيز علي مروي ،وفواز
مبيلي�ش ،وعبداملح�سن العجمي،
و�شبيب اخلالدي.
وي����ر �أ�����س ب��ع��ث��ة امل��ن��ت��خ��ب
�أح��م��د عجب ،ال�لاع��ب ال��دويل
ال�سابق ،وت�ضم ح�سني فا�ضل
الع��ب مدير ال��ف��ري��ق ،وت�أتي
م�شاركة ا لأزرق يف البطولة،
�ضمن برنامج ا لإع��داد خلو�ض
مناف�سات ت�صفيات املجموعة
اخلام�سة ،امل�ؤهلة لنهائيات
ك�أ�س �آ�سيا ،والتي ت�ست�ضيفها
ال��ك��وي��ت ،وت�ضم املجموعة
م��ن��ت��خ��ب��ات ���س��وري��ة وا لأردن
وقرغيز�ستان.

• جانب من اللقاء ال�سابق للقاد�سية وال�شباب

العدواني :الوقت كفيل بإصالح

سلبيات النصر والعودة القوية
�أرجع مدرب الن�رص ظاهر العدواين خ�سارة فريقه
�أمام كاظمة� ،إلى غياب التوفيق ،وقرارات خاطئة
احت�سبها احلكم الإماراتي عادل النقبي مل ت�صب يف
م�صلحة العنابي.
وكان كاظمة قد حقق الفوز على الن�رص  ،1/3يف
املباراة التي جمعت بينهما اخلمي�س املا�ضي يف
اجلولة التا�سعة من مناف�سات ال��دوري الكويتي
املمتاز ،ليتجمد ر�صيد العنابي عند  11نقطة.
وقال العدواين يف ت�رصيحات من�سوبة له �إن فريقه
قدم م�ستوى مميزً ا يف املباراة ،مقارنة بامل�ستويات
التي قدمها يف الفرتة الأخرية ،الفتا �إلى �أن م�ستوى
املباراة كان ممتعا من اجلانبني.
ولفت ال��ع��دواين �إل��ى �أن كاظمة جنح يف ترجمة
الفر�ص التي الحت له يف ال�شوط الأول ،وهو ما

برعاية الهيئة العامة للرياضة

دوري الهواة الكويتي لكرة القدم ينطلق  17نوفمبر الحالي
حت��ت رع��اي��ة ال��ه��ي��ئ��ة العامة
للريا�ضة ،وبالتعاون مع احلملة
الوطنية للتوعية مبر�ض ال�رسطان
«ك���ان» وبنك الكويت ال��دويل،
تنطلق يف اخلام�سة من م�ساء يوم
ال�سبت  17نوفمرب احلايل� ،أولى
مباريات دوري الهواة الكويتي
لكرة القدم للمو�سم الثاين على
التوايل.
وقال امل�رشف العام على الدوري
عبدالله ال�صالح ،خالل م�ؤمتر
�صحايف �أقيم على م�رسح الهيئة
العامة للريا�ضة م�ساء �أم�س االول،
بح�ضور ممثل الهيئة العامة
للريا�ضة مدير �إدارة الريا�ضة
للجميع بالهيئة حامد الهزمي،
�إن املو�سم الثاين من دوري الهواة
الكويتي لكرة القدم ،2019/2018
ي�أتي حتت رعاية ر�سمية من الهيئة
العامة للريا�ضة.

و�أو�ضح �أن �أولى مباريات الدوري
�ستبد�أ ي��وم ال�سبت املقبل يف
�ساحة ال�صباحية النموذجية،
الفت ًا �إلى �أن الدوري ي�ضم  10فرق
من �أكادمييات معتمدة من الهيئة
العامة للريا�ضة ،م�ضيف ًا« :هذا
ال���دوري يخت�ص بالأكادمييات
فوق الـ � 17سنة ،وهي معتمدة من
هيئة الريا�ضة ،ولهم زي خا�ص،
ومدرب خا�ص ،ومتارين خا�صة،
ويعي�شون داخل الأكادمييات �أجواء
م�شابهة لأجواء الأندية الريا�ضية
ولكن حتت م�سمى الأكادمييات».
و�أ�شار �إلى �أن وجود الأكادمييات
الريا�ضية يحمل �أهمية كبرية يف
املجتمع ،كونها حتت�ضن ال�شباب
وجتعلهم ينف�سون عن طاقاتهم يف
�أمور �إيجابية ،قائالً« :مبعنى �أن
من مل ت�سمح له الفر�صة باالن�ضمام
واللعب لأحد الأندية بالكويت،

ميكنه �أن يلتحق بهذه االكادمييات
كرافد بديل ،وا�ستغالل �أوق��ات
ف��راغ��ه يف ري��ا���ض��ة ت��ع��ود عليه
بالنفع والإيجاب».
و�أعرب عن �شكره حلملة «كان» على
حر�صها الدائم على رعاية الأن�شطة
الريا�ضية ملا للريا�ضة من فائدة
كبرية على ج�سم الإن�سان ،م�ضيف ًا:
«ن�شكر حملة «كان» كونها احدى
اجلهات الداعمة لنا با�ستمرار
يف مثل هذه البطوالت ،ونتمنى
�أن ي�ستمر هذا التعاون معهم يف
�أن�شطة وفعاليات عديدة على مدار
ال�سنوات املقبلة» ،داعي ًا اجلمهور
�إل��ى متابعة فعاليات البطولة
واال�ستمتاع مببارياتها ومهارات
الالعبني امل�شاركني فيها ،م�ؤكد ًا
�أن البطولة تت�سم بالندية الكبرية
وال��روح العالية من التناف�سية
والرغبة يف ح�صد اللقب.

• امل�شاركون يف امل�ؤمتر

�أخفى اجلهد الذي قدمه العنابي يف هذا ال�شوط،
م�شريا �إلى �أن احلكم النقبي تغا�ضى عن ركلة جزاء
�صحيحة للن�رص ،واحت�سب �أخ��رى غري �صحيحة
لكاظمة.
و�أكد مدرب الن�رص �أن فريقه عانى من ظروف كثرية
قبل مواجهة كاظمة ،بداية من عدم جاهزية الالعبني
امل�ؤثرين يف الفريق ب�صورة كاملة ،وغياب �آخرين
بداعي الإ�صابة� ،إال �أنه قدم �أداء الئقا يف مواجهة
فريق بحجم كاظمة.
واعترب العدواين الفرتة املقبلة ،مواتية لفريقه
لإ�صالح العيوب التي ظهرت يف الفرتة الأولى من
م�سابقة الدوري ،م�ؤكدا �أن الوقت ال يزال متاحا،
لتعديل و�ضع الفريق يف الدوري املمتاز ،والبقاء
�ضمن �أندية املقدمة.

