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قبول استقالة الزنكي

أبل رئيسا للجنة احلكام 
ونايف يعتزل أمام البحرين

قرر احتاد الكرة اسناد مهمة رئاسة 
جلنة احلكام الى عضو مجلس إدارة 
اإلحتاد صبيح أبل، على أن يتولى مهمة 

اعادة تشكيل جلنة احلكام.
جــاء ذلــك في اجتماع ملجلس إدارة 
احتــاد الكرة امــس األول، لبحث عدة 
ملفات من بينها استقالة عضو مجلس 

إدارة اإلحتاد جابر الزنكي.
وكــان الزنكي قد استقال منذ ايــام، 
ـــرار مجلس إدارة  احــتــجــاجــا عــلــى ق
اإلحتاد، بتمرير قرار جلنة املسابقات، 
بقلب نتيجة مباراة للقادسية والنصر، 
والــتــي جــرت فــي اجلــولــة الثانية من 

منافسات الدوري املمتاز.
ـــذي عقد  ــرة، وال ــك ـــق احتـــاد ال وواف
اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد اليوسف، 
على استقالة الزنكي، على أن يتم اتخاذ 

التدابير الالزمة وفقا للنظام األساسي.
ورشــح احتــاد الكرة كابنت منتخب 
الكويت السابق، سعد احلوطي، لتمثيل 
الكويت في منتخب أساطير وسفراء 

فيفا.
كما وافق مجلس إدارة االحتاد على 

اقامة مباراة اعــتــزال، لالعب الدولي 
ــالل نــايــف، وحـــدد مــبــاراة  السابق ط
البحرين الــوديــة املقبلة، واملــقــررة 
في اخلامس عشر من نوفبمر املقبل، 

واملقررة في الكويت، بأيام الفيفا دي.

عقوبة أبو احلسن
وفــي سياق مختلف عاقبت جلنة 
ــن ســر نــادي  االنــضــبــاط بــاالحتــاد أم
القادسية حسن أبو احلسن، بتغرميه 
ألفن دينار، على خلفية انقاده الحتاد 

الكرة، عبر مواقع التواصل االجتماعي.
وكــان أبــو احلسن، قد انتقد احتاد 
الــكــرة، على خلفية تسليم الفريق، 
ــر، بــصــورة  ــوب ــس مــيــدالــيــات لــقــب ال
مجمعة، دون صعود الالعبن ملنصة 

التتويج.
من جانه استغرب أبو احلسن سرعة 
احتــاد الكرة في معاقبته، في الوقت 
الــذي لم يعلن فيه عن أي عقوبة ضد 
ــذي تسبب فــي قلب  احلكم الــرابــع، ال
النتيجة أمام النصر، وذلك في إشارة 

للحكم سعد الفضلي.

القادسية سوبر الشباب على حساب الكويت

جانب من تتويج القادسية

أمن سر القادسية حسن أبو احلسن صبيح ابل

حصد شباب القادسية، لقب بطولة 
السوبر، بعد أن سجل ثالثية في شباك 

الغرمي التقليدي، الكويت.
أهداف األصفر أحرزها على البلوشي، 

وعيد الرشيدي، وعبدالعزيز مروي.

واستطاع القادسية، الذي حصد ثنائية 
الــدوري والكأس في املوسم املاضي، أن 
يفرض إيقاعه على املباراة، وسط تراجع 

لفريق الكويت.
وعزز صفوف شباب القادسية، أكثر 

من العب في الفريق األول، وفي مقدمتهم 
عيد الرشيدي، الــذي وقع عليه اختيار 
اجلــهــاز الفني للمنتخب األول، حيث 
شـــارك مــع األزرق فــي مــبــاراة الــعــراق 

الودية.

منتخب الكويت 
للمعاقني يشارك في 

دورة األلعاب اآلسيوية 
قال رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقن شافي 
الهاجري ان منتخب الكويت للمعاقن سيشارك في 
دورة االلعاب االسيوية البارملبية للمعاقن املقررة في 
مدينة جاكرتا باندونيسيا 4 أكتوبر املقبل ب 22 العبا 

والعبة في اربع ألعاب.
وأضــاف الهاجري ان املنتخب سيشارك بالدورة 
ــرة الطاولة وألعاب  بألعاب الرماية واملــبــارزة وك
القوى مبينا أن 17 منهم سيلعبون في منافسات ألعاب 
القوى واثنن في رياضة املبارزة ومثلهما في لعبة كرة 

الطاولة إضافة إلى العب واحد في منافسات الرماية.
واشــار الى ان الالعبن أحمد نقا وحمد العدواني 
وفيصل الراحجي وعبدالله العنزي سيشاركون في 
رياضة ألعاب القوى مبنافسات اجلري على الكراسي 
املتحركة ضمن املسابقات اخلاصة باملضمار في هذه 

الدورة.
وأضــاف أن الالعبن محمد ناصر وحامد وبــدان 
وضـــاري نــصــار وعــبــدالــلــه احلـــرز وراشـــد احلسن 
وحمد علي وعبداحملسن العتيبي وعبدالله الصالح 
وعبدالعزيز املسعود وعبدالله السيف وياسر املسلم 
اضــافــة إلــى الالعبتن دنيا املطيري وباسمة جنم 
سيشاركون فــي منافسات الــرمــي للجلة والقرص 

والصوجلان ضمن مسابقات امليدان.
 وبن ان عبدالله احلداد وعبدالله اخلالدي سيلعبان 
في منافسات املبارزة في سالحي )األبيه( و)الفلوريه( 
ويعقوب القاسم وخليفة القاسم في منافسات كرة 
الطاولة بينما يشارك الرامي عاطف الــدوســري في 

منافسات الرماية ضمن مسابقات سالح البندقية.
وذكـــر أن الــوفــد الكويتي املــشــارك فــي البطولة 
برئاسة أمن صندوق النادي سعد االزمع يقيم حاليا 
معسكرا تدريبيا في تايالند جلميع الالعبن عدا الرامي 
الدوسري الذي سيشارك في األيام القليلة املقبلة في 
بطولة العالم للرماية في فرنسا مشيرا إلى ان املعسكر 
يستمر حتى مطلع أكتوبر املقبل على ان يتوجه الوفد 

إلى جاكرتا مباشرة.
وثمن الهاجري الدعم الكبير الــذي قدمته الهيئة 
العامة للرياضة بقيادة مديرها العام الدكتور حمود 
فليطح للمنتخب مــن أجــل حتقيق إجنـــازات جديدة 
لرياضة املعاقن الكويتية معربا عن ثقته بقدرة ابطال 
الكويت لتحقيق مراكز متقدمة في هذا احملفل الرياضي 

القاري الكبير.


