
عماد غازي

بعد نهاية اجل��ول��ة ال��� 16 م��ن منافسات 
دوري فيفا املمتاز لكرة القدم، استطاع الكويت 
أن يتقدم خطوة إضافية نحو االحتفاظ بلقب 
دوري فيفا للعام الثاني على التوالي بعد 
أن ضرب شباك النصر بثالثية نظيفة، فيما 
متكن الساملية من خطف ثالث نقاط ثمينة من 
التضامن العنيد ليحكم قبضته على وصافة 
البطولة، فيما استمر العربي في انتصاراته 
بعد أن قاد املتألق علي مقصيد األخضر لفوز 
ثمني على حساب اجلهراء املتراجع ليشتعل 
ال��ص��راع ع��ل��ى امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ب��ني العربي 
والقادسية، وال��ذي خيب آمال جماهيره بعد 

التعادل أمام كاظمة من اجلولة ذاتها.
ويحلق الكويت في صدارة املسابقة برصيد 
36 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن أقرب املنافسني 
فريق الساملية، فيما جتمد رصيد النصر عند 
19 نقطة، ف��ي امل��رك��ز ال��س��ادس، فيما يحتل 
القادسية والعربي املركزين الثالث والرابع 
بنفس الرصيد من النقاط 23، وارتقى كاظمة 
إلى املركز اخلامس برصيد 20 نقطة، وتراجع 
اجلهراء إلى املركز السادس بنفس الرصيد من 
النقاط الذي ميتلكه نادي النصر 19 نقطة فيما 
يقبع التضامن في أسفل ترتيب املسابقة برصيد 

10 نقاط.
ول��ع��ل ص���راع ال��ه��ب��وط ه��و م��ن سيخطف 
األض���واء خ��الل اجل���والت املقبلة بعد دخ��ول 
اجلهراء في نفق مظلم، وتراجعه امللحوظ بعد 
املنافسة على الوصافة خالل مباريات القسم 

األول أصبح ينافس على الهبوط.
وبات الصربي بوريس بونياك، املدير الفني 
للجهراء في خطر، بعد أن توالت الهزائم على 

أبناء القصر األحمر منذ بداية الدور الثاني.
وتتجه اآلراء داخل النادي إلى أن قضية 
رحيل بونياك باتت مطروحة على طاولة 
مجلس اإلدارة، السيما أن التفكير بدأ فعليا 
منذ اجلولة املاضية، وبعد اخل��س��ارة من 

النصر، رغم النقص العددي الذي عانى منه 
األخير في املباراة.

وفتحت إدارة اجلهراء فتحت في وقت سابق 
أمر جتديد عقد بونياك، ورفعت من قيمة العقد 
ب��ص��ورة كبيرة، إال أن ك��ل األم���ور توقفت في 
الفترة األخيرة، وب��ات التفكير جديا في إقالة 

املدرب الصربي.
وك��ان��ت م��ب��اراة ال��ع��رب��ي مبثابة الفرصة 

األخيرة لبونياك، وهو ما يعني أنه بات مهددا 
باإلقالة.

واختتم اجل��ه��راء ال��دور األول في مسابقة 
ال��دوري في املركز الثاني، برصيد 13 نقطة، 
لكنه لم يتمكن خ��الل 9 مباريات، جمع مزيد 
من النقاط، باستثناء الفوز في مباراتني على 

القادسية، والكويت.
على اجلانب اآلخر متكن العربي من مواصلة 

انتصاراته بقيادة اجلنرال محمد إبراهيم الذي 
أكد أن هدف الفريق هو إنهاء املوسم في مكان 

يليق بسمعة ومكانة النادي العربي.
وأجهض الساملية انتفاضة التضامن وجنح 
في اخلروج بنقاط املباراة كاملة وشهدت املباراة 
تألق النجم السوري فراس اخلطيب الذي سجل 
هاتريك للسماوي، لكن تراجه الساملية أعطى 
فرصة كبيرة للتضامن لشن هجمات مكثفة في 

محاولة إلدراك التعادل لكنها باءت بالفشل.
من جهته أعلن خالد الدقباسي، رئيس جهاز 
الكرة بنادي التضامن، التقدم باحتجاج رسمي 
إل��ى احت��اد ال��ك��رة الكويتي، ض��د حكم مباراة 

»العنيد« والساملية، يوسف النصار.
وقال الدقباسي، : »لألسف الشديد، قرارات 
احلكم أث��رت على نتيجة اللقاء )4-3 لصالح 
الساملية(، في هذا الوقت احلساس، ومنها على 

سبيل املثال وليس احلصر، إلغاء هدف صحيح 
بشهادة احملللني واجلماهير لفيصل عجب«.

وأش��ار إل��ى أن فرصة التضامن، في البقاء 
بالدوري املمتاز، أصبحت صعبة جدا.

ل��ك��ن��ه ق���ال إن ه���ذا ال ي��ع��ن��ي االس��ت��س��الم، 
خصوصا أن هدف الفريق، في املباريات اخلمس 
املقبلة، يتمثل في حتقيق نتائج الئقة، مؤكدا أن 

التضامن ال يستحق الهبوط.

الكويت ضرب النصر بثالثية نظيفة
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14»الكالتشيو«

 عقدت جلنة التسوية املكلفة ب���إدارة شؤون 
االحتاد الكويتي لكرة القدم اجتماعا صباح أمس 
األحد مبقر االحتاد مع مدير إدارة تراخيص األندية 
ب��االحت��اد اآلس��ي��وي لكرة القدم ماهاجان ناير، 
بحضور رئيس اللجنة د. مشعل الشاهني الربّيع 
وعضوا اللجنة خالد اجلارالله ومرزوق العجمي، 
باإلضافة إل��ى بعض رؤس���اء وأع��ض��اء اللجان 

العاملة باالحتاد.
واستهل د. مشعل الشاهني الربّيع االجتماع 
بكلمة رحب خاللها باحلضور، مؤكدا على أهمية 
االجتماع من أجل إيضاح الصورة للجميع بشأن 
املشاركة في بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس 
االحتاد اآلسيوي وكيفية احلصول على التراخيص 

الالزمة لهذا األمر.
من جانبه، أك��د مدير إدارة تراخيص األندية 
باالحتاد اآلسيوي لكرة القدم ماهاجان ناير أن 
االحتاد اآلسيوي ال مينح أو يرفض الرخص التي 
تسعى األندية للحصول عليها، بل يدعم االحتاد 
اآلسيوي التقدم بطلبات األندية، مبينا أن احلصول 

على ال��رخ��ص املطلوبة ه��و مسؤولية األن��دي��ة 
الرياضية في املقام األول، ثم االحتادات األهلية.

وأوض��ح ماهاجان ناير أن االحت��ادات األهلية 
ومن بينها االحتاد الكويتي لكرة القدم هي اجلهات 
املخولة بإصدار الرخص لألندية، لكن هناك بعض 
ال��ش��روط التي يجب أن تتوافر ب��االحت��ادات من 
أجل القيام مبهمتها، وهي ض��رورة تواجد إدارة 
ترخيص لألندية وهيئات صانعة للقرار ولوائح 
خاصة بالترخيص وج��دول زمني لتنفيذ عملية 

الترخيص.
وأش���ار إل��ى أن هناك ش��روط أخ��رى يجب أن 
تتوافر ف��ي األن��دي��ة ال��راغ��ب��ة ف��ي احل��ص��ول على 
التراخيص منها امتالك فريق كرة قدم يشارك في 
البطوالت احمللية والدولية، على أن تكون هذه 
األندية مسجلة بشكل رسمي في احتاداتها األهلية 

ملدة عامني متتالني على األقل.
وش��دد ماهاجان ناير على أن��ه ال ميكن منح 
الرخصة م��ن ن��ادي ل��ن��ادي آخ��ر، علما ب��أن مدة 
الرخصة صاحلة مل��دة ع��ام فقط، مشيرا إل��ى أن 

الرخصة قد تسحب من ال��ن��ادي في ح��ال وجود 
سبب لذلك.

وب��ني ماهاجان ناير أن أن��واع الرخص التي 
متنح لألندية ه��ي رخ��ص��ة دوري أب��ط��ال آسيا 
ورخصة كأس االحتاد اآلسيوي ورخصة الدوري 
احمللي ورخصة دوري الدرجة الثانية، مؤكدا أنه 
للحصول على الرخصة من االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم ضرورة االلتزام باملعايير واملتطلبات الالزمة 
وهي معايير خاصة بالبنية التحتية  ومعايير 

خاصة باإلدارة وآخري قانونية ومالية
 وأخ��ت��ت��م رئ��ي��س جل��ن��ة ال��ت��س��وي��ة د. مشعل 
الشاهني الربّيع االجتماع  مؤكدا أن املشاركة في 
دوري أبطال آسيا وك��أس االحت��اد اآلسيوي بيد 
األندية الكويتية فقط، وه��و ما يجب أن يضعه 
اجلميع في اعتباره، خصوصا أن ما ي��روج له 
البعض بشأن وجود معايير خاصة منها حتويل 
األندية إلى كيانات جتارية أمر غير صحيح على 
اإلط��الق في الوقت الراهن، بعد إلغاء العديد من 

املعايير.

العبدالرزاق بطا ملنافسات 
2017 الدراجات املائية لعام 

الروضان: حفل افتتاح دورة األلعاب اإلقليمية ظهر »بصورة مميزة«
 اعتبر وزير التجارة والصناعة ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الكويتي خالد 
الروضان السبت ان حفل افتتاح دورة 
االل��ع��اب االقليمية التاسعة لالوملبياد 
اخل��اص ظهر »ب��ص��ورة مم��ي��زة« عبرت 
عن دور ذوي االعاقة الذهنية كشركاء 
في التنمية وأحد املكونات الرئيسية في 

املجتمع.
وقال الروضان في تصريح ل� »كونا« 
عقب حفل افتتاح ال��دورة والذي أقيم في 
مركز ابوظبي الوطني للمعارض »ان 
احل��دث ك��ان مبثابة احتفالية رياضية 
رائعة رسمت مالمح الفرح والسرور على 
وجوه جميع احلضور بشكل عام وذوي 
االع��اق��ة الذهنية بشكل خ��اص ابتهاجا 

بانطالق فعاليات الدورة«.
واش���اد باستضافة دول���ة االم���ارات 
لهذه ال��دورة التي تقام حتت رعاية ولي 
عهد ابوظبي نائب القائد االعلى للقوات 

املسلحة االماراتية الشيخ محمد بن زايد 
وتنظيم امللتقيات الرياضية اخلاصة بهذه 
الفئة للمرة الثالثة متمنيا لهم التوفيق 

والنجاح في املزيد االستحقاقات املقبلة 
ومنها دورة االلعاب العاملية لالوملبياد 
اخل��اص التي ستقام في ابوظبي العام 

املقبل. واعرب عن االمل بأن حتقق الدورة 
االهداف املنشودة منها وحتظى بتسجيل 
الالعبني فيها أفضل املستويات وان تكون 

دافعا لهم في املزيد من التألق باملشاركات 
والبطوالت املقبلة.

وفي تصريح مماثل عبر املدير العام 
للهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود 
فليطح عن اعجابه بفعاليات حفل االفتتاح 
الى جانب التنظيم املميز الذي اظهر املكانة 
الرائدة لدولة االمارات كوجهة الستضافة 

ابرز الفعاليات الرياضية العاملية.
وقال فليطح ان احلفل جسد لوحة فنية 
راقية عبرت عن مكانة الرياضة لدى ذوي 
االحتياجات اخلاصة واثرها االيجابي في 
نفوسهم وتشجيعهم على االندماج وابراز 

دورهم في املجتمع.
وكان الروضان وفليطح قاما بزيارة 
مقر البعثة ال��ري��اض��ي��ة الكويتية في 
ابوظبي حيث تابعا كافة االمور املتعلقة 
بهم ف��ي ه��ذه امل��ش��ارك��ة والتقيا العبي 
الكويت لالعاقات الذهنية لالطمئنان 

عليهم وتوفير كافة االحتياجات لهم.

الروضان خالل حضوره حفل افتتاح دورة األلعاب اإلقليمية التاسعة لألوملبياد اخلاص
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فيفا«  »دوري  من   16 ال�  اجلولة  نهاية  بعد  والنصر  اجلهراء  وتراجع   .. العربي  في  طفرة 

الكويت يامس اللقب .. والساملية يتمسك بالوصافة

 ت��وج االحت��اد الدولي للمركبات املائية املتسابق الكويتي 
يوسف العبدالرزاق بطال للعالم في منافسات الدراجات املائية 

لعام 2017 وذلك في احتفال اقيم بامارة موناكو امس.
واع��رب العبدالرزاق في تصريح ل� »كونا« أمس االح��د عن 
الفخر والشرف برفع علم واس��م الكويت في واح��دة من اكبر 

االحتفاليات الرياضية في العالم.
واهدى البطل الكويتي هذا اإلجناز ملقام حضرة صاحب السمو 
امير البالد الشيخ صباح االحمد اجلابر الصباح وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد اجلابر الصباح مشيرا الى “الرعاية األبوية 
التي تلقيتها منهم واملتمثلة في دعمهم واهتمامهم الكرمي بنا«. 
من جانبه قال سفير دولة الكويت لدى فرنسا سامي السليمان 
انه شارك في حفل تتويج البطل الكويتي ممثال لوزير التجارة 
والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان الذي 

أبدى اهتماما كبيرا باحلدث الرياضي الرفيع.
وق��ال السليمان في تصريح مماثل ل)ك��ون��ا( ان احلكومة 
الكويتية ممثلة ب��وزارة الشباب تقدم كل دعم ومساندة ممكنة 
البنائها الرياضيني الذين متكنوا من حصد بطوالت وجوائز 

متوالية رفعت اسم الكويت عاليا في احملافل الرياضية الدولية.

املتسابق يوسف العبدالرزاق والسفير سامي السليمان خالل التتويج

أك��د فهد ع��وض، مدير منتخبنا الوطني األول 
لكرة القدم أن بعثة الفريق ستغادر في متام الساعة 
التاسعة والنصف من صباح اليوم اإلثنني إلى 
العاصمة األردنية عمان، وذل��ك ملواجهة منتخب 
النشامى األرب��ع��اء، ضمن مواجهات ي��وم الفيفا 

الودية.
وأضاف عوض: »سيجري املنتخب تدريبه األول 
في السابعة من مساء يوم الوصول، ثم يجري في 

اليوم التالي التدريب الثاني واألخير«.

وش��دد عوض على أنه »ال ضغوط على العبي 
األزرق، خصوصا وأن املباراة ودي��ة مع منتخب 
شقيق«، مؤكدا أن الالعبني على ق��در املسؤولية 

امللقاة على عاتقهم سواء اجلدد او أصحاب اخلبرة.
وأش���ار ع��وض إل��ى أن ال��ه��دف م��ن التدريبات 
االستشفائية التي سيخضع الالعبون لها بشكل 
يومي ترجع إلى إبعاد اإلره��اق واإلجهاد عنهم، 
بسبب ضغط مباريات ال��دوري املمتاز حيث تقام 

األزرق يخوض أولى ودياته أمام األردن األربعاء املقبلمباراة كل ثالث أيام.

األزرق يطير 
إلى األردن اليوم

صورة جماعية ألعضاء جلنة التسوية مع مدير إدارة تراخيص األندية باالحتاد اآلسيوي لكرة القدم ماهاجان ناير

الربيع: املشاركة بدوري أبطال آسيا في يد األندية الكويتية


