
تنطلق مساء اليوم الثالثاء على 
صالة التزلج في الكويت فعاليات 
النسخة األولى من بطولة األندية 
اخلليجية للمحترفني لهوكي 
اجلليد للرجال وتستمر خمسة 

أيام.
وت��ش��ارك ف��ي ال��ب��ط��ول��ة التي 
تقام بتنظيم م��ن ن��ادي األلعاب 
الشتوية الكويتي خمسة أندية من 
السعودية والبحرين واإلم��ارات 
وع��م��ان إض��اف��ة إل���ى ال��ك��وي��ت.
ويستهل فريق )كويت ستارز( 

ممثل رياضة هوكي اجلليد الكويتية مشواره في 
البطولة بلقاء نظيره )البحرين( البحريني عقب 
حفل افتتاح البطولة مباشرة يسبقها مباراة تقام 
عصرا على نفس الصالة و جتمع بني فريقي )أبوظبي 
ستورمز( اإلماراتي و)عمان روكيز( العماني في حني 

لن يلعب نادي )جدة( السعودي في اجلولة األولى.
وقال نائب  رئيس اللجنة املنظمة للبطولة نائب 
رئيس ن��ادي األل��ع��اب الشتوية خالد املطيري في 
تصريح صحفي أم��س االثنني إن اللجنة أمت��ت كل 
االس��ت��ع��دادات ال��الزم��ة الن��ط��الق البطولة املقامة 
حتت مظلة االحت��اد الدولي للعبة ووف��ق قوانينها 
وبوجود حكام  دوليني محايدين بنظام الدوري من 

م��رة واح����دة.    وأض��اف املطيري 
أن الوفود املشاركة ب��دأت اليوم 
ب��ال��وص��ول إل���ى ال���ب���الد تباعا 
استعدادا لبدء املباريات مرحبا 
باألشقاء في دول مجلس التعاون 

اخلليجي في بلدهم الكويت.
وت��وق��ع أن ت��ت��س��م م��ب��اري��ات 
البطولة بالقوة وال��ن��دي��ة نظرا 
إلى تواجد عدد كبير من الالعبني 
الدوليني في ه��ذه األندية إضافة 
إلى أن معظمها استعانت بالعبني 
محترفني ن��ظ��را ل��س��م��اح الئحة 

البطولة بضم خمسة العبني محترفني لكل فريق.    
وعن استعدادات الفريق الكويتي للبطولة أوضح 
املطيري أن الالعبني سواء من ذوي اخلبرة أو الشباب 
في امت جهوزيتهم البدنية والفنية النطالق املباريات 
مشيرا إلى أن النادي يضم خمسة العبني محترفني من 
التشيك منهم حارس مرمى. وثمن رعاية وزير اإلعالم 
وزير الدولة لشؤون الشباب محمد اجلبري للبطولة 
التي تعد تأكيدا على اهتمام  مسؤولي الدولة ودعمهم 
للرياضة والشباب معربا عن جزيل الشكر إلى املدير 
العام للهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح 
لدعمه الكبير  للبطولة و لكل األنشطة الرياضية التي 

يقيمها النادي.

أع��ل��ن االحت����اد ال��ك��وي��ت��ي ل��ك��رة ال��ق��دم، 
تفاصيل مباراتي نصف نهائي كأس سمو 

ولي العهد.
وتقرر أن يلتقي الكويت مع النصر، في 
السادسة و35 دقيقة، غ��دا األرب��ع��اء على 

استاد محمد احلمد بنادي القادسية.
وفي نفس التوقيت من مساء اخلميس، 
سيلعب القادسية مع العربي، على استاد 
الصداقة والسالم، بنادي كاظمة، في القمة 

اجلماهيرية.
كما قرر إلغاء فكرة االستعانة بخاصية 
حكم الفيديو املساعد )var( في لقائي نصف 

نهائي كأس سمو ولي العهد.

 )var( وكشفت مصادر أن إلغاء استخدام
يعود إل��ى ع��دة أسباب، يأتي في مقدمتها 
عدم جاهزية املالعب الكويتية لتطبيقها، 
وصعوبة توفير الكاميرات اخلاصة خلروج 
األمر بالشكل املالئم، إضافة الى كون احلكام 
الكويتيني غير مؤهلني في الفترة احلالية 

.)var( للتعامل مع هذا النظام
كما أن تكلفة استقدام الشركة املنوطة 
بتطبيق هذه اخلاصية، تبدو عالية ماديا، 
حيث يتكلف االحت��اد قرابة 30 الف دوالر 

عن كل مباراة.
يذكر أن إع��الن االحت��اد في وق��ت سابق 
استخدام )var(، خلق حالة من اجلدل في 

األوساط الرياضية الكويتية.
م��ن جهة أخ���رى أب���رز ص��ال��ح الشيخ، 
قائد فريق القادسية، صعوبة مباريات 
الكؤوس، بغض النظر عن مستويات الفرق 

في الدوري.
وق��ال الشيخ، في تصريحات صحفية: 
نتطلع للحفاظ على لقب البطولة، مشيرا 
إلى قوة اللقاء املقبل أمام العربي، معتبًرا 

أنه لن يخضع للتوقعات.
وأك��د الشيخ تركيز فريقه على مباراة 
العربي، موضًحا أنه أثبت حضوًرا مميًزا، 
أم��ام القادسية ب��ال��دوري، بينما لن تقبل 

مواجهة اخلميس املقبل، القسمة على اثنني.
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خالد املطيري

»احتاد الكرة« يحسم تفاصيل مواجهتي
نصف نهائي كأس ولي العهد

أقر االحتاد الكويتي لكرة اليد، عودة فرق نادي القادسية، إلى 
املشاركة في بطوالته الرسمية، بدًءا من املوسم املقبل )2019-
2020(. ويأتي ذلك بعد 3 مواسم تقريبا، غاب فيها األصفر عن 

منافسات اليد، ومت تسريح العبيه إلى عدد من األندية.
وقد خاطبت اللجنة املؤقتة إلدارة احتاد اليد الكويتي، جميع 

األندية بإعادة العبي القادسية املتواجدين بقوائمها، إلى ناديهم 
األم، وفقا لقوائم الفرق الكويتية، املسّجلة في االحتاد الدولي عن 

موسم )2016-2015(.
وك��ان القادسية قد أعلن، في أكتوبر 2015، ع��دم مشاركة 
فرقه مبختلف مراحلها، في مسابقات احت��اد اليد، عقب قرار 

اإليقاف اخلارجي، وتهديد األندية املشاركة في املسابقات احمللية 
بعقوبات، في حال استمرارها في التعاون مع االحت��اد السابق، 

برئاسة ناصر صالح.
وق��د أص��در مجلس إدارة االحت��اد آن��ذاك، ق��رارا بشطب العبي 

األصفر من قوائم النادي، لينضم كل منهم إلى ناٍد آخر.

الهيدوس: العنابي يتطلع للذهاب 
بعيدًا في كأس آسيا

ق��ال حسن ال��ه��ي��دوس ك��اب��ن منتخب قطر إن 
االستعداد الفعلي لكأس آسيا 2019 في اإلمارات قد 
بدأ فعلياً وذلك منذ املباراتني الوديتني للعنابي ضد 

سويسرا وآيسلندا الشهر املاضي.
وفاز منتخب قطر على سويسرا 1-0 وتعادل مع 

آيسلندا 2-2.
وأك��د كابن العنابي في حديث مع الصحفيني 
على هامش اإلعالن عن تصميم ستاد لوسيل لكأس 

العالم 2022،أن منتخب بالده يطمح للذهاب بعيداً 
في البطولة القارية التي تنطلق الشهر القادم.

وت��اب��ع: »نحن ال نفكر في البطولة كلها معاً، 
تفكيرنا اآلن في املباراة األول��ى )ضد لبنان( وفي 
دور املجموعات فقط، والبطولة هي محطات، علينا 
أن نتخطى املباراة األول��ى ألنها ترسم لك خريطة 
مشاركتك في البطولة، نتمنى أن نحقق معادلة 

النتيجة املقترنة باألداء«.

األوروغوياني السارتي مدربًا جديدًا لألهلي املصري
أع��ل��ن األه���ل���ي امل���ص���ري األح����د رس��م��ي��اً 
إمت���ام إج����راءات التعاقد م��ع م��درب��ه اجلديد 
األوروغويانى مارتن السارتي بعد جلسة مع 

رئيس النادي محمود اخلطيب.
وأوض��ح ال��ن��ادي على موقعه اإللكتروني 
أن��ه سيتم تقدمي امل���درب اجل��دي��د غ��داً اإلثنني 
في مؤمتر صحافي عقب مباراته مع النجوم 
املؤجلة من املرحلة الثانية عشرة في الدوري، 
حيث سيتم اإلعالن عن كافة التفاصيل املتعلقة 
بعقد السارتي والتي أش��ارت وسائل اإلعالم 
احمللية إلى أنه ميتد ملوسم ونصف حتى صيف 

2020، وبراتب شهري قيمته 125 ألف دوالر.
وسيحل السارتي مكان الفرنسي باتريس 
كارتيرون املقال من منصبه في 23 تشرين 
الثاني/نوفمبر امل��اض��ي عقب اخل���روج من 
الدور ثمن النهائي لبطولة األندية العربية أمام 

الوصل اإلماراتي.

وج���اءت اإلق��ال��ة بعد نحو أسبوعني على 
خسارة النادي املصري في نهائي دوري أبطال 
إفريقيا أمام الترجي التونسي )سقط إياباً في 
رادس صفر3-، بعد تقدمه ذهاًبا على أرضه 

.)1-3
وأض����اف ال��ن��ادي ال��ق��اه��ري أن الس��ارت��ي 
سيتولى مهمته رسمًيا اعتباراً من املباراة ضد 
الداخلية املقررة في 26 كانون األول/ديسمبر 
احلالي واملؤجلة من املرحلة السادسة. وميلك 
السارتي )57 عاماً( خبرة تدريبية ألكثر من 
20 ع��اًم��ا أش��رف خاللها بشكل خ��اص على 
تدريب الوصل اإلم��ارات��ي )2003-2002( 
وريال سوسييداد اإلسباني )2011-2009(، 
ويونيفرسيداد كاتوليكا )2013-2012( 
وي��ون��ي��ف��رس��ي��داد تشيلي )2015-2014( 
التشيليني، وق��اد األخ��ي��ر إل��ى اح���راز الكأس 

والكأس السوبر احملليتني )2015(. األوروغوياني السارتي مدرب األهلي املصري اجلديد


