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يولي اجلهاز الفني للقادسية، 
م��واج��ه��ة كاظمة اجلمعة املقبل 
في األسبوع الثاني من منافسات 
ال�����دوري، أه��م��ي��ة ك��ب��ي��رة، وذل��ك 
للحاجة املاسة لتحقيق الفوز فيها 

وحصد النقاط الثالث. 
وعقد اجلهازان الفني واإلداري 
اجتماعا مع الالعبني قبل انطالق 
التدريب، مت تأكيد خالله ضرورة 
حتقيق الفوز على البرتقالي، مع 

التشديد أيضا على قوة املنافس. 
وتسعى إدارة النادي بالتنسيق 
م��ع ج��ه��از ال��ك��رة بالضغط على 
ال��الع��ب سيف احل��ش��ان، م��ن أجل 

االنخراط في التدريبات، ال سيما 
وأن��ه مت قيده في قائمة األصفر، 
وال ميكنه االنتقال ألي ناد محلي 

حاليا. 

كاظمة كامل العدد 
ع��ل��ى اجل��ان��ب اآلخ����ر شهدت 
تدريبات كاظمة، مشاركة جميع 
ال��الع��ب��ني مب��ا ف��ي ذل���ك احمل��ت��رف 
البرازيلي دي���از، آخ��ر املنضمني 

للفريق.
كما ش���ارك ثنائي البرتقالي 
اجل���دي���د ف��ه��د امل��ج��م��د، وس��ع��ود 
االن���ص���اري، وك��اله��م��ا انتقل من 

القادسية على سبيل اإلع��ارة، قبل 
إغ��الق ب��اب االن��ت��ق��االت مباشرة، 
إلى جانب فهد احلشاش، وأحمد 
ال��ن��اص��ر، ال���واف���دان م��ن صفوف 

العربي.
وب��اش��ر ع��ب��د ال��ل��ه الظفيري 
تدريبات فردية مع مدرب اللياقة، 
بعدما عانى من االصابة منذ بداية 
فترة اإلع���داد، فيما غ��اب املهاجم 
ي��وس��ف ن��اص��ر ب���إذن م��ن اجلهاز 

اإلداري لوفاة أحد أقاربه.
وشهدت التدريبات التي قادها 
امل��درب املخضرم أوليفيرا حماسا 
كبيرا، في ظل منافسة على حجز 

بطاقة املشاركة أمام القادسية.

وب���دا أول��ي��ف��ي��را حريصا على 
تطبيق سرعة االرت��داد من الدفاع 
الى الهجوم، والعكس، في إشارة 
إلى االعتماد على الهجوم املرتد في 

مواجهة القادسية.
وبحسب اجلهاز اإلدراي فإن 
اس��ت��ع��دادات البرتقالي ملواجهة 
القادسية لن تشهد دخول الفريق 
ف��ي معسكر داخ��ل��ي، وستسير 

التدريبات بصورة عادية.
جدير بالذكر أن كاظمة تعادل 
في املواجهة األولى أمام التضامن، 
وهو ما أصاب اجلهاز الفني بغضب 
كبير، السيما وأن البرتقالي تقدم 
في بداية اللقاء بهدفني من دون رد.

القادسية يسعى لتعويض تعادله أمام الكويت
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ري������������������������ال م����������دري����������د 
ي��س��ت��ع��ي��د رون����ال����دو 
بيتيس  مواجهة  في 
ب��اجل��ول��ة اخل��ام��س��ة 

15من »الليغا«

م���ان���ش���س���ت���ر ي��ون��اي��ت��د 
الدفاع  حملة  يستهل 
ع�������������ن ل���������ق���������ب ك���������أس 
الرابطة مبهمة سهلة 

14أمام بورتون

يفتتح فريق احتاد جدة وضيفه الهالل، اخلميس 
املقبل، مباريات اجلولة الرابعة من مسابقة دوري 

جميل السعودي للمحترفني.
وتشهد اجلولة الرابعة، مواجهة صعبة، عندما 

يحل التعاون ضيفا على الرائد في القصيم.
وتعتبر مباراة الكالسيكو بني احتاد جدة أمام 
الهالل، على ملعب اجلوهرة املشعة، هي األقوى 

واألهم بني بقية مباريات اجلولة.
االحت����اد ي��دخ��ل ه���ذه امل���ب���اراة ب��ع��د تعرضه 
خلسارتني في دوري جميل، واكتفى بفوز وحيد 
وضعه في املركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 

3 نقاط.
أم��ا الهالل يتصدر الترتيب مع الباطن محققا 
العالمة الكاملة برصيد 9 نقاط، ويسعى ملواصلة 

االنتصارات.

الباطن يستضيف األهلي
وستكون م��ب��اراة الباطن وضيفه األه��ل��ي، في 
القيصومة، يوم اجلمعة املقبل، فوق صفيح ساخن، 
ألن األول يخطط ملواصلة ال��ص��دارة التي يتربع 
عليها برصيد 9 نقاط، بينما يسعى أهلي جدة 
لتعويض اإلخ��ف��اق، حيث يحل الفريق سادسا 

برصيد 4 نقاط.
كما يستضيف أحد، على ملعبه باملدينة املنورة، 

فريق الفتح العائد من انتصار ثمني على الرائد.
أح��د، قدم مباراة جيدة أم��ام الهالل في اجلولة 
املاضية، ويسعى ملواصلة التالق وحتقيق االنتصار 

على الفتح.
ويحتل أحد، املركز ال� 11 برصيد 3 نقاط، بفارق 

األهداف عن الفتح صاحب املركز ال� 12.

النصر يخشى الوافد اجلديد
يستقبل النصر، ضيفه الفيحاء ي��وم اجلمعة 
املقبل، على ملعب األمير فيصل بن فهد، في مواجهة 

قوية يدخلها الفريقان بشعار الفوز فقط.
وحسم التعادل، مواجهتي الفريقني في اجلولة 
املاضية، حيث تعادل النصر أم��ام األه��ل��ي، فيما 

تعادل الفيحاء أمام التعاون.
ويحتل النصر، املركز اخلامس برصيد 5 نقاط، 

فيما يحل الفيحاء في املركز ال� 13 بنقطة وحيدة.

الشباب بدون اجلابر
يستضيف االتفاق نظيره الشباب، السبت املقبل، 
على ملعب األمير محمد بن فهد بالدمام، وسط 

ظروف صعبة مير بها الفريقان.
وخ��س��ر االت��ف��اق 3 ن��ق��اط ثمينة أم���ام ضيفه 
القادسية خالل اجلولة املاضية، فيما يبدو موقف 

الشباب أصعب حيث خسر للمرة الثانية، ويدخل 
اللقاء بدون مدربه سامي اجلابر، الذي متت إقالته 

بعد اخلسارة أمام الباطن.
االتفاق يأتي في املركز الثامن برصيد 4 نقاط، 

فيما يحل الشباب تاسعا برصيد 3 نقاط.

القادسية والفيصلي.. لقاء السعداء
ي��دخ��ل ال��ف��ري��ق��ان، امل���ب���اراة وه��م��ا منتشيان 
بانتصارين ثمينني لهما في اجلولة املاضية، حيث 
فاز القادسية أمام االتفاق في اللحظات األخيرة، 
فيما حول الفيصلي تأخره أمام االحتاد لفوز ثمني 

وضعه في املربع الذهبي بجدول الترتيب.
وميثل املركز الثالث، دائرة املنافسة بني الفريقني، 
حيث يحل الفيصلي ثالثا أم��ام القادسية صاحب 

املركز الرابع، ولكل منهما 6 نقاط.
وتختتم م��ب��اري��ات اجل��ول��ة ال��راب��ع��ة مب��ب��اراة 
الديربي املرتقبة التي جتمع الرائد أمام التعاون، 

وهو ديربي القصيم الذي ميتاز بالقوة والندية.
ويدخل الفريقان، املباراة وسط ظروف متباينة، 
إذ ال يزال الرائد يبحث عن أول نقاط له هذا املوسم 
بعد 3 خسائر متتالية، فيما يسعى التعاون 

الستعادة نغمة االنتصارات.
يأتي الرائد في املركز الرابع عشر، بال رصيد من 

النقاط، فيما يحل التعاون سابعا برصيد 4 نقاط.

احتاد جدة يحاول تضميد جراحه أمام الهالل في اجلولة الرابعة من الدوري السعودي

كهربا يسعى لتعويض إخفاق اجلولة املاضية

القادسية يواصل استعداداته ملواجهة كاظمة في »دوري فيفا«

البدري يطالب أزارو وإكرامي 
بالتركيز في موقعة رادس

طالب حسام البدري، مدرب األهلي املصري، املهاجم وليد 
أزارو، واحلارس شريف إكرامي، بضرورة التركيز في لقاء 
ال��ع��ودة املرتقب أم��ام الترجي التونسي في دوري أبطال 
أفريقيا، بعد التعرض النتقادات حادة من املشجعني ووسائل 

اإلعالم.
وأخفق األهلي في حتقيق نتيجة إيجابية في ذه��اب دور 
الثمانية على أرض��ه وتعادل 2-2 مع الترجي، وب��ات مطالبا 

بالفوز في تونس أو التعادل بنتيجة أكبر لبلوغ قبل النهائي.
وق��ال األهلي مبوقعه على اإلنترنت »ال��ب��دري عقد جلسة 
حتفيزية مع إكرامي وطالبه بنسيان ما حدث في لقاء الذهاب، 
وعدم النظر إلى االنتقادات التي تعرض لها من اإلعالم والتركيز 

في مباراة اإلياب«.
وارتكب إكرامي، خطأ فادحا عند محاولة التصدي لتسديدة 
من ركلة ح��رة، وسقطت الكرة من يديه داخ��ل املرمى ليهدي 

الترجي التقدم 1-2.
أم��ا املغربي أزارو، ال��ذي صنع ركلة ج��زاء وسجل الهدف 
الثاني لألهلي، أهدر أكثر من فرصة سهلة لهز الشباك، وتعرض 

النتقادات حادة من املشجعني على مواقع التواصل االجتماعي.
وتعرض أزارو لكدمة في الكتف، خ��الل لقاء ال��ذه��اب، لكن 
اجلهاز الطبي لألهلي قال إن الالعب تعافى وبات جاهزا خلوض 

مباراة اإلياب.
م��ن جهته ق��ال امل���درب املساعد للترجي التونسي، معني 
الشعباني، إن فريقه مستعد القتناص بطاقة التأهل إلى نصف 
نهائي دوري أبطال إفريقيا، عندما يواجه األهلي، السبت املقبل، 

في إياب ربع النهائي، على ملعب رادس.
وأض��اف الشعباني: »نتيجة الذهاب إيجابية )2-2(، لكن 
علينا أن نكون حذرين، حتى ال يتكرر سيناريو 2012، حني 
تعادلنا في ذه��اب النهائي مع األهلي فوق ميدانه )1-1(، ثم 

انهزمنا على أرضنا )1-2(«.
واستدرك: »لكنني واثق أن ذلك السيناريو لن يتكرر، بالنظر 
إلى املردود الطيب الذي قدمناه في اإلسكندرية، حيث كنا أفضل 

من منافسنا، خصوصا في الشوط األول«.
وأردف: »ضغطنا على األهلي في مناطقه، ول��م نسمح له 
بصنع اللعب، وكان باإلمكان أن نخرج منتصرين، إال أنه بعدما 

تقدمنا -2 1، حدث نوع من التراخي لدى الالعبني«.
وتابع الشعباني: »سنلعب يوم السبت أمام جمهورنا، وهو 
الوقود الذي سيشحن عزمية الالعبني، ويعطيهم دفعة لكسب 

ورقة التأهل«.

حتركات مشوبة باحلذر على طريق 
انتخابات »احتاد الكرة«

حتركات مشوبة باحلذر شهدتها الساحة الرياضية الكويتية، 
االث��ن��ني، استعدادا لالنتخابات املزمع إج��راؤه��ا على هامش 
اجلمعية العمومية غير العادية، التي سيعقدها احتاد الكرة، يوم 

31 أكتوبر املقبل.
وطغى على ه��ذه التحركات احل��ذر الشديد، لكون اللجنة 
االنتقالية، املكلفة بإدارة شؤون االحتاد الكويتي لكرة القدم، لم 
تتلق بعد رد الفيفا على اخلطاب الذي أرسلته مؤخرا، متضمنا 
محضر اجتماع اجلمعية العمومية غير العادية، الذي ُعقد يوم 6 

من الشهر اجلاري.
وشهد االجتماع األخ��ي��ر، تعيني اللجنة من قبل اجلمعية 
العمومية، إلى جانب حل مجلس إدارة االحتاد السابق، الذي كان 

يترأسه الشيخ طالل الفهد.  
وكان مصدر مسؤول قد قال، إن االنتخابات ستضع الفيفا أمام 
األمر الواقع، من أجل رفع تعليق النشاط، كما أنها تعد خطوة 

استباقية، في حال اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية »كاس«.
وأعلن عضوا اجلمعية العمومية لنادي الساملية، الشيخ 
أحمد اليوسف، والدكتور أحمد اخلضري، خوضهما االنتخابات 

املقبلة.
ومن املنتظر أن تشهد الساعات القليلة املقبلة، إعالن املزيد 
من الشخصيات خوضها االنتخابات، ومن بينها: فواز بخيت 

)كاظمة(، والدكتور حامد الشيباني )خيطان(.
وُيتوقع أن يعلن القادسية مقاطعته لالنتخابات، بحجة عدم 
قانونيتها، بينما ستخوض األندية ال�13 املتبقية الصراع، على 

أمل رفع تعليق النشاط، واالعتراف باإلدارة اجلديدة لالحتاد.

.. واليوسف يعلن ترشحه
أعلن الشيخ أحمد اليوسف، خوضه االنتخابات املقبلة 
لالحتاد الكويتي لكرة القدم، املقررة في 31 أكتوبر املقبل، على 

مقعد الرئاسة.
وق��ال اليوسف، ال��ذي ت��رأس من قبل مجلس إدارة االحت��اد 
الكويتي، في تصريحات صحفية، إنه سيقوم بزيارة األندية 
ال�14، أعضاء اجلمعية العمومية لالحتاد، خالل األيام القليلة 

املقبلة، من أجل احلصول على دعمها.
وسيخوض اليوسف االنتخابات مرشحا عن نادي الساملية، 

مبا أنه عضو باجلمعية العمومية لقلعة السماوي.
وت��ق��دم حسني اخل��ض��ري ب��أوراق��ه مرشحا أيضا ع��ن ن��ادي 
الساملية، خلوض انتخابات االحتاد، علما بأن كل ناٍد له احلق في 

الدفع مبرشحني اثنني على األقل.

مركز اجلواد العربي يطلق البرنامج الثقافي 
  2018  /2017 السنوي ملوسم 

أعلن مركز اجل��واد العربي )بيت العرب( 
أم��س ال��ث��الث��اء ان��ط��الق ال��ب��رن��ام��ج الثقافي 
السنوي ملوسم 2018/2017 وال��ذي يضم 
عدد من الفعاليات والبرامج اخلاصة باخليل 
العربية االصيلة ومالك ومربي اخليل وهواة 

هذا التراث العربي االصيل.
وقال رئيس مجلس امناء بيت العرب عالء 
حمد الرومي في تصريح ل� »كونا« ان فعاليات 
هذا املوسم والتي ستستمر حتى مايو املقبل 
ستتضمن ع��ددا م��ن احمل��اض��رات وال��ن��دوات 
وورش العمل والدورات في املجاالت املرتبطة 

في شؤون اخليل.
وذكر ان الدكتور على الساعي سيلقي في 
بداية فعاليات هذا املوسم محاضرة بعنوان 
)التناسليات في اخليل وإعداد األفراس ملوسم 
التكاثر اجل��دي��د( ف��ي ح��ني سيقدم احملاضر 
ال��دول��ي ج��ون��اس سيلزمان م��ح��اض��رة في 
)أس��اس��ي��ات جتهيز اخل��ي��ل للمشاركة في 

عروض اجلمال(.
واضاف ان احلكم الكويتي رازي اخللفان 
سيلقي محاضرة بعنوان )ص��ف��ات اجل��واد 
ال��ع��رب��ي ف��ي علم ال��ع��رب( ف��ي ح��ني سيلقي 
احملاضر الكويتي ماجد الناصر محاضرة 
في )أساسيات جتهيز اخليل للمشاركة في 
ع���روض اجل��م��ال(. واش���ار ال��روم��ي ال��ى ان 
البرنامج سيتضمن ايضا عقد محاضرة في 
)فن عمارة االسطبالت اململوكية في مصر( 
للمحاضرة املصرية زهراء بهزاد واخرى في 
)فن نقوش اخليل األثرية في اململكة العربية 

السعودية( للدكتور سليمان الذيب.
وافاد ان البرنامج سيتضمن كذلك عقد عددا 
من ورش العمل منها مهارات تصوير اخليل 
واالع��ت��ن��اء ب��االف��راس أث��ن��اء احلمل وم��ا بعد 
ال��والدة وتقليم حوافر اخليل اضافة الى عقد 
عددا من الدورات التدربية من اهمها التحكيم 
للمبتدئني وف��ن��ون ت��روي��ض اخليل يقدمها 

الفارس املدرب حامد القفيدي.

ولفت الى ان بيت العرب سيقيم مسابقة 
بيت ال��ع��رب ال��دول��ي��ة التاسعة للتصوير 
الفوتوغرافي كما سيقيم امل��زاد ال12 للخيل 
العربية اضافة الى تنظيم برنامج الزيارات 
اخلاص لطالب املدارس احلكومية واخلاصة 
للتعرف على اخليل العربية االصيلة املوجوده 
في املركز وعرض مواليد بيت العرب من املهور 

واملهرات واألفحل وانتاجهم.
واع���رب ال��روم��ي ع��ن ام��ل��ه ان يسهم هذا 
البرنامج الثقافي في توعية املربني الكويتيني 
الف��ض��ل اس��ال��ي��ب تربية اخل��ي��ل وتغذيتها 
واحملافظة عليها لتحقيق نقلة كبيرة في هذه 
الرياضة االصيلة التي لها تاريخ وارث عظيم 

في احلضارة العربية واإلسالمية.
ي��ذك��ر ان مهمة م��رك��ز اجل����واد العربي 
األساسية تتمثل ف��ي احل��ف��اظ على س��الالت 
اخليل العربية االصيلة في البالد وتنظيم 
املهرجانات والبطوالت الدولية والوطنية في 
جمال اخليل العربي سنويا لتشجيع املالك 

على انتاج اخليل.
وي��ق��وم امل��رك��ز بتسجيل اخليل العربية 
لتوثيق أنسابها وساللتها في الدولة وإصدار 
جوازات وشهادات خاصة بأنساب للخيل عن 
طريق التنسيق والتعاون مع باقي مكاتب 
سجالت األنساب بالدول األعضاء في مراكز 

اجلواد العربي.  

جانب من البرنامج الثقافي السنوي
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أرسل كاظمة، خطابا إلى اللجنة االنتقالية املؤقتة املكلفة بإدارة 
شؤون االحتاد الكويتي لكرة القدم، يطالب فيه بتحويل الالعب طالل 

الفاضل إلى جلنة االنضباط، لتوقيع عقوبة مغلظة عليه.
ويأتي هذا الطلب بعد انتقال طالل الفاضل لصحم العماني دون 

احلصول على موافقة النادي، مستغل عدم ارتباطه بعقد رسمي.

يذكر ألن طالل الفاصل غادر إلى سلطنة عمان، لتوقيع العقد وبدء 
التدريبات، متهيدا للمشاركة مع صحم في االستحقاقات املقبلة.

ووفقا للمصادر ذاتها فإن مجلس إدارة كاظمة سيتخذ العديد من 
اخلطوات للحيلولة دون عودة الالعب من عمان في فترة االنتقاالت 

الشتوية املقبل، واالنتقال لنادي الكويت.

كاظمة يطالب »احتاد الكرة« بتحويل 
طالل فاضل لالنضباط


