
 شارك وفد من االحتاد الكويتي لكرة القدم في دورة 
املنسقني العامني للمباريات واملنسق اإلعالمي لكرة القدم 
و التي أقيمت في االحتاد االسيوي بالعاصمة املاليزية 

كواالملبور.
 وض��م الوفد كل م��ن: جاسم العميري وفهد البراك 
»م��راق��ب��و م��ب��اري��ات«، وعبدالرحمن العلي »منسق 

إعالمي«.
واجتاز املشاركون الدورة بنجاح، ليتم اعتمادهم من 

قبل االحتاد االسيوي إلدارة املباريات آسيوياً.
ويعد تأهيل الكفاءات ضمن خطة عمل مجلس ادارة 
االحتاد الكويتي لكرة القدم إلعادة الكرة الكويتيه الى 

الريادة من خالل مواكبة اللوائح والقوانني اآلسيوية.
ورك���زت دورة املنسقني العامني للمباريات على 
أفضل املمارسات في تنظيم املباريات، وم��ن ضمنها 
دراس���ة ح���االت تقع قبل امل��ب��اري��ات وح���االت أخ��رى 
خاللها وإبراز أهم التحديات التي يتم مواجهتها، كما 
مت تخصيص محاضرة ح��ول إع��داد تقرير تفصيلي 
عبر نظام التسجيل اإللكتروني AFCAS في االحتاد 

اآلسيوي لكرة القدم.
أما دورة املنسقني اإلعالميني فقد ركزت على  تطبيق 
أسلوب موحد في إدارة العمليات اإلعالمية بدوري أبطال 
آسيا وكأس االحتاد اآلسيوي، واشتملت أيضاً على عدة 
موضوعات مثل حتديات االتصال واحللول، استراتيجية 

وسائل التواصل االجتماعي وعمليات التسويق والبث.

إسبانيا تقترح على 
امل������غ������رب ت���رش���ي���ح���ًا 
م��ش��ت��رك��ًا مل��ون��دي��ال 
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هولندا تقلب الطاولة 
ع���ل���ى أمل���ان���ي���ا وف���رن���س���ا 
نهائي  لنصف  وتتأهل 
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وفد االحتاد الكويتي لكرة القدم املشارك في دورة املنسقني العامني للمباريات

استكمال لقاء القادسية والشباب 
السبت املقبل

مدرب األهلي: درست الوصل جيدًا.. 
وجاهزون ملباراة العودة

ق��ال م��درب ن��ادي األهلي امل��ص��ري، الفرنسي 
باتريس كارتيرون، إنه شاهد ملخص ألكثر من 
10 مباريات لفريق الوصل اإلماراتي، إلى جانب 
مشاهدة مباراة الفريقني التي أقيمت على إستاد 
ب��رج العرب باإلسكندرية، وانتهت بالتعادل 
اإليجابي بني الفريقني 2-2، في ذهاب كأس زايد 

لألندية األبطال.
وأكد مدرب األهلي على أنه »يبحث عن الفوز 
على الفريق اإلماراتي، وتخطي دور ال�16 لكأس 
زاي��د لألندية أبطال العرب، الستكمال الفريق 

مشواره في البطولة«.
وش���دد ك��ارت��ي��رون ع��ل��ى اح��ت��رام��ه للوصل 
اإلم���ارات���ي، ورغ��ب��ت��ه وط��م��وح��ه امل��ش��روع في 
البطولة، قائالً إن »األهلي أمامه أه��داف يسعى 
إلى حتقيقها في الفترة املقبلة من بينها بطولة 

كأس زايد«.
وأش��ار امل��درب الفرنسي إلى أن »الوصل قدم 
مباراة جيدة في اإلسكندرية، وأن مباراة العودة 

حتتاج إلى التركيز من جميع الالعبني«.
وأش��ار كارتيرون إلى أن »الفريق سيخوض 
عدداً كبيراً من املباريات خالل فترة قصيرة، بداية 
من مباراة الوصل، ثم مباريات بطولة الدوري 

املصري«.
وأض���اف م���درب األه��ل��ي أن��ه »ب���دأ منذ ع��ودة 
الفريق من تونس، في جتهيز جميع الالعبني 
لهذه املواجهات، والتركيز بشكل أساسي على أول 
مواجهة أمام الوصل، والتي تستحوذ على تفكير 

اجلهاز والالعبني في املرحلة احلالية«.
وقال كارتيرون: »سنعمل على حتمل وجتاوز 
ضغط املباريات، مع وجود أهداف ثابتة نسعى 

لتحقيقها خالل الفترة املقبلة«.
وشدد املدرب الفرنسي، على أن »الفترة احلالية 
حتتاج للتركيز فيما هو قادم، وأنه يدرك متاماً أن 
جماهير النادي ستظل تساند وتدعم األهلي من 
أجل التتويج بالبطوالت في املرحلة املقبلة، وأنه 

سيبذل أقصى جهد من أجل إسعادهم«.

»اآلسيوي« يعتمد منسقي املباريات الكويتيني

قررت جلنة املسابقات باالحتاد الكويتي لكرة القدم، 
استكمال مباراة الشباب والقادسية، حلساب األسبوع 
التاسع من الدوري املمتاز، السبت املقبل، على استاد 

نادي الشباب، والتي مت إيقافها نظرا لسوء الطقس.
وسيتم استكمال املباراة من الدقيقة 39.30، بنفس 
تفاصيلها، من حيث قوائم الالعبني واإلنذارات والطرد 

إن وجد.
وكان القادسية متقدما في املباراة املذكورة، بهدف 

دون رد.

كما قررت جلنة املسابقات إقامة مباراة الصليبيخات 
وخيطان، في األسبوع التاسع من منافسات دوري فيفا 

للدرجة األولى، اجلمعة املقبل، على استاد التضامن.
وقررت أيًضا إقامة األسبوع العاشر، من منافسات 
دوري فيفا للدرجة املمتازة، يومي 27 و28 من الشهر 
اجل���اري، واألس��ب��وع احل���ادي عشر يومي 3 و4 من 

الشهر املقبل.
وسيقام الدور األول من كأس ولي العهد، يومي 8 

مباراة القادسية والشباب كانت قد أوقفت بسبب األمطارو9 ديسمبر املقبل.
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»الكاف« يرفض تظلم رئيس الزمالك
أعلن االحت��اد اإلفريقي لكرة القدم »ك��اف«، 
االث��ن��ني، بشكل رس��م��ي، رف��ض تظلم الزمالك، 
بخصوص إيقاف رئيسه ملدة عام، عن ممارسة 
أي نشاط رياضي. وأوضح الكاف في خطاب إلى 
االحتاد املصري، أن املادة 58 من لوائح االحتاد 
اإلفريقي، متنح احلق في التظلم بعد سداد 3 آالف 

دوالر، خالل 7 أيام كحد أقصى. 
وأشار الكاف إلى أن رئيس الزمالك، لم يلتزم 
باملادة 58، وهو ما استندت عليه جلنة االنضباط، 
في قرارها برفض التظلم، وهو عدم سداد املبلغ 
املقرر، حيث مت االستئناف خالل املدة القانونية، 
وبشكل محدد بعد يوم واحد فقط من اتخاذ قرار 

العقوبات.
ولفت االحتاد اإلفريقي إلى أن رئيس الزمالك، 
يحق ل��ه اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية 

»كاس«، خالل 21 يوما من رفض التظلم.
وق���رار اإلي��ق��اف، ج��اء نتيجة هجوم رئيس 
ال��زم��ال��ك، ع��ل��ى رئ��ي��س ال���ك���اف، أح��م��د أح��م��د، 

والسكرتير العام، عمرو مصطفى فهمي.
وك��ان احت��اد الكرة املصري، قد أرس��ل تظلما 
رسميا إل��ى ال��ك��اف، م��ن أج��ل رف��ع اإلي��ق��اف عن 
رئيس الزمالك، والسماح له بحضور املباريات، 

وممارسة جميع أعماله بشكل طبيعي.
من جهة أخرى أكد حازم إم��ام، الظهير األمين 
للزمالك، بقاءه رفقة الفريق األبيض، وعدم وجود 
أي نية لديه للرحيل في يناير املقبل، كما تردد في 

الساعات املاضية.
وقال مصدر إن الالعب حتدث مع أكثر من زميله 
له في الفريق خالل الساعات املاضية بأنه مقتنع 

متاًما بدوره مع الزمالك، وال يرغب في الرحيل.
وأوض��ح املصدر أن الالعب حتدث مع زمالئه 
عن أن دوره خارج امللعب ال يقل أهمية عن دوره 
ف��ي امللعب، وه��و سعيد بالتعامل ال��راق��ي من 
جانب اإلدارة واجلهاز الفني. واختتم املصدر: 
»حازم إمام أكد عدم امتالكه ألي عرض من النجم 

الساحلي التونسي كما تردد مؤخًرا«.


