
السويسري جياني إنفانتينو

أّك��د السويسري جياني إنفانتينو رئيس 
االحتاد الدولي لكرة القدم أّن األزمة اخلليجية 

لن تؤثر على مونديال قطر 2022.
وينتظر أن تنظم دول���ة ق��ط��ر م��ون��دي��االً 
استثنائياً بعد أقل من أربع سنوات، بعد أن نالت 
شرف تنظيم كأس العالم في فترة سابقة والذي 

سيقام للمرة األولى في دولة عربية.

وج��ّدد إنفانتينو خ��ال لقاء تلفزيوني مع 
“TF1” ثقته بقدرة قطر على تنظيم بطولة 
كأس عالم مميزة قائاً: “ال يوجد خطط بديلة 

ملونديال قطر رغم األزمة اخلليجية”.
وأض��اف إنفانتينو: “قطر هي اخليار األول 

واألخير ملونديال 2022”.
وت��ط��ّرق ال��س��وي��س��ري إلمكانية رف��ع عدد 

املنتخبات إل��ى 48 منتخباً ف��ي ك��أس العالم 
القادمة للمرة األول��ى مشيراً إلى أّن اخليار ما 
زاال مطروحاً وسيتم البت به بالتشاور مع 
القطريني. وحّدد إنفانتينو موعد اتخاذ القرار 
النهائي بشأن رفع عدد منتخبات كأس العالم 
القادمة قائاً: “قرار رفع منتخبات مونديال قطر 

سيتخذ في مارس املقبل”.

5 أندية تشارك ببطولة اخلليج األولى لهوكي اجلليد »األلعاب الشتوية«: 
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خيطان يقلب الطاولة على الشباب
في بطولة كأس سمو ولي العهد
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حول خيطان، تأخره بهدفني أمام الشباب، 
إلى فوز بنتيجة 4-2، ليواجه النصر في ربع 

نهائي بطولة كأس ولي عهد الكويت.
رباعية خيطان، حملت توقيع أحمد سمير 
وأوتافيو “هدفني” ومحمد عبيد، فيما سجل 

للشباب سوما نابي وأوليفيرا.
واستطاع الشباب أن يحسم نتيجة الشوط 
األول بهدفني دون رد، ودان��ت له األفضلية 
وس��ط ت��راج��ع م��ن خيطان إل��ى ال��دف��اع مع 

االعتماد على الهجمات املرتدة. 
وسجل سوما نابي، الهدف األول للشباب، 
عن طريق تسديدة، بعد متريرة متقنة من 

أوليفيرا في الدقيقة 30.
واستغل أوليفيرا، ارتباك خيطان، ليسجل 

الهدف الثاني للشباب.
وف��ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي، اس��ت��ع��اد خيطان 
تركيزه، وس��ط تهاون الشباب، ال��ذي ركن 
كثيًرا لتقدمه بهدفني، ليتمكن أحمد سمير، 

العب خيطان من تقليص النتيجة في الدقيقة 
.70

وزاد حماس خيطان في امل��ب��اراة، ليدرك 
التعادل عبر أوتافيو قبل نهاية الوقت األصلي 
بدقائق م��ع��دودة، ليتم اللجوء إل��ى الوقت 

اإلضافي.
واستطاع خيطان، مواصلة تقدمه عبر 
ه��دف ثالث ألوتافيو، قبل أن يسجل محمد 

عبيد، الهدف الرابع خليطان.

أكد أن األزمة اخلليجية لن تؤثر على مونديال قطر

إنفانتينو: قطر هي اخليار األول 
2022 واألخير ملونديال 

أعلن نادي األلعاب الشتوية الكويتي مشاركة خمسة أندية من 
السعودية والبحرين واإلمارات وعمان في بطولة األندية اخلليجية 
األول��ى للمحترفني لهوكي اجلليد للرجال التي تستضيفها الباد 
خال الفترة بني 18 و22 ديسمبر اجلاري. وقال رئيس النادي رئيس 
اللجنة املنظمة للبطولة فهيد العجمي في تصريح ل� “كونا” أمس 
األحد إن األندية املشاركة هي حاملة لقب بطولة الدوري احمللي في 
بلدانها. وأوضح العجمي أن األندية هي )أبوظبي ستورمز( اإلماراتي 

و)عمان روكيز( العماني و)جدة( السعودي و)البحرين( البحريني 
و)الكويت ستارز( ممثل رياضة هوكي اجلليد الكويتية.

وأض��اف أن البطولة ستقام حتت مظلة االحت��اد الدولي للعبة 
ووفق قوانينها إذ سيوفر حكاما دوليني محايدين إلدارة مبارياتها 
التي ستقام بنظام ال��دوري من مرة واح��دة  مشيرا إلى أن نظامها 
يسمح مبشاركة خمسة العبني محترفني لكل ناد ما يسهم في ظهور 
املباريات مبستوى فني رفيع.وأكد أن اللجنة املنظمة للبطولة تعمل 

عبر مختلف جلانها إلمتام كل األمور الفنية واإلداري��ة والتنظيمية 
املتعلقة بالبطولة بغية إجناحها مبينا أن اللجنة انتهت من تصميم 
كأس البطولة عبر نفس الشركة املصنعة لكأس العرب لكرة القدم 
بتصميم كويتي إهداء من الكويت لألندية اخلليجية. وبشأن إعداد 
وجتهيز العبي النادي الكويتي للبطولة أوضح العجمي بأن الاعبني 
يتدربون يوميا على صالتي )التزلج( و)عجيل العجران( لأللعاب 

الشتوية التابعة للنادي معربا عن أمله في أن يتمك

الدواس يحقق املركز الثاني في بطولة 
ملك تايالند للدراجات املائية

حقق املتسابق الكويتي راشد الدواس 
االحد املركز الثاني في فئة )احملترفني 
محدودة التعديل( ببطولة ملك تاياند 

للدراجات املائية.   
واعرب الدواس في اتصال هاتفي مع 
وكالة االنباء الكويتية )كونا( عن بالغ 
سعادته لتحقيقه املركز الثاني ورفع 
علم الكويت على منصة التتويج مبينا 
ان هذه املشاركة هي االولى له في هذه 
البطولة العاملية.   وق��ال ال��دواس رغم 
األجواء املتقلبة التي زادت من صعوبة 
املسابقة فان مشاركتي بها كانت جتربة 

رائعة.   
وأوض���ح ان البطولة انطلقت يوم 
األربعاء املاضي مبشاركة أكثر من 200 
متسابق من مختلف القارات مشيرا الى 
ان هذه البطولة التي تقام منذ اكثر من 
20 عاما تعتبر واحدة من اكبر البطوالت 

املتسابق الكويتي راشد الدواسالعاملية في رياضة الدراجات املائية.


