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ديمبلي إلى »األبيض«
دخل االسباني ديمبلي، مهاجم فريق الكرة في نادي الجهراء، تدريبات الفريق االول لكرة القدم في 
نادي الكويت، وذلك تمهيدًا للتعاقد معه من قبل مسؤولي االبيض في حال القى انطباعات جيدة 
لدى الهولندي رود ك��رول م��درب الفريق.  وك��ان الجهراء قد اعلن قبل اي��ام عدم التجديد للمهاجم، في 
الوقت الذي ابتعد فيه ايضًا العراقي عالء عباس، مهاجم الكويت السابق، عن صفوف الفريق في ظل قرار 
ل��ه.  ويأتي تعاقد »االبيض« مع ديمبلي لعدة اسباب، اهمها  التجديد  النادي بعدم  ادارة  سابق من 
ان املحترف متواجد في البالد من دون الحاجة الى استقدام محترف جديد والدخول في اج��راءات 

طويلة، عالوة على خبرته في الدوري املحلي وتقديمه ملستويات مميزة مع الجهراء. 

»الرماية« يستعد النطالق
بطولة ولي العهد

ق����ال رئ���ي���س ن�����ادي ال���رم���اي���ة ال��ري��اض��ي 
ال������ن������ادي ي��ك��ث��ف  ال���ع���ت���ي���ب���ي ان  دع����ي����ج 
اس��ت��ع��دادات��ه الن���ط���الق امل���وس���م املحلي 
الجديد )2020 - 2021(، التي سيدشنها 
بإقامة بطولة سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد السنوية الكبرى للرماية، 
امل���ق���ررة ف���ي ال��ث��ام��ن م���ن أك��ت��وب��ر املقبل 

وتستمر ثالثة أيام.
وأضاف العتيبي في تصريح صحافي 
ان البطولة ستشهد مشاركة واسعة من 

اقامة مسابقات:  الكويت، وتتضمن  رم��اة ورام��ي��ات 
السكيت، والتراب، واملسدس، وبندقية ضغط الهواء 
 50 ملسافة  والبندقية  وامل��س��دس  أم��ت��ار،   10 ملسافة 

مترا، اضافة ملسابقة القوس والسهم االوملبي.
ك������ل االج��������������راءات  ال�������ن�������ادي س���ي���ت���خ���ذ  وأوض������������ح ان 
واالحترازات الصحية املعتمدة لجميع املشاركني من 
رماة واداريني وحكام للمحافظة على صحة الجميع، 
كما انه لن يسمح للجمهور بالحضور، اذ سيقتصر 

من  املعتمدين  الالعبني  على  الحضور 
اللجنة الفنية، والحاصلني على شهادة 
خ��ل��و م���ن م����رض ك����ورون����ا م���ن ال��ج��ه��ات 

الصحية املعتمدة في البالد.
وأك�������د أن ال���ل���ج���ن���ة امل���ن���ظ���م���ة ل��ل��ب��ط��ول��ة 
ستجهز مجمع ميادين الشيخ صباح 
األح����م����د األومل�����ب�����ي، ال�������ذي س��ي��ح��ت��ض��ن 
ك��م��ا  ال���ت���ع���ق���ي���م،  أدوات  ب���ك���ل  ال���ب���ط���ول���ة 
ان ال����ن����ادي ق����رر إع���ف���اء ج��م��ي��ع ال���رم���اة 
البطولة  املشاركني في هذه  والراميات 
وال��ت��دري��ب،  بالبطولة  االش��ت��راك  م��ن رس���وم  الغالية 
العام ستكون مميزة  مبينا ان جوائز البطولة هذا 

وقيمة مما سيزيد من قوة املنافسات.
ال���ن���ادي اعتمد  ال���ى أن م��ج��ل��س إدارة  ال��ع��ت��ي��ب��ي  ول��ف��ت 
ج����دول م��س��اب��ق��ات امل���وس���م امل��ح��ل��ي ال��ري��اض��ي ال��ج��دي��د 
من  ال��ع��دي��د  تنظيم  سيتضمن  وال���ذي   )2021  -  2020(
البطوالت التي تحمل أسماء شخصيات ورموز كبيرة 

في الكويت داعمة لرياضة الرماية الكويتية.

دعيج العتيبي

رونالدو يواصل كتابة التاريخ
رون��ال��دو،  كريستيانو  البرتغالي  النجم  واص���ل 
كرة  عالم  ف��ي  التاريخ  كتابة  يوفنتوس،  مهاجم 
القدم، من خالل تحطيم أرق��ام قياسية وتسجيل 
إن����ج����ازات ف����ري����دة. وأح������رز رون����ال����دو ه���دف���ني في 
امل���ب���اراة ال��ت��ي ت��ع��ادل فيها ف��ري��ق��ه ي��وف��ن��ت��وس مع 
مضيفه روما 2-2، في الجولة الثانية من الدوري 
اإليطالي، ليحقق النجم البرتغالي رقما فريدا في 

سجالت كرة القدم.
في  املختصة  العاملية  »س��ك��واك��ا«  شبكة  وذك���رت 
أرق���ام وإح��ص��ائ��ي��ات ك��رة ال��ق��دم، أن رون��ال��دو رفع 
رصيده من األهداف إلى 450 هدفا في الدوريات 
ال��خ��م��س��ة ال��ك��ب��رى )إن��ك��ل��ت��را، إي��ط��ال��ي��ا، أس��ب��ان��ي��ا، 
ف���رن���س���ا، أمل���ان���ي���ا(، ل��ي��ص��ب��ح ب���ذل���ك أول الع����ب في 
ال��ت��اري��خ يحقق ه���ذا اإلن���ج���از.  وس��ج��ل رون��ال��دو 
أه��داف��ه ال����450 ف��ي ال���دوري اإلنكليزي، ال��ذي لعب 
ال��ع��ام��ني 2004  ف��ي��ه م��ع مانشستر ي��ون��اي��ت��د ب��ني 
و2008، والدوري األسباني الذي حمل فيه قميص 
اإلي��ط��ال��ي  وال�����دوري   ،)2009-2018( م��دري��د  ري���ال 
رونالدو يحرز هدف التعادل ليوفنتوس برأسية )أ.ف.ب(الذي ينشط فيه »الدون« منذ موسم 2018 - 2019.

فحص كورونا لـ»الطائرة«
قبل انطالق التدريبات

قرر اتحاد الطائرة مخاطبة الجهات املعنية إلجراء 
الفحص الخاص بالكشف عن »كورونا«، وذلك قبل 
بداية تدريبات املنتخبات املقرر انطالقها في شهر 
في  العاملني  جميع  سيخضع  كما  املقبل،  نوفمبر 
وذل��ك  للفحص،  اإلدارة  مجلس  وأع��ض��اء  االت��ح��اد 

حرصًا على سالمة الجميع.
وت��أت��ي خ��ط��وة ات��ح��اد ال��ط��ائ��رة عقب ظ��ه��ور ح��االت 
لرياضيني مصابني بفيروس »كورونا« في عدد من 
االتحادات واألندية، وهو ما يتطلب الحذر من قبل 
ال��ت��ي يسعى من  ال��ت��دري��ب��ات،  ان��ط��الق  الجميع قبل 
املنتخبات وتجهيزها  إع���داد  إل��ى  االت��ح��اد  خاللها 

ل���ل���م���ش���ارك���ة ف����ي ب���ط���ول���ة ال���خ���ل���ي���ج امل���ج���م���ع���ة ال��ت��ي 
األول  املنتخب  فيها  الكويت، ويشارك  تستضيفها 
وم��ن��ت��خ��ب ال��ش��ب��اب ال����ذي ي��ت��م إع�����داده ت��ح��ت ق��ي��ادة 
املدير الفني الوطني جاسم الطراروة للمشاركة في 

البطولة اآلسيوية التي تستضيفها إيران.
ت���دري���ب���ات  امل���ن���ت���خ���ب األول  إع��������داد  ف����ت����رة  وت���ش���م���ل 
وم��ع��س��ك��رًا داخ���ل���ي���ًا، ب��ي��ن��م��ا س��ي��ت��م إع������داد منتخب 
الشباب من خالل معسكر داخلي، وفي حال عودة 
من  خ��ارج��ي  إل��ى طبيعتها سيقام معسكر  الحياة 
أج��ل زي���ادة االح��ت��ك��اك واك��س��اب الالعبني م��زي��دًا من 

الخبرات قبل دخول منافسات البطولة.

العبو المنتخب خالل التدريب )تصوير: حسني هالل(

خالص العزاء لحامد كميل
املرحومة  لوفاة  كميل  الرياضي حامد  املعلق  من  العزاء  بخالص  الرياضي  القسم  يتقدم 

زوجته.. تغمد اهلل الفقيدة بواسع رحمته وألهم آلها وذويها الصبر والسلوان..
»إنا هلل وإنا إليه راجعون«.

األزرق يواصل تدريباته

عمر بركات
القدم تدريباته  الوطني االول لكرة  واصل منتخبنا 
ال��ي��وم��ي��ة ع��ل��ى م��ل��ع��ب امل����رح����وم ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ب��ك��ر 
الحالي لخوض  وذل��ك ضمن تجمعه  الكرة،  باتحاد 
ب��ع��ض ال���ل���ق���اءات ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة اس���ت���ع���دادًا الس��ت��ئ��ن��اف 
نهائيات  ال��ى  املؤهلة  املوحدة  اآلسيوية  التصفيات 
ك��أس ال��ع��ال��م ٢٠٢٢ ف��ي ق��ط��ر، وك���أس آس��ي��ا ٢٠٢٣ في 

الصني. 
الشيخ  برئاسة  الكرة  اتحاد  ادارة  مجلس  ويواصل 
العبي  الستثناء  محاوالته  الصباح  اليوسف  احمد 
الحجر الصحي، وذل��ك بعد رفض  م��ن ش��رط  االزرق 
على  م��ؤك��دة  االت��ح��اد،  ملطلب  رسميًا  الصحة  وزارة 
ضرورة التزام الجميع باالجراءات االحترازية، اال ان 
املجلس قرر مخاطبة مجلس الوزراء كمحاولة اخيرة 
الحالية  املرحلة  في  للمنتخب  املهم  املعسكر  إلقامة 
التي تشهد عملية احالل وتجديد بصفوف املنتخب، 
الشابة  للعناصر  فنية  احتكاكات  توفير  يتطلب  ما 
حديثة العهد على املنتخب االول، إلعدادها بالشكل 
امل���الئ���م ل��الس��ت��ح��ق��اق امل���ه���م امل��ت��م��ث��ل ف���ي ال��ت��ص��ف��ي��ات 

اآلسيوية املوحدة. 
وح��دد الجهاز الفني ل��الزرق بقيادة امل��درب الوطني 

ثامر عناد ثالثة لقاءات مع فرق محلية يكون اولها 
الخميس املقبل امام النادي العربي، ومن ثم الثالثاء 
ام����ام ال��ك��وي��ت، واخ���ي���رًا ال��ج��م��ع��ة ٩ م���ن اك��ت��وب��ر ام���ام 
فريق نادي الساملية، وذلك عوضًا عن اقامة معسكر 
خ��ارج��ي ك��ان م��ق��ررًا ف��ي االم����ارات خ��الل الفترة م��ن ٥ 
الى ١٣ اكتوبر املقبل، وذلك بعد رفض وزارة الصحة 
اس��ت��ث��ن��اء الع��ب��ي االزرق م���ن ال��ح��ج��ر ال��ص��ح��ي عقب 
ل���١٤ يومًا  ع��ودة وف��د املنتخب من هناك، التي تمتد 
املقرر  الجديد،  امل��وس��م  انطالقة  ف��ي  بالتالي  ستؤثر 

في منتصف اكتوبر. 
وكان املنتخب قد واصل تدريباته امس في الحصة 
 ٢٥ بحضور  الحالي  التجمع  في  الثانية  التدريبية 
العبا بانضمام بدر املطوع، فيما غاب كل من بندر 
ال����ذي م����ازال ينتظر نتيجة  ب��ورس��ل��ي الع���ب ك��اظ��م��ة 
امل��س��ح��ة ال��ط��ب��ي��ة ال��خ��اص��ة ب���ه ل��ل��ك��ش��ف ع���ن االص��اب��ة 
بفيروس كورونا املستجد ويوسف ناصر وسليمان 

عبدالغفور واحمد الزنكي لالصابة. 

عناد: الباب مفتوح للجميع

م��ن ج��ان��ب��ه اك���د م���درب امل��ن��ت��خ��ب ث��ام��ر ع��ن��اد ع��ل��ى ان 
ابواب االزرق تبقى مفتوحة امام جميع الالعبني في 
املرحلة الحالية في ظل متابعة الجهاز الفني لالزرق 

لجميع الفرق املحلية والسعي الجاد التاحة الفرص 
 جديدًا 

ً
لخلق جيل جديد من للالعبني ليكونوا جيال

ي��ك��ون ب��إم��ك��ان��ه ال��ع��م��ل ب��ال��ش��ك��ل امل��ط��ل��وب الس��ت��ع��ادة 
ام���ج���اد االزرق ف���ي ظ���ل ال��ت��ط��ور ال��ك��ب��ي��ر ل��ك��رة ال��ق��دم 

الخليجية واآلسيوية. 
وب����ني ع��ن��اد ان ال��ج��ه��از ال��ف��ن��ي س��ب��ق ان اع����د بعض 
ال��س��ي��ن��اري��وه��ات وال��خ��ط��ط ال��ب��دي��ل��ة لتعويض اق��ام��ة 
مشيرًا  الراهنة،  الظروف  ظل  في  الخارجي  املعسكر 
التجانس  التجمعات الي��ج��اد  م��ث��ل ه���ذه  اه��م��ي��ة  ال���ى 
وال���ت���ف���اه���م ب���ني ال��ع��ن��اص��ر ال���ج���دي���ده وزم���الئ���ه���م من 

اصحاب الخبرات بالشكل املطلوب.
كما لفت الى امكانية الغاء التجمع الحالي للمنتخب 
ف���ي ب��ع��ض ال����ح����االت، وه����ي زي������ادة ع����دد االص���اب���ات 
الى  بفيروس كورونا ألكثر من ٩ العبني، باالضافة 
التي سيخوضها  التجريبية  ال��ل��ق��اءات  مالئمة  ع��دم 

االزرق محليًا. 

الصانع في مرمى »كورونا«

كما تواصل غياب سامي الصانع العب الكويت بعد 
ظ��ه��ور نتيجة ف��ح��ص ك���ورون���ا ال��خ��اص ب��ه وج���اءت 
املنزلي  وال��ح��ج��ر  للعالج  ال��الع��ب  ليخضع  ايجابية 

السبوعني على ان يعود بعد تماثله للشفاء.

القادسية.. يتهاوى
• ب��ال��ت��أك��ي��د ك���ل ش����يء ي�����زول وال ي��ب��ق��ى إال 
ال����ح����ق.. وأي������ا ك���ان���ت ال���س���ب���ل إلخ����ف����اء ال���ح���ق، 
أن��ف��اس الحقائق  ي��ظ��ه��ر.. فكتم  ب��د أن  ف��إن��ه ال 
حسبنا  يلغيها..  ال  ول��ك��ن  مؤقتًا  »يخنقها« 
الكبير  الرياضي  صرحنا  الوكيل..  ونعم  اهلل 
ال��ذي كانت تسبق مبارياته  القادسية..  ج��دًا.. 
الف���ت���ات »ال���ق���ادس���ي���ة وال����ب����ط����والت.. اس���م���ان ال 
وفن  لعب  مدرسة..  »القادسية  ثم  يفترقان«.. 
وه��ن��دس��ة«، ت��ص��وروا ه���ذا ال��ع��م��اق لحقت به 
سلبيات ومهازل فنية وإدارية ونتائج سلبية، 
وال أحد يحرك ساكنًا، أو ال حياة الستنجاد 
هذا الصرح وهو يصرخ »أغيثوني.. انقذوني.. 
إني أغرق.. أغرق.. أغرق«، املهم في ما أسلفنا 
ال��ذك��ر ليست ال��ن��ت��ائ��ج ف��ق��ط ب��ل ال���س���ؤال ال��ذي 
يبرز أمامنا... »ما الذي حصل للقادسية..؟«.. 
وهنا لسنا بصدد البحث عن »إبرة« في كومة 
»قش« بقدر ما نحن بحاجة إلى محاسبة من 
نتائجه!..  وتراجع  األصفر  عرقلة  في  تسبب 
هناك جناة تسببوا في هذا التراجع املخيف.. 
هناك متسببون في قتل آمال وطموح جماهير 

األص��ف��ر وع��ش��اق��ه.. ولكن م��ن ذا ال��ذي تسبب 
م���ن ح��ي��ث ي����دري وي��خ��ط��ط »ول��ن��ك��ن أص��ح��اب 
نوايا حسنة« ونذهب إلى أن من رمى األصفر 
ه��ذه الرمية لم يكن ي��دري أو يخطط.. بل هي 
الرياضي  الصرح  ظروف قاسية واجهت هذا 

الكبير.

شبح

• ت����ص����وروا م��ع��ن��ا ودق����ق����وا ف���ي م���ا ن��ك��ت��ب.. 
فاألصفر حصل على آخر بطولة دوري موسم 
تحقيق  ف��ت��م  ال���ك���ؤوس،  أم���ا   .2016  -  2015
بطولة من هنا وأخرى من هناك، آخرها كأس 
السوبر 2019. أما الدوري وهو األهم فيضيع 
و»الكل يشتكي«، مع أن الشاكني يؤمنون في 
قرارة أنفسهم بأن فريقهم لم يعد له »لون وال 
إلى شبح،  شكل وال رائحة وال طعم«، حولوه 
ألن معظم أبناء النادي اآلن ال يريدون اإلمساك 

بالحقيقة.
• دم����رت ن��ف��س��ي��ات »ب��ن��ي ق�����ادس« وت��ف��ج��رت 

جماهيره غيظًا من تراجع النتائج..

.. وب��س��ب��ب ث���رث���رة ب��ع��ض »ل������وردات م��ن��ّص��ات 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي« وال��ذي��ن ُي��ؤت��م��رون من 
نفر من قيادات النادي ����� إذا كانت فيه قيادات! 
����� تدفع الحقيقة جانبًا، ويؤتى بخيال منصاتي 
»وتيتي  تنتشر  وجمل  كلمات  محله..  ليحل 
تيتي.. مثل ما رحتي جيتي«.. ويخرج عشاق 
»األصفر« الكبير من هذا »املولد با حمص«!

تطبيق أوامر

���� وي��ا جمعيته  • ال��ق��ي��ادة ي��ا أب��ن��اء ال��ق��ادس��ي��ة 
القائد  ن  يؤمِّ كيف  يعرف  أن  هي   ���� العمومية 
ال����راح����ة وال���ث���ق���ة وال���ح���م���اس���ة ل���ق���ي���ادة ال���ن���ادي 
وم��واج��ه��ة خ��ص��وم ال��ري��اض��ة »ف��ي املنافسات 
ال��ش��ري��ف��ة وف��ي��ه��ا ف��ائ��ز وخ���اس���ر«.. وأن يكون 
الفذة  الخطط  ل��وض��ع  يؤهله  خ���اق،  خ��ي��ال  ذا 
املبتكرة، وأن يتمتع بالحاسة العميقة الحيوية 
التي ال بد منها في تطبيق الخطط.. وأن يكون 
ش��دي��د امل���اح���ظ���ة، ح���اذق���ًا، ب��س��ي��ط��ًا وداه���ي���ة.. 
ُيعرف  العاصفة  أن��ه خ��ال  أل��م نسمع جميعًا 
الربان؟! الذي يجب أن يمتاز بالحكمة وبرودة 

والنجاح،  العمل  ويدمن  والتبّصر..  األعصاب 
وتكون لديه حرية تامة في التصرف )ضعوا 
الجملة: »وال يخضع ألوامر  خطني تحت هذه 

ملى عليه!«(.
ُ
ت

أجندات

• الرياضة فيها منافسات شرسة ومواجهات 
ن���اري���ة، ون��ت��ائ��ج ه����ذه ال���ش���راس���ة ال���ن���اري���ة »إم���ا 
أن يتخذ  ُيعقل  إذًا، ال  ت��غ��رق��ك«..  ترفعك وإم��ا 
في  املناصب  ال��خ��ب��رات  القليل  الشباب  بعض 
الفرق  ب��رؤوس  الحاقة  »ليتعلموا  القادسية.. 
ال���ري���اض���ي���ة«.. مل���ج���رد أن آب����اءه����م ي��ري��دون��ه��م 
ب����ال����ن����ادي.. م���ع اح���ت���رام���ن���ا وت���ق���دي���رن���ا ل��آب��اء 
واألب����ن����اء.. ال��ق��ادس��ي��ة ال ي��ح��ت��م��ل أي أج��ن��دات 
ف��ال��ن��ادي ي��ح��ت��اج إل���ى ك��ف��اءات وخ��ب��رات تدعم 
وأس��ال��ي��ب��ه��ا.. نحن  ِم��ن فكرها  وت��رف��ع  اإلدارة 
بانتظار »رجة كبيرة« تعيد ل� »األصفر« كيانه.

إدارة الظل

مختطفة  العمومية  الجمعية  ك��ان��ت  وإذا   ..  •

ال��ب��ش��وت فنحن ال نملك  م��ن ب��ع��ض أص��ح��اب 
إال الفكر والقلم لنبني حزننا على ما آلت إليه 
األمور بالقادسية.. خاصة أنه كما يبدو األوالد 
في غاية الطاعة ألولياء األمور.. وهم حريصون 

على تنفيذ أجندات آبائهم »إدارة الظل«.
• ال يمكن أن يعيش املرء با أحام.. الذاكرة 
باملستقبل..  يحلم  والخيال  ب��امل��اض��ي..  تحلم 
واألح������ام ه���ي ت��خ��ّي��ات ال����ن����وم.. وال��ت��خ��ّي��ات 
��ق ك��ل ه��ذه 

ّ
ه��ي أح����ام ال��ي��ق��ظ��ة.. ف��م��ت��ى ت��ت��ح��ق

التخّيات واألحام بتبادل املنافسات الشرسة 
الكويت  وال��ج��والت بني  وال��ص��والت  والبطوالت 
والقادسية والعربي وكاظمة والساملية ودخول 
فرق أخرى هذه املنطقة العاصفة؛ حتى ترتقي 

كرتنا إلى ما نتمناه؟!

جاسم أشكناني

المحكمة تجبر 
فالمنغو على اللعب

ج����������ب����������ر ن����������������ادي ف����الم����ن����غ����و 
ُ
أ

البرازيلي على خوض مباراة 
في الدوري املحلي لكرة القدم 
ات��خ��ذ قبل 10  ب��ق��رار قضائي 
دق��ائ��ق م��ن م��وع��د ال��ل��ق��اء ضد 
ب��امل��ي��راس، وذل����ك ع��ل��ى ال��رغ��م 
م�����ن إص�����اب�����ة 19 م�����ن الع��ب��ي��ه 

بفيروس كورونا املستجد.
وبعد أن قررت محكمة العمل 
ج���ان���ي���رو  دي  ري��������و  ب������والي������ة 
إرج������������اء امل���������ب���������اراة، ألن��������ه م��ن 
املستحيل ضمان عدم إصابة 
والطواقم  الالعبني  من  املزيد 
ال������ع������ام������ل������ة ف��������ي ف����الم����ن����غ����و، 
اس��ت��أن��ف االت���ح���اد ال��ب��رازي��ل��ي 
ل��ك��رة ال��ق��دم ال��ُح��ك��م بحجة أن 
تفشي ال��ف��ي��روس ف��ي ال��ن��ادي 
كان »حادثة منعزلة ال يمكن 
نسبها الى الدوري البرازيلي 

لكرة القدم«.


