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«كونغرس» ميامي يدرس رفع عدد الدول المشاركة إلى 48

مشاركة الكويت في تنظيم
كأس العالم  2022تحدد اليوم

,,

• ال�شيخ في�صل احلمود ينوب عن �صاحب ال�سمو يف مهرجان اليوم بفرو�سية الفروانية

 65جواداً وفرس ًا في مهرجان
أمير البالد بفروسية الفروانية
برعاية �صاحب ال�سمو ام�ير البالد ال�شيخ
�صباح االحمد قائد العمل الإن�ساين الذي ينوب
عن �سموه حمافظ الفروانية ال�شيخ في�صل
احلمود ،ي�شهد م�ضمار �سباق اخليل بنادي
فرو�سية الفروانية يف الثالثة والن�صف من
بعد ع�رص اليوم االجتماع ال�سابع ع�رش ل�سباق
اخليل لهذا املو�سم الذي قيد فيه  65جواد ًا
وفر�سا من خمتلف الكال�سات تتناف�س على
الفوز بالأ�شواط الثالثة وكل االنظار تتجه الى
ال�شوط الرابع املخ�ص�ص للجروب  1الذي قيد
فيه  20جوادا وفر�سا من اقوي اجلياد تتناف�س
على اغلى الك�ؤو�س ك�أ�س �سمو �أمري البالد على
م�سافة 2400م وه��ي م�يراج للبتال وهيهات
وال�صمان لل�رشق واحلريري للزعبوط ونربا�س
للخ�رض ونبع اجلود للمطرقة وفال�ش ميموري
لل�ساري وال�صالح ومرحب للمحارب و�سياف
وغيدان لل�سيحان وهيا تعال للخثية ودرعاوي
لل�شالحي وحامد و���ش��داد للعوي�ض والهوم
للع�ضيلة و�سحايب للحمود وغ��زاي للدابان
وم�سعود للم�ؤ�س�س وجزل الهقاوي لأبو �شيبة
و�إلزام للفرماوي والرت�شيحات �صعبة نظرا
لقوة اخليل وجتهيزها ل�سباق اليوم.
و�أعرب مبارك الديحاين رئي�س نادي فرو�سية
الفروانية عن �سعادته باقامة مهرجان اليوم

برعاية قائد العمل الإن�����س��اين وحكيم االمة
�سمو ال�شيخ �صباح االحمد امري البالد م�ؤ�س�س
ريا�ضة الفرو�سية بالكويت وقدم ل�سموه ال�شكر
والتقدير من �أ�رسة فرو�سية الفروانية على الدعم
املقدم لريا�ضة االباء واالجداد ورحب الديحاين
بالأ�شقاء من دولة االمارات مليح الب�سطي نائب
مدير م�ضمار دبي العاملي واملعلق عبدالله
املعماري اللذين ي�شاركان مع ا�رسة فرو�سية
الفروانية يف مهرجان اليوم .وا�شاد با�صحاب
اال�سطبالت ومالك اخليل امل�شاركة واجلماهري
الوفية لريا�ضة االباء واالجداد وتوقع ان ي�شهد
ال�سباق تناف�سا مثريا خا�صة وان اجلياد امل�شاركة
كلها قوية وجاهزة للمناف�سة على الك�أ�س.
ومن جهة اخ��رى اكد مدير فرو�سية الفروانية
حممد الديحاين �أن مهرجان ال��ي��وم يتخلله
مفاجات عديدة وهدايا للجمهور وتتويج للجواد
الفائز .و�أكد حر�ص رئي�س النادي وبقية الأع�ضاء
على اجناح مهرجان �صاحب ال�سمو �أمري البالد
واالرتقاء بريا�ضة الفرو�سية.
وا�ضاف ان �سباقات اليوم ت�شمل ال�شوط االول
خ�ص�ص للكال�س  3على م�سافة 1200م وال�شوط
الثاين للكال�س  4على م�سافة 2000م وال�شوط
الثالث خ�ص�ص للكال�س  2على م�سافة 1600م
والتوقعات �صعبة ملختلف ال�سباقات.

دراسة رفع عدد
فرق «مونديال
األندية»
إلى  24بد ًال
من 7

• كونغر�س هام للفيفا اليوم

يدر�س جمل�س االحت��اد الدويل
لكرة القدم «فيفا» اليوم اجلمعة
يف ميامي الأمريكية تبني رفع
ع��دد امل�شاركني يف مونديال
 2022من � 32إلى  48منتخبا،
بدعم م��ن رئي�سه ال�سوي�رسي
انفانتينو،وبالتايل
ج���اين
م�شاركة الكويت و�سلطنة عمان
يف تنظيم املباريات م�شاركة مع
قطر الدولة اال�سا�سية.
وك��ان االحت��اد ال��دويل �أق��ر رفع
عدد امل�شاركني بدء ًا من مونديال
 2026امل��ق��رر يف ال��والي��ات
املتحدة وكندا واملك�سيك ،بيد
�أن انفانتينو ي�سعى للقيام بذلك
يف املونديال القطري.
لكن هذه اخلطوة �ست�ؤدي الى
زي��ادة ع��دد املباريات من 64
�إل��ى  ،80ما يعني ان الدولة
اخلليجية ال�صغرية لن تكون
قادرة لوحدها على اال�ست�ضافة.

والقناع جمل�س فيفا� ،أكدت درا�سة
ج��دوى من قبل االحت��اد الدويل
ح�صلت عليها وك��ال��ة فران�س
بر�س �أن تو�سيع عدد امل�شاركني
�سي�ؤمن «بني  300و 400مليون
دوالر كعائدات �إ�ضافية ،بينها
 120مليون دوالر �أمريكي حقوق
نقل تلفزيوين 150 ،مليون دوالر
حقوق ت�سويق و 90مليون دوالر
من بيع التذاكر.
لكن بع�ض اخل�ب�راء يعتقدون
�أن ن��ح��و  % 80م��ن العقود
م��ع ��شرك��ات التلفزيون ق��د مت
توقيعها يف الدول الكربى ،فيما
هناك ت�ضخيم حول بيع حقوق
الت�سويق.
وت��ب��دو احل��واج��ز ال�سيا�سية
ك��ب�يرة �أي�����ض��ا ،يف ظ��ل الأزم���ة
الدبلوما�سية بني قطر وجريانها
اخلليجيني ال�سعودية والإمارات
والبحرين منذ  ،2017ما فتح

الباب ام��ام دخ��ول دول �أخرى
لال�ست�ضافة على غرار الكويت
و�سلطنة عمان.
وبح�سب راف��اي��ل ب��ويل مدير
مر�صد ك��رة ال��ق��دم يف مدينة
نو�شاتل ال�سوي�رسية ،ف ��إن
�إنفانتينو «�سينجح بالو�صول
�إل��ى �أه��داف��ه» .وك��ان �إنفانتينو
قال اثر القمة التنفيذية لفيفا
يف يناير املا�ضي يف مراك�ش:
«نعتقد ب�أن رفع عدد املنتخبات
يف مونديال  2026هو قرار جيد،
ونحن ندر�س �إمكانية تنفيذ هذا
الأم��ر اعتبارا من � .2022أظهر
القطريون انفتاحا لدر�س هذه
امل�س�ألة».
وتابع�« :أغلبية االحتادات ت�أمل
ب�أن يح�صل هذا الأمر .لكن يجب
معرفة ما �إذا كان ذلك ممكنا من
الناحية التنظيمية .بالت�أكيد،
�سيكون م��ن ال�صعب تنظيم

مونديال بـ 48منتخبا يف قطر
وحدها .الفكرة هي �إقامة بع�ض
املباريات يف دول جماورة»،ومل
تبد ال��دوح��ة حتى الآن موقفا
�سلبيا �أو �إيجابيا م��ن زي��ادة
العدد.
مونديال الأندية

و�سيكون ملف تو�سيع ك�أ�س
ال��ع��امل ل�ل�أن��دي��ة على طاولة
البحث يف ميامي ،بعد مناداة
انفانتينو بجعلها «�أكرث �أهمية
بكثري ..نريد �أن جنعلها ك�أ�س
عامل حقيقية ،رمبا مب�شاركة
" 24ن��ادي��ا يف ال��ب��داي��ة «مقابل
 7حاليا»� .أبرز الأندية تتواجد
يف �أوروبا ،لكننا يف حاجة الى
�أندية من خمتلف �أنحاء العامل.
ن��ري��د �أن جنعلها ك ��أ���س عامل
حقيقية كما هي احلال بالن�سبة
�إلى ك�أ�س العامل للمنتخبات».

العبو «األزرق األولمبي» يشاركون
مع أنديتهم في الدوري
منح االحت���اد الكويتي ،العبي
املنتخب الأومل���ب���ي ،ال�ضوء
الأخ�رض للم�شاركة مع �أنديتهم
يف م�ؤجالت الدوري؛ حيث يلتقي
القاد�سية م��ع الفحيحيل غدا
ال�سبت ،والكويت مع الن�رص،
ي��وم الأح����د ،بح�سب م��ا قالت
م�صادر.
جاءت موافقة االحتاد ،من �أجل

ت��ك��اف��ؤ ال��ف��ر���ص ب�ين الأن��دي��ة،
ال�سيما و� َّأن املباراتني ،ت�أتيان
خالل الفرتة الفا�صلة بني مع�سكر
املنتخب بالبحرين الذي ينتهي
اجلمعة ،واملع�سكر الداخلي،
الذي يبد�أ يوم الأحد.
وت�ضم قائمة املنتخب الأوملبي،
الذي يع�سكر حالي ًا يف البحرين
عدد ًا من الالعبني الذين ي�شاركون

مع �أنديتهم �ضمن الفرق الأولى،
ال�سيما الن�رص الذي يعتمد على
م�شعل فواز ،ويو�سف الر�شيدي،
وحمود عاي�ض.
وي�ستعد املنتخب الأومل��ب��ي،
لت�صفيات �آ�سيا امل�ؤهلة لك�أ�س
�آ�سيا  2020حتت  23عام ًا.
ويف �سياق مت�صل يدخل املنتخب
الأردين الأومل��ب��ي ،يف مع�سكر

• جانب من مباراة «الأزرق االوملبي» الأخرية

تدريبي داخلي وذل��ك ا�ستعداد ًا
للم�شاركة يف ت�صفيات ك�أ�س �آ�سيا
لكرة القدم والتي ت�ست�ضيفها
الكويت.
وي�����ش��ه��د امل��ع�����س��ك��ر ح�صتني
تدريبيتني �صباحا وم�ساء على
ملعب الكرامة ،ي�سعى من خاللهما
اجلهاز الفني لالطمئنان على
احلالة البدنية والفنية لالعبني
ورفع م�ستوى اجلاهزية للموعد
الر�سمي .و�أ���ش��ار م��درب الأردن
�أحمد عبدالقادر يف ت�رصيحات
�صحافية� ،إل��ى �إمكانية �إقامة
مباراة ودية مع �أحد �أندية حتت
 21عاما قبل ال�سفر �إلى الكويت،
وذل��ك بهدف حتقيق االن�سجام
ور�صد بع�ض الأم��ور الفنية قبل
ال�سفر.
ويغادر املنتخب ال�سبت املقبل
�إل��ى الكويت ،ليبد�أ املرحلة
النهائية حت�ضري ًا ملالقاة �أ�صحاب
الأر�����ض يف �إن��ط�لاق��ة م�شواره
بالت�صفيات ثم يوجه املنتخب
ال�سوري و�أخريا قريغز�ستان.
وب��د�أ منتخب الأردن تدريباته
الأحد املا�ضي مب�شاركة  12العب ًا
فقط ،وذلك اللتزام بقية الالعبني
م��ع �أنديتهم يف بطولتي ك�أ�س
الأردن وك�أ�س االحتاد الآ�سيوي.

• راعي البطولة يتو�سط الفائزين

العوضي يتوج ببطولة العمر للبلياردو
حتت رعاية وح�ضور النائب ال�سابق جمال العمر،
اختتمت �أم�س االول بفندق بالزيو بطولة العمر
االولى للبلياردو مب�شاركة  128العب ًا من الكويت
وال�سعودية وقطر وحتت ا�رشاف اللجنة الكويتية
للبلياردو وال�سنوكر ،وا�سفرت نتائج البطولة عن
فوز الكويتي بدر العو�ضي باملركز االول بعد تغلبه
يف املباراة النهائية على مواطنه عمر ال�شاهني الذي
حل يف املركز الثاين يف حني حل القطري ب�شار ح�سني
يف املركز الثالث بعد فوزه على الكويتي عبدالله
اليو�سف من جانبه ا�شاد راعي البطولة جمال العمر
بنجاح البطولة يف ن�سختها االول��ى والتى �شهدت

أشبال العميد أبطال الدوري

فوز كبير لـ«سلة الكويت» على الشباب
كتب يحيى �سيف:

حقق الكويت فوز ًا كبري ًا على ال�شباب
بنتيجة  61/102يف املباراة التي جرت
بينهما م�ساء �أم�س الأول �ضمن لقاءات
اجلولة الأولى من الق�سم الثاين لبطولة
ال��دوري املمتاز لفرق العمومي لكرة
ال�سلة ومل يواجه العميد �صعوبة يف
التقدم خالل فرتات اللقاء -23،27-24
.19-20 ،15-35،10
ويف اللقاء الذي جمع القاد�سية وكاظمة
متكن اال�صفر م��ن ان��ت��زاع ف��وز �صعب
ب��ف��ارق  80-82بعد م��ب��اراة متكافئة
متيزت بالإثارة والندية ومل حت�سم �إال
يف الثواين الأخ�يرة حيث تقدم الفائز

يف الربع الأول  24-26وا�ستعاد اخلا�رس
توازنه يف الربع الثاين وفاز به 20-27
ليعود الأ�صفر �إلى املباراة مرة �أخرى
يف الربعني الثالث والرابع با�سكور-17
 19-19 ،10وم��ن الوا�ضح �أن فارق
النقطتني يف الفرتة الأولى ح�سم اللقاء
ل�صالح القاد�سية.
وعاد اجلهراء �إلى نغمة االنت�صارات على
ح�ساب القرين  75-82وانتهت الفرتات
الأربعة بنقاط -20،14-23،19-21
 20-22،18بعد مباراة قوية قدم فيها
الفريقان م�ستوى جيد ًا حتى النهاية.
من جانب �آخ��ر لعبت اخل�برة وفارق
امل�ستوى الفني دور ًا �أ�سا�سي ًا يف تقدم
العميد على ال�شباب وا�ستغل اجلهاز

الفني ف��ارق النقاط و�أت���اح الفر�صة
لالعبي ال�صف الثاين والبدالء للم�شاركة
يف املباراة ا�ستعدادا للمباريات املقبلة
مع الفرق املناف�سة.
ويف �سياق اخ��ر حقق �أ�شبال الكويت
بطولة دوري كرة ال�سلة بعد تفوقهم
بجدارة على االندية امل�شاركة يف هذه
الفئة.
و�ضمن مباريات اجلولة الثانية من الق�سم
الثاين للدوري تقام اليوم ثالث لقاءات
على �صالة نادي اجلهراء بني ال�شباب
والقاد�سية يف الرابعة والن�صف ،ويلعب
الكويت والقرين يف ال�ساد�سة والن�صف
وعلى نف�س ال�صالة يلتقي يف الثامنة
والن�صف كاظمة واجلهراء.

• �أ�شبال «�سلة العميد»

اقبا ًال كبري ًا من الالعبني اخلليجني ،م�شريا الى
ان رعايته للبطولة ت�أتي من منطلق حر�صه ودعم
ال�شباب على ممار�سة اللعبة وتطويرها.
وبارك العمر الالعبني الفائزين باملراكز االولى
مثمنا دور اللجنة املنظمة و�رشكة هوت �شوت اللعاب
ت�سلية الكبار الجناح البطولة.
وق��ال نائب رئي�س اللجنة الكويتية للبلياردو
وال�سنوكر فهد الغنيم ان بطولة العمر حققت اهدافها
يف زي��ادة احتكاك الالعبني مع ابطال ال�سعودية
وقطر وتطوير م�ستواهم الفني,م�شيدا ببادرة النائب
ال�سابق برعاية البطولة.

