
عماد غازي

يدخل القادسية اختبارا صعبا 
عندما ي��واج��ه الفحيحيل اليوم 
ف��ي اجل��ول��ة ال��راب��ع��ة والعشرين 
من دوري فيفا لكرة القدم والتي 
انطلقت بثالث م��ب��اري��ات جمعت 
الساحل مع التضامن، وبرقان مع 
خيطان، وال��وص��ي��ف الكويت مع 
اجلهراء، فيما يلعب اليوم أيضا 4 
مباريات جتمع اليرموك وكاظمة، 
والنصر والصليبخات، والشباب 
والساملية، والفحيحيل والقادسية، 
فيما يغيب العربي عن منافسات 

تلك اجلولة.
وت��ك��م��ن ص��ع��وب��ة امل��ت��ص��در 
القادسية وال��ذي ميتلك 50 نقطة 
يحتل ب��ه��ا ص���دارة ال��ت��رت��ي��ب في 
مواجهة خصم قوي مثل الفحيحيل 
ال����ذي ق���دم ع���روض���ا مم��ي��زة في 

املباريات األخيرة.
ويدخل األصفر مواجهة أبناء 
املنطقة ال��ع��اش��رة ب��ه��دف ال��ف��وز 
لضمان االستمرار على الصدارة، 
ويعيش األصفر طفرة في املستوى 
باملباريات األخيرة رغم ما يعانيه 
من غيابات مؤثرة لبدر املطوع، 
وعبدالعزيز املشعان، ومحمد الفهد 

في املباريات املاضية.

ويواصل األصفر فقدان األوراق 
الرابحة في مواجهة الفحيحيل، 
حيث سيغيب خ��ال��د القحطاني، 
ورض��ا ه��ان��ي ل��إي��ق��اف، ويستمر 

غياب املطوع ايضا.
في املقابل فإن الفحيحيل صاحب 
ال�26 نقطة الذي غاب عن اجلولة 
املاضية، يتطلع مع مدربه حامت 
املؤدب دخول املباراة بطريقة أكثر 
قوة من املباراة األخيرة له والتي 
خسرها أم��ام الشباب بهدفني من 

دون رد.
وف���ي ب��ق��ي��ة امل��ب��اري��ات وال��ت��ي 
ستجمع النصر والصليبخات، 
وال��ي��رم��وك وك��اظ��م��ة، وال��ن��ص��ر 
والصليبخات، والشباب والساملية 
سيكون الفوز هو الشعار املرفوع، 
وال��ه��دف األسمى لتحسني املراكز 
من جانب والنجاة من الهبوط من 

جانب آخر.
من ناحية أخ��رى يعول مجلس 
إدارة القادسية بشدة على رجال 
األعمال املنتمني للقلعة الصفراء 
وال��داع��م��ني لها ب��ق��وة، ف��ي جتديد 
عقد مع محترف الفريق األول لكرة 
ال��ق��دم البرازيلي داسيلفا امللقب 
بالسفاح، ف��ي ظ��ل األزم���ة املالية 
الطاحنة التي مير بها النادي منذ 

نحو عامني.
وأكد مسؤول العروبة أن النادي 
ال مي��ان��ع ف��ي بيع ال��الع��ب بشكل 
نهائي، وذلك في حال تلقيه عرض 

مادي بحد أدنى 400 ألف دوالر.
في املقابل، ف��إن داسيلفا الذي 
يفضل االس��ت��م��رار م��ع القادسية 
بسبب تألقه الكبير معه، طالب 
برفع راتبه الشهري في حال جتديد 

عقده من 15 إلى 25 ألف دوالر.
ويجهز أع��ض��اء مجلس إدارة 
القادسية لعقد اجتماع مع رجال 
األع��م��ال، وط��رح األم��ر عليهم من 
أجل املساهمة في شراء الالعب من 
ال��ع��روب��ة مببلغ 400 أل��ف دوالر 
وتسديد روات��ب��ه الشهرية، التي 
تصل في العام ال��واح��د إل��ى 300 

ألف دوالر.
االجتماع لن يقتصر فقط على 
داسيلفا، ب��ل سيشمل الصفقات 
التي ستدعم الفريق ف��ي املوسم 
املقبل، خصوصا بعد التفاوض 
مع محترف الساملية األردني عدي 

الصيفي.
جدير بالذكر، أن إحدى الشركات 
العقارية الكويتية حتملت قيمة 
ال��ت��ع��اق��د م��ع ش��ري��ف ال��ن��واي��ش��ة 

لقطة من مباراة سابقة بني القادسية والفحيحيلاحملترف األردني.
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أرس��������������������ن��������������������ال ي������س������ع������ى 
ل������ل������ع������ودة إل�����������ى ص��������راع 
األب�������ط�������������������������������ال  دوري 
 أم��������������ام ل�����ي�����س�����ت�����ر س���ي���ت���ي 

15في »البرمييرليغ«

يسعى  م���دري���د  ري�����ال 
الس�����ت�����ع�����ادة ت�����وازن�����ه 
أم������ام الك����ورون����ي����ا ف��ي 
 ال���ل���ي���غ���ا ب���ع���د س���ق���وط 

14ال� »كالسيكو«

قام مجلس األغلبية بنادي الساحل بإقامة حفل تكرمي 
امس األول لالعبني احلاصلني على املراكز املتقدمة خالل 
املوسم الرياضي 2015-2016 مببلغ 21 الف دينار 
من كأس التفوق، مبكافآت متفاوتة بني الالعبني وبحد 
أقصى 2500 دينار لكل العب، وذلك في حضور نائب 

مدير الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح.
وشهد احلفل اطالق اسم الرئيس األسبق للنادي محمد 
السالب على املبني اإلداري تقديرا لدوره في دعم النادي، 
واستلم درع التكرمي اخل��اص بالثالث جنله صالح، 

لوجوده في خارج البالد. 
 وأكد أمني صندوق نادي الساحل فالح املطيري ان 
التكرمي سيقام بصورة سنوية من أجل مكافئة الالعبني 
املميزين من مبالغ نقاط التفوق التي تقوم بصرفها 

الهيئة العامة للرياضة،.
وق��ال املطيري ان الساحل حقق فائضا ماليا قدره 
148 الف دينار في ميزانية السنة املالية املنتهية في 31 
مارس، في سابقة تاريخية في الساحل، ورمبا األندية 

الكويتية.
واش���ار أن األغلبية منذ أن قامت بتيسير األم��ور 
اعتبارا من سبتمبر املاضي أخذت على عاتقها النهوض 

مبستوى األلعاب بالنادي ومتابعة الالعبني وتسهيل 
كافة العقبات التي تواجههم، حتى تكللت جهود األغلبية 
بتحقيق بعض األلعاب مراكز متقدمة، في كرة السلة، 
والطائرة، والطاولة، والكراتية، والتايكوندو، واملالكمة، 

ورفع األثقال، والعاب القوى«.

التغلب على العوائق
وذكر املطيري، انه مت توجيه كتاب الى رئيس مجلس 
اإلدارة في األول من نوفمبر املاضي بطلب التوقيع على 
شيك رقم 5730 لسفر فريق كرة القدم الى تركيا إلقامة 
معسكر خارجي، ومت رفض التوقيع بحجة عدم وجود 
مستندات خاصة بالشيك، في حني ان املعاملة كانت 
حتتوي على ميزانية املعسكر والتي متت عن طريق 
الهيئة العامة للرياضة، وان اجمتاع مجلس اإلدارة في 

29 اكتوبر مت خالله اعتماد املعسكر.
وب��ني بأنه مت مخاطبة اإلحت��اد الشرعي للمالكمة 
بخصوص الغرامات التي وقعت على النادي، وبالفعل 
هناك جتاوب من اإلحتاد، ومت رفع الغرامات على عكس 

ما يدعيه نائب رئيس النادي جابر املري.

واستغرب أم��ني صندوق ن��ادي الساحل من وجود 
ختم خاص بشخص رئيس النادي غير معتمد من الهيئة 
العامة للرياضة، ومغاير خلتم النادي املعتمد رسميا، 
موضحا وجود مغالطات بشأن الكتاب الوارد من الهيئة 
العامة للرياضة، وذلك بعد تعنت رئيس مجلس اإلدارة 
ورفضه التوقيع على املعامالت املالية، ومن ثم مت توجيه 
كتاب ال��ى الهيئة ال��ى البنوك بتوقيع أم��ني الصندوق 

منفردا في حالة امتناع رئيس مجلس اإلدارة.
وفيما يتعلق مبسألة توقيع أمني الصندوق منفردا، 
أوض��ح فالح املطيري في حالة امتناع رئيس مجلس 
اإلدارة فإنه مت مخاطبة الرئيس بطلب التوقيع على 
املعامالت املالية عن طريق املدير التنفيذي اال انه رفض 
التوقيع نهائيا، ومت تأكيد هذا الكالم من خالل كتب إفادة 

بتوقيع املوظفني أصحاب املعامالت.
وبني املطيري بأن املادة رقم 43 من النظام األساسي 
فيما يخص إختصاصات أمني السر العام، تنص على انه 
يقوم بتوجيه دعوات كتابية الى اعضاء مجلس اإلدارة 
واملكتب التنفيذي وليس كما يدعي الرئيس بأنه هو 
من يدعي الى اإلجتماع، كما أن مخاطبة رئيس مجلس 
اإلدارة الهيئة العامة للرياضة مخالف للمادة رفم 43، 

حيث ان هذا األمر من إختصاص أمني السر العام.
واستغرب أم��ني صندوق ن��ادي الساحل من إدع��اء 
رئيس مجلس اإلدارة باحلفاظ على املال العام، وقال 
:«هذا الكالم غير صحيح، حيث يوجد لديه سيارة ملك 
النادي يستغلها منذ 4 سنوات، ومت مخاطبته لتسليم 
السيارة ولكنه رفض، كما قام الرئيس بتوقيع العقود 
ب���دون ال��رج��وع ال��ى مجلس اإلدارة بإستخدام ختم 
شخصي وإدارجهم في الهيكل التنظيمي الفني واإلداري 
على الرغم من إنتهاء خدمتهم بالنادي في 31 مارس 
2016. واض��اف املطيري:« في بداية األزم��ة حتدث 
معي الدكتور حمود فليطح وطلب مني بصورة ودية 
اجللوس مع رئيس مجلس اإلدارة إلنهاء اخلالف حرصا 
على مصلحة النادي، وحاول التواصل معه لكنه رفض 

التعاون«.
وأضاف، بخصوص إدعاء األقلية بانهم قاموا بتأجيل 
املؤمتر الصحافي حلني اإلنتهاء املوسم الرياضي، وهذا 
إدع��اء ال اس��اس له من الصحة حيث أنهم قاموا برفع 

دعوى قضائية من شهر ديسمبر املاضي.
وبني بانه مت صرف رواتب اإلحتراف اجلزئي للفرق 
بالنادي بعد إنتهاء كافة األوراق املطلوبة من الهيئة 

العامة للرياضة، باإلضافة الى اقامة معسكرات خارجية 
لفرق التايكوندو والقدم والطاولة وألعاب القوى من 

ميزانية الهيئة للمرة األولى.

فليطح يشيد بالساحل
م��ن جانبه اش��اد نائب رئيس هيئئة الرياضة د. 
حمود فليطح بتكرمي الساحل للمميزين، وأكد أن الهيئة 
حريصة على دعم مثل هذه املبادرات لتحفيز الالعبني 

وحثهم على بذل مزيد من العطاء.
وطالب فليطح باقي األندية ان تتخذ هذه اخلطوة 

وتقوم بتكرمي الالعبني املتفوقني.

مجلس األغلبية يشكر املنصور
وجه مجلس األغلبية الشكر الى رئيس الهيئة العامة 
للرياضة املدير العام الشيخ أحمد املنصور، والى نوابه 
الدكتور حمود فليطح، والشيخ حمود املبارك، وجاسم 
الهويدى، على دعم النادى وتذليل كافة العقبات طوال 

الفترة املاضية.

املطيري فند ادعاءات املنشقني .. واسم الثالب على املبني اإلداري

148 ألف دينار  »مجلس األغلبية« في الساحل حقق فائضا ماليا 

فليطح يكرم صالح محمد الثالب بحضور مجلس االغلبية

الكويت يتغلب على 
اجلهراء في أولى مباريات 

الدور النهائي لبطولة 
كأس احتاد السلة 

تغلب نادي الكويت مساء األثنني على نظيره 
اجلهراء بنتيجة )65 - 53( في أول��ى مباريات 
الدور النهائي لبطولة كأس االحتاد الكويتي ال51 
لكرة السلة الذي سيحسم لصاح الفريق الفائز في 

مباراتني من ثالث.
ومت��ك��ن الع��ب��و ف��ري��ق الكويت بقيادة حسني 
اخلباز وفهاد السبيعي وأحمد املطيري واملدافع 
الصلب عبدالرحمن اجلمعة من السيطرة على 
مجريات اللقاء الذي اقيم على صالة نادي اجلهراء 
وكانت لهم الكلمة الفصل في نهايته ليحققوا فوزا 

مستحقا قربهم من احراز اللقب.
وسيلعب الكويت واجل��ه��راء ث��الث مباريات 
يكفي الفوز في اثنتني منها حلصد لقب بطولة 
كأس احتاد السلة لهذا املوسم في حني سيتواجه 
كاظمة والعربي في مباراة واحدة حتدد نتيجتها 

صاحب املركز الثالث في البطولة.
وأقيمت البطولة سابقا 50 مرة نال لقبها نادي 
القادسية 25 م��رة ت��اله فريقا الكويت والعربي 
وف��از كل منهما تسع م��رات وم��ن بعدهما كاظمة 
ثالث مرات ثم اجلهراء مرتني فيما احرز لقبها مرة 

واحدة كل من الساحل والنصر.

1000 دينار   غرمت معرفي 
لتصريحاته اإلعالمية

»االنضباط« تغرم رئيس 
1500 دينار  الفحيحيل 

عقدت جلنة االنضباط باالحتاد الكويتي لكرة القدم اجتماعا مساء 
االثنني مبقر االحتاد بحضور احملامي نواف الهزاع )رئيس اللجنة(، 
واحملامي عبدالرحمن الياسني )نائب رئيس اللجنة(، والدكتور فهد 

سعود الصواغ، والسيد  نايف شجاع )عضوا اللجنة(.
وقررت جلنة االنضباط خالل االجتماع  توقيع غرامة مالية على 
رئيس نادي الفحيحيل الرياضي حمد الدبوس قدرها 1500 دينار، 
وذلك لتغريداته املسيئة جتاه اللجنة املؤقتة لالحتاد الكويتي لكرة 

القدم .
كما عاقبت اللجنة عضو مجلس إدارة النادي العربي عبدالرزاق 
معرفي بغرامة مالية قدرها 1000 دينار وذلك لتصريحاته اإلعالمية 

املسيئة جتاه اللجنة املؤقتة لالحتاد الكويتي لكرة القدم.
فيما قررت جلنة االنضباط إيقاف العب نادي الكويت حسني سعد 

محيبس 5 مباريات مع تغرميه 1000 دينار وذلك ملا بدر منه.
ورفضت جلنة االنضباط طعن نادي القادسية على العقوبات التي 
وقعتها في وقت سابق على إداري فريق كرة القدم الشاطئية خالد 
الظفيري والالعب مشعل جوهر، حيث مت إيداع الطعن مرفقا بسند 
قبض مبائة دينار، مما يعد مخالفاً للمادة )14( من الئحة االنضباط 
التي توجب لقبول الطعن أن يقدم الطاعن رسم قدره )200 د.ك( مما 

يوجب رفضه.

نادي الشباب يتوج ببطولة ولي العهد للكراتيه 
توج نادي الشباب الرياضي بلقب بطولة سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح 
ال24 الشاملة للكراتيه التي اختتمت االثنني على 

صالة االحتاد الكويتي للعبة.
وقد اقيمت البطولة برعاية سمو ولي العهد 
ال��ذي ان��اب محافظ حولي الفريق أول متقاعد 
الشيخ أح��م��د ن���واف األح��م��د اجل��اب��ر الصباح 

حلضور حفل ختام البطولة.
واع���رب الشيخ اح��م��د ال��ن��واف الصباح في 
تصريح صحافي عقب اختتام البطولة عن الفخر 
»لتمثيل سمو ولي العهد« مؤكدا حرص سموه 

لدعم جميع االلعاب الرياضية املختلفة.
واش��اد الشيخ أحمد ال��ن��واف باجلهود التي 
يبذلها اع��ض��اء االحت���اد الكويتي للكراتيه في 
تنظيم البطوالت متمنيا لالحتاد مزيدا من التقدم 

والنجاح.
وم��ن جهته ق��ال نائب رئيس الهيئة العامة 
للرياضة الدكتور حمود فليطح ف��ي تصريح 
مماثل ان جناح البطولة ينعكس على اداء العبي 
الكاراتيه في االندية الرياضية مؤكدا حرص 
الهيئة على دعم العبي مختلف الرياضات رغم 

ظروف االيقاف.
وهنأ فليطح نادي الشباب على كأسي التتويج 
وك��أس التفوق ال��ع��ام ال��ذي استطاع الشباب 

احلفاظ عليه 13 سنة.
وقد نال نادي الشباب لقب البطولة بحصوله 
على املركز االول برصيد 41 نقطة يليه نادي 

الساملية في املركز الثاني برصيد 29 نقطة.

وح��ص��ل ن���ادي ال��ش��ب��اب على ك��أس التفوق 
العام للعبه مبجموع 019ر16 نقطة يليه نادي 
اليرموك في املركز الثاني مبجموع 957ر11 
نقطة ثم الساملية حل ثالثا مبجموع 503ر11 

نقطة.
وف��ي مسابقات اليوم اخلتامي للبطولة 
حصل الالعب سليمان العود من القادسية 
على امل��رك��ز األول ف��ي منافسات )ك��ات��ا - 
ف��ردي شباب ( تاله الالعب خالد القوماني 
من خيطان على املركز الثاني فيما حصل 
الالعبان عبدالرحمن بوعمو من التضامن 

ومصطفى م��رس��ي م��ن خيطان على املركز 
الثالث والثالث مكرر.

وع��ن منافسات )ك��ات��ا( ال��ف��رق حقق ن��ادي 
الساملية املركز االول للمسابقة فيما حل الشباب 

ثانيا والقادسية واليرموك في املركز الثالث.
وفي منافسات قتال فردي لفئة الناشئني وزن 
52 كيلوغراما حقق الالعب نوح حاجية من نادي 
الساملية املركز االول ومحمد النومس من اليرموك 
املركز الثاني فيما حقق اللهبان فهد مبارك من 
التضامن ومبارك خالد من خيطان اثهلى املركز 

الثالث والثالث مكرر.

جانب من تتويج نادي الشباب الرياضي
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القادسية في اختبار صعب أمام الفحيحيل ب� »دوري فيفا«

تكرمي فريق الكاراتيهجانب من تكرمي الالعبني املتميزين


