
عماد غازي

في الوقت ال��ذي أك��د فيه، سعدون حماد، عضو 
مجلس األم���ة، ورئ��ي��س جلنة الشباب والرياضة 
ال��ب��رمل��ان��ي��ة، أن����ه س��ي��ت��م االن���ت���ه���اء م���ن ق��ان��ون 
ال��ري��اض��ة اجل���دي���د، ف��ي م��وع��د أق��ص��اه اخلميس 
املقبل، وبالتالي رف��ع تعليق النشاط الرياضي، 
ف��ي أق��رب وق��ت ممكن، أحبط »الفيفا« الكويتيني 
 مجددا، بعد عامني بالتمام والكمال، من قرار تعليق 

النشاط. 
وج�����اء ه����ذا اإلح���ب���اط م���ن خ����ال ال��ت��ص��ن��ي��ف 
الشهري، ال��ذي حل به األزرق الكويتي في املركز 
 ال�186 ع��امل��ًي��ا، م��ا ال يتناسب م��ع م��ك��ان��ة ال��ك��رة 

الكويتية.
وما بني تصريح النائب سعدون حماد، الذي من 
املفترض أن مينح الكويتيني بارقة أم��ل، وتصنيف 

الفيفا، واصل الشارع الرياضي الكويتي انقسامه. 
حرب ضروس شهدتها مواقع التواصل االجتماعي، 
ال��ي��وم االث��ن��ني، حيث ي��رى البعض أن رف��ع تعليق 
النشاط قادم ال محالة، في ظل تغيير القوانني الوطنية 

الرياضية. 
بينما ي��رى آخ��رون أن رف��ع تعليق النشاط، لن 
يتحقق دون تنفيذ الشروط الثاثة، التي أعلنتها 

اللجنة األوملبية الدولية، قبل 7 شهور. 
وانقسم الشارع الرياضي الكويتي إل��ى فريقني 
أيًضا، فيما يتعلق بالتصنيف، حيث حمل كل فريق 

186 عامليامسؤوليته ألحد طرفي الصراع.  تراجع تصنيف األزرق للمركز 
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مهمة  أم�����ام  ب��رش��ل��ون��ة 
س���ه���ل���ة.. وي���وف���ن���ت���وس 
ملصاحلة جماهيره في 

15دوري األبطال

ت����������راج����������ع أن�������دي�������ة 
»ال���ب���ون���دس���ل���ي���غ���ا« 
ف�����ي أوروب������������ا ي��ث��ي��ر 

14قلق أملانيا

واص��ل ن��ادي العربي اداءه 
القوي في بطولة الدوري العام 
الكويتي لكرة اليد ال51 بالفوز 
على نظيره الفحيحيل االثنني 
بنتيجة )33 - 29( محققا 
ف��وزه الثاني على التوالي في 

األسبوع الثاني للبطولة.
وقدم العبو العربي بقيادة 
م��درب��ه��م ال��س��ل��وف��ي��ن��ي ب��ورا 
ماجيك أداء مميزا سيطروا من 
خاله على مجريات املبارة 
وحسموها لصاحلهم ليرفع 
الفريق رصيده الى اربع نقاط 
من انتصارين متتاليني فيما 
جتمد رصيد الفحيحيل عند 

نقطة واحدة.
وف���ي م���ب���اراة ث��ان��ي��ة ف��از 
الصليبيخات ع��ل��ى النصر 
بنتيجة )26 - 25( ليرفع 
رصيده الى ارب��ع نقاط بينما 
جتمد رصيد النصر عند نقطة 

واحدة.
وف��ي امل��ب��اراة األخيرة لهذا 
ال���ي���وم ت��غ��ل��ب ال��ق��ري��ن على 
اجلهراء بنتيجة )29 - 25( 
محققا فوزه الثاني على التوالي 
برصيد ارب��ع نقاط فيما بقي 

اجلهراء با رصيد من النقاط.
وتتواصل منافسات دوري 
دمج اليد في األسبوع الثاني 

غدا باقامة مباراتني على صالة 
الشهيد فهد األحمد فيلتقي في 
األول��ى اليرموك )دون نقاط( 
م��ع ب��رق��ان )ن��ق��ط��ت��ان( وف��ي 
املباراة الثانية يلتقي كاظمة 
)نقطتان( مع الشباب )دون 

نقاط(.
وي��ح��م��ل ل��ق��ب ال��ب��ط��ول��ة 
للخمس سنوات املاضية نادي 
الكويت الذي تزعم اللعبة ولم 
يتمكن أي فريق م��ن هزميته 
حيث ان تعود اخر خسارة له 
ببطوالت كرة اليد الى تاريخ 

16 مايو 2013.
وبدأت بطولة الدوري العام 
احمل��ل��ي ل��ك��رة ال��ي��د ف��ي موسم 
)1966 - 1967( وحقق لقبها 
ثمانية فرق من أصل 16 فريقا 
مسجا لدى االحت��اد الكويتي 

لكرة اليد.
وي��ت��ص��در ن���ادي الساملية 
ال��ف��رق احل��اص��ل��ة ع��ل��ى لقب 
البطولة ب11 مرة يليه النادي 
العربي ب10 مرات ثم الكويت 
)حامل اللقب( بسبع مرات ثم 
كاظمة بست مرات والقادسية 
والصليبيخات بخمس مرات 
ل��ك��ل منهما ف��ي ح��ني حصل 
الفحيحيل على اللقب أرب��ع 

مرات وخيطان مرتني.

العربي يواصل أداءه القوي ويتغلب على الفحيحيل في دوري كرة اليد

لقطة من املباراة

تصنيف الفيفا احملبط يقسم الشارع الرياضي حول أزمة اإليقاف

فريق عمل الهيئة للرد على 
املالحظات واالستفسارات 

للجهات اخلارجية أجنز 
260 معاملة

    صرح الدكتور جاسم محمد الهويدي نائب املدير العام للشئون 
املالية واإلدارية بالهيئة العامة للرياضة انه بناًء على قرار مجلس 
الوزراء رقم )910( لسنة 2006  واملتضمن تكليف السادة الوزراء 
بتشكيل جلنة دائمة في كافة الوزارات واالدارات احلكومية واجلهات 
ذات امليزانيات امللحقة يرأسها وكيل وزارة مساعد على االقل وذلك 
لدراسة ماحظات ديوان احملاسبة واالسباب التي ادت الى وقوع تلك 
املاحظات والعمل على تافيها ورفع تقارير نصف سنوية الى الوزير 

املختص.
    فقد صدر القرار اإلداري للهيئة العامة للرياضة بشهر 
اب��ري��ل ل��ع��ام 2015 متضمن تشكيل ف��ري��ق عمل ل��ل��رد على 
املاحظات واالستفسارات للجهات اخلارجية برئاستنا، وحيث 
ورد للفريق املعامات اخلاصة باالستفسارات واملاحظات 
للجهات اخلارجية ومنها )مجلس الوزراء، مجلس االمة وجلانه 
املختلفة، االسئلة البرملانية واالقتراحات برغبة املقدمة من 
اعضاء مجلس االم��ة، وزارة الدولة لشئون الشباب دي��وان 
احملاسبة، وزارة املالية، الفتوى والتشريع، وزارات الدولة 
املختلفة( مبا يتناسب مع االستفسار ال��وارد إلجناز الرد على 

تلك اجلهات اخلارجية.
    حيث ورد الى الفريق عدد )260( معاملة مختلفة من كافة 
اجلهات لاستفسارات واملاحظات اخلارجية حيث مت إجنازها 
جميعها منذ تشكيل الفريق حتى تاريخه بنسبة %100 من جميع 

االستفسارات الواردة للفريق.
    واختتم الهويدي بالتأكيد على أن الهيئة تعطي األولوية للرد 
على استفسارات وماحظات اجلهات الرقابية بشفافية ووضوح 
وذلك خال املواعيد احملددة لذلك دون تأخير وأشاد بدور أعضاء كافة 

الفريق على االعمال واجلهود املميزة.

األنصاري: الفرص متساوية 
بني اجلميع

قال محمد إسماعيل األنصاري، مدرب خيطان الكويتي، إن الفوز 
ال��ذي حققه الفريق على اليرموك، في اجلولة الرابعة من دوري 
الدرجة األول��ى، يعني أن فرص التأهل متساوية بني اجلميع، ومن 

الصعوبة مبكان حسم األمر، بعد مرور 4 جوالت فقط. 
وأوضح األنصاري، : : »استحق العبو خيطان الفوز، واستعادوا 
الثقة بالنفس، وه��و األم��ر ال��ذي سيكون له م���ردوًدا إيجابًيا، في 

اجلوالت املقبلة«.
وأشار إلى أن الفريق استأنف تدريباته، اليوم االثنني، استعدادا 
ملنافسات اجلولة اخلامسة، مؤكًدا ارتفاع الروح املعنوية لاعبني، 
الذين عقدوا العزم على مواصلة انتصاراتهم، للدخول بقوة في أجواء 

املنافسات.

العبكل: نتطلع ملصاحلة 
اجلماهير أمام الساملية

أكد مشعل العبكل، املنسق اإلعامي لفريق العربي، أهمية حتقيق 
نتيجة إيجابية في مواجهة الساملية، املقررة اخلميس املقبل، في 

اجلولة اخلامسة من منافسات الدوري الكويتي املمتاز.
ويحتل العربي، املركز قبل األخير بني أندية ال��دوري الكويتي، 

برصيد نقطتني بعد خوض 4 جوالت.
وقال العبكل: »هدفنا مصاحلة اجلماهير، التي تساند الفريق منذ 
بداية املوسم، الثقة كبيرة في اجلهازين الفني واإلداري والاعبني 

لتصحيح األوضاع اعتبارا من مباراة الساملية«.
وكشف العبكل، أن اجلهاز اإلداري يسعى لرفع الروح املعنوية 
لاعبني، بعد اخلسارة األخيرة من الكويت، فيما يكثف اجلهاز الفني 

من التدريبات، من أجل جتهيز العربي بالصورة املطلوبة.
وحت��دث العبكل، عن الغيابات امل��ؤث��رة لألخضر في مواجهة 
الساملية، حيث يعاني أحمد إبراهيم من إصابة في كاحل القدم، أما 
احل��ارس سعود اجلناعي مصاب بشرخ في القدم، ويباشر أحمد 

الصراف تدريباته العاجية في العيادة.
يذكر أن العربي يعول على مواجهة الساملية، لتكون بداية 
الفريق احلقيقية في املوسم احلالي، خاصة أن وضع األخضر ال 

يحتمل املزيد من اخلسائر.

الكشف عن تشكيل 
منتخبي الكويت للبراعم 
2004 و2005 مواليد 

قررت اللجنة الفنية باالحتاد الكويتي لكرة القدم استدعاء 
العبي املنتخب للبراعم مواليد 2004 و2005، حيث تدرب 
منتخب البراعم مواليد 2004 في الساعة اخلامسة من مساء 
اليوم االثنني. وتدرب منتخب البراعم مواليد 2005 في اخلامسة 
من مساء غٍد الثاثاء، وذلك على ملعب املرحوم عبدالرحمن البكر 

باحتاد الكرة.

2004 من الالعبني: ويتشكل منتخب مواليد 

تركي الشكي وصالح الشمري )التضامن(، وخالد السربل 
)اجل��ه��راء(، وخالد احلربي وعبدالعزيز الهزاع )الساملية(، 
وخالد الهاجري ومنير السبيعي )الشباب(، وحسني علي محمد 
علي وسعد عباس وعبدالرحمن اخلضر وعبدالرضا شهاب 
عبدالعزيز املطيري الكندري وعلي حسن داود ومحمد باقر 
ومكي  القاف )العربي(، وعبدالعزيز بن حجي وعذبي بن حجي 
ومحمد الصايغ ومبارك اخلالدي ومزيد املطيري  )القادسية( 
وجاسم القطامي وج��راح الهال وعبدالله العمران )كاظمة(، 
ومحمد الرحمة وب��در املنصور وعبدالوهاب الهندي، وعلي 
البلوشي وعمر املطر وياسر اشكناني وأحمد العجمي )الكويت(، 
وعبدالرحمن الرشيدي وفيصل العنزي وسلمان الظفيري 

وعبدالعزيز الشمري ومحمد سهيل )النصر(.

2005 من: فيما يتشكل منتخب مواليد 

جاسم فهد جاسم العنزي ويوسف العنزي )اجلهراء(، وفواز 
احلربي )الساملية(، ويوسف البلوشي وصالح الشمري وفواز 
املطيري )الشباب(، وأحمد  خورشيد وجاسم  شموه وحسني 
شهاب كنكوني وسعد القحطاني وطال املطرود وعبدالعزيز 
الظفيري وعبدالله عيسى وعبدالوهاب الدعيج ويوسف محسن 
وعبدالوهاب األقرع )العربي(، وتركي اليوسف وحمد القضيب 
ويوسف الشمري )القادسية(،  وإبراهيم الصليلي وراش��د 
بن علي ومحمد الرندي ومنتصر العبدالسام )كاظمة(، ثامر 
الصليلي  وحسن احلسيني وعبدالله اليعقوب وعمر املسيلم 
وعمران الكندري )الكويت( وعلي القطان )اليرموك(، وبندر 

نواف )النصر(.

فليطح يكرم »فرسان األحمدي«

   أشاد الدكتور حمود فليطح الشمري 
مدير عام الهيئة العامة للرياضة باإلنابة 
ب��اإلجن��ازات التي حققها أع��ض��اء ن��ادي 
فروسية االحمدي ومشاركاتهم  املميزة 
لرفع علم الكويت في مختلف امللتقيات 
مشيراً ال��ى ان الهيئة بذلت جهودا في 
الفترة املاضية لوضع رياضة الفروسية 
في املسار الصحيح ووفرت لها  األساس 
ال��ق��ان��ون��ي ال���ذي تنطلق م��ن��ه لتحقيق 

اإلجنازات.
  كما أكد فليطح ان الهيئة سوف تستمر 
في دع��م نشاط الفروسية أس��وة بكافة 
األلعاب الرياضية لتوفير البيئة املناسبة 

حملبي هذه الرياضة العريقة.
   ج���اء ذل���ك خ���ال اس��ت��ق��ب��ال فليطح 
أعضاء ن��ادي فروسية االحمدي مبكتبه 
بالهيئة بحضور سلطان السويري امني 
س��ر ال��ن��ادي وح��ض��ور ال��ف��ارس��ة فارعة 
الوقيان  والفرسان تركي العوني وفيصل 
العجمي  ومحمد حّماد الكفيف واملدرب 

محمد عبدالله العذاب
   وأش��اد الفرسان بالدعم واملساندة 
ال��ت��ي  قدمتها ل��ه��م الهيئة  واملتابعة 
امل��س��ت��م��رة م���ن ق��ب��ل ال���دك���ت���ور ح��م��ود 
ف��ل��ي��ط��ح مم���ا م��ك��ن��ه��م م���ن امل��ش��ارك��ة 
بطوالت شملت كل من ايطاليا واملانيا 

وسلوفاكيا واعدين بتحقيق املزيد من 
اإلجن����ازات ل��رف��ع اس��م ال��ك��وي��ت عالياً 
 ف��ي احمل��اف��ل ال��دول��ي��ة ف��ي مشاركاتهم 

املقبلة.
   وهنأ فليطح الفارسة الكويتية فارعة 
الوقيان حلصولها على نتائج متقدمة 
ف��ي ال��ب��ط��ول��ت��ني ال��دول��ي��ت��ني لفروسية 
القدرة والتحمل اللتني أقيمتا في إيطاليا 
وسلوفاكيا حيث منحها االحتاد الدولي 
ل��ل��ف��روس��ي��ة جن��م��ت��ني دول��ي��ت��ني ف��ي كل 
منهما. مما يعد اجن��ازا يسجل في سجل 
الفروسية الكويتية، ولرياضة املرأة في 

الكويت

لقطة جماعية
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