
عماد غازي

ع��ق��د م��ج��ل��س إدارة االحت���اد 
ال��ك��وي��ت��ي ل��ك��رة ال��ق��دم، م��ؤمت��را 
صحفيا ال��ث��اث��اء، مبقر االحت��اد، 
وذلك بحضور نائب رئيس االحتاد 
الشيخ فواز اجلراح وعضو مجلس 
إدارة االحتاد رئيس جلنة احلكام 
خ��ال��د ال��ش��م��ري، وع��ض��و مجلس 
إدارة االحت��اد نائب رئيس جلنة 
احلكام صبيح أبل، واألم��ن العام 
لاحتاد د. محمد خليل ورؤس��اء 

وأعضاء اللجان العاملة واحلكام. 
ووجه الشيخ فواز اجلراح في 
بداية املؤمتر الشكر إلى احلضور 
على تلبية الدعوة، ولكل من ساهم 
ف��ي ح��ل أزم��ة احل��ك��ام، م��ؤك��دا أنه 

ليس هناك غالب أو مغلوب.
وأش��ار اجل��راح إل��ى أن��ه يتعن 
على اجلميع التكاتف في الفترة 
املقبلة، حيث تقبل الكويت على 
مرحلة مهمة في النشاط الرياضي.

وش���دد اجل���راح على أن��ه على 
اجل��م��ي��ع ال��ع��م��ل س��وي��ا م��ن أج��ل 

االرتقاء بالرياضة الكويتية.

ومن جهته، أعرب خالد الشمري 
عن سعادته باخلطوة التي أقدم 
عليها احل��ك��ام املعتذرين الذين 
أثروا تغليب املصلحة العامة على 
املصلحة اخلاصة، لتنتهي األزمة 

متاما ومن ثم فتح صفحة جديدة.
وق���ال ال��ش��م��ري إن���ه يتشرف 
ب��رئ��اس��ة جلنة احل��ك��ام والعمل 
مع نخبة متميزة، مشيدا بجميع 

احلكام دون استثناء.
بدوره، ووجه صبيح أبل الشكر 
إلى رئيس ونائب رئيس وأعضاء 
االحت��اد على دعم اللجنة، والذي 

أسفر عن حل األزمة.
كما وج��ه احلكم ال��دول��ي على 
محمود الشكر إلى رئيس وأعضاء 
مجلس إدارة االحت���اد الكويتي 
وجلنة احلكام على تكليفه بتمثيل 
جميع احلكام في املؤمتر الصحفي، 
معربا عن أمنيته بالتوفيق للجميع 

في ظل مرحلة جديدة.
ث��م أق��ام مجلس إدارة االحت��اد 
الكويتي حفل عشاء على شرف 

جانب من املؤمتر الصحافياحلكام واحلضور.
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أمل�������ان�������ي�������ا ت���خ���ط���ف 
التعادل في الوقت 
فرنسا  م��ن  القاتل 
ف��������ي ق�����م�����ة ودي��������ة 

14مثيرة

سيحاول األهلي استغال تركيز 
الهال على نهائي دوري أبطال آسيا، 
لينفرد ب��ص��دارة دوري احملترفن 
السعودي لكرة ال��ق��دم، عندما يحل 
ضيفا على التعاون في بريدة، األحد 

املقبل.
ويتصدر األهلي الترتيب برصيد 
20 نقطة من 9 مباريات، متساويا 
م��ع ال��ه��ال ال���ذي لعب 8 م��ب��اري��ات، 
وستتأجل م��ب��ارات��ه ض��د الفيصلي 
ص��اح��ب امل��رك��ز ال��ث��ال��ث برصيد 16 
نقطة بسبب نهائي دوري األبطال أمام 

أوراوا ريدز الياباني.
ويدخل األهلي املباراة بعد تغييرات 
في إدارت��ه، عقب تكليف األمير تركي 
محمد العبد الله فيصل برئاسة النادي 
حتى نهاية املوسم، خلفا لألمير فهد 

بن خالد.
وقال نائب رئيس النادي في مجلس 
اإلدارة، طارق كيال: »كل األمور حتت 
السيطرة داخ��ل األهلي، والكل يريد 
ت��ق��دمي امل��س��اع��دة للطاقم التدريبي 

والاعبن«.
وأضاف في مقابلة إذاعية: »األهلي 
ميتلك كل مقومات حصد البطوالت.. 

ن��ري��د التركيز داخ���ل امللعب وليس 
خارجه«.

وح��ث كيال جماهير األه��ل��ي على 
مساندة الاعبن داخل امللعب.

ولم يخسر األهلي أمام التعاون في 
الدوري منذ 4 أعوام، وفي 7 مباريات 
خ��ال تلك الفترة انتصر 3 م��رات، 

وتعادال في
ويحتل ال��ت��ع��اون امل��رك��ز التاسع 

برصيد 11 نقطة.
وس��ت��ك��ون أب���رز م��واج��ه��ات ه��ذه 
اجل��ول��ة م��ن امل��ب��اري��ات، ب��ن االحت��اد 
والشباب غدا اجلمعة، ورغ��م املكانة 
الكبيرة للفريقن فإنهما يقدمان موسما 

متواضعا.
ويحتل االحت���اد امل��رك��ز 6 برصيد 
12 نقطة من 9 مباريات، فيما يقبع 
ال��ش��ب��اب ف��ي امل��رك��ز 11 ب�9 نقاط، 

وانتصر في مباراتن فقط هذا املوسم.
ولدى الشباب ثاني أسوأ دفاع هذا 
املوسم، إذ اهتزت شباكه 17 مرة في 
9 مباريات، ومنذ التعاقد مع املدرب 
بابلو كارينيو خلفا لسامي اجلابر 
تعادل الفريق 3 مرات، ومني بهزمية 

ثقيلة بنتيجة 5-2 أمام األهلي.

 األهلي عينه على صدارة الدوري السعودي في ظل غياب الهالل

العبو األهلي السعودي

»احتاد الكرة« يشكل جلنة 
التسويق برئاسة يوسف ماجد 

مت تشكيل جلنة التسويق باالحتاد الكويتي لكرة القدم، من 
يوسف عبدالله ماجد )رئيسا(، وأحمد خلف الهضيبان )نائبا 
للرئيس( وعبدالله اجليران ومشاري املعوشرجي وعبدالرحمن 

املخيزمي وأمين املطيري وسامي بويابس )أعضاء(.
وعقدت جلنة التسويق اجتماعها األول مساء الثاثاء مبقر 

االحتاد.
وشهد االجتماع اتخاذ قرارا بوضع الئحة خاصة باللجنة، 
مع مناقشة العديد من األمور منها خطة عمل املوسم الرياضي 

احلالي 2018-2017.

أبو احلسن أمينا للسر 
بالقادسية بعد إعفاء معرفي

عقد مجلس إدارة القادسية برئاسة الشيخ خالد الفهد اجتماعا 
في الثامنة من مساء الثاثاء مبقر النادي. 

وأعلن مجلس إدارة القادسية، أنه متت املوافقة على إعفاء رضا 
معرفي، من منصب أمانة السر العام بناء على طلبه، مع احتفاظه 

مبنصب عضوية مجلس اإلدارة 
وكلف مجلس اإلدارة حسن أبواحلسن لشغل منصب األمانة 
العامة باإلجماع، بشكل رسمي، حيث باشر املهمة باإلنابة منذ 

قرر معرفي االبتعاد عن املنصب ألسباب خاصة. 
وناقش مجلس اإلدارة ملف ك��رة ال��ق��دم، لوضع تصورات 
خاصة بتوفير أم��وال الصفقات التي سيدفعها في التعاقد مع 
الاعبن الذين سيتم التعاقد معهم في فترة االنتقاالت الشتوية 

املقبلة. 
واستقر األمر داخل مجلس اإلدارة على أن استمرار املدرب 
الكرواتي داليبور مرهون بالفوز بكأس ولي العهد، وهي البطولة 

التي يدشنها األصفر بلقاء الساملية، السبت املقبل.

.. وإدارة األصفر تتعرض 
لالنتقادات بسبب الثالثي 

الغاني واملشعان يرد
تعرضت إدارة نادي القادسية للعديد من االنتقادات بسبب 
إخضاع ثاثة العبن يحملون اجلنسية الغانية هم ستيفان 

كوادو، جيدون وجا، فليكس أدو للتجربة متهيدا للتعاقد معهم. 
االنتقادات جاءت من قبل اجلماهير العريقة للقلعة الصفراء 

وذلك عبر مواقع التواصل االجتماعي.
- ترى اجلماهير أن الاعبن من أصحاب املستويات املتدنية، 
مدللة على ذلك أنه ليس من املنطقي أن يقبل العبون محترفون 

بالتجربة في هذا التوقيت. 
- توقعت اجلماهير أن القيمة املالية لاعبن متدنية ايضا، 

والدليل جلب ثاثة العبن دفعة واحدة.
- رأت اجلماهير أن جتربة ثاثة محترفن في الوقت الراهن 
وقبل ساعات من انطاق بطولة كأس سمو ولي العهد، سيتسبب 
في فقدان الاعبن البرازيلين تركيزهما كونهما مهددين بفسخ 

تعاقدهما ورحيلهما عن الفريق. 
وتسببت االنتقادات في وضع اإلدارة حتت ضغوط هائلة، 
لذلك بث املوقع اإللكتروني للنادي تصريحات للمدرب املساعد 

محمد املشعان. 
 وق��ال املشعان في تصريحاته: »سيتم اختيار احملترفن 
األنسب للفريق خال فترة االنتقاالت الشتوية علما بأننا من 
خال اجلهاز الفني تابعنا بعناية جميع احملترفن الذين سيتم 
جتربتهم ميدانيا أو التعاقد معهم لفترة طويلة حسب احتياجاتنا 

ولن يكون االختيار عشوائيا على اإلطاق«.
ودشن الاعبون الثاثة تدريباتهم الثاثاء، ورفض اجلهازين 
الفني واإلداري التعقيب على مستواهم، بحجة أن احلديث عن هذا 

األمر سابق آلوانه متاما. 

إلغاء آسيوي للعقوبات العربية 
بحق الفيصلي األردني

أعلن االحت��اد األردن���ي الثاثاء أن االحت��اد اآلس��ي��وي ألغى 
التعميم قاريا، للعقوبات التي فرضها االحت��اد العربي بحق 
نادي الفيصلي على خلفية االشكاالت في مباراته ضد الترجي 
التونسي في نهائي البطولة العربية. وأورد االحت��اد األردني 
»قررت جلنة االستئناف في االحتاد اآلسيوي لكرة القدم إلغاء 
تعميم العقوبات املفروضة على العبي ومسؤولي نادي الفيصلي 

من قبل اللجنة االنضباطية في االحتاد العربي«.
وأوض��ح في بيان أن هذا االج��راء اتخذ »خال اجللسة التي 
عقدتها اللجنة االثنن 13 )نوفمبر( ومت فيها مناقشة اإلستئناف 
املقدم من االحت��اد األردن��ي والنادي الفيصلي حول العقوبات 
وق���رار تعميمها على اإلط���ار اآلس��ي��وي«، مضيفا أن »جلنة 
االستئناف ق��ررت إلغاء ق��رار جلنة االنضباط واالخ��اق لدى 

االحتاد اآلسيوي بتعميم العقوبات على النطاق اآلسيوي«.
ومبوجب ذلك، ستقتصر العقوبات على املسابقات العربية. 
ونشر االحتاد األردني على موقعه االلكتروني، الكتاب اآلسيوي 
بهذا الشأن. وكان االحتاد العربي فرض في  أغسطس، عقوبات 
على الفيصلي شملت غرامة مالية قدرها 200 ألف دوالر وإيقاف 
مسؤولن والعبن، على خلفية اشكاالت وتعدِّ على احلكم في 
املباراة التي فاز بها النادي التونسي 3-2 بعد التمديد، في نهائي 

البطولة التي أقيمت في القاهرة.

األهلي يستقر على إراحة 
الدوليني أمام اإلنتاج احلربي

استقرَّ حسام البدري، مدرب األهلي، على إراحة أغلب العبيه 
الدولين أمام اإلنتاج احلربي اليوم اخلميس في اجلولة التاسعة 

من الدوري املصري لكرة القدم.
وعاد العبو األهلي الدوليون، إلى تدريبات الفريق األحمر أمس 
األربعاء، وهم شريف إكرامي، وعبد الله السعيد، وأحمد فتحي، 
ورام��ي ربيعة، وسعد سمير، ومؤمن زكريا، بجانب اجلنوب 

إفريقي باكاماني ماتشامبي.
ويدرس البدري، عدم البدء باعبيه الدولين في لقاء اإلنتاج 
احلربي، عدا سعد سمير، في ظل إصابة محمد جنيب، ورامي 
ربيعة، بينما تبدو فرص مشاركة إكرامي، والسعيد، وفتحي، 

ومؤمن صعبة؛ لشعورهم باإلرهاق.

امليركاتو الشتوي 
يفتح أبوابه مبكرا 

في الكويت
ق��ب��ل ش��ه��ر ون��ص��ف م��ن م��وع��د ف��ت��ح ب��اب 
االنتقاالت الشتوية، بدأت األندية الكويتية 
في استقبال محترفن جدد، على أمل تعديل 
الصفوف، والدخول فيما تبقى من منافسات 

املوسم احلالي، على أفضل حال.
ك��ان ال���دور األول م��ن مسابقتي ال��دوري 
املمتاز، وال��درج��ة األول���ى، انتهى في 4 من 
نوفمبر اجلاري، على أن يبدأ الدور الثاني في 

18 يناير املقبل.
وستخوض األندية ال�15 )بالدوري املمتاز 
والدرجة األولى( منافسات كأس ولي العهد؛ 
اعتبارا من يوم اجلمعة، وحتى 13 يناير، 

موعد الدور قبل النهائي.
واستقبل القادسية، 4 محترفن من غانا، 
كما ينتظر عددا مماثا، لتجربتهم واختيار 
األفضل منهم، ما يعني أن استمرار احملترفن 
البرازيلين بالفريق، تياجو، وليما، باتوا في 

مهب الريح.
وُيولي القادسية، ملف احملترفن أهمية 
كبيرة، السيما وأنَّ رئيس النادي السابق 
فواز احلساوي، رصد ميزانية مفتوحة جللب 

محترفن مميزين.
وفي الفحيحيل، أعلن النادي رسميا خروج 
احملترف األردني منذر رجا، واإليفواري جاي 
تيبي، من حساباته، وهو ما يعني أنَّ النادي 

بصدد استقبال محترفن جدد.
وف��ي التضامن، يسير العمل على قدم 
وس���اق، بعد التعاقد م��ع امل���درب الصربي 
املخضرم رادي، من أجل استقدام محترفن 
إلنقاذ أبناء الفروانية من شبح الهبوط إلى 

دوري الدرجة الثانية.
وع��ل��ى ُخ��ط��ى ال��ق��ادس��ي��ة، والفحيحيل، 
وال��ت��ض��ام��ن، تسير أغ��ل��ب األن��دي��ة بالوقت 
احل��ال��ي؛ حيث ترصد ع��ددا م��ن احملترفن، 
على أمل التعاقد مع املناسب منهم، كا حسب 

اإلمكانات املالية املرصودة.
وتشترط األندية الكويتية، جتربة الاعبن 
على أرض الواقع، وهو ما يرفضه العديد من 
الوكاء، السيما وأنَّ األم��ر قد يكلفهم مبالغ 

طائلة من دون أي فائدة قد تعود عليهم.

منافسات قوية ببطولة »التطبيقي« لكرة السرعة للبنات
اخ��ت��ت��م��ت م���ؤخ���را م��ن��اف��س��ات 
بطولة ك��رة السرعة للبنات والتي 
استضافتها كلية البنات بالهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي حتت رعاية 
مدير الهيئة وجلنة ك��رة السرعة 

برئاسة يعقوب دشتي.
وحققت كل من دانة خالد وفاطمة 
شموه املركز االول فيما جاء في املركز 
الثاني كل من هديل النوري وفرح 
عبدالرضا، وحل ثالثا كل من نورا 

العازمي وبدور الشمار.
من جانبها اش���ادت د.ه��ن��اء العمار 
رئيس قسم النشاط الرياضي بعمادة 
شؤون الطلبة بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي باملستويات املميزة للمشاركات 
بالبطولة مؤكدة على استمرار قسم 
النشاط الرياضي في تنظيم الفعاليات 
النسائية خال الفترات املقبلة، السيما 

على مستوى كرة السرعة.
واشارت العمار الى التعاون املثمر 
بن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
وجلنة كرة السرعة برئاسة يعقوب 

دش��ت��ي م��ؤك��دة ع��ل��ى دع���م الهيئة 
لنشاط كرة السرعة في ظل االقبال 

واملستويات املميزة خال البطولة.
بدورها اش��ارت د.ان��وار النوري 
نائب رئيس جلنة كرة السرعة على 
م��س��اع��ي ك��ب��ي��رة يبذلها مسؤولي 

اللجنة خ��ال الفترة احلالية وذلك 
لتجهيز املنتخب ال��ك��وي��ت��ي لكرة 
السرعة للظهور بالشكل املطلوب 
ف��ي االس��ت��ح��ق��اق��ات املقبلة خاصة 
وان الباد ستستضيف العديد من 
البطوالت على مدار العام املقبل سواء 

احمللية او الدولية.
وشددت النوري على ان املستويات 
التي يقدمها الاعبون والاعبات في 
الفترات احلالية تبشر مبنتخب قوي 
ق���ادر ع��ل��ى امل��ن��اف��س��ة وال���وص���ول ال��ى 

منصات التتويج خال مشاركاته.

الساملية يواصل انتصاراته ويتغلب على الفحيحيل في دوري اليد
تغلب نادي الساملية الثاثاء على نظيره الفحيحيل بنتيجة 
)29 - 22( ضمن مباريات األسبوع السادس للدوري العام 
الكويتي لكرة اليد ال51 ليواصل )السماوي( انتصاراته في 

البطولة.
ومتكن العبو فريق الساملية بقيادة اخلبير مهدي القاف من 
تسيد اللقاء وحتقيق األفضلية وجنحوا في كبح جماح خصومهم 
والتعامل مع اندفاعهم ليحسم الفريق النتيجة لصاحله ويرفع 
رصيده الى 12 نقطة فيما جتمد رصيد الفحيحيل عند ثاث نقاط.

وفي مباراة سبقت هذه املباراة تغلب الكويت حامل اللقب على 
نظيره اجلهراء بنتيجة )42 - 22( ليرفع )االبيض( رصيده الي 
عشر نقاط من اربعة لقاءات ويبقى اجلهراء على رصيده السابق 
بنقطتن. وبدأت بطولة الدوري العام احمللي لكرة اليد في موسم 
)1966 - 1967( وحقق لقبها ثمانية فرق من أصل 16 فريقا 

مسجا لدى االحتاد الكويتي لكرة اليد.
ويتصدر ن��ادي الساملية الفرق احلاصلة على لقب البطولة 
ب11 مرة يليه النادي العربي ب10 م��رات ثم الكويت )حامل 
اللقب للمواسم اخلمسة املاضية( بسبع مرات ثم كاظمة بست 
مرات والقادسية والصليبيخات بخمس مرات لكل منهما في حن 

حصل الفحيحيل على اللقب أربع مرات وخيطان مرتن. 

ختام منافسات بطولة كرة السرعة في كلية البنات 
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بعد انتهاء »أزمة احلكام« خالل حفل عشاء ب�� »احتاد الكرة«
اجلراح: اجلميع يعمل من أجل  االرتقاء برياضة الكويت 

جانب من مباراة نادي الساملية ونظيره الفحيحيل


