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موقعة مهمة ملدرب االزرق نبيل معلول أمام العراق

»احلمرية« مسرحاً ملواجهة  األزرق والعراق اليوم

مبارك الخالدي

يلتقي منتخبنا الوطني 
اليوم  القدم مس����اء  لكرة 
منتخب العراق على ستاد 
الش����ارقة   »احلمرية« في 
باإلمارات في إطار معسكر 
االزرق استعدادا للمشاركة 
في نهائيات كأس آسيا املقرر 
انطالقها في اس����تراليا 9 
يناير 2015. وأوقعت القرعة 
منتخبن����ا ف����ي املجموعة 
االولى الى جوار منتخبات 
استراليا وكوريا اجلنوبية 
وعمان، ومن املقرر ان يغادر 
املنتخب معسكره االماراتي 
الى استراليا  غدا متوجها 
للدخول في معسكر يسبق 
البطولة ويلعب  انطالقة 
امام  خالله مباراة وحيدة 
املنتخب االماراتي 3 يناير 
املقب����ل.  ويترقب محبو 
االزرق ظهوره االول اليوم 
بقيادة املدرب التونسي نبيل 
معلول الذي تولى االدارة 
الفنية للمنتخب بعد اقالة 
املدرب البرازيلي جورفان 
الكبير  اثر االخفاق  فييرا 
للمنتخب في »خليجي 22« 

امام  التاريخية  وخسارته 
منتخب عمان 5-0، والتي 
س����بقها فوز على العراق 
بهدف دون رد حمل توقيع 
فه����د العن����زي. ولم يجر 
معلول تغييرا كبيرا على 
قائمة الالعبني املعدة سلفا 
لضيق الوقت لكنه استعاد 
خدمات ع����دد من الالعبني 
بن����اء على ق����رار اللجنة 
الفنية وهم احلارس خالد 
الرشيدي وفيصل العنزي 
وطالل الفاضل وعبدالرحمن 
باني وعامر املعتوق العائد 
من االصابة ومحمد فريح 
وعبداهلل البريكي، اضافة 
الى نواف اخلالدي وحميد 
القالف وسلمان عبدالغفور 
ابراهيم وحس����ني  وخالد 
فاضل ومس����اعد ندا وبدر 
املطوع وعبدالعزيز املشعان 
وفهد االنص����اري وخالد 
القحطان����ي وطالل العامر 
وفه����د عوض وس����لطان 
العن����زي وفيص����ل زايد 
وعلي مقصيد وعبدالعزيز 
السليمي ويوسف ناصر 
وفهد الهاجري  ولن تكون 
املهمة سهلة أمام معلول بعد 

استبعاد املهاجم عبدالهادي 
خميس لإلصابة واملوقف 
الغامض حول مش����اركة 
العن����زي واالصابة  فه����د 
الت����ي يعان����ي منه����ا بدر 
املط����وع والتي قد حترمه 

من املشاركة اليوم.
ويواجه معلول مشكلة 
في اختباره العراقي متمثلة 
في غياب العبي خط الدفاع 
الرتباطات متنوعة، فخالد 
ابراهيم يغي����ب لظروف 
الدراس����ة، ومس����اعد ندا 
وحسني فاضل مع فريقيهما 
العروبة السعودي والوحدة 
االماراتي. وتعتبر املباراة 
فرصة مؤاتية ملعلول لوضع 
ي����ده على جوان����ب القوة 
والضع����ف قبيل خوض 

االستحقاق اآلسيوي.
وف����ي املقابل، يخوض 
املنتخ����ب العراقي املباراة 
بح����ال ال تختل����ف كثيرا 
ع����ن األزرق وهي الظهور 
األول للعراقي����ني بقيادة 
امل����درب راضي شنيش����ل 
الذي تولى املهمة رس����ميا 
قبل أسبوعني خلفا للمدرب 

حكيم شاكر.

لقاء من مباراة الكويت واإلمارات

الكويت تفوز على اإلمارات في افتتاح »خليجي« سلة املعاقني
اس���تهل منتخ���ب كرة 
السلة للكراسي املتحركة 
للمعاقني مشواره في بطولة 
اخلليج السابعة للعبة التي 
انطلقت على صالة النادي 
الرياضي للمعاقني السبت 
املاضي مبش���اركة خمسة 
بالف���وز على  منتخب���ات 
نظي���ره اإلماراتي بنتيجة 

)54 - 52( نقطة.
وقدم العب���و منتخبنا 
أداء رفيعا هجوما ودفاعا 
س���عيا إلى احملافظة على 
لقب البطولة الذي احتكروه 
النسخ الست املاضية  في 
ليتمكنوا من إنهاء املباراة 
بفارق نقطتني أمام منتخب 
الذي يعد  القوي  اإلمارات 
واح���دا م���ن املنتخب���ات 
املرش���حة للمنافسة على 
اللقب إلى جانب املنتخبني 
الكويتي والسعودي. وفي 
مباراة أخرى، متكن املنتخب 
السعودي من حتقيق فوز 
مستحق على حساب منتخب 
البحرين بنتيجة )56 - 36( 
نقطة بعد أن تسيد املباراة 
منذ بدايتها وحتى نهايتها 
ليعلن املنتخب السعودي 
نفس���ه منافسا جديا على 
اللجنة  اللق���ب. وكان���ت 

املنظمة للبطولة أقامت حفال 
مبس���طا الفتتاح البطولة 
بحض���ور راعي���ة احلفل 
الفخرية  النادي  رئيس���ة 
العبداهلل  الشيخة شيخة 
ورئي���س وأعضاء اللجنة 
التنظيمي���ة لدول مجلس 
التعاون اخلليجي لرياضة 
املعاقني ورؤساء وأعضاء 
الوفود اخلليجية املشاركة 
ورئي���س وأعضاء اللجنة 
املنظمة للبطولة وعدد من 
أعضاء الن���ادي وعدد من 

اجلماهير احملبة لرياضة 
املعاقني. وأعربت الرئيسة 
الفخرية لن���ادي املعاقني 
العبداهلل  الشيخة شيخة 
عن سعادتها برعاية حفل 
انطالق البطولة والتي جتمع 
الشباب الرياضي اخلليجي 
في هذه اللعبة وسط أجواء 
تنافسية وأخوية، معتبرة 
أن جتمع شباب اخلليج على 
أرض الكويت هو »املكسب 
احلقيقي« بغض النظر عن 

الفائز في البطولة.

رئيس وأعضاء املكتب التنفيذي لالحتاد العربي للشرطة

»عمومية« االحتاد العربي للشرطة تنعقد اليوم
تعقد ف����ي قاعة البركة 
في فندق كراون بالزا في 
اليوم  التاس����عة صب����اح 
اجتم���اع����ات اجلمعي�����ة 
العمومية التاسعة والثالثني 
الرياضي  العربي  لالحتاد 
للشرطة برعاية وحضور 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ  الداخلية  ووزير 

محمد اخلالد.
وكان عق����د يوم أمس 
الس�������ادس  االجتم������اع 
والتسعني للمكتب التنفيذي 
لالحتاد برئاس����ة القطري 
إذ  العطية  العميد خال����د 
مت خ����الل االجتماع اتخاذ 
املهمة  الق����رارات  عدد من 
التي تصب ف����ي مصلحة 
الرياضة العربية الشرطية 
وسيتم اعتمادها في اجتماع 
اجلمعية العمومية اليوم.

 وعبر العطية عن خالص 
ش����كره وتقديره للشيخ 
محمد اخلالد على رعايته 

لهذه االجتماعات كما اشاد 
بدعمه ودعم وكيل وزارة 
الفريق سليمان  الداخلية 
الفه����د ألنش����طة االحتاد 
العربي، ووجه شكره الى 
الكويتي وجلميع  االحتاد 
القائمني عليه على مبادرة 
املناسبة  االستضافة لهذه 
العربية التي شهدت مشاركة 
وحضورا مميزا من جميع 

األعضاء.

من ناحيته، اكد رئيس 
وفد االحتاد اللبناني العقيد 
حسني خشفة أهمية هذه 
االجتماعات خصوصا في 
هذه الفترة التي متر بها األمة 
العربية في ظروف صعبة، 
الكويت على  وقال:»اشكر 
استضافة هذه االجتماعات.. 
فالكويت عودتنا دائما على 
مواقفها الطيبة في لم شمل 
الع����رب وهي س����باقة في 
احتضان هذه املناس����بات 
العربية س����واء الرياضية 

او غيرها«.
وأشار خش����فة إلى ان 
وفد بالده سيتقدم بطلب 
الستضافة بطولة نصف 
العام 2015  ف����ي  ماراثون 
والتي تنظمها قوى األمن 
الداخلي اللبناني س����نويا 
اذ يأمل القائمون في احتاد 
ف����ي تنظيمه حتت  بالده 
مظلة ورعاية مجلس وزراء 

الداخلية العرب.

برعاية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك 
الذي ناب عن سموه محافظ 
األحمدي الشيخ فواز اخلالد 
وبحضور جماهي���ر غفيرة 
م���ن محب���ي رياض���ة اآلباء 
واألجداد فاز الذلول النشمي 
حملمد مشرف العجمي بكأس 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
واملخصص لذلول جذاع قعود 
على مسافة 5 ك بعد منافسة 
الذل���ول صوغان  مثيرة مع 
ملشرف علي الذي احتل املركز 
الثاني وشاهني ملسفر مبخوت 
الذي جاء ف���ي املركز الثالث 
والذلول مط���رب لعلي مانع 
جاء في املركز الرابع والنمر 
خلميس ش���بيب في املركز 
السادس. وقام الشيخ فواز 
اخلالد بتسليم كأس سموه الى 

محمد مشرف العجمي.

حامد العمران 

أصدرت جلنة املس����ابقات 
باحتاد كرة اليد جدول مباريات 
دوري الدمج على أن يستأنف 
في 5 من يناير املقبل بانطالق 
مباريات األسبوع السابع حتى 
األسبوع العاشر الذي يختتم في 
11 فبراير املقبل الى جانب تسكني 
املباريات املؤجلة وتقام ما بني 
االسبوعني السابع والثامن، حيث 
ستلعب فرق الكويت والقرين 
والعربي والساملية مبارياتها 
املؤجلة في االس����ابيع االولى 
الفرق االربعة  التزام  بس����بب 

باملشاركات اخلارجية.
وسيشمل االسبوع السابع 
اقام����ة ثمان����ي مباريات حيث 
سيلتقي في اخلامس من يناير 
الشباب  القادس����ية مع  املقبل 
ويلتقي الس����املية مع الساحل 
ويلعب ف����ي املب����اراة الثالثة 
خيطان مع اجلهراء فيما يتقابل 
في اليوم الذي يليه الكويت مع 
اليرموك والفحيحيل مع برقان 
واخيرا العربي مع كاظمة وفي 
اليوم اخلتامي ملباريات االسبوع 
التضامن مع  السابع سيلتقي 
النصر والقرين مع الصليبخات. 
ذكر انه بعد انقضاء ستة اسابيع 
يتصدر القادسية جدول الترتيب 
برصي����د 12 نقط����ة من س����ت 
مباريات ويأت����ي كاظمة ثانيا 
برصيد 8 نقاط من ست مباريات 
ويتساوى مع البرتقالي بنفس 
الرصيد القرين والكويت ولكن 
من أربع مباريات ويتس����اوى 
الس����املية والعرب����ي باملركز 
اخلامس برصي����د 6 نقاط من 
ثالث مباريات وتتساوى فرق 
خيطان واجلهراء والفحيحيل 
برصيد 4 نقاط ويحل في املركز 
احلادي عش����ر فريقا الشباب 
والوافد اجلديد برقان برصيد 
3 نق����اط ثم يأتي الصليبخات 
برصيد نقطتني فيما يتساوى 
النص����ر مع الس����احل برصيد 
نقطة واحدة ويقبع التضامن 
في ذي����ل الترتيب دون رصيد 

من النقاط.

تتواصل االستعدادات اجلدية 
في احتاد الكرة اللعاب القوى 
النطالقة البطولة اخلليجية ال� 
26 للرجال والش����باب وال� 15 
للناش����ئني الختراق الضاحية 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 
التي تبدأ السبت املقبل مبشاركة 
90 العبا من أبطال اخلليج في 
هذا التخصص ميثلون منتخبات 
السعودية والبحرين واإلمارات 
وقطر وسلطنة عمان باالضافة 
الى الكويت. وذكر رئيس اللجنة 
املنظمة العليا للبطولة محمد 
سعيد خلفان امس ان البطولة 
ستقام برعاية أمني السر العام 
لنادي الصيد والفروسية الشيخ 
صباح فهد الناصر، مثمنا دعمه 
ودعم النادي في اعداد مضمار 
خاص مطابق للمعايير الدولية 
إلقامة السباقات.  وأشار الى ان 
البطولة ستشهد على هامشها 
عقد سلس����لة من االجتماعات 
الفنية  اللجنة  وهي اجتم����اع 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 
واالجتماع الفني للبطولة إضافة 
اجتماع للجنة التنظيمية لدول 
التع����اون، معربا عن  مجلس 
أمل����ه في أن يس����فر االجتماع 
عن قرارات تس����هم في ارتقاء 
هذه الرياضة وتطويرها على 
الدول اخلليجية،  مستوى كل 
موضحا، ان منتخبنا الوطني 
يشارك في البطولة ب� 18 العبا 

جلميع الفئات.

النشمي بطل كأس 
رئيس الوزراء للهجن

5 يناير املقبل 
استئناف »دمج اليد«

االستعدادات 
تتواصل الستضافة  
البطولة اخلليجية 

الختراق الضاحية

سمو  ولي العهد 
يشمل برعايته 
وحضوره حفل 

تكرمي العبي 
املنتخبات واألندية 

اليوم
يشمل س���مو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد � حفظ���ه اهلل، برعايته وحضوره 
حفل تك���رمي العبي املنتخب���ات الوطنية 
واألندية الرياضية احلاصلني على مراكز 

متقدمة في كافة البطوالت وذلك عن املوسم 
الرياض���ي )2012-2013/ 2013-2014( في 
الساعة العاش���رة والنصف صباح اليوم 

في فندق اجلميرا.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

العراقالكويت  
6 : 15

سبـورت

»الهيئة« تكرّم الرياضيني املتميزين اليوم

»عمومية غير عادية« الحتاد اليد
 في 6 يناير املقبل

حتت رعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، تقيم الهيئة العامة للشباب والرياضة 
في العاش���رة والنصف من صباح اليوم حفل 
تكرمي الرياضيني املتميزيني للموسمني احلالي 
واملاضي وذلك في فندق اجلميرا في املس���يلة، 
وهو احلفل السنوي الذي تقيمه الهيئة العامة 
للشباب والرياضة، ويشمل التكرمي 1214 رياضيا 
ورياضية من العبي املنتخبات الوطنية واألندية 
الذين حققوا االجنازات اخلارجية خالل املوسمني 

املاضيني.
 كما سيشمل احلفل تكرمي ذوي االحتياجات 
اخلاصة واملعاقني والقيادات الرياضية واإلعالمية، 
وم���ن ضمن املكرمني ايض���ا اصحاب املناصب 
الشبابية والرياضية والدولية من الهيئة العامة 

للشباب والرياضة.
 ويحضر احلفل وزير االعالم ووزير الدولة 
لشؤون الشباب الشيخ سلمان احلمود ورئيس 
مجلس االدارة املدير العام للهيئة العامة للشباب 
والرياضة الشيخ احمد املنصور ونائب املدير 
العام لش���ؤون الرياضة احمد خزعل وقيادات 

الهيئة
ويبلغ عدد الهيئات الرياضية التي س���يتم 
تكرميها 41 هيئة وهي: اللجنة االوملبية الكويتية 
واحتادات القدم والطائرة واليد والسلة والطاولة 

واالسكواش والتنس والسباحة واجلمباز والعاب 
القوى واجلودو والتايكواندو واملالكمة ورفع 
الكويتي  االثقال واملبارزة والكراتيه واالحتاد 
للرياضة النسائية واالندية: الكويت والقادسية 
والعربي وكاظمة واليرموك والتضامن والنصر 
والساملية والشباب والقرين واجلهراء واللجنة 
االوملبية ودورة ألعاب اينشيون ونادي سلوى 
الصباح ونادي سباق الهجن ونادي باسل الصباح 
لسباق الس���يارات والدراجات النارية ونادي 
البولينغ والنادي الكويتي الرياضي للمعاقني 
والنادي الكويتي للسيارات والدراجات النارية 
والنادي الكويتي الرياضي للصم والنادي البحري 

الرياضي ونادي الرماية ونادي الفتاة.
ويبلغ عدد الالعبني املكرمني ملوسم 2013-2012، 
529 العبا والعبة مببلغ اجمالي 788.485.922 
دينارا وعدد الالعبني املكرمني ملوس���م 2013-

2014، 685 مببلغ اجمالي 1.182.275.350 دينارا 
وعدد املكرمني ملوسم 2014-2015 بلغ 38 مببلغ 
اجمالي 136.309 دنانير، وعدد 5 من املكرمني من 
اصحاب املناصب الشبابية والرياضية والدولية 
من الهيئة العامة للشباب والرياضة وعدد 7 من 
املكرمني من القيادات الرياضية واالعالمية وعدد 
36 من املكرمني لبعض املوظفني املتميزين من 

شاغلي وظيفة رئيس قسم فأدنى.

أعلن احت���اد كرة اليد موعد عقد اجلمعية 
العمومية »غير العادية« لالحتاد في السادس 
من شهر يناير املقبل، وذلك لالطالع على النظام 
االساسي اجلديد الذي مت ارساله من قبل االحتاد 
الدولي لكرة اليد بعد اجراء التعديالت الالزمة 
عليه بناء على اقتراحات االندية في اجلمعة 
العمومية املاضية، ومن ثم إرساله إلى الهيئة 
العامة للش���باب والرياض���ة للموافقة عليه، 
ونش���ره في اجلريدة الرسمية حتى يتسنى 
لالحتاد الدعوة إلجراء انتخابات مجلس إدارة 
جديد لالحتاد. وكان االحتاد عقد اجتماع جمعية 
عمومية غير عادية في 30 أكتوبر املاضي، إلجراء 
بعض التعديالت على النظام االساسي اجلديد 

الذي اعتمد من قبل الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة في وقت س���ابق، حيث اعاد العمل 

بالنظام االساسي القدمي.
ورفع عدد أعضاء مجلس اإلدارة من 11 إلى 
12 عضوا على أن يكون للرئيس نائب واحد 
فقط مع اإلبقاء على جميع املناصب التنفيذية 

كما هي في السابق.
وعقب االجتماع أرس���ل احت���اد اليد هذه 
املقترحات لالحتاد الدول���ي الذي قام بدوره 
بدراس���تها واعتمادها مبا يتماشى مع اساس 
ولوائ���ح االحتاد الدولي ثم ارس���اله لالحتاد 
الكويتي الستكمال باقي االجراءات حتى يتسنى 

له الدعوة لالنتخابات.

عضوا وستة اعضاء من اصحاب 
االختصاص واخلبرة القانونية 
والفنية يصدر بتعيينهم قرار 
م���ن رئيس مجل���س االدارة 
املدير العام بناء على موافقة 

املجلس.
كما تضمنت الالئحة جدوال 
باأللعاب الرياضية التي شملتها 

رسمياً.. إقرار الالئحة التنفيذية لالحتراف اجلزئي

الالئحة محدد اس���م كل لعبة 
منها عدد الالعبني املس���موح 
بشمولهم بنظام االحتراف كما 
افردت الالئحة جدوال باملخالفات 
والعقوبات ومنوذج العقد بني 
الالعب والنادي، باإلضافة الى 
راتب شهري يتراوح بني 300 

و600 دينار.

نشرت جريدة كويت اليوم 
الرس���مية في عددها الصادر 
امس القرار 713 لس���نة 2014 
بشأن اصدار الالئحة التنفيذية 
لتنظيم االحتراف اجلزئي في 
املجال الرياضي، واملعتمدة من 
مجل���س ادارة الهيئة العامة 
للشباب والرياضة في اجتماعه 

املنعقد في 25 يونيو 2014.
وتضمنت الالئحة 26 مادة 
ف���ي مقدمتها تعريف قانوني 
لالحتراف اجلزئي بأنه: »هو 
الذي يعطي فيه الالعب جزءا 
من وقته من اجل اللعبة ومينح 
خاللها مكافأة شهرية حتددها 
جلنة االحتراف سنويا وفق 
تصني���ف الالعب���ني املقترح 
من جلنة االحتراف واعتماد 
ذلك من املجلس«، كما اشارت 
الى عق���د االحتراف  الالئحة 
وهو عقد محدد املدة يخضع 
ألح���كام القان���ون رقم 49-
العالقة  2005 والذي ينظ���م 
الن���ادي والالع���ب. كما  بني 
عرف���ت الالئحة اعضاء جلنة 
االحتراف الرياضي على نحو 
محدد وهم نائب املدير العام 
لشؤون الرياضة رئيسا ومدير 
ادارة شؤون الهيئات الرياضية 
عضوا ورئيس القسم املختص 

51 جواداً وفرساً باالجتماع التاسع للصيد
يشهد مضمار سباق اخليل بنادي الصيد 
والفروسية في الثالثة من بعد عصر اليوم 
االجتماع التاسع لسباق اخليل الذي قيد فيه 
51 جوادا وفرسا بعد إلغاء الشوط الثالث 
املخصص جلياد الدرجة الثانية لعدم اكتمال 
النصاب وهو خمسة جياد ويتنافس عشرة 
جياد من املبتدئات على مسافة 1600م من 

أج��ل الفوز بالكأس املقدمة من الش��ركة 
الوطنية للميادين.

وأعرب الش��يخ ض��اري الفهد رئيس 
نادي الصيد والفروسية عن سعادته بنجاح 
الس��باقات لهذا املوس��م وتطبيق اللوائح 
على اجلميع مشيدا بجهود اللجان العاملة 

ومساهمتها في اجناح السباقات.
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