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حسني مقصيد

ممثلو األندية خالل االجتماع

الشيخ طالل الفهد يتسلم درعا تذكارية من عادل محمود وخالد بن الوليد

فالح الزعبي تألق أمام كاظمة

 )عادل يعقوب(العب القادسية عبداهلل الصراف يسجل في سلة اجلهراء

الفهد استقبل رابطة أبناء النوبة

العربي يصحح أوضاعه ويفوز على التضامن

االتحاد يوافق على المشاركة في كأس العرب

النصر يهزم كاظمة بجدارة في »اليد«

الكويت تستضيف اجتماعات »دولي الشرطة« 
تستضيف الكويت اجتماعات املكتب التنفيذي 
لالحتاد الدولي للشرطة التي تعقد خالل الفترة 
من 10 إلى 13 اجلاري برئاس���ة الفريق الش���يخ 
أحمد النواف رئيس االحتادين الدولي والكويتي 
للشرطة وحضور أعضاء املكتب التنفيذي لالحتاد 

الدولي.
ومن املقرر أن يتطرق األعضاء في أول اجتماع 
للمكت���ب التنفيذي في الع���ام اجلديد إلى خطة 
النشاط الرياضي وبرنامج املسابقات والبطوالت 
املقرر إقامتها خالل املوس���م في األلعاب الفردية 

واجلماعية بحيث ال تتعارض مواعيد إقامتها مع 
بطوالت االحتادات األوروبية والعربية باإلضافة 
إلى تفعي���ل التواصل وزيادة قن���وات االتصال 
والتنسيق والتعاون بني الدول األعضاء في االحتاد 

الدولي.
ويأتي هذا االجتماع بعد آخر اجتماع للجمعية 
العمومي���ة لالحتاد الدولي الذي عقد في الكويت 
العام املاضي وبعد أن حظي الفريق الشيخ أحمد 
النواف بتأييد دولي وعربي من كل أعضاء اجلمعية 

العمومية وانتخب رئيسا لالحتاد.

قرر مجلس إدارة احتاد كرة القدم املوافقة على 
املشاركة في بطوالت االحتاد العربي لكرة القدم 
وهي بطولة كأس العرب التاسعة للمنتخبات 
وبطولة العرب مواليد 93 ومواليد 96 ودوري 
ابطال العرب لألندية 2011. كما قرر تسمية عضو 
مجلس اإلدارة السيد مانع احليان حلضور قرعة 
بطولتي كأس العرب للمنتخبات وبطولة العرب 
مواليد 93 التي ستقام في الرياض 31 اجلاري، 
كما تقرر املوافقة على املشاركة في بطولة كأس 
العالم للصاالت املغلقة التي ستقام في سلطنة 
عم���ان خالل الفترة من 26فبراير الى 4 مارس 
املقبلني، باإلضافة إلى املوافقة على املشاركة في 
البطولة اآلسيوية حتت 16 سنة خالل الفترة 

من 10 الى 25 سبتمبر املقبل.
م���ن جانب آخر قرر مجلس اإلدارة املوافقة 
على تشكيل جلنتي التسويق واإلعالم وجلنة 

دوري احملترفني وترخيص األندية.
من جانب آخر استقبل رئيس االحتاد الشيخ 
طالل الفهد اللجنة العامة لرابطة ابناء النوبة 
في الكويت وذل���ك لتهنئته بحصول املنتخب 
الوطني على بطولة اخلليج ال� 20 والتي اقيمت 
مؤخرا في اليمن والتي حملت اسم الشهيد فهد 
االحمد وفي نهاية اللقاء قدم رئيس الرابطة عادل 
محمود وخالد بن الوليد رمضان درعا تذكارية 
الى الفهد متمنني دوام التوفيق للمنتخب الوطني 

في البطوالت القادمة.

حامد العمران
صحح العرب����ي من أوضاعه 
وتغلب على التضامن 30-23 في 
اللقاء الذي جرى امس االول على 
صالة الشهيد فهد األحمد في الدعية 
ضمن منافسات االسبوع الثالث 
ل����دوري الدمج لكرة اليد. وبذلك 
رفع األخضر رصيده الى 4 نقاط 
فيما بقي التضامن في املركز األخير 

دون رصيد من النقاط. 
وف����ي لقاء اخر واصل النصر 
صحوته وحقق فوزا مس����تحقا 
على كاظمة 32-28 )16-11( ليرفع 
العنابي رصيده الى 4 نقاط فيما 
بقي البرتقالي على رصيده السابق 
)نقطتني(. وكان العنابي في قمة 
حضوره من بداية الشوط االول 
وبرز العب اخلط اخللفي فيصل 
واصل من خالل تصويباته القوية 
التي أحرج����ت الدفاع الكظماوي 
واحلارس ناصر الش����طي وأدى 
الباك األمين نواف الشمري دوره 
على أكمل وجه، ولعب خالد حسني 
بديال عن مناور دهش وكان جيدا 
من خالل تطبيق اجلانب الفني، 
كما جنح اجلن����اح األمين متعب 
املطيري في تنفيذ الهجوم املرتد، 
وكان العب الدائرة فالح الزعبي 
جنما على الدائرة الى جانب جناح 
احلارس بحر االبراهيم في الذود 
عن مرمى العنابي وهذا ما جعل 
النصر ينهي الشوط األول بفارق 

مريح.

ما أوج����د نوعا من االرتياح عند 
النصر ليش����رك امل����درب بعض 
عناصر الصف الثاني. ادار اللقاء 
بكفاءة الدوليان جاس����م سويلم 

واحمد املطوع. 
وفي اللق����اء الذي جرى امس 
فاز الساملية على اليرموك 25-32 
)10-10( وانفرد السماوي بالصدارة 
مؤقتا برصيد 6 نقاط، فيما تضاءل 
أمل اليرموك في املنافسة على احد 
املقاعد الستة املؤهلة إلى الدوري 
املمتاز بعد خسارته الثالثة على 

التوالي ليبقى دون رصيد.
أدار اللق����اء الدولي����ان فوزي 

ابراهيم وعلي عبداحلسني.
وتقام اليوم مباراتان في ختام 
مباريات االس����بوع حيث يلتقي 
الفحيحيل )نقطتان( مع خيطان 
في اخلامسة مس����اء فيما يلتقي 
الشباب )4 نقاط( مع الصليبخات 

)نقطة( في السادسة والنصف.

واجتهد العبو البرتقالي وفق 
إمكانياتهم ولكن دفاع النصر عرف 
كيف يتعامل مع العب اخلط اخللفي 
يوسف حيدر الذي تأثر بتركيز 
الدفاع ناحيته ولكن في الساعد 
األمين تألق يعقوب األمير وكان 
جريئا من خ����الل دخوله القوي 
ال����ى جانب اجتهاد  والتصويب 
الناشئ الواعد محمد جواد ومتكن 
من االختراق ولك����ن في النهاية 
تفوقت خبرة العنابي على حيوية 

الشباب عند البرتقالي.
وف����ي الش����وط الثاني وصل 
الفارق الى 7 أهداف ليريح مدرب 
العنابي فيصل واصل وهذا ما اثر 
سلبا على الفريق ليقلص العبو 
البرتقالي الفارق الى 3 اهداف ولكن 
استعاد اجلهاز الفني للعنابي وعيه 
ليعيد واصل الى امللعب وتعود 
اخلطورة الهجومية ليتسع الفارق 
من جديد ويصل ال����ى 9 اهداف 

الجاراهلل: هناك تجاوب من الجميع لتفعيل االتفاق

األندية تصدر ميثاق شرف ضد ظاهرة هروب الالعبين 
عقد رؤس���اء االندية ال� 14 
اجتماعا اول من أمس في فندق 
كراون بالزا ملناقش���ة قضية 
الدول  ال���ى  الالعبني  انتق���ال 
املج���اورة لالحتراف، وخلص 
االجتماع الى ان هذه الظاهرة 
تش���كل ضررا على عدد كبير 
من االندية ويستفيد منها قلة، 
الوقوف  وقد رأى املجتمعون 
الظاه���رة بالرجوع  أمام هذه 
ال���ى تفعيل القان���ون رقم 49 
الثالثة  لسنة 2005 في مادته 
التي تنص على »يصدر رئيس 
مجل���س ادارة الهيئ���ة العامة 
للشباب والرياضة – املدير العام 
– الالئح���ة اخلاصة بانتقاالت 
الالعبني بناء على اقتراح االحتاد 
الرياضي وموافقة مجلس ادارة 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
وتتضمن تلك الالئحة شروط 
وقواعد انتقاالت الالعبني واملدد 
التي يحق لالعب االنتقال من 
ناديه واحلقوق املالية املترتبة 
عل���ى االنتقال س���واء لناديه 

االصلي أو الالعب«.
كما رأى املجتمعون أن يكون 
هناك ميثاق شرف بني االندية 
املجتمعة بعدم استقبال أي من 
الالعبني من االندية بالتدريب 
أو املش���اركة اال بعد أن يكون 
هناك اتفاق مع النادي اخلاص 
بالالعب، وقرر اجلميع ضرورة 
االلتزام بذلك ومن يخالف هذا 
االتف���اق يصبح لالندية احلق 
في اتخاذ ما ت���راه مع النادي 
الذي يخالف ميثاق الشرف الذي 

الرياضي واالحتراف واعتمادها 
رسميا وتفعيل القانون رقم 49 
لسنة 2005 في مادته الثالثة، 
ومتن���ى م���ن االندية س���رعة 
التوقيع على هذا امليثاق الذي 
مت ارس���ال نسخة منه جلميع 
االندية لالط���الع وابداء الرأي 

عليه.

كاظمة، حمد العنزي أمني سر 
الفحيحيل، صالح العتيبي أمني 
سر الشباب، خالد رابح رئيس 
التضامن، سعد العنزي أمني سر 
الصليبخات، فالح غامن رئيس 
النصر، حامد الوسمي أمني سر 
الساملية، احمد اجلاركي أمني سر 
اليرموك، منير العتيبي رئيس 

خيطان.
من جانبه قال رئيس مجلس 
ادارة اجلهراء خالد اجلاراهلل اننا 
ملسنا جتاوبا من جميع االندية 
لتفعي���ل صياغة اتفاق ميثاق 
ش���رف، النهاء ملف »الظاهرة 
اجلديدة« على الرياضة الكويتية 
وحلني االنتهاء من قوانني التفرغ 

مت االتفاق عليه، ومثل االندية 
في االجتم���اع: خالد اجلاراهلل 
رئيس اجله���راء، عادل خليفة 
عضو مجل���س ادارة العربي، 
وليد الراشد أمني سر الكويت، 
رضا معرفي أمني سر القادسية، 
جابر املري أمني سر الساحل، 
حس���ني بوس���كندر أمني سر 

جترى في اخلامسة والنصف مساء االحد املقبل مبقر احتاد كرة 
القدم بالعديلية مراسم سحب قرعة مسابقتي كأس صاحب السمو 
األمير وكأس سمو ولي العهد، وخاطب االحتاد األندية لتسمية مندوبيها 

حلضور إجراءات سحب القرعة في املوعد واملكان احملددين.

قررت جلنة املسابقات باحتاد الكرة تقدمي موعد مباراتي نصف 
نهائي كأس االحت���اد املقررتني غدا حيث يلعب الكويت امام النصر 
على س���تاد محمد احلمد والقادسية امام التضامن على ستاد نادي 
الكويت لتقام 4:15 عصرا بدال من 5:50 مساء التاحة الفرصة لالعبني 

واالداريني ملتابعة افتتاح بطولة كأس آسيا بقطر.

تصدر القادسية جدول الترتيب لفئة العمومي ضمن منافسات اليوم 
الثاني للبطولة التمهيدية أللعاب القوى لفئتي العمومي والناشئني 
برصيد 89 نقطة. وحل ثانيا الساحل ب� 74 نقطة فيما جاء التضامن 

في املركز الثالث ب� 70 نقطة وحل كاظمة رابعا برصيد 70 نقطة.
 وفي منافسات الناش���ئني جاء الساملية في املركز األول برصيد 
112 نقطة تشارك فريقا كاظمة والفحيحيل املركز الثاني ب� 56 نقطة 

تالهما في املركز الثالث القادسية برصيد 49 نقطة.

 ارسلت الهيئة العامة للشباب والرياضة تعميما لألندية بشأن 
التزام هذه االندية التي يتم فيها تطبيق االحتراف اجلزئي باستخدام 
البصمة االلكترونية الثبات حضور وانصراف الالعبني احملترفني بدال 
من كشوفات احلضور واالنصراف حتى يتحقق الهدف الذي تسعى 
له الهيئة وهو التأكد من صرف رواتب االحتراف لالعبني املستحقني 
لها فعليا لضمان حضور وانصراف الالعب للنادي، وسرعة صرف 

الرواتب املستحقة لهم دون تأخير.

يحيى حميدان
 ضم نادي القادس���ية رس���ميا احملترف األميركي دميتريك شاو 
لتدعيم صفوف فريق كرة الس���لة في مباريات الدوري املمتاز الذي 
يطمح األصفر من خالله الى احملافظة على اللقب للمرة اخلامس���ة 

على التوالي وال� 21 في تاريخه.
 ويصل دميتريك ش���او الى البالد بعد غد السبت للمشاركة في 
تدريبات األصفر رس���ميا لتجربته متهيدا لتس���جيله في كشوفات 
الفريق في احتاد اللعبة، ليكون احملترف الثالث الى جانب مواطنيه 
مايكل كريستنسن وجويل بوكس، األمر الذي يحتم على ادارة الفريق 
االس���تغناء عن أحد احملترفني في حال نال دميتريك اعجاب مدرب 

األصفر املقدوني جوردانكو ديڤيدنكوف.
وس���بق لدميتريك شاو )33 عاما( الذي يلعب في مركزي صانع 
األلعاب واألطراف أن لعب مع هوبس اللبناني واجلالء الس���وري، 
ويتميز مبهارة فائقة في تسجيل النقاط خاصة من خارج القوس.

الى ذلك، سيفتقد األصفر خدمات أحمد سعود ملدة 3 أسابيع بعد 
أن اكتشف األطباء وجود قطع في أربطة القدم، ما يحتم ابتعاده عن 

مباريات الفريق في الدور األول للدوري املمتاز.

تغل���ب التضام���ن عل���ى الس���املية 84-75 بعد مب���اراة قوية
جمعتهما أمس األول على صال���ة نادي الصليبخات في انطالق 
منافسات دوري الدرجة األولى لكرة السلة. وفي بقية اللقاءات، فاز 
النصر على الش���باب 83-54، واليرموك على الصليبخات 52-86. 
وافتتحت الفرق الفائزة رصيدها من النقاط بنقطتني، فيما حصلت 

الفرق املهزومة على نقطة واحدة.

اتحاد اإلسكواش يخاطب التضامن لترشيح بديل

قبول استقالة الدويلة.. ومقصيد يجتمع مع األندية

القادسية يهزم الجهراء بسهولة في »ممتاز السلة«

يحيى حميدان
تخطى القادسية عقبة اجلهراء 82-75 بعد مباراة 
سهلة جمعتهما أمس في صالة يوسف الشاهني في 
انطالق مباريات الدوري املمتاز لكرة السلة. وحصل 
األصفر عل����ى أول نقطتني، فيما نال اجلهراء نقطة 
واحدة. ومتكن القادس����ية من فرض أس����لوبه على 
خصمه بفضل األداء اجلي����د من العبيه خاصة في 
النواحي الدفاعية، وتألق من األصفر في الربع األول 
عبدالعزيز احلميدي بعد ان سجل 16 نقطة مبفرده 
بخالف تألقه في األدوار الدفاعية مما اعطى فريقه 
األفضلية عند نهاية الربع 25-14. وواصل األصفر 
أفضليته في الربع الثاني الذي انتهى بنتيجة 33-51 
رغم احملاوالت اجلهراوية املتواصلة لتعديل النتيجة. 
واس����تمر التفوق القدساوي في الربع الثالث ايضا 

الذي مال األداء فيه لالصفر أكثر لينتهي الربع لصالح 
القادسية بنتيجة 66-49. وحاول اجلهراء تعديل 
النتيجة إال ان محاوالته باءت بالفشل بسبب غياب 
بعض الالعبني عن أجواء املباراة واكتفائهم بسجل 
نقاط ضعيف رغم فرصهم أغلب فترات املباراة ليخرج 
األصفر منتصرا. وكان احلميدي األبرز في التسجيل 
لصالح القادسية بتسجيله 25 نقطة، وأضاف عبداهلل 
الصراف 19 نقطة واألميركي جويل بوكس 12 نقطة 
وعبداهلل املطيري 11 نقطة ومحمد ساملني 6 نقاط. 
وعلى اجلانب اآلخر، تخطى العبان فقط من اجلهراء 
حاجز ال� 10 نقاط وهما األميركي ديريك ترافر )26 
نقطة( وعبدالعزيز ضاري )13 نقطة(، في حني سجل 
نايف الصندلي 9 نقاط. أدار املباراة احلكام عبداهلل 

السبتي وسالم الهزاع وعابر العابر

شهرين باستقالته ولم يترشح 
بديل عنه.

ق���د  وكان مجل���س اإلدارة 
ناقش في االجتم���اع االقتراح 
املقدم من رئيس مجلس اإلدارة 
حس���ني مقصيد بشأن تشكيل 
جلنة من أعضاء املجلس تكون 
مهمتها االجتم���اع مع مجالس 
إدارات أندية الساحل واجلهراء 
والفحيحيل والصليبخات حلثهم 
عل���ى االنضمام إلى االحتاد من 
أجل توسيع قاعدة املشاركة في 
اللعبة، وقد أيد املجلس الفكرة 
املقترحة، وقرر تشكيل جلنة من 
رئيس االحتاد حس���ني مقصيد 
ونائبه عبدالعزيز العوضي وأمني 

السر يوسف اشكناني.

االسكواش قد وصل إلى سبعة 
فقط بع���د أن تقدم ممثل نادي 
الكويت نبيل اجلريس���ي قبل 

حامد العمران
واف���ق مجل���س إدارة احتاد 
االسكواش في اجتماعه األخير 
على استقالة عضو مجلس اإلدارة 
ج���اس��م الدويلة الذي تقدم بها 
منذ فترة، وق���د ناقش مجلس 
اإلدارة االستقالة مع الدويلة الذي 
أصر علي��ه���ا لظروفه اخلاصة 
وطالب األعض���اء بعرضها في 
اجتماع املجلس واملواف���قة عليها، 
وبن��اء على إصرار الدويلة وافق 

املجلس وقبل االستقالة.
وق���رر املجلس ن���زوال على 
أحكام الئحة النظام األساس���ي 
مخاطب���ة التضامن لترش���يح 
بديل عن الدويلة. وبذلك يكون 
عدد أعضاء مجلس إدارة احتاد 

قرعة كأسي األمير وولي العهد األحد

تقديم موعد نصف نهائي كأس االتحاد

القادسية يتصدر تمهيدية القوى

نظام البصمة في األندية

»سلة األصفر« يضم ديمتريك شو

التضامن يهزم السالمية في »أولى السلة«

المذن لخيطان وعباس للصليبخات
واف���ق نادي الكويت على إع���ارة العب الدائرة فهد 
املذن لنادي خيطان ملدة موسم واحد وقد انتهى خيطان 
من تسجيل الالعب في كشوفه، ومن احملتمل مشاركة 
املذن اليوم مع فريقه اجلديد امام الفحيحيل، كما أعار 
القادسية العبه بدر عباس الى الصليبخات ملدة موسم 

واحد، وايضا قد يشارك عباس اليوم أمام الشباب.


