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احلكمان محمود وعباس اجتازا »النخبة اآلسيوية«الرياضية
متكن احلكمان علي محمود وعباس غلوم من اجتياز دوره النخبة اآلسيوية بنجاح والتي اقيمت في 
االمارات حتت اشراف نخبة االحتاد اآلسيوي للعبة. ويعتبر جناح احلكمني الوطنيني رصيدا ايجابيا الى 
سمعة احلكم الكويتي في القارة وهما من خيرة احلكام العاملني في احتاد الكرة السنوات املاضية. وتتطلع 
جلنة احلكام في اللجنة املعينة الحتاد الكرة الى رفع االيقاف عن النشاط اخلارجي للكرة الكويتية ليتمكن 
حكامنا من املشاركة في ادارة املباريات اآلسيوية لرفع رصيد خبراتهم العملية في املناسبات املختلفة.
مبارك الخالدي علي وعباس جنحا معا

األخضر يتغلب على خيطان

الكويت مع كاظمة.. »نار« في »اليد« اليوم

الفحيحيل

كاظمة

الشباب

الكويت

٦:٣٠

٥:٠٠

يعقوب العوضي 

فاز العربي على خيطان 
الشــوط  بنتيجــة 36ـ ٢0 
األول 16ـ 7 فــي اللقاء الذي 
جمعهمــا مســاء أمس على 
صالة الشــهيد فهد األحمد 
في الدعية ضمن منافسات 
اجلولــة الثامنة من دوري 
دمــج اليد، ورفــع األخضر 
رصيده إلى 1٢ نقطة وبقي 

خيطان بال نقاط.
وتتجه األنظار إلى صالة 
الشــهيد فهــد األحمد مبقر 
احتاد اليد في الدعية مساء 
اليوم حني يلعب كاظمة )10 
نقاط( مع الكويت )1٢ نقطة( 
في إطار منافســات اجلولة 
الثامنــة مــن دوري دمــج 
اليد، ويلي املباراة املرتقبة 
مواجهة جتمع الفحيحيل )6 
نقاط( مع الشباب )٤ نقاط(.

ال خسارة ال تعادل، شعار 
الكويت املستحوذ على اليد 
محليا وصاحب أقوى خط 
هجومــي بتســجيله ٢3٢ 
هدفــا وأصعب خط دفاعي 
بتلقيه 1٢0 هدفــا وبقيادة 
مدربه سعيد حجازي يتطلع 
األبيض الى حتقيق نتيجة 
إيجابية تكفل له االستمرار 
في املنافســة علــى صدارة 
الترتيب العام والذي تكفل 
له 3 نقاط في الدوري املمتاز، 
الدفــاع الصلــب بقيادة 
مشــعل الســويلم وزميله 
مشــاري صيــوان عنــوان 
أمــان للمنطقــة  وصمــام 
احملرمة لألبيض ويعينهم 
على أداء واجباتهم حراس 
املرمى سلمان املزعل وأحمد 
الفرحــان وال يغنيهم ذلك 
عن قوتهم الهجومية ممثلة 
بأبناء الغربللي وعلى رأسهم 
محمد ويليه عبداهلل وخالد 
ويدعم اخلط اخللفي مبركز 

صناعــة االلعــاب ســعود 
الضويحي. 

أما الشــكل الدفاعي فإن 
األبيــض يتخذ مــن الدفاع 
٥-1 فورمــة احلمايــة الى 
جانب تغيرهــا الى الدفاع 
3-3 وعند النقص العددي 
لدى املنافس تتمحور حول 
اضافة العبني على الدائرة 
بطريقــة ٤-٢ كمــا ميتلك 
الكويــت أســلحة األجنحة 
عبر صالح املوسوي وزميله 
مشعل طه وناصر بوخضرا.
وفــي اخلــط اخللفــي 
يكمن البديل الناجح نواف 
لشــمري ويعقوب اسيري 

وعبدالعزيز الدوسري.
في املقابل، لوهلة قد تبدو 
مباراة األبيض محســومة 
ولكــن مــن رأى البرتقالي 
وإمكانيته الفنية واملهارية 
علــى املســتويني الفــردي 
واجلماعي ستختلف وجهة 
نظره عن البقية، إذ يعتمد 
خلــدون اخلشــتي قائــد 
اجلهاز الفني على أفضلية 
الــروح اجلماعيــة لالعبني 
واالنضباط التكتيكي املعهود 
لدى جميع لفرق التي دربها 

وحقق معها النجاح، 
يوسف احلداد، عبداهلل 
الســنافي ثنائــي اخلــط 
اخللفــي والقــوة الضاربة 
الفريــق ويتركان  أســاس 
القيــادة لزميلهمــا محمــد 
مراد احد ابــرز النجوم في 
صناعة األلعــاب والذي مت 
توظيفه فنيا بصورة رائعة 
من اخلشــتي كمــا يعينهم 
ويســاندهم تألــق حارس 
املرمى عبدالعزيز الظفيري 
والذي ســيكون عليه عبء 
لتصويبــات  التصــدي 
الغربللــي وحتويــل كراته 
الى هجمات معاكسة وعلى 
اجلناح وليد اجليماز مبعية 

سالم عبدالسالم وإسماعيل 
اخلزعل علــى الدائرة عدم 
اضاعة الفرص واللعب على 

املضمون.

ضبط النفس 
ال ريب في أن املباريات 
احلساسة يطغى عليها الشد 
والتوتــر العصبي، لذا فإن 
اإلداريني واملدربني والالعبني 
في امليدان مطالبون بضبط 
األعصاب والتعامل بسالسة 
مع مجريات املباراة كما أن 
الطاقم التحكيمي للقاء يجب 
أن يكون مؤهال لقيادتها إلى 
بر األمان مع احلرص على 
عدم ارتكاب األخطاء بصورة 
قد تؤثر على سير املباراة.

وفي نهاية املطاف تتطلب 
الهــدوء  املبــاراة  نوعيــة 
لتحقيق الفوز واالبتعاد عن 
االنفعــال واالحتجاج على 

اقل األمور.

خالل مناقشة النظام األساسي النموذجي مع األندية المتخصصة

فليطح: عضوية مجالس اإلدارة بدورتني فقط
وليست بأثر رجعي على أن تبدأ من الدورة املقبلة

عقــد د.حمــود فليطح 
نائب املدير العام لشؤون 
العامة  الرياضة بالهيئــة 
للرياضــة اجتماعــا مبقر 
الهيئة مع رؤساء وممثلي 
إدارات األنديــة  مجالــس 
املتخصصــة متــت خالله 
مناقشــة مالمــح النظــام 
االساسي النموذجي لألندية 

املتخصصة.
إلــى  فليطــح  ونقــل 
احلضــور حتيــات وزير 
الدولــة  اإلعــالم ووزيــر 
لشــؤون الشــباب الشيخ 
ســلمان احلمــود رئيــس 
الهيئــة  إدارة  مجلــس 
والشــيخ أحمــد املنصور 

مدير عام الهيئة.
أن  فليــــطح  وأكـــــد 
التغييــرات التي تضمنها 

النظام االساسي النموذجي 
استهدفت مساعدة األندية 
نشــاطها  تطويــر  فــي 
ومتكينها من اداء رسالتها 

على الوجه األكمل.
واستعرض فليطح في 

كلمته أهم النقاط املستحدثة 
في النظام االساســي ومن 
بينها نظام الصوت الواحد 
فــي االنتخابــات وحتديد 
عضوية مجالــس اإلدارة 
بدورتني فقط، وهي ليست 
بأثر رجعي، ولكن تبدأ من 
الــدورة املقبلــة واقتصار 
التنفيذية على  املناصــب 
اإلدارة  ملجلــس  رئيــس 
ونائب للرئيس مع تعيني 
سكرتير عام ومدير مالي 
يتــم تعيينهمــا مــن قبل 

مجلس اإلدارة.
وأوضــح فليطــح ان 
النظام االساسي النموذجي 
ترك للجمعيــة العمومية 
غير العاديــة حتديد عدد 
أعضاء مجلس اإلدارة وقيمة 
العضويــة واالشــتراكات 

السنوية.
وناشد مجالس اإلدارات 
بســرعة الدعــوة الى عقد 
العموميــة  اجلمعيــات 
لتعديل نظمها االساسية مبا 
يتفق مع النظام االساسي 
النموذجي في مدة اقصاها 
٤٥ يومــا تبدأ مــن تاريخ 
اصدار النظام في اجلريدة 

الرسمية في ٢016/11/13.
واستمع إلى مالحظات 
املتخصصــة  األنديــة 
حول بعض مــواد النظام 
االساسي النموذج، وطالب 
ممثلي األندية املتخصصة 
بتسجيل مالحظاتهم كتابيا 
وموافاة الهيئة بها في أسرع 
وقت حتى تتم مناقشــتها 
واتخــاذ القــرار املناســب 

بشأنها.

فليطح متحدثا عن توضيحات النظام األساسي النموذجي لألندية املتخصصة

املنصور يستقبل الظفيري.. ويجتمع مع أمناء سر األندية
مبارك الخالدي

يعقد نائب مدير الهيئة العامة للرياضة د.حمود فليطح اجتماعا مع امناء سر األندية 
وذلك ملناقشة النظام االساسي املوحد ومالحظات االندية عليه.

وكانت الهيئة قد ارسلت النظام االساسي اجلديد والصادر باجلريدة الرسمية قبل 
اسبوعني الى األندية ملناقشته واالطالع عليه وتزويد الهيئة باملالحظات، ان وجدت، 
متهيدا لتفعيله والعمل به بشكل رسمي استعدادا للدخول في املرحلة املقبلة املخطط 
لها وفق الرؤية االستراتيجية للرياضة. اجلدير بالذكر ان مجلس ادارة الهيئة اجرى 
تعديــال طفيفا في عدد محدود من املواد في اجتماعه االخير. ومن املتوقع ان يلفت 

فليطح النظر الى تلك التعديالت والتي تتوافق مع الرؤية املطلوبة لإلصالح.

استقبل مدير عام الهيئة العامة للرياضة الشيخ احمد املنصور 
متسابق الراليات مشاري الظفيري بعد اجنازه الرائع وحتقيق 
املركز األول بفئة »تي 3« ضمن منافسات مسابقة رالي جدة.
وهنأ املنصور املتســابق على هذا االجنــاز الطيب الذي 
يضاف الى سجل اجنازات رياضة احملركات الكويتية احلافل، 
مؤكدا حــرص الهيئة على تقدمي اوجه الدعم والرعاية لتمكني 
ابطال الكويت من مواصلة مسيرة اجنازاتهم. من جانبه، أعرب 
الظفيري عن خالص الشكر والتقدير الى مدير عام الهيئة على 
هذا االســتقبال الذي يعد دفعة معنوية ودعما كبيرا ملواصلة 
العمل الدؤوب ومضاعفة اجلهد لتحقيق املزيد من االجنازات.

بعد تسلم هيئة الرياضة نادي الصيد والفروسية

الفهد: نخدم الكويت من أي موقع ونحترم دستور الدولة وقوانينها
بحضور د.حمود فليطح 
نائب املديــر العام للهيئة 
العامة للرياضة لشــؤون 
االحتادات واألندية وفريق 
الهيـــــئة املكلـــف بتسلم 
نادي الصيد والفروســية 
عقــب صــدور قــرار حل 
مجلــس اإلدارة وتكليــف 
جلنــة برئاســة مســعود 
حيــات، حيث كــــــان في 
استقبالهم الشيخ ضاري 
الفهد رئيس نادي الصيد 

والفروسية. 
ومتت عملية التســليم 
والتســلم بروح رياضية 
التي جرت مســاء أول من 

امــس واســتمرت حتــى 
التاسعة مساء، ومت خاللها 
تبــادل فليطــح والشــيخ 

الفهــد األحاديث  ضــاري 
الرياضية وخوض العديد 
من املوضوعــات وانتهت 
اإلجــراءات بالتوقيــع بني 
الطرفــني نــادي الصيــد 
والفروسية والهيئة العامة 
للرياضــة علــى محضــر 

التسليم والتسلم.
وأكد فليطح أن التسليم 
مت بأسلوب حضاري وروح 
طيبــة مــن جهة الشــيخ 
ضــاري الفـــــهد وأســرة 
النــادي وبني فريق العمل 
بالهيئة، وشكر الفهد على 
تعاونــه مع الهيئة وإمتام 
التســليم ومتنى  عمليــة 

التوفيق للجنــة اجلديدة 
بــإدارة شــؤون  املكلفــة 

النادي. 
بدوره، حتدث الشــيخ 
ضــاري الفهــد عقب إمتام 
عملية التسليم فقال نحن 
مع القوانني التي تصدرها 
الدولــة ونطبــق القوانني 
ونحترمها ونخدم الكويت 
مــن أي موقــع ونحتــرم 
الدولة وقوانينها  دستور 
وأشــكر كل من عمل معي 
بالنــادي، متمنيــا للجنة 
اجلديــدة التوفيــق وعلى 
استعداد لدعمها ومساندتها 

في أي شيء حتتاجه.

فليطح يتسلم ويوقع والفهد ينهي التسليم 

كاظمة أوقف السالمية.. والعربي استغل الفرصة في كأس سمو ولي العهد

الكويت يدك التضامن برباعية.. والقادسية يقفز للصدارة بتغلبه على خيطان
ناصر العنزي - مبارك الخالدي 

عبدالعزيز جاسم 
أحمد السالمي- يعقوب العوضي

واصل الكويت محافظته 
على صدارة املجموعة الثانية 
من بطولة كأس ســمو ولي 
العهد بفوزه على التضامن 
٤ـ  0 ســجل لألبيض جمعة 
ســعيد )30( فهــد الهاجري 
)٥٢( وعبدالهــادي خميس 
)٥٤( وطــالل جــازع )88(، 
وبهــذا الفوز حافظ الكويت 
على صدارة املجموعة بـ 1٢ 
نقطة، فيما ظل التضامن في 

املركز الرابع بـ 6 نقاط.
األول  الشــوط  جــاء 
مبســتوى فني متكافئ مع 
أفضليــة واضحة مبصلحة 
الكويــت مــن حيث نســبة 
االستحواذ إال ان الفرص لم 
تكن سانحة لكال الفريقني، 
ومن مهارة فردية رواغ من 
خاللها جمعة سعيد مدافعي 
التضامن واحلارس صالح 
مهدي ليتمكن من تســجيل 
هدف التقدم ملصلحة األبيض، 
وألغــى حكم اللقاء جاســم 
جعفر هدف عبداهلل البريكي 
التســلل، وأشــهر  بداعــي 
البطاقــة احلمــراء لالعــب 
التضامــن حســني الغريب 
بســبب تدخله القوي على 

فهد العنزي )٤٥(.
أما الشــوط الثاني فجاء 

مخالفــا لســابقه، حيث بدأ 
سريعا وجنح فهد الهاجري 
في توسعة الفارق بتسجيل 
الهدف الثاني في الدقيقة ٥٢ 
برأسية رائعة حيث تلقى كرة 

داخــل منطقة اجلزاء )٥٤(، 
وعاد احلكم جعفر وأشــهر 
البطاقــة احلمــراء  احلكــم 
الثانيــة لالعــب التضامــن 
سلمان اشكناني )6٥(، وفي 

الفوز في الوقت القاتل )٩٢(.
وبتلــك النتيجــة حافظ 
العربي علــى املركز الثالث 
برصيد )٩( نقــاط متعادال 
بنفس الرصيد واألهداف له 
وعليــه )+٢( مع الســاملية 
الذي يتفــوق على األخضر 
بفارق املواجهات، فيما بقي 
الشــباب على )3( نقاط في 

املركز السادس. 

برقان يحقق»النصر«
وفــي املجموعــة الثانية 
نفســها، متكــن برقــان من 
الفوز علــى النصر 3-1 في 
املباراة التي جمعتهما على 
ستاد ناصر العصيمي بنادي 
خيطان، سجل للفائز وسام 
اإلدريســي )8( وعبــداهلل 
ربيعة )3٤( وصالح احلربي 
)71(، فيما سجل فايز املطيري 
هدف النصــر الوحيد )10(، 
ليصبح رصيد برقان 3 نقاط 
في املركز السابع، ويتراجع 
النصر للمركز األخير بنقطة 

واحدة.

األصفر.. عالمة كاملة وصدارة
منافســات  وضمــن 
املجموعــة األولــى واصــل 
القادســية عروضــه القوية 
وجاء هذه املرة على حساب 
صاحب املركز الثاني خيطان 
بعد الفوز عليه بثالثية دون 
رد في املباراة التي جمعتهما 

عرضية من العنزي أودعها 
في شباك مهدي، وبعد مرور 
دقيقتــني جنــح عبدالهادي 
خميس في تســجيل الهدف 
الثالــث من تســديدة قوية  

الدقيقة 88 سجل طالل جازع 
الهــدف الرابع لألبيض بعد 
مراوغتــه للحــارس مهدي 
ليضــع الكــرة فــي املرمى 

اخلالي.

فوز برتقالي
وفي لقاء الساملية وكاظمة 
جنح األخير في حتقيق فوز 
 عريــض علــى »الســماوي«

3ـ  1 وسجل أهداف »البرتقالي« 
عبداهلل الظفيري )٤6( وهدفني 
لبندر بورسلي )٤8 و٥6( فيما 
سجل هدف الساملية الوحيد 
فهد الرشــيدي )6٥( ليرتفع 
الفائــز رصيده إلــى ٤ نقاط 
باملركــز اخلامــس، فيما ظل 
الســاملية عند ٩ نقاط باملركز 

الثاني.

األخضر عاد للمنافسة
وفــي  األنفــس  بشــق 
الوقت الضائع وحتديدا في 
الدقيقــة )٩٢( فــاز العربي 
على الشــباب بهدفني مقابل 
هدف بعــد ان كانت املباراة 
فــي طريقهــا الــى التعادل، 
وبدأ العربي التسجيل عبر 
أمــني  التونســي  مهاجمــه 
الشــرميطي من ركلة جزاء 
)71( وأدرك التعادل للشباب 
العبه عبداهلل حســن )7٤( 
وبعد ان اقتربت املباراة من 
النهايــة تدخل جنم العربي 
أمني الشرميطي وسجل هدف 

على ستاد علي صباح السالم 
بنادي النصر، سجل لألصفر 
صالح الشــيخ )٤٤( وأحمد 
الظفيري )٥0( ورضا هاني 
القادســية  )68(، ليصبــح 
فــي املركــز األول بـ ٩ نقاط 
ويتراجع خيطان إلى املركز 

الرابع بـ 7 نقاط.

فوز عريض لليرموك 
وعلى ستاد الشباب، متكن 
اليرمــوك مــن حتقيــق فوز 
عريض على حساب الفحيحيل 
٥ـ  0، ليقفز من خالله للمركز 
الثالث بـ 7 نقاط بفارق األهداف 
عن اجلهراء الوصيف الذي لم 
يشارك في هذه اجلولة، فيما 
ظــل الفحيحيل علــى مركزه 
األخيــر دون نقــاط، ســجل 
لليرامكة مبــارك البناي )٤( 
ويوسف جنف هدفني )16 و77( 
وعذبي شهاب هدفني )٤0 و81(.

تعادل سلبي
وانتهت املباراة التي جمعت 
الصليبخات بالســاحل على 
ستاد صباح السالم بالتعادل 
السلبي 0 ـ 0، ليرتفع رصيد 
الصليبخــات إلــى نقطتــني 
باملركز اخلامس، بينما حصل 
الســاحل على النقطة األولى 
له في البطولــة باملركز قبل 
األخير، وليفقدا املنافسة على 
نيــل إحدى بطاقتــي التأهل 

بصورة كبيرة.
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