
49
االربعاء ٣٠ نوفمبر ٢٠١٦

آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports

الرياضية

عامر املعتوق محاصر بني العبني من خيطان  )األزرق.كوم(

كاظمة يفتقد العازمي وباتريك وحربي أمام الساملية
ينتظر اجلهازان الفني واإلداري للفريق األول لكرة القدم في كاظمة تقرير اجلهاز الطبي مساء اليوم 
بشأن مشاركة الثالثي املصاب السبت أمام الساملية في اجلولة السابعة من الدوري وهم املهاجم البرازيلي 
باتريك فابيانو والعبا الوسط مشاري العازمي وحمد حربي، حيث تشير املصادر األولية إلى عدم قدرتهم 
على اللحاق بشكل كبير، ولم يتمكنوا من املشاركة في مواجهة السماوي اول من أمس في كأس سمو ولي 
العهد والتي انتهت لصالح البرتقالي 3-1 منعشة آماله في التأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة، وتألق 
عدد من الالعبني البدالء في املواجهة من بينهم املهاجمان عبداهلل الظفيري وبندر بورسلي.
عبدالعزيز جاسم

غياب املطوع وندا وإبراهيم والظفيري عن مواجهة النصر في الدوري

الشطي: القادسية في الطريق الصحيح بكأس ولي العهد

عبدالعزيز جاسم 

أشــاد إداري الفريــق األول لكرة القدم في 
القادســية شاكر الشطي باملســتوى والروح 
القتالية التي ظهــر عليها العبو األصفر أمام 
خيطان والتي توجوها بالفوز بثالثية نظيفة 
محققــن العالمة الكاملة في املجموعة األولى 
والتي جــاءت معها الصدارة في نفس الوقت 
ببطولة كأس ســمو ولي العهد، مشــيرا إلى 
أن خــط الدفــاع لم يتأثر رغم غياب مســاعد 

ندا لإلصابة وخالــد إبراهيم لظروف خاصة 
ليثبت األصفــر أن الفريق يلعب وفق جميع 
الظروف ويســير في الطريق الصحيح نحو 
التأهل إلى نصف النهائي وال يتأثر، الســيما 
أن الالعبن البدالء ال يقلون أهمية ومستوى 
عن الالعبن األساسين وهو أمر إيجابي ألي 
فريق يريد املنافسة على جميع األلقاب، الفتا 
إلــى أن مواجهة خيطان شــهدت عودة محمد 
الفهد وفيصل سعيد بعد تعافيهما من اإلصابة 

بشكل كامل.

وأضاف الشطي إلى ان التدريبات ستستأنف 
اليــوم بعد أن منــح مدرب الفريــق الكرواتي 
داليبور ستاركفيتش راحة لالعبن من تدريبات 
األمس استعدادا ملواجهة النصر اجلمعة املقبل 
في الدوري والتي تعتبر من املواجهات القوية 
واملهمــة بســبب تطور املنافس بشــكل كبير، 
مشيرا إلى أن هناك 4 غيابات في الفريق متمثلة 
ببدر املطوع وندا لإلصابة وكذلك خالد إبراهيم 
لظروفه اخلاصة باإلضافة إلى أحمد الظفيري 

املوقوف حلصوله على ٣ بطاقات صفراء.

شاكر الشطي

الصليبخات يلتقي اجلهراء.. والتضامن يواجه الساحل اليوم

الساملية يوقف النصر في »اليد«

فراغ، حيث برز التعاون االداري 
والفني بــن االجهــزة الفنية 
والالعبن واالدارة بينما تبقى 
خسارة النصر في اطار املقبول، 
حيث يقوم املدرب مناور دهش 
قائد اجلهاز الفني باســتغالل 
العبيــه املخضرمن للوصول 

الى افضل النتائج. اما اليرموك 
فمازال ينتظر انفراجة اجلهاز 
الفني ووصول مدربه اجلديد 
جاكشــا الكرواتي والذي طال 
انتظاره ولعل قدومه يغير من 
مســتوى الفريق املتراجع في 
البطولة رغــم وجود عناصر 
فعالة مثل فواز الشمري ومحمد 
عامــر ومحمــد متعب ومحمد 

البلوشي وغيرهم.

الصليبخات مع الجهراء
حتمل مباراة الصليبخات 
مع اجلهراء اهمية للصليبخات 
الذي يطمــح لتحقيق نتيجة 
ايجابية ومواصلة املنافسة على 
حجز احدى بطاقات التأهل الى 
الــدوري املمتاز. في املقابل، ال 
يحمل اجلهراء ســوى امكانية 
اعــداد لفريق لبطولــة دوري 
الدرجة االولى، بينما الساحل مع 
التضامن فكالهما ال ميلكان اي 
فرصة للتأهل وتتبقى املراحل 
املقبلة من الدمج لرفع املستوى 
الفني وزياد نســبة االحتكاك 

بن الالعبن.

)7 نقــاط( مع اجلهــراء )دون 
نقاط( عند الساعة الـ ٥:٠٠، فيما 
يلتقي التضامن مع الســاحل 
)كليهما بال نقاط( في الـ ٦:٣٠.
ال شــك ان الفــرق الكبيرة 
واصلت تألقها حتى اآلن، ففوز 
الساملية مع القرين لم يأت من 

يعقوب العوضي

اوقــف الســاملية مفاجآت 
النصر في دمج اليد بفوزه عليه 
بنتيجة ٢٥ـ  ٢٠ في اللقاء الذي 
دار بينهما مساء اول من امس 
على صالة الشهيد فهد االحمد 
فــي الدعية ضمن منافســات 
اجلولــة الثامنة من البطولة، 
ورفع الساملية رصيده الى ١٥ 
نقطة بينما يبقى رصيد النصر 
علــى 8 نقاط. وفــي مواجهة 
اخــرى، كان الفوز من نصيب 
القرين على اليرموك وبنتيجة 
٣٢ ـ ٢4، ورفع الفائز رصيده 
الى ١4 نقطة بينما بقي رصيد 
اخلاسر على نقطتن.  كما اثبت 
الكويت تفوقه عبر الفوز على 
كاظمة )4٢-٣4(، الشوط االول 
)٢١-١٥( ليرفع األبيض رصيده 
الى )١4( نقطــة وبقي رصيد 
البرتقالي عند )١٠( نقاط. أدار 
اللقاء احلكمان هاني ابل وثامر 

اشكنوني.
اليــوم  الــى ذلــك، تقــام 
مباراتان، فيلتقي الصليبخات 

حسني صيوان جنم الصليبخات مصوبا على الكويت

الصقر: الفوز على الفحيحيل
 »جاء في وقته«

عبدالعزيز جاسم 

قال مســاعد مدرب الفريق األول لكرة 
القــدم في اليرموك هاني الصقر ان الفوز 
على الفحيحيل بخماسية دون رد في اجلولة 
الرابعة من كأس سمو ولي العهد جاء في 
وقته، حيث ساهم بعودة الفريق للمنافسة 
على احــدى بطاقتي التأهل من املجموعة 
األولــى، كما أنه ســيعطي الالعبن دافعا 
معنويا كبيرا من اجل حتقيق الفوز األول 
فــي الدوري اجلمعة املقبــل عندما يلتقي 
مــع برقان، الفتا إلــى أن تطبيق الالعبن 
لتوجيهات اجلهاز الفني والتزامهم بطريقة 

اللعب منذ البداية حتى النهاية ساهما في 
حتقيق هذا الفوز الكبير، مشــيدا بعطاء 
الالعبن والتزامهم وحرصهم على عودة 
اليرموك ألجواء املنافســة في كأس سمو 
ولــي العهد وكذلك حرصهــم على إخراج 
الفريق من املركز األخير في الدوري والذي 
ال يليق باسم اليرامكة لذلك نتمنى أن نشاهد 
الفريق يخرج من هذا املركز ويصل ملراكز 

األمان لتجنب الهبوط مستقبال.
وبن الصقر أن صفوف الفريق مكتملة 
وال توجد به أي إصابات في الوقت احلالي 
لذلك علينا استغالل هذا األمر بتحقيق أكبر 

مساعد مدرب اليرموك هاني الصقرقدر ممكن من النتائج اإليجابية.

عبدالكرمي: حارس الساحل حرمنا من الفوز
يحيى حميدان 

أرجع مدرب فريق الكرة بنادي الصليبخات 
أحمد عبدالكرمي ســبب التعادل الســلبي مع 
الســاحل، مســاء أول من امس ضمن اجلولة 
الرابعة من كأس ولي العهد، الى ســوء احلظ 
الذي الزم مهاجميه وإضاعتهم لعدد كبير من 
الفرص املهيأة للتسجيل ومنها 4 انفرادات. 

وقال عبدالكرمي لـ »االنباء« عقب اللقاء إن 
الصليبخــات يعاني من غيــاب التوفيق أمام 
مرمى املنافســن وهذا األمــر واضح للجميع 
علــى الرغم من تألق الالعبــن وخلقهم لعدد 

كبير من الفرص في املباريات. 
وأشار عبدالكرمي الى أن العبي الصليبخات 
قدموا مباراة كبيرة أمام الساحل، بيد أن حارس 
مرمى الفريق املنافس كان متألقا بشكل الفت 
ومتكن من حرماننا من هز الشباك، واصفا اياه 

بـ »جنم اللقاء« عقب تصديه لبعض الفرص 
اخلطيرة.  وذكر عبدالكرمي أن فريقه فقد األمل 
تقريبا في املنافسة على املركزين االول والثاني 
في كأس ولي العهد بعد احتالله املركز اخلامس 

برصيد نقطتن فقط. 
وأضــاف مدرب الصليبخات أنه ســيعمل 
خالل املرحلة احلالية على تالفي هذه السلبية 
قبل مواجهة اجلهراء يوم اجلمعة املقبل ضمن 

 .»VIVA« اجلولة الـ 7 من دوري
وأكد عبدالكرمي حرصه على ابعاد الالعبن 
عن التدريبات الشــاقة قبــل مواجهة اجلهراء 
بسبب ضيق الوقت عقب خوض لقاء صعب 
أمام الســاحل بكامل العناصر، مشيرا الى أن 
الفريق اجلهراوي حصل على فترة راحة أكبر 
بعــد أن جنبــه اجلدول من خــوض مباريات 
اجلولة الرابعة في كأس ولي العهد وهذا األمر 

سيمنحهم االفضلية نوعا ما. 

فليطح يناشد األندية سرعة تعديل النظام األساسي

»االنضباط« حتيل ملفي 
العربي والساملية إلى »املسابقات«

مبارك الخالدي

علمت »األنباء« ان جلنة االنضباط باحتاد 
الكرة أحالت مجددا امللفن اخلاصن باحتجاج 
ناديي العربي والساملية على نتيجة مباراتي 
الفريقن امام الكويت واجلهراء ضمن اجلولة 

السادسة للدوري، الى جلنة املسابقات للنظر 
فيهما مجددا والتخاذ ما تراه مناســبا وفق 
لوائح االحتاد بعد اعتماد اللجنة )االنضباط( 
في وقت ســابق اعتماد نتيجــة مباراتيهما 
امام الكويت واجلهراء في الدوري ومت رفض 

االحتجاجن.

عقــد نائب املدير العام لشــؤون الرياضة 
بالهيئة العامة للرياضة د.حمود فليطح اجتماعا 
تنويريا مبقر الهيئة مع ممثلي مجالس إدارات 
األندية الشاملة مت خالله مناقشة مالمح النظام 
األساسي النموذجي لألندية الشاملة، استكماال 
لالجتماع الذي مت عقده سابقا مع ممثلي األندية 

املتخصصة لنفس الهدف.
وقال فليطــح إن التغييرات التي تضمنها 
النظام األساسي النموذجي استهدفت مساعدة 
األندية الشاملة في تطوير نشاطها ومتكينها 

من أداء رسالتها على الوجه األكمل.
واســتعرض فليطح في كلمته أهم النقاط 
املستحدثة في النظام األساسي ومن بينها نظام 
الصوت الواحد في االنتخابات وحتديد عضوية 
مجالس اإلدارة بدورتن فقط وهي ليست بأثر 
رجعــي ولكن تبدأ من الــدورة املقبلة وكذلك 
اقتصار املناصب التنفيذية على رئيس ملجلس 

اإلدارة ونائب للرئيس مع تعين سكرتير عام 
ومدير مالي يتم تعيينهم من قبل مجلس اإلدارة.
وأوضــح ان النظام األساســي النموذجي 
تــرك للجمعية العمومية غير العادية حتديد 
عدد أعضاء مجلــس اإلدارة وقيمة العضوية 

واالشتراكات السنوية.
وناشــد مجالــس اإلدارات بســرعة دعوة 
اجلمعيات العمومية لتعديل نظمها األساسية 
مبا يتفق مع النظام األساســي النموذجي في 
مــدة أقصاها 4٥ يوما تبــدأ من تاريخ إصدار 
النظام في اجلريدة الرسمية في ١٣/ ١١/ ٢٠١٦.
واستمع فليطح خالل اللقاء إلى مالحظات 
األنديــة املتخصصة حول بعض مواد النظام 
األساســي النمــوذج، وطالب ممثلــي األندية 
الشاملة بتسجيل مالحظاتهم كتابيا وموافاة 
الهيئة بها في أسرع وقت حتى تتم مناقشتها 

واتخاذ القرار املناسب بشأنها.

العتيبي: توقعت الهزمية أمام الصليبخات
يحيى حميدان 

وصف مدرب فريق الكرة بنادي الســاحل 
العتيبــي تعــادل فريقــه مــع  عبدالرحمــن 
الصليبخات )٠-٠( بـ »العادل واملرضي« قياسا 
علــى الغيابات العديدة التي عانى منها خالل 
املباراة.  وأكد العتيبي في حديث مع »األنباء« 
أنه افتقــد جهود 8 العبن دفعــة واحدة قبل 
املباراة بسبب اإلصابات وظروف اخرى، اال أن 
اخلروج بنقطة من خصم كالصليبخات لعب 

بكامل عناصره يعتبر أمرا ايجابيا. 
وأشار العتيبي الى أنه توقع الهزمية أمام 
الصليبخات وذلك ألنه من غير السهل تعويض 
غياب 8 العبن أساسين والزج ببعض العناصر 

من فريق فئة الشباب )حتت ١9 سنة(. 
وذكر أنه دفع بالالعب جاســم عتيق وهو 

من مواليد عام ٢٠٠٠ وقدم أداء جيدا مع زمالئه 
في املباراة وحصلوا على عدة فرص للتسجيل 

بيد أن غياب الهداف حرمنا من التسجيل. 
وأبدى العتيبي امتعاضه من ضغط جدول 
املباريات القوية واملتتالية بالنسبة للساحل 
أمام فرق منافسة، باإلضافة الى االستفادة من 
جهود ٥ العبن من فريق فئة الشباب والذين 
يشاركون ايضا في مباريات دوري هذه الفئة 
ومن غير العادل أن نحرمهم من املشاركة مع 
فريقهم الذي يقدم مستويات طيبة في دوري 

)حتت ١9 سنة(. 
وأوضح العتيبي أنه سيستغل خلود فريقه 
 »VIVA« للراحــة في اجلولة املقبلة من دوري
في معاجلة اإلصابات والتي تصل الى خمسة 
العبن، وهم: محمد الظفيري، فرحان ســعد، 

علي محسن، وليد فالح، وشبيب اخلالدي.

»مؤقتة السلة« تعد بزيادة بدالت احلكام وحمايتهم
يحيى حميدان 

عقدت اللجنة املؤقتة الدارة شؤون احتاد كرة 
الســلة اجتماعا حتفيزيا مع حكام اللعبة مساء 
أول مــن أمس في مقر االحتاد باللجنة األوملبية 
الكويتية. حضر االجتماع من جانب اللجنة كل 
من الرئيس ضاري برجس ونائبه الشــيخ علي 
اخلليفة وأمن السر هيثم بارون والعضو فهمي 
اخلضراء ورئيس جلنة احلكام أحمد العصفور 
وعدد كبير من احلكام يتراوح بن ٥٠ و٦٠ حكما. 
وحث مســؤولو اللجنة احلكام على تطوير 
أنفسهم واحلرص على قيادة املباريات الكبيرة 
والصغيرة بنفس األداء ومنح كل ذي حق حقه 

مهما كان حجم النادين في اي مباراة. 
وأكــدوا كذلك على دعمهم املطلق للحكام من 
خالل الســعي على زيادة البدالت املالية للحكام 

فــي الفتــرة املقبلــة وتوفير جنطــة حتوي كل 
مســتلزماتهم قبل انطالق املوســم اجلديد الذي 
مــن املقرر لــه أن يبدأ يوم الثالثــاء املقبل عبر 
اقامة منافسات دوري البراعم )حتت ١٣ سنة(. 
وكشــفوا عن تكوين جلنة لتطوير مستوى 
احلكام تنحصر مهمتها في متابعة أداء كل حكم 
في املباريات على أن تكون هناك مكافآت حتفيزية 
للحكام املتألقن عبر إرسالهم الى دورات حتكيمية 
فــي الــدول األخرى.  وبن مســؤولو اللجنة أن 
حماية احلكام ســتكون الهاجس األول بالنسبة 
لهــم علــى أن تكون هناك عقوبات قاســية على 

الالعبن الذين يخرجون عن النص. 
مــن جهة اخــرى، أصدرت جلنة املســابقات 
وشؤون الالعبن جداول جميع البطوالت احمللية 
باســتثناء برنامج مباريات دوري فئة الشباب 

)حتت ١9 سنة( والذي سيصدر الحقا.

فوز العربي على اجلهراء في »الطائرة«
يعقوب العوضي

فاز العربي على اجلهراء بنتيجة ٣ أشواط 
دون رد في املباراة التي جمعتهما مساء امس 
األول على صالة اجلهراء ضمن منافسات اجلولة 
اخلامســة واألخيرة من الدوري املمتاز للكرة 
الطائرة، وجاءت األشــواط )٢٥-٢٢ و٢٥-٢٠ 

و٢٥-١٥(، ورفــع العربي رصيده إلى 7 نقاط 
فيما أصبح رصيد اجلهراء ٥ نقاط. 

وفي مباراة أخرى أقيمت على صالة كاظمة 
فاز كاظم على القادسية بنتيجة ٣ أشواط نظيفة 
ورفع لبرتقالي رصيده إلى ١٠ نقاط ويصبح 
رصيــد القادســية ٥ نقاط وجاءت األشــواط 

)٢٥-١7، ٢٥-١8 و٢٥-١9(.

فوز للكويت 
والقرين


