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الشيباني: االجتماع مبديري الفرق إيجابي
عقدت جلنة املسابقات باحتاد الكرة اجتماعا تنسيقيا أول من أمس مبقر االحتاد مع مديري 
األندية، وذلك من أجل مناقشة املوسم الرياضي املاضي 2017/2016 اخلاص باملراحل السنية 
)الشباب، الناشئني، األشبال، البراعم(. وأكد عضو اللجنة املؤقتة ورئيس جلنة املسابقات 
د.حامد الشيباني، أن االجتماع جاء إيجابيا للغاية، حيث شهد التطرق إلى العديد من األمور منها 
التوقيت واملالعب واألمن وسيارات اإلسعاف. وأشاد الشيباني بتعاون مديري اللعبة، الفتا إلى 
أنه سيرفع توصية إلى اللجنة املؤقتة منها إقامة جولة واحدة لكل فئة في األسبوع، وذلك التخاذ 
ما تراه مناسبا في هذا الشأن.

يرجح النظر فيه األسبوع المقبل بسبب قرب انتهاء الدوري

إشكال احلكومة يوقف نفاذ حكم »اإلدارية« 
بإعادة النقاط الثالث إلى نادي الكويت

عبدالكريم أحمد

أودع محامو إدارة الفتوى والتشريع أمس 
إشكاال لوقف نفاذ حكم احملكمة اإلدارية القاضي 

بعودة النقاط الثالث لنادي الكويت.
وبذلك اإلشكال يوقف نفاذ احلكم ضد قرار 
هيئة الشــباب والرياضة، وذلك حلني الفصل 

في االستئناف.

ويرجــح أن يتم نظــر هذا اإلشــكال مطلع 
األسبوع املقبل كما يرجح حتديد جلسة مبوعد 
قريب أمام محكمة االســتئناف على اعتبار أن 

الدوري قارب على االنتهاء.
وكانــت احملكمة اإلدارية قــد حكمت صباح 
امس، بإعادة النقاط الثالث لصالح نادي الكويت 
بإلغاء قرار هيئة الشباب والرياضة مع ما يترتب 
على ذلك من آثار، وذلك بالقضية الشهيرة بني 

الناديني.
وكان نادي الكويت قد احتج على إجراءات 
الهيئة على خلفية شكوى تقدم بها نادي العربي 
ضد قيام األول بإشــراك أحد الالعبني قوال منه 
إنه مت إشراك الالعب رغم صدور قرار بإيقافه، 
غير أن نادي الكويت قد اعترض على ذلك، مؤكدا 
أنــه قام بإيقاف الالعب في البطولة التي تقرر 

صورة ضوئية حلكم احملكمة االداريةإيقافه بها وإشراكه في بطولة أخرى.

السلطان وأيوب يشيدان بإنجازه وتأهله إلى بطولة العالم

استقبال بطل الترايثلون الراشد بالورود
بحضور ممثــل مدير عام 
الهيئة العامة للرياضة وليد 
الســلطان وأســرة العالقات 
بالهيئة والشــركات  العامــة 
الراعية وفي مقدمتهم أوريدو 
ومجبل أيوب واســرة البطل 
الراشــد وجماهيــر غفيــرة 
اســتقبل بقاعة التشــريفات 
مبطار الكويــت الدولي بطل 
الكويت الصاعــد عبدالعزيز 
الراشد بعد فوزه باملركز االول 
لبطولة الترايثلون التي جرت 
في تاهيتــي وتأهله لبطولة 
العالم. وقدم الســلطان باقة 
ورد مقدمة من الهيئة العامة 
وهنــأه  للبطــل  للرياضــة 
باإلجناز املشرف الذي حققه.
وحرص مدير عام الهيئة 
الشيخ احمد املنصور ونائبه د. 

الكويت والعرب وقدرتهم على 
التفوق.  بدوره، أعرب البطل 
عبدالعزيز الراشد عن سعادته 
باالستقبال الكبير الذي وجده 
مــن الهيئة العامــة للرياضة 
والشــركات الراعية وأسرته 

حمود فليطح على دعم ابطال 
االلعاب الفردية الذين يبذلون 
أقصى جهد لرفع اســم وعلم 
الدولية.   الكويت في احملافل 
وأشاد السلطان باإلجناز الذي 
حققه الراشد وانه فخر ألبناء 

ومحبيــه. واكــد ان البطولة 
كانت قوية وشارك فيها عدد 
كبيــر من الــدول وانــه كان 
حريصا علــى حتقيق اجناز 
غير مســبوق للكويت ورفع 
اسمها وعلمها عاليا، واهدى 

الفوز الي صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح األحمد والهيئة 
العامة للرياضة والشــركات 
التــي ترعاه والتي ســاهمت 
في دعمه لتحقيق هذا اإلجناز 

والتأهل الي بطولة العالم.
وشكر كل احلضور الذين 
قدموا لــه الــورود والتهاني 

بالفوز ووعد بتكراره.
من جانبه، أشاد األيوب 
بالبطل الراشد الذي تدعمه 
الشــركة منذ ثالث سنوات 
عندمــا كان عمــره ١٦ســنة 
وتأملــت الشــركة فيــه كل 
اخلير والعطاء. وهنأ الكويت 
والرياضيــني بهــذا اإلجناز 
االول من نوعه وانه رسالة 
للشــباب وابطــال االلعــاب 

الفردية.

البطل عبدالعزيز الراشد مع رجل االعمال عبدالعزيز الغنام وأيوب ومستقبليه في قاعة التشريفات

جماهير األهلي تهاجم البدري بعد التعادل مع الشرقية
اإلسماعيلي يستضيف املقاولون العرب والنصر للتعدين يلتقي اإلنتاج احلربى اليوم

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تلقى املدير الفني لفريق االهلي لكرة القدم 
حسام البدري جائزة العروض املهزوزة لفريقه 
فــي الفترة األخيرة، وآخرهــا التعادل ١-١ امام 
الشرقية املتذيل للترتيب العام في بداية اجلولة 
٢٩ من مسابقة الدوري، بأن تلقى البدري موافقة 
رئيــس االهلي محمود طاهر علــى جتديد عقد 
البدري، ومضاعفة راتبه الشهري، الى ما يقرب 
من نصف مليون جنيه.. في الوقت الذي هاجمت 
فيه جماهير االهلي وخبراء الكرة، حسام البدري 
لقلة حيلته مع فريقه في املباريات األخيرة، والتي 
شهدت التعادل مع االنتاح والشرقية محليا، ومع 

زاناكو الزامبي افريقيا.
وواصل األهلي مسلسل عروضه الهزيلة وسقط 
في فخ التعادل، مع مضيفه الشرقية )١-١(، باجلولة 
الـ ٢٩، وشهدت املباراة عجزا كامال من مهاجمى 
الفريق في التسجيل وهز الشباب، فسجل لألهلي 
مدافعه ســعد ســمير في الدقيقة )45(، وتعادل 

للشرقية فادي فريد، في الدقيقة )8١(.
ورفــع األهلــي، رصيده إلــى )٧5( نقطة، في 
صدارة الترتيب، كما ارتفع رصيد الشــرقية، إلى 

٢٠ نقطة في املركز األخير.
وأغضب األهلي جماهيــره بعرض باهت بعد 
التعادل مع زاناكو الزامبي بدوري أبطال أفريقيا 
الســبت املاضي، ليواصل الفريق األحمر مسلسل 

تراجعه.
وقال البدري عقب املبــاراة »الفريق قدم عرضا 
ضعيفا، وكان هناك العديد من الالعبني بعيدين عن 
مستواهم، كما تأثر الفريق بحالة اإلجهاد، وهو سبب 
التعادل أيضا مع زاناكو الزامبي بدوري أبطال أفريقيا«.

وقال عماد النحاس املدير الفني للشرقية إن فريقه 
قدم مباراة كبيرة أمــام النادي األهلي، وأنه جنح في 
دراسة األهلي جيدا وإغالق مفاتيح اللعب، إضافة إلى 
تضييق املساحات، ملنع وصول العبي الفريق األحمر 

إلى منطقة اجلزاء.

»البدري الزم يمشي«
وتصدر هاشتاج حسام البدري الزم ميشى تويتر 
ضمن املوضوعات األكثر تداوال بني املصريني، عقب 
تعادل األهلي املخيب آلمال جماهيره أمام نادى الشرقية.
فكتب املــدون إبراهيم كريس »حســام البدري عايز 
٦٠٠ ألف جنيه في الشــهر عشان يفرجنا على العك ده 

كل أسبوع واهلل ما يستاهل ٦ جنيه في السنة«.
وكتبــت املدونــة هاميس: »حد يفهم حســام البدري 
إننا مش الزمالك عشان نستحمل كام تعادل ورا بعض، 
حســام البدري بيضيــع تاريخ األهلــي واملاتش اجلاي 

هزمية ثقيلة وافتكروا«.
أمــا املدونة يوكا فكتبت منتقدة الدفع بصالح جمعة 
في آخر 4 دقائق »إزاي يا صالح يا حبيبي متجبش ٢٠ 
جول وما تعملش ٢٠٠ أسيست في الـ 4 دقائق دول حسام 
البدري له حق ميلعبكش فعال«. من جهته، كتب املدون 
»اللهم بلغنا رمضان« في رســالة حلسام البدري »أنت 
مغرور وفاشــل، كلفت النادي ماليني للتعاقد مع العبني 
كانوا جنوما في فرقهم ودلوقتي أنت دفنتهم رياضيا«. 
قــال املدون عاطف خاطر، من خالل حســابه على موقع 
تويتر: »واهلل يا جماعة األهلي كبير أوي أوي على حسام 
البدري حتى لو خد الدوري وافريقيا هيفضل على قده 

برضه مع إني أشك في موضوع أفريقيا ده أصال«.

خالفات وشائعات
مــن ناحية أخرى، نفى ســيد عبداحلفيظ مدير الكرة 
بالنادي األهلي وجود أي خالفات مع حسام البدري، الفتا 
إلــى أن البعض يهوى احلديث عن خالفات غير موجودة 
باملــرة. وأكــد عبداحلفيظ أن ســوء التوفيــق لعب دورا 
كبيــرا فــي تعادل األهلي أمام الشــرقية رغــم أن الفريق 
أنهى الشــوط األول بشــكل ممتاز ولكن يبقى احلسم في 
لقاء املقاصة للتتويج رسميا بلقب الدوري وأيضا مباراة 
القطن الكاميروني لتصحيح املســار في دور املجموعات 
بدوري أبطال افريقيا. وأشار إلى أنه يقدر غضب اجلماهير 
وحزنهم بســبب تراجع النتائج، موضحا أن هناك حالة 
مــن عدم التوفيق حتدث لكل فــرق العالم وهو ما يجعل 
األهلي يختتم موسمه بكل تركيز. ويستعد فريق االهلي 
ملغادر القاهرة غدا الى الكاميرون، استعدادا ملواجهة فريق 
القطن الكاميروني يــوم الثالثاء املقبل )٢3 اجلاري( في 
اجلولة الثانية لدوري دور الستة عشر لالندية االبطال، 
بينما يغــادر الزمالك الى تونس للعب في اليوم نفســه 
واجلولة نفسها مع اهلي طرابلس الليبي. وتستكمل اليوم 
اجلولة ٢٩ ملسابقة الدوري، فيستضيف االسماعيلي فريق 
املقاولون العرب، والنصر للتعدين فريق االنتاج احلربى.

اخلالد ضيف شرف الرئيس اإليطالي

حل سفير الكويت في ايطاليا والعاصمة 
روما الشــيخ علي خالــد اجلابر الصباح 
بجانب رئيس اجلمهورية سيرجو ماتاريلال 
ضيف شــرف فــي املقصورة الرئيســية 
باالستاد األوملبي ملشاهدة املباراة النهائية 
لكأس ايطاليا بني يوڤنتوس والتسيو التي 

انتهت بفوز اليوڤي ٢-٠.
وعبر السفير اخلالد عن شكره حلرص 

رئيس اللجنة األوملبية القومية االيطالية 
جوفاني ماالغو على استضافته الشرفية في 
هذا احلدث الرياضي املهم، اال ان هذه اللفتة 
املعتادة من قبل مسؤولي الرياضة االيطالية 
تعكس املكانة التي تتمتع بها الكويت في 
هذه األوســاط وتدلل علــى عمق عالقات 
الصداقة املتســعة في مختلــف املجاالت 

السيما الثقافية والرياضية.

الشيخ علي اخلالد الى جانب الرئيس االيطالي في املقصورة بامللعب

هومنتمن بيروت يفوز على الرياضي
بيروت - ناجي شربل

قطع هومنتمن بيروت نصف الطريق 
نحو احراز لقبه االول بطال للبنان في كرة 
السلة، بعدما تقدم مضيفه الرياضي بيروت 
حامل اللقب ٢ – ٠، من سبع مباريات ممكنة 
في الدور النهائي، بإسقاطه في املنارة بفارق 
ثــالث نقاط في املبــاراة الثانية 8٢ – ٧٩، 
بعدما فاز عليه في املباراة االولى في قاعة 

مزهر بانطلياس بفارق اربع نقاط.
وهــذا الفــوز الثالــث لهومنتمن على 
الرياضــي هذا املوســم، بعدمــا تبادل كل 
من الفريقــني الفوز في ملعبــه بالدوري 
املنتظم. اال ان خسارة الرياضي في قاعة 
صائب سالم باملنارة قد جتعله يدفع غاليا 
خصوصــا ان هومنتمن احتفظ بســجله 
نظيفا من اخلســارة في قاعته، وهو مني 
فقط بخســارتني هذا املوسم، احداهما في 
الدوري املنتظم امــام الرياضي، والثانية 
في »البالي أوف« وحتديدا في الدورنصف 
الهائي »فاينال فور« امام املتحد طرابلس 

في قاعة االخير بعد وقت اضافي. 
ويتطلع الفريق البرتقالي الى التتويج 
في الذكرى املئوية لتأسيسه، فيما سيجهد 
الرياضــي لالحتفاظ بلقبــه، ومنع فريق 
رابع من دخول ســجل ابطال كرة الســلة 
اللبنانية في عصرها احلديث، بعدما سبق 
للرياضي واحلكمة احتكار اللقب منذ ١٩٩٢، 
وقد خرقهما الشانفيل في ٢٠١٢ بتتويجه 

على حساب ابناء انيبال زحلة. 
من جهة اخرى، ينتظر االحتاد اللبناني 
لكرة الســلة جلســة احلكومــة اللبنانية 
االسبوع املقبل، للبت في طلبه نيل مساعدة 
قيمتها ثالثة ماليني دوالر اميركي الستضافة 
بطولة آسيا في أغسطس املقبل. وكان طلب 
املســاعدة أدرج على جدول اعمال مجلس 

الوزراء متهيدا ملناقشته.
 وكشف مصدر احتادي كبير لـ»االنباء« 
ان عــدم بت املســاعدة املادية في مجلس 
الوزراء، يجعل اســتضافة البطولة على 
احملــك، خصوصا ان االحتــاد اللبناني ال 

يستطيع حتمل االعباء املادية.

القيادة السياسية تهنئ املتسابق عبدالعزيز الراشد
بعث صاحب الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة إلى املتسابق عبدالعزيز 
الراشــد أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناســبة حصوله على امليدالية الذهبية في 
بطولة ترايثلون في الواليات املتحدة األميركية 
الصديقة وتأهله لبطولة العالم، مشيدا سموه 

بهذا اإلجنــاز الرياضي الكويتي املميز والذي 
اثبت قدرة شباب الكويت الرياضي على حتقيق 
مثل هذه اإلجنازات الرياضية املشرفة، متمنيا 
سموه له كل التوفيق والنجاح ملواصلة عطائه 
الرياضي وحتقيق املزيد من اإلجنازات الرياضية 
لرفــع راية الوطن العزيز في مختلف احملافل 

الرياضية اإلقليمية والدولية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى املتسابق عبدالعزيز الراشد 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة حصوله 
على امليدالية الذهبية في بطولة ترايثلون في 
الواليــات املتحدة األميركية الصديقة وتأهله 

لبطولة العالم، متمنيا له كل التوفيق والنجاح 
لتحقيق املزيد من اإلجنازات الرياضية لرفع 
راية الوطن العزيز في مختلف احملافل الرياضية 

االقليمية والدولية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

الغامن: تفوق للشباب الرياضي الكويتي
كما بعث رئيس مجلس األمة مــرزوق الغامن امس ببرقية إلى 
املتسابق عبدالعزيز الراشد عبر فيها عن خالص التهنئة حلصوله 

على امليدالية الذهبية.
وقــال الغامن في برقيته »ان هذا اإلجنــاز ما هو إال حلقة في 
سلسلة اإلجنازات التي يحققها األبطال الرياضيون من أبناء وبنات 
الكويت التي تثبت تفوق الشــباب الرياضــي الكويتي برغم كل 
الظروف الصعبة التي يواجهونها« متمنيا للبطل الراشد مزيدا من 

اإلجنازات والبطوالت.

»املدربني« تكرم املشاركني في »عيالنا أملنا«
أقامــت جلنــة املدربني 
حفال مبركز عبداهلل السالم 
إلعــداد القــادة باخلالدية، 
لتكــرمي املشــاركني فــي 
مشــروع »عيالنــا أملنــا« 
الذي تقيمه وزارة التربية 
بالتعاون مع الهيئة العامة 

للرياضة.
حضــر احلفــل مديــر 
الهيئة للرياضــة باإلنابة 
د.حمود فليطح، والوكيل 
املساعد للتنمية التربوية 
واألنشطة بوزارة التربية 
فيصل مقصيــد، وعضوا 
اللجنة املؤقتة املكلفة بإدارة 
شــؤون احتاد الكرة جواد 
مقصيد ود.حامد الشيباني 
باإلضافة إلى نائب رئيس 
جلنة املدربــني عقيل مهنا 
العام للجنة  وأمني الســر 
خالد أحمد وأعضاء اللجنة 
هاني السيد ومحمد النمش 

وعيد سابج.
احلضــور  وأشــاد 
مبشــروع »عيالنــا أملنا« 
الذي يهدف إلى اكتشــاف 
املواهب الرياضية في سن 
صغيــرة، خصوصــا أن 
االرتقاء بالرياضة يتطلب 
ضرورة االهتمام بالنشء 

وصقل مواهبهم.
وجاء قرار تكرمي جلنة 
املدربــني للمشــاركني في 

مشــروع »عيالنــا أملنــا« 
من أجل إلقاء الضوء على 
املدربــني الواعديــن الذين 
لم يســبق لهــم العمل في 
األندية، وكذلك لدفع العديد 
من أصحاب األعمار السنية 
الذيــن ميتلكــون موهبــة 
رياضيــة باالنضمــام إلى 

املشروع.

فليطح وفيصل مقصيد وجواد مقصيد والشيباني يتوسطون احلضور


