
عماد غازي

في خطوة جدية وجريئة بدأ وزير الدولة لشئون 
الشباب ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة 
خالد الروضان ومعه مدير عام الهيئة العامة للرياضة 
باإلنابة حمود فليطح ونوابه الثالثة الشيخ حمود 
املبارك والدكتور جاسم الهويدي وحسام الصالح 
ومديرة االندية الرياضية سعاد احلاكم ومدير ادارة 
العالقات العامة واالعللالم خالد السبيعي والعديد 
من العاملني بالهيئة العامة للرياضة بزيارة اندية 
اجلهراء والصليبخات في اول جوالت الفريق للتعرف 
علي مشاكل االندية والوقوف علي كافة السلبيات 
والعوائق وإيجاد احللول املناسبة لالرتقاء باألندية 
والقيام بدورها علي الوجه األكمل وكان في استقبالهم 
بنادي اجلهراء رئيس النادي دهللام الشمري وكافة 
األعضاء وحتدث الوزير الروضان في البداية فأبلغ 
اجلميع حتيات صاحب السمو امير الللبللالد املفدى 
وسللمللو ولللي العهد وسللمللو رئلليللس مجلس اللللوزراء 
وحرص اجلميع علي دعم االندية واحلركة الرياضية 
واضللاف بللان الفترة السابقة الكل عللان من املنشآت 
والصيانة وغيرها وأننا لسنا خصم ألحد ونتعامل 
مع كافة االندية بتساوي والهيئة العامة للرياضة 
هدفها وإمكانياتها خلدمة االندية واآللية السابقة لم 
تكن واضحة وليس هناك احد فوق القانون ومت رصد 
العديد من املخالفات باألندية وضللرورة ازالتها  وان 
هناك قانون جديد للرياضة واستثمار سوف يعالج 
الكثير من املشاكل واملعوقات واشاد الروضان مبدير 
عام الهيئة العامة للرياضة ونوابه وانهم من افضل 

القيادات التي تعمل خلدمة الرياضة ومرورهم علي 
االندية بداية الطريق والتعرف علي كافة املشاكل 
وعالجها بأذن الله واملطلوب وضع جدول بكل الطلبات 

والنواقص ومتابعتها حللها مع الهيئة.
     وقللدم رئيس نللادي اجلهراء الئحة بعدة نقاط 
تشمل الصيانة ونقص املنشآت واالستثمار وزيادة 
املنحة املالية لألندية وزيادة دعم الالعبني احملترفني 
والعاملني وتخصيص مكافآت ألبطال املراحل السنية 
لتشجيع هذه الفئة علي التفوق ورد عليه املدير العام 
حمود فليطح والنواب الثالثة الشيخ حمود املبارك 
والدكتور جاسم الهويدي وحسام الصالح واوضح 
كل منهم اجلهود التي تتم في املنشآت والصيانة 
واالستثمار وان املرحلة املقبلة تبشر باخلير بأذن الله 
وان قيادات الهيئة ستمر علي كافة االندية للتعرف 
علي املشاكل ووضللع برنامج زمني لعالجها وقام 
الوزير الروضان ومدير الهيئة والنواب الثالثة بتفقد 

املنشآت وتدوين النواقص للعمل علي عالجها.
     ثم انتقل الوفد الي نادي الصليبخات وكان في 
استقبالهم امني السر العام سعد عناد وبقية أعضاء 
النادي وشللرح عناد كافة املشاكل التي يعاني منها 
الللنللادي وهللي متشابهة مللع مشاكل اجلللهللراء وتفقد 
اجلميع املرافق ووعد الوزير ومدير عام الهيئة بوضع 
برنامج زمني بعد زيللارة بقية االندية لتدوين كافة 
املشاكل وإيجاد احللول لها واستمرت اجلولة حتي 
ساعة متأخرة مما يؤكد جدية الوزير الروضان ومدير 
الهيئة الدكتور حمود فليطح ونوابه حلل كافة املشاكل 

الروضان و فليطح ونواب »هيئة الرياضة« في صورة جماعية مع أعضاء مجلس إدارة اجلهراءالتي تعترض تقدم االندية وتطورها.
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بلغ الهالل السعودي نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد 
تعادله 2-2 أمام مضيفه بيروزي اإليراني، في إياب قبل النهائي 

في مسقط، بفضل ثنائية للمهاجم السوري عمر خربني الثالثاء.
وتأهل الهالل، الفائز باللقب مرتني في 1991 و2000، بعد 
تغلبه 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بعد انتصاره 
4-0 بينها ثالثية خلربني في الذهاب الشهر املاضي في أبوظبي.
ورغم تسجيل النيجيري غودوين مينساه هدفني بواقع هدف 
في كل شوط إال أن املهاجم السوري واصللل هز شباك الفريق 
اإليراني عندما أدرك التعادل بعد نصف ساعة من البداية عبر 

ركلة جزاء نفذها على طريقة »بانينكا«.
ثم أدرك التعادل مرة أخرى في الدقيقة 76 عندما تلقى متريرة 
عرضية واستدار بجسده وسدد في الشباك بسهولة من مدى 
قريب. ووضع مينساه فريقه، الذي خاض املباراة على ملعبه 
في مسقط نظراً إلقامة مباريات األندية السعودية واإليرانية 
في مالعب محايدة، في املقدمة بضربة رأس ارتطمت باألرض 

وسكنت شباك عبد الله املعيوف في الدقيقة 16.
وجعل املهاجم النيجيري النتيجة 2-1 في الدقيقة 61 عندما 
استخلص الكرة قبل دفللاع الهالل وأرسللل تسديدة أرضية في 

الشباك من داخل منطقة اجلزاء.
وسيلتقي الهالل في النهائي، الللذي تأهل له ألول مرة منذ 
2014، مع الفائز من مواجهة أوراوا ريدز الياباني وشنغهاي 

سيبج الصيني غداً األربعاء.
وميلك أوراوا، صاحب األرض واجلمهور في مباراة الغد، 
أفضلية لتعادله ذهللابللاً 1-1 قبل 3 أسابيع ويسعى لبلوغ 

النهائي ألول مرة منذ الفوز بلقبه القاري الوحيد في 2007.

خربني يحجز للهال السعودي مقعدا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

فرحة املهاجم السوري عمر خربني

الروضان بدأ مع فليطح ونواب الهيئة زيارة األندية للوقوف على مشاكلها

كاظمة يتغلب على الشباب 
في دوري كرة اليد 

 تغلب نادي كاظمة الثالثاء على نظيره الشباب بنتيجة )31 
- 20( ضمن مباريات األسبوع الثاني لبطولة الللدوري العام 

الكويتي لكرة اليد ال51 محققا فوزه الثاني على التوالي.
ومتكن البرتقالي بقيادة مدربه اجلزائري رابللح غربي من 
تسيد اللقاء اذ متكن الالعبون أمثال فيصل واصل وسالم عبد 
السالم ويوسف احلداد من التحكم مبجريات اللعب وضمان فوز 

مستحق دعموا به موقعهم بني فرق املقدمة في البطولة.
وفي مباراة سابقة متكن برقان من تخطي نظيره اليرموك 
بصعوبة وبنتيجة )24 - 23( ليرفع رصيده الى اربع نقاط 
كاملة فيما ظل اليرموك بال رصيد متلقيا خسارته الثانية في 

البطولة.
وتختتم منافسات األسبوع الثاني بيومها الثالث بإقامة 
مباراتني جتمع األولللى كال من خيطان )بال نقاط( مع الساملية 
)نقطتني( فيما يلتقي حامل اللقب الكويت )دون رصيد( في 

ظهوره األول مع نظيره التضامن )بال رصيد(.
ويحمل لقب البطولة للخمس سنوات املاضية نادي الكويت 
الذي تزعم اللعبة ولم يتمكن أي فريق من هزميته حيث تعود 

اخر خسارة له ببطوالت كرة اليد الى تاريخ 16 مايو 2013.
وبللدأت بطولة اللللدوري العام احمللي لكرة اليد في موسم 
)1966 - 1967( وحقق لقبها ثمانية فرق من أصل 16 فريقا 

مسجال لدى االحتاد الكويتي لكرة اليد.
ويتصدر نادي الساملية الفرق احلاصلة على لقب البطولة 
ب11 ملللرة يليه الللنللادي الللعللربللي ب10 ملللرات ثللم الكويت 
)حامل اللقب( بسبع مللرات ثم كاظمة بست مللرات والقادسية 
والصليبيخات بخمس مرات لكل منهما في حني حصل الفحيحيل 

على اللقب أربع مرات وخيطان مرتني.

الرشيدي ينهي مترده ويعود 
لتدريبات الساملية

أنهى نللادي الساملية، أزمللة مستحقات مهاجم الفريق فهد 
الرشيدي، والللذي انقطع عن التدريبات بسبب عدم احلصول 
عليها، وهو ما أبعده عن مواجهة الفريق األخيرة في مسابقة 
الللدوري الكويتي املمتاز، أمام كاظمة، والتي انتهت بالتعادل 

السلبي.
 وشارك الالعب في التدريبات، حيث يتم جتهيزه لقيادة هجوم 
الفريق في مواجهة العربي املقبلة، واملقررة في اخلميس املقبل، 

ضمن منافسات اجلولة اخلامسة من منافسات الدوري.
ويعد فهد أحد أفضل املهاجمني في الللدوري الكويتي، إال أنه 
ال يللزال في املوسم احلالي بعيدا عن مستواه املعهود، بسبب 

اإلصابة واالنقطاع عن التدريبات.
وتشهد صفوف الساملية أيضا عودة احلارس خالد الرشيدي، 
والللذي عانى من اإليقاف خالل املباريات املاضية، فيما يستمر 
غياب بدر السماك لإلصابة، وفواز عايض لإلصابة أيضا رغم 
انتهاء فترة اإليقاف التي بدأت منذ مباراة الفريق أمام التضامن 
في اجلولة الثالثة، فيما يتواصل غياب أحمد عبد الغفور لإليقاف، 

ونايف زويد لتراكم البطاقات.
ويللعللول الساملية على مواجهة العربي السللتللعللادة نغمة 
االنتصارات التي غابت عنه في املباراة السابقة أمام كاظمة، حيث 
أخفق الفريق في جتاوز البرتقالي، رغم النقص العددي الذي 
عانى منه الفريق أغلب فترات الشوط الثاني، لتنتهي املباراة 

بالتعادل السلبي بني الفريقني.

مساعد ندا يوجه رسالة 
ملنتقدي نبيل معلول

قال مساعد ندا مدافع الفريق األول لكرة القدم بنادي القادسية 
واملنتخب الكويتي، إن منتخب تونس جاء في املرتبة 28 عاملًيا 
واألول إفريقًيا في التصنيف الشهري لالحتاد الدولي لكرة القدم 

»الفيفا«.
وأضاف ندا على صفحته اخلاصة مبوقع التواصل االجتماعي 
»تويتر«: »هللذا أفضل رد ملن انتقد مللدرب منتخب تونس نبيل 

معلول من محللي الرياضة الكويتية«.
يذكر أن معلول تولى تدريب املنتخب الكويتي األول في 
التصفيات اآلسيوية املؤهلة لنهائيات كللأس العالم 2018 
بروسيا وكأس آسيا 2019 باإلمارات، لكن تعليق نشاط الكرة 

الكويتية حال دون استمراره.
ويرتبط معلول بعالقات وثيقة مع مسؤولي االحتاد الكويتي 
السابق على رأسهم الشيخ طالل الفهد وعدد كبير من الالعبني 

الذين تدربوا حتت إشرافه.

»أزرق السيدات« يخسر أمام »العسكري البريطاني« لكرة القدم بخماسية

تغلب الفريق العسكري البريطاني لكرة القدم للسيدات على منتخب 
الكويت الوطني بنتيجة 5 اهداف مقابل هدفني في املباراة الودية التي 
جمعتهما اليوم الثالثاء على امللعب الفرعي باستاد )جابر االحمد 

الدولي(.
وشهدت املباراة تغييرا تكتيكيا ملحوظا في اداء املنتخب الكويتي الذي 
حتول الى الهجوم بدال من الدفاع مقارنة باملباريات السابقة اال ان احلظ 

لم يحالفه في تسجيل عدد اكبر من االهداف.
وقال رئيس اللجنة املؤقتة املكلفة بإدارة شؤون االحتاد الكويتي لكرة 
القدم ابراهيم الشهاب في تصريح صحفي ان »املباراة اتسمت بالندية 

واالثارة وسط قدرات فنية ومهارية ملحوظة«.
واعرب الشهاب عن امله في تطور اداء املنتخب الوطني خالل الفترة 
املقبلة الفتا الى اهمية االحتكاك مع املنتخبات االخللرى في صقل اداء 

العبات الفريق.
من جانبها قالت رئيس جلنة كرة القدم النسائية في )االحتاد( انوار 
النوري في تصريح مماثل ان املباراة التي جاءت بدعوة من السفارة 
البريطانية لدى دولة الكويت شهدت ظهور املنتخب الوطني مبستوى 

افضل مؤكدة العمل على االرتقاء باللعبة وجذب املواهب من الفتيات.

     حقق فريق ادارة الرياضة للجميع )ب( 
لقب بطولة البولينغ ملوظفي الهيئة العامة 
للرياضة التي نظمتها ادارة الرياضة للجميع 
على صالة على صالة كوزمو بسوق الساملية 
مبشاركة 16 فريق ميثلون أقسام وإدارات الهيئة 
وحقق فريق إدارة الصيانة املركز الثاني وفريق 
إدارة املشتريات املللركللز الثالث وفللاز الالعب 
عمر الراجحي من فريق إدارة الرياضة للجميع 

بجائزة أعلى شوط  محققاً 175 نقطة.
     وضم فريق إدارة الرياضة للجميع )ب( 
يوسف الراجحي، أحمد الرشيدي عمر الراجي، 
شريف عامر وفريق إدارة الصيانة أحمد رمضان، 

محمد عثمان، فيصل سفر، محمد احلمادي وفريق 
إدارة املشتريات نشأت العتيبي، أنللور املبايع 
عبدالله القبندي، محمد يحي       وأكد حامد الهزمي 
مدير ادارة الرياضة للجميع  ان البطولة حققت 
رسالتها في تهيئة فرصة ممارسة الرياضة 
وخلق  اجللواء ساهمت في دعم روابللط اإلخوة 
والللصللداقللة  بللني منتسبي الهيئة وثمن الدعم 
الطيب الللذى حظيت به البطولة من قبل املدير 
العام للهيئة العامة للرياضة د/حمود فليطح 
وجهوده الطيبة  بالسعي لالرتقاء مبستوى 
موظفي الهيئة ودعللم إمكانياتهم مبا ميكنهم 
اداء دورهم على الوجه االكمل وكذلك اهتمامهم 

بتفعيل مفهوم الرياضة للجميع والنهوض بها  
من خالل وضع خطة استراتيجية عمل بعيدة 
املللدى ضمن برنامج وطني لتطوير الرياضة 
للجميع  لتحتوي جميع فئات وشرائح املجتمع 
وكافة املراحل السنية والتوعية بأهمية ممارسة 
الرياضة ملا لها من أهمية في احملافظ على الصحة 
العامة ومواجهة العديد من أملللراض العصر 
باإلضافة إلى تنظيم ودعم العديد من الفعاليات 
الرياضية غير التنافسية واملهرجانات والدورات 
والبطوالت الرياضية لكافة شرائح املجتمع كما 
قدم الهزمي الشكر لكافة اجلهات التي ساهمت في 

اجناح البطولة السادسة للبولينج.

لقطة من املباراة
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مصافحة الفريقني قبل املباراة

لقطة من منافسات البطولة

»الرياضة للجميع« بطل بولينغ موظفي »هيئة الرياضة«


