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اليوسف :ال عودة لدوري «الدمج» وندرس زيادة فرق «األولى»

«األزرق» يستدعي  30العب ًا لمعسكر لندن
وبطولة غرب آسيا
وق���ع اخ��ت��ي��ار اجل��ه��از الفني
ملنتخبنا الوطني لكرة القدم
بقيادة الكرواتي روميو جوزاك
على قائمة ت�ضم  30العبا من
�أجل االنخراط يف مع�سكر تدريبي
خارجي يف لندن ،مطلع يوليو
املقبل ،متهيدا خلو�ض غمار
مناف�سات بطولة غ��رب �آ�سيا،
املقرر �إقامتها يف العراق مطلع
�شهر �أغ�سط�س القادم.
و�ضمت القائمة التي اختارها
اجلهاز الفني �سليمان عبد الغفور،
ح�سني كنكوين ،حممد هادي،
حممد ال�سويدان ،خالد �إبراهيم،
عامر املعتوق� ،سامي ال�صانع،
فهد حمود ،فهد الهاجري ،عبد
العزيز بن ناجي ،حممد خالد،
مبارك الفنيني� ،أحمد الظفريي،
�سلطان العنزي ،عبد الله ماوي،
عبد العزيز وادي.
ور�ضا هاين ،حمد حربي� ،رشيدة

ال����شري��دة ،في�صل عجب ،عبد
املح�سن العجمي ،فواز عاي�ض،
ح�سني املو�سوي ،علي خلف،
بدر املطوع ،يو�سف نا�رص ،عيد
الر�شيدي ،عمر احلبيرت� ،شبيب
اخلالدي وفي�صل زايد.
و�شهدت قائمة الأزرق ا�ستبعاد
ع��دد من الأ�سماء ،لعل �أبرزهم
فهد الأن�صاري �إلى جانب حميد
ال��ق�لاف وخ��ال��د ال��ر���ش��ي��دي مع
�ضاري �سعيد ،ي�أتي يف ظل رغبة
اجلهاز الفني يف النزول باملعدل
العمري لالعبي املنتخب،و�أعلن
اجل��ه��از الفني �أن ب��اب الأزرق
يبقى مفتوحا ل�ضم العبني جدد،
وفقا ملا يراه اجلهاز الفني خالل
الفرتة املقبلة.
ويف �سياق اخر �أكد ال�شيخ �أحمد
اليو�سف رئي�س احتاد كرة القدم،
�إن���ه ال ع���ودة ل���دوري الدمج،
يف ال��ف�ترة املقبلة وان دوري

الدرجتني م�ستمر املو�سم املقبل.
وق��ال اليو�سف �إن دوري الدمج
قتل الكرة الكويتية ،كا�شفا عن
م�ساعي لزيادة عدد فرق الدرجة
الأول���ى ،بت�سهيل �أم��ور الأندية
التي ترغب يف امل�شاركة.
و�أ���ض��اف �أن ال����دوري املمتاز
م�ستمر على حاله ب��وج��ود 10
ف���رق ،م�شريا �إل���ى �أن االحت��اد
الكويتي جنح خالل �أقل من �سنة
يف جت��اوز الفرتة ال�صعبة التي
�أعقبت تعاقب  9جلان انتقالية.
و�شدد اليو�سف على �أن االحتاد
منح الأجهزة الفنية للمنتخبات
ك��ل ال��دع��م وال�صالحيات فيما
يخ�ص اختيار القوائم ،م�ؤكدا
�أن من حق الأن��دي��ة ال�س�ؤال عن
غياب �أي العب يرون �أحقيته يف
االن�ضمام الى املنتخبات ،على
�أن تقوم الأجهزة الفنية بتو�ضيح
�سبب اال�ستبعاد.

• قائمة الأزرق خلت من النجوم

خالل االجتماع الذي عقد برئاسة أسد تقي

فليطح أطلع مجلس إدارة الهيئة على ما نفذ من خارطة الطريق
ن��اق�����ش جمل�س �إدارة الهيئة
العامة للريا�ضة برئا�سة �أ�سد
تقي نائب الرئي�س ما مت تنفيذه
من خارطة الطريق حيث �أطلع
الدكتور حمود فليطح مدير عام
الهيئة  -ع�ضو اللجنة ال�سدا�سية
جمل�س الإدارة على كافة اخلطوات
والإج������راءات ال��ت��ي مت��ت خالل
ال��ف�ترة الأخ�ي�رة عقب االنتهاء
من انتخابات الأن��دي��ة ال�شاملة
واملتخ�ص�صة ومن بعدها �إقرار
ون�رش النظم اال�سا�سية لالحتادات
الريا�ضية و�إج���راء االنتخابات
لعدد  7احت���ادات تتولى �إدارة
�ش�ؤونها مل��دة � 4سنوات ،ومن
املقرر �أن تنتهي كافة االحتادات
من ت�شكيل جمال�س �إدارتها قبل

الرشيدي يشتكي
من تجاهل القادسية
ا�شتكى دغيم الر�شيدي العب
ناديي الن�رص وال�صليبخات
ال�سابق م��ن جتاهل �إدارة
ال��ق��اد���س��ي��ة ل�شقيقه عيد
ال��ر���ش��ي��دي ،فيما يخ�ص
م�����س��ت��ح��ق��ات��ه امل��ال��ي��ة
املت�أخرة
ك��ان الر�شيدي ،قد طالب
�إدارة القاد�سية منح �شقيقه
كامل م�ستحقاته املالية،
والتي مت االتفاق عليها وقت
انتقاله من الن�رص لتدعيم
�صفوف النا�شئني.
وقال الر�شيدي يف تغريدة
على «تويرت» �إنه مل تلق �أي
�إج��اب��ة من القاد�سية فيما
يخ�ص ما �أث��اره من قبل عن
م�ستحقات �شقيقه املالية،
وا�ص ًفا موقف �إدارة القلعة
ال�صفراء ،بالغريب.
و�أ�ضاف« :القاد�سية تتعامل
مع �شقيقي وك�أنه ال يعني
جزءا
لهم �شي ًئا ،وال ي�ستحق
ً
من م�ستحقاته ،ال زلت �أنتظر
اجتماعا حل�سم
منهم ر ًدا �أو
ً
الأم���ر» .ووج��ه الر�شيدي،
ر���س��ال��ة لإدارة القاد�سية
مفادها �أنه �سيفعل �أي �شيء
مبا ي�ضمن م�صلحة �شقيقه.

نهاية ال�شهر احلايل وبعدها يتم
�إجراء انتخابات اللجنة الأوملبية
التي �ستكون املحطة الأخرية يف
خارطة الطريق لرفع الإيقاف
ب�صورة دائ��م��ة ع��ن امل�شاركات
اخلارجية للأندية واملنتخبات
الوطنية املختلفة.
كما �أق���ر جمل�س الإدارة خالل
اجتماعه الالئحة املنظمة لأن�شطة
ال��ري��ا���ض��ة للجميع اخلا�صة
ب��االحت��اد الكويتي الريا�ضي
امل��در���س��ي وال��ت��ع��ل��ي��م العايل
واالحت����اد الكويتي للريا�ضة
للجميع من خالل تنظيم الفعاليات
والبطوالت وال��دورات الريا�ضية
والأن�شطة الثقافية واالجتماعية
وال�ترف��ي��ه��ي��ة وامل��ه��رج��ان��ات

والربامج التوعية ،بجانب �أن�شطة
الريا�ضة للجميع التي ت�ست�ضيفها
الكويت وي�ترت��ب عليها توفري
الإقامة والإعا�شة واملوا�صالت
الداخلية للم�شاركني.
ويف نف�س ال�سياق ي�صل م�ساء
ال���ي���وم وف���د ال��ه��ي��ئ��ة العامة
ل��ل��ري��ا���ض��ة ب��رئ��ا���س��ة الدكتور
حمود فليطح �إل��ى مدينة لوزان
ال�سوي�رسية حل�ضور اجتماعات
اللجنة ال�سدا�سية املكلفة بتنفيذ
خارطة الطريق لرفع الإيقاف عن
الريا�ضة الكويتية ب�صفة عامة،
و�ستعقد اللجنة اجتماعاتها
ع��ل��ى م���دار ال��ي��وم�ين املقبلني
مبقر اللجنة الأوملبية الدولية
بح�ضور ممثلي الكويت الدكتور

حمود فليطح ونائبه الدكتور
�صقر امل�لا لقطاع الريا�ضة
التناف�سية و�صالح القحطاين
بجانب ممثلي اللجنة الأوملبية
الدولية بريي مريو ,و ونيناد
اللوفيت�ش وح�سني امل�سلم مدير
عام املجل�س الأوملبي الأ�سيوي
وذلك ملناق�شة ما مت تنفيذه من
خارطة الطريق خ�لال الفرتة
املا�ضية من خالل ن�رش الأنظمة
الأ�سا�سية لالحتادات الريا�ضية
وانتخاب جمال�س �إدارات لبع�ض
االحت�����ادات ب��ج��ان��ب مناق�شة
اخل��ط��وات املقبلة ال�ستكمال
ان��ت��خ��اب��ات ب��اق��ي االحت���ادات
بالإ�ضافة �إلى انتخابات اللجنة
الأوملبية الكويتية.

• �أ�سد تقي

مبارتان في الجولة الثانية من البطولة

الرمضانية النسائية لكرة القدم اليوم
كتب يحيى �سيف:

�ضمن مناف�سات اجلولة الثانية
من البطولة الرم�ضانية الن�سائية
الرم�ضانية ال��ت��ي ت��ق��ام خالل
الفرتة من  12الى  23احلايل على
املالعب الفرعية ال�ستاد جابر
ال��دول��ى حت��ت ا��ش�راف االحت��اد
الكويتي لكرة ال��ق��دم ممثال يف
اللجنة الن�سائية باالحتاد برئا�سة
ع�ضو جمل�س االدارة فاطمة حيات
وب��دع��م وم�����س��ان��دة م��ن ال���دوري
اال�سباين للكرة «الليغا» تقام
اليوم مبارتان حيث يلتقي يف
التا�سعة م�ساء فريق ا�سرتكرمع
�سلوت�س �ضمن مواجهات املجموعة
الأولى ويليها يف العا�رشة لقاء
ن��ادي العيون مع فريق وف��ز يف
املجموعة ال��راب��ع��ة وانطلقت
فعاليات البطولة م�ساء �أم�س
باقامة �أربع مباريات حيث جترى
مناف�سات ال��دور الأول بطريقة
الدوري من دور واحد بني الفرق
امل�شاركة يف كل جمموعة.
اجلدير بالذكر ان اللجنة املنظمة
عقدت م�ؤمترا �صحافيا م�ساء ام�س
االول يف ا�ستاد جابر الدويل ومت

�أكد خالد ال�رشيدة رئي�س جمل�س ادارة الن�رص� ،أن توقيع �سوما
نابي مهاجم ال�شباب ال�سابق ،لقيادة هجوم الن�رص باملو�سم
املقبل ،خطوة �أولى يف خطة تدعيم �صفوف الفريق الأول.
وبني ال�رشيدة �أنه مت اال�ستغناء عن الثنائي البحريني �سيد
مهدي و�سيد �ضياء ،يف الوقت الذي ي�ستمر فيه الغاين �أبوكو
وااليفواري روبن .وك�شف �أن ادارة الكرة اقرتبت من �ضم �صانع
�ألعاب للفريق ،حيث تتبقى خطوات معدودة المتام ال�صفقة قبل
االعالن عنها ب�شكل ر�سمي ،الى جانب العب مدافع �صاحب م�ستوى
عال .و�أو�ضح ال�رشيدة �أن جمل�س االدارة يدر�س ملفات عدد من
املدربني الختيار الأن�سب منهم لتويل مهمة القيادة الفنية خلفا
للوطني ظاهر العدواين ،مع ا�ستمرار اجلهاز املعاون.

عروض محلية وخليجية
لمحترف الفحيحيل
ك�شف املغربي �أب��و �شعيب
ال�سفياين ،مهاجم الفريق
االول ل��ك��رة ال��ق��دم بنادي
الفحيحيل الذي انتهى عقده
مع الفريق بنهاية املو�سم
املنق�ضي ،ع��ن تلقيه عدة
ع��رو���ض حملية وخليجية
خ�لال الفرتة املا�ضية ،اال
�أنه �أجل درا�ستها حلني انتهاء
املو�سم.
وب�ين ال�سفياين �أن��ه ميتلك
ع��ر���ض��ا ق��ط��ري��ا و�آخ����ر من
االمارات ،الى جانب عرو�ض
���ش��ف��ه��ي��ة م���ن ف����رق حملية
�سيدر�سها بالتن�سيق مع وكيله
قبل ح�سم وجهته املقبلة.
و�أ�شار �أن العر�ض القطري من

�أح��د �أندية الدرجة الأولى،
يعد الأق��رب بعدما مت عر�ض
الأمر عليه من قبل ادارة الكرة
خالل م�شاركته مع الفحيحيل
يف املع�سكر اخل��ارج��ي يف
يناير املا�ضي ،اال �أن ارتباطه
مع الفحيحيل دفعه لت�أجيل
الأمر لنهاية املو�سم.
و�أع��رب ال�سفياين عن �أ�سفه
لهبوط الفحيحيل ل��دوري
الدرجة الأول��ى ،م�ؤكدا �أنهم
كانوا ي�ستحقون مركزا �أف�ضل
من �أجل البقاء يف املمتاز يف
ظل امل�ستويات التي قدموها
اال �أن التوفيق مل يحالفهم يف
عدد من املباريات التي كانت
يف متناول �أيديهم.

المغربي طالل يرغب
في التجديد للسالمية

• جانب من امل�ؤمتر ال�صحايف

مناق�شة كافة التفا�صيل املتعلقة
بالبطولة بح�ضور ع�ضو جمل�س
ادارة االحت���اد ورئي�س اللجنة
الن�سائية فاطمة حيات وع�ضو
اللجنة املنظمة راوية الهاجري
ومايتي فنتورا ممثلة ال��دوري

اال�سباين كما نظمت ادريانا مارتن
العبة املننتخب اال�سباين ونادي
ملقة ور�شة عمل �شملت ح�ص�ص
تدريبية وتوجيهات فنية لالعبات
قبل انطالق املباريات الر�سمية.
وخ�ص�صت اللجنة املنظمة جوائز

مالية للفرق املتوجة باملراكز
الثالثة االولى بواقع  3000دينار
ل�ل��أول و 1800للثاين و1200
للثالث باال�ضافة ال��ى تكرمي
�أف�ضل العبة و�أف�ضل حار�س مرمى
والفريق املثايل.

غريب صعد بالقرعة في دورة شهداء
القرين بعد تعادله مع الدوسري
في أطول المباريات

• جانب من مناف�سات البطولة

النصر يتعاقد مع سوما
ويستغني عن بحرينييه

�صعد فريق املرحوم عبد املجيد غريب �إلى الدور الثاين بعد فوزه بالقرعة
يف اول حالة بدورة �شهداء القرين الـ 26بعد تعادله مع فريق املرحوم
وف الركالت
م�ساعد الدو�رسي يف الوقت الأ�صلي واال�ضايف دون �أه��داف يِ
الرتجيحية  1-1لرتجح القرعة كفتهم يف النهاية بعد �أط��ول مباريات
الدورة حتى االن.
وف املباراة الثانية �ضمن املجموعة الثانية فاز فريق ال�شهيد ح�سني علي
يِ
ر�ضا على فريق ال�شهيد ابراهيم من�صور بهدفني مقابل هدف بعد مباراة قوية
من الطريفني �أ�ضاعا خاللها عدة �أهداف.
وتقام اليوم مباراتان حيث يلتقي يف املجموعة الأولى فريق ال�شهيد احمد
عبد الله خمي�س مع فريق ال�شهيد خريالله البلو�شي.
وف املجموعة الثانية يلتقي فريق ال�شهيد خالد الكندري مع فريق املرحوم
يِ
خلف العنزي.
وا�شاد املن�سق العام للدورة ح�سني امل�شموم بالفرق امل�شاركة والروح
الطيبة التي �شهدتها املباريات وا�ضاف ان احلكم طبق الالئحة يف ا�ستعمال
القرعة يف مباراة الغريب مع الدو�رسي التي انتهت بالتعادل دون �أهداف يف
وف الركالت الرتجيحية ومتنى التوفيق للجميع.
الوقت الأ�صلي يِ

�أب��دى الالعب املغربي �سفيان ط�لال حم�ترف الفريق االول
لكرة القدم بنادي ال�ساملية رغبته يف اال�ستمرار مع ال�سماوي
ريا �إلى �أنه مل يتلق �أي مفاو�ضات من
يف املو�سم املقبل ،م�ش ً
ادارة النادي حتى الآن .وكان طالل قد تعاقد مع ال�ساملية
يف املريكاتو ال�شتوي املا�ضي وحتى نهاية املو�سم احلايل،
وجنح يف الظهور ب�صورة جيدة خالل املباريات الأخرية.
وقال طالل انه يتطلع �إلى اال�ستمرار مع ال�سماوي يف املو�سم
اجلديد ،بعدما وجد الراحة الالزمة .و�أ�ضاف «جنحت يف
�رسيعا مع ال�ساملية ،لكن الأمتار الأخرية من عمر
االن�سجام
ً
م�سابقة الدوري املمتاز مل مت�ض بال�صورة املطلوبة» يف ا�شارة
�إلى اخل�سارة من الكويت والقاد�سية والرتاجع �إلى املركز
الثالث.ومتنى الالعب املغربي �أن تنتظم امل�سابقات املحلية
ريا �إلى �أن كرثة التوقفات �ساهمت يف تراجع
يف الكويت ،م�ش ً
مردود الفريق يف املباريات الأخرية من عمر امل�سابقة.

الفاضل يطير إلى ألمانيا
الستكمال العالج
ك�شف طالل الفا�ضل ،العب
الفريق االول لكرة القدم
ب��ن��ادي الكويت ع��ن ق��راره
الأخري ب�ش�أن اال�صابة التي
ؤخ��را ،م�شريا
حلقت ب��ه م��� ً
�إلى �أنه �سيغادر �إلى �أملانيا
خالل الفرتة القليلة املقبلة،
لعر�ض حالته ال�صحية هناك.
وكان التقرير الطبي الأويل
قد ك�شف حاجة الفا�ضل �إلى
اخل�ضوع لربنامج عالجي
مل���دة ���ش��ه��ر ،للتعايف من
متزق يف الع�ضلة اخللفية.
لكن الطبيب كوجات �أو�ضح
�أن ا�صابة الفا�ضل عبارة عن
قطع يف الع�ضلة اخللفية ،ما
ي�ستوجب التدخل اجلراحي
والعالج الت�أهيلي مل��دة 7
�أ�شهر .وقال الفا�ضل ان الثقة

ك��ب�يرة يف اجل��ه��از الطبي
اال�سباين بقيادة كوجات،
خا�صة �أن التقرير الطبي
ج��اء بعد اج��راء فحو�صات
يرا �إل���ى �أن��ه
دق��ي��ق��ة ،م�����ش� ً
�سيذهب �إلى �أملانيا من �أجل
جتنب التدخل اجلراحي.
و�أ����ض���اف الع���ب االبي�ض،
�أن التتويج بلقب ال��دوري
املمتاز� ،إلى جانب بطولتي
الك�أ�س يف املو�سم احلايل،
ريا.
رف��ع من معنوياته كث ً
و�أكد الفا�ضل ،تطلعه خلدمة
العميد ب�صورة �أك�بر خالل
الفرتة املقبلة ،م�شي ًدا بدور
الأج��ه��زة الفنية واالداري���ة
يف ال���ن���ادي ،وم���ن قبلهم
ادارة الأبي�ض بقيادة رئي�س
النادي ،خالد الغامن.

