
قال محمد خليل، األميين العام 
لالحتاد الكويتي لكرة القدم، إن 
جميع جلان االحتاد، كان لها دور 
بييارز في إجنيياح املوسم الكروي، 
من خالل اخلطوات التي قامت فيها 

من أجل تطوير اللعبة.
وأكيييييد خييليييييل، فيييي تييصييريييح 
صحفي، أن مجلس اإلدارة، بادر 
حتفيز فرق األندية بزيادة مكافآت 
الييييدوري، بحيث يحصل األول، 
على 100 دينار، والثاني 70 ألف، 

والثالث 50 ألف.
كما مت اعتماد دوري الدرجتن، 
وإلييغيياء دوري الييرديييف، وكييأس 

االحتاد.
وأشييار إلى أنه مت تقليص عدد 
الالعبن بالفريق األول، إلى 30 
العبا، وزيييادة عدد احملترفن لي4 
العبن، توافقا مع الئحة املسابقات 
بيياالحتيياد اآلسيييييوي، باإلضافة 
للسماح بييإعييادة الييالعييبيين غير 

الكويتين بجميع املراحل السنية.
ولفت إلى أن »مجلس اإلدارة، 
تييعيياقييد ميييع شييركيية متخصصة 
بالبرمجة لبناء برنامج إلكتروني، 
بييييدال مييين الييتييسييجيييييل والييشييطييب 
اليييييدوي، والييهييدف ميين وراء ذلك 
تطوير عملية التسجيل بييدءا من 
االحتاد، وربطها بعد ذلك باألندية.

وأضيييياف »جليينيية املييسييابييقييات، 

رصدت هذا املوسم جائزة ألفضل 
العيييب بنصف نييهييائييي، ونهائي 
كييأس األمييييير، وكييذلييك فييي نهائي 
كأس الشباب، والناشئن، وهو ما 

يحدث ألول مرة«.
وأكييد أن »مجلس اإلدارة، كرم 
4 أنييدييية، حققت تييطييورا كبيرا 
باملراحل السنية، وهي: العربي، 

والتضامن، والنصر.
وأشييار إلييى أن جلنة املدربن، 
أقامت عييددا من ورش العمل في 
التكتيكات احلديثة للمدربن، 
 )pro( حييمييليية شييهييادة تييدريييب
وملدربي األندية بحضور احملاضر 

اليوناني اثاناسيوس تيرزس.
وأشيييار إلييى أن جلنة احلكام، 
قامت بتخريج 52 حكما وحكمة، 
وهو أكبر عدد من الدارسن لدورة 
حكام جييدد بتاريخ االحتيياد، كما 
قامت اللجنة بزيادة عدد احلكام 
املشاركن في إدارة مباريات كأس 

األمير وكأس ولي العهد.
وأوضييييح »جليينيية الييصيياالت، 
والشاطئية استحدثت هذا املوسم، 
تنظيم مسابقات لفئة الشباب 

للصاالت.
وأعييرب عن تقدير املجلس، ملا 
قييامييت بييه اللجنة اإلعييالمييييية من 
تنظيم أول دورة للمنسق اإلعالمي، 
مشيرا إلى أن جميع إخبار االحتاد 

بيياتييت فييي مييتيينيياول اجلييميييييع من 
خييالل موقع االحتيياد على مواقع 
الييتييواصييل االجييتييميياعييي وإرسيييال 
جميع إخبار االحتاد، واملسابقات، 
واالنييضييبيياط، واالسييتييئيينيياف أوال 
بأول دون تفضيل وسيلة إعالمية 

على أخرى.
وأشار إلى أن »جلنة كرة القدم 
النسائية، تعمل من أجل تطوير 
اللعبة ميين خيييالل تشكيل فييرق 
ومنتخب نسوي، وحتقيقا لهذا 
الهدف، ستنظم دورة كروية في 
رمضان، من 1 لي16 يونيو املقبل«.

وشيييدَّد على أن االحتيييياد، قرر 
تشكيل جلنة ملكافحة املراهنات، 
والتالعب في نتائج املباريات، 
مشيرا إلى أنه مت قطع شوط كبير 

في مكافحة هذه اآلفة.
 وأكييييد عييلييى أهييمييييية تييطييوييير 
منظومة العمل اإلداري بالتوازي 
مع األندية الرياضية، مشيرا إلى 
أن االحتاد، تقدم مبشروع للتطوير 
بإقامة وتنظيم دورات لإلدارين 

لتطوير أدائهم وإثراء خبراتهم،
وأشاد مبا بذلته اللجنة الطبية، 
من مشاركة في دورات االنعاش 
الييرئييوي واإلسييعييافييات األولييييية، 
بالتعاون مع املركز الطبي التابع 
للهيئة العامة للرياضة، وإدارة 

الطوارئ الطبية.

وأكيييد على أنييه وألول مييرة مت 
إدخال واستخدام أجهزة القياس 
املتطورة، والدقيقة ذات الكفاءة 
الييعييالييييية لييفييحييص وتشخيص 
إصييابييات الييعييضييالت، واملفاصل 
للمرضى واملصابن داخييل مركز 

الطب الرياضي.
كما أدخلت إبر العالج اجلافة 
فييي عيييالج اإلصيييابيييات، وهيييي من 
الييعييالجييات احلييديييثيية فييي الطب 
الييرييياضييي، كما نظمت اللجنة، 
دورة اإلسعافات األولية لألجهزة 
اإلداريييييية، والييفيينييييية، واحلييكييام، 

واألندية الرياضية.
وفيييييي مييييجييييال االسيييتيييثيييميييار 
الرياضي، قال خليل، إن مجلس 
اإلدارة، خصص 10 آالف متر 
مربع، داخييل االحتيياد لالستثمار، 
وميكن ممارسة أكثر من 30 نشاطا 
استثماريا ستصب في مصلحة 
االحتيياد وحتى نتمكن من الوفاء 

بالتزاماتنا.
وأعرب عن خالص شكر وتقدير 
أعييضيياء االحتييياد، للهيئة العامة 
للرياضة، ووزارات ومؤسسات 
الدولة على دعمهم، ومساهمتهم 
في إجناح نشاط املوسم الرياضي.
ومتنى خليل، بأن تتظافر جميع 
اجلهود من أجل رفع اإليقاف عن 

األمن العام لالحتاد الكويتي لكرة القدم محمد خليلالنشاط الرياضي.
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أعييليين مييدييير إدارة الييعييالقييات الييعيياميية بالشركة 
الكويتية لالستثمار طالل الرشدان إقامة النسخة 
الثالثة من دورة الشركة الكويتية لالستثمار لكرة 
القدم للصاالت للبراعم الرمضانية خالل الفترة من 
29 مايو اجلاري حتى 9 يونيو املقبل على الصالة 
املغطاة بنادي الكويت، وذلك حتت رعاية وبحضور 
معالي نائب رئيس مجلس الييوزراء - وزييير املالية 

أنس الصالح.
وقال الرشدان في املؤمتر الصحافي الذي عقد مساء 
أمس األول االثنن بالصالة املغطاة بنادي الكويت أن 
اليييدورة ستشهد مشاركة 16 فريقا مت توزيعهم 
إلييى 4 مجموعات، على أن تقام املجموعات األربييع 
بنظام الدوري من دور واحد، و يتأهل أول وثاني كل 
مجموعة إلى دور الثمانية الذي سيقام بنظام خروج 
املغلوب من مباراة واحدة، وهو األمر ذاته بالنسبة 

للدورين النصف النهائي والنهائي.
وتابع: » قييررت اللجنة املنظمة العليا للبطولة 
تأهل بطل ووصيف الييدورة السابقة للمشاركة في 
النسخة الثالثة مباشرة ، بينما أقيمت تصفيات 
متهيدية مبشاركة 50 فريق انطلقت من شهر أكتوبر 
إلى شهر فبراير املاضي وتأهل منهم 14 فريق أكملوا 
عقد اليييدورة، وجميع العبي هييذه الفرق من مواليد 
2005 إلى 2007، وتضم الفرق املشاركة العبن 
من أندية الكويت والعربي واجلييهييراء والقادسية 
واليرموك وكاظمة والساملية والصليبيخات وبعض 

األكادمييات«.
وزاد: »نحن فييخييورون بييأن قدمت اليييدورة إلى 
منتخب الكويت للمدارس الفائز مؤخرا باملركز الثالث 
في بطولة العالم للمدارس عدد كبير من الالعبن، 
وفييي النسخة احلالية يشارك 5 العبن اختارهم 
االحتاد الكويتي لكرة القدم ضمن أفضل الالعبن في 
املوسم اجلاري وهم: أحمد حسن إسماعيل وحسن 

شييهيياب كنكوني )الييعييربييي(، وأحييمييد محمد بييدوي 
)القادسية(، وعلي حسن القطان وحسن أحمد محمد 

)اليرموك(«.
ونوه إلى أن اللجنة املنظمة أطلقت أسماء بعض 
شهداء الكويت على الفرق، تخليدا لذكراهم الطيبة، 
مشيرا إلى أن اللجنة قررت منح الالعبن املشاركن 
فييي البطولة جييائييزة أفضل العييب التي حتمل اسم 
الفارس األسمر فتحي كميل وجائزة الهداف وحتمل 
اسم األسطورة جاسم يعقوب وجائزة أفضل حارس 
وحتمل اسم احلييارس التاريخي أحمد الطرابلسي، 
على أن يقوم كميل ويعقوب والطرابلسي بتسليم 

اجلائزة للفائزين
 وأشار الرشدان إلى إقامة دورة مصغرة أيام 7 و8 
و9 يونيو املقبل، مبشاركة جنوم منتخبنا الوطني 
احلالين الذين ميثلون أربع فرق هم: فريق أصدقاء 
بدر املطوع ويتكون من بدر املطوع وخالد الرشيدي 
وفهد الرشيدي ورضييا هاني وفهد الهاجري وحمد 
أمييان ومحمد خليل، وفريق أصييدقيياء علي مقصيد 
ويتكون من علي مقصيد وصالح الشيخ ومشاري 
العازمي وأحمد الظفيري وفهد األنصاري وسعود 
املجمد وأحمد عبدالغفور، وفريق أصدقاء يوسف 
ناصر ويتكون من يوسف ناصر وفهد املجمد وخالد 
إبراهيم وأحمد الظفيري ونايف زويد وطالل فاضل 
وعبدالعزيز كميل، وفريق أصييدقيياء حسن حاكم 
ويتكون من حسن حاكم وفهد عوض وفهد العنزي 

وفيصل زايد وعبدالله الظفيري ومصعب الكندري.
وواصل الرشدان كالمه قائال: »كما ستقام مباراة 
استعراضية جتمع جنوم املنتخب السابقن )فوق 40 
سنة(، حيث يواجه فريق جمال مبارك الذي يتكون 
من جمال مبارك وبشار عبدالله وصالح البريكي 
وثامر املرطة ونهير الشمري وفهد كميل وأحمد 
دشتي، فريق بدر حجي الذي يتكون من بدر حجي 

وحمد الصالح وحسن املكيمي وفواز مرزوق وجاسم 
الهويدي وعصام سكن ونواف املرطة.

وأشار الرشدان إلى أن مجموع اجلوائز التي سيتم 
تقدميها للفرق الفائزة باملراكز األربعة األولييى في 
الييدورة والييدورة املصغرة وكذلك جوائز أفضل العب 
وحارس وهداف تبلع 30 ألف دوالر، مضيفا أنه سوف 

يتم تقدمي 15 جائزة جلماهير الدورة بشكل يومي.

وأشيييار الييرشييدان إلييى بييث منافسات البطولة 
والبطولة املصغرة واملييبيياراة االستعراضية على 
القناة الثالثة الرياضية بتلفزيون دوليية الكويت، 
لييذلييك فثمة أسييتييوديييو حتليل سيتولى ميين خالله 
أحمد العصفور وسالم أمان وثامر الهاجري حتليل 
املباريات، موضحا أنه وقع االختيار على الفنان بالل 

الشامي لتولي مهمة املذيع الداخلي للدورة.

واختتم الييرشييدان تصريحه موجها الشكر إلى 
معالي نائب رئيس مجلس الييوزراء - وزييير املالية 
أنس الصالح لرعايته وحضور الدورة والقائمن على 
الشركة الكويتية لالستثمار لدعمها للدورة وتوفير 
كافة اإلمكانيات املتاحة إلجناحها، مؤكدا أن الشركة 
تهدف إلييى اكتشاف العديد ميين الالعبن أصحاب 

املواهب احلقيقية وتقدميها للكرة الكويتية.

طالل الرشدان متحدثا خالل املؤمتر الصحافي للبطولة

مساعد الصالح يحرز لقب 
بطولة ملتقى املصريني للقدم

اختتمت فاعليات دورة ملتقى املصرين لكرة القدم الرابعة 
حتت شعار« نلتقي لنرتقي » برعاية شرفية للسفيرة هويدا 
عصام قنصل ج م ع وحضر بالنيابة عنها القنصل محمد عرفة 
بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة وبرعاية قناة بريزنتش 
كيدز وبحضور املستشار محمد عادل ممثال عن السفارة املصرية 
ومدير ادارة الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة حامد 
الهزمي ونائبة وليد السلطان ومدير عام قناة بريزنتشن احمد 

أبوزيد.
بحصد للقب البطولة لفريق مساعد الصالح الذي فاز على 
فريق سوكر بهدفن نظيفن احرزهما الالعبن ايهاب عبداملجيد 
وعييادل محمد حيث شهدت املبارة منافسة قوية بن الفريقن 

حسمها فريق مساعد الصالح بحمل كاس البطولة.
وكان كرنفال النهائي قد بدأ بكلمة ملنسق عام امللتقى هاني 
كمال تقدم فيها بالشكر الييى جميع احلييضييور سييواء البعثة 
الدبلوماسية او الهيئة وخص بالشكر اعضاء اللجنة املنظمة. 
وميين جهته قييال وليد السلطان ان عمق العالقات بيين مصر 
والكويت كبيرة جدا وتقدم بالشكر الى السفيرة هويدا عصام 

لتعاونها الدائم الجناح دورة امللتقى.

14 فعالية رياضية حتت رعاية 
»هيئة الرياضة« في  رمضان 

صرح مدير ادارة الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة 
حامد الهزمي أن الهيئة اعتمدت 14 فعالية رياضية وتوعوية 
ترعاها وتنظمها إدارة الرياضة للجميع خالل شهر رمضان 
املبارك. وأوضح الهزمي أن البطوالت الرياضية ستقام في ألعاب 
كرة القدم للكبار والبراعم وكييرة السلة والطائرة والبولنج 
واالسييكييواش والتنس األرضيييي وكييرة الييقييدم النسائية وكييرة 
الطاولة والبلياردو والبيبي فوت وبطولة املكفوفن باإلضافة 
إلى برنامجن نوعين هما كشك االستشارات الرياضية وبرنامج 
انقص وزنييك. وأضيياف الهزمي أن بطوالت كرة القدم ستشتمل 
على البطولة املفتوحة للكبار والتي ستقام في الفترة من 3 إلى 
7 رمضان على ساحة مشرف وبطولة كرة القدم للبراعم من 6 
الى 9 رمضان على ساحة بيان ،وبطولة شهداء مسجد اإلمام 
الصادق للصحفين واالعالمين من 8 الى 11 رمضان بساحة 
بيان وبطولة كرة القدم النسائية من 9 إلى 16 رمضان بإستاد 

جابر األحمد الدولي.
وتقام بطولة التنس من 1 إلى 7 رمضان على مالعب نادي 
خيطان ومالعب االحتاد الكويتي للتنس بنادي اليرموك وبطولة 
االسكواش املفتوحة من 11 إلى 16 رمضان على مالعب االحتاد 

الكويتي لالسكواش وسيكون اخلتام بساحة بيان.
وبطولة كييرة السلة من 15 إلييى 17 رمضان بساحة بيان 
،وبطولة البولنج في 13 رمضان مبدرسة أحمد بشر الرومي 
وبطولة كييرة الطائرة 12 إلييى 14 رمضان وبطولة البليارد 
والبيبي فوت وتنس الطاولة من 2 إلى 5 رمضان بساحة السرة 
،وبطولة املكفوفن من 6 إلى 12 رمضان بجمعية املكفوفن فيما 
سيقام كشك االستشارات الرياضية من 16 إلييى 18 رمضان 
مبجمع األفينوز ،وبرنامج انقص وزنك من 1 إلى 29 رمضان 
مبجمع 360 ومجمع اجليت مول ،وقريقعان األطفال املصابن 

بالسرطان يوم 14 رمضان مبستشفى البنك الوطني.
واضح الهزمي ان الهيئة حرصت على تنوع االنشطة مبا يلبى 

اهتمامات وهوايات كافة شرائح املجتمع. 

حتت رعاية وزير اإلعالم
سحب قرعة دورة »النهار« الرمضانية 

سحبت أمس دورة »النهار« الرمضانية 
لكرة القدم للصحف واملييجييالت التي تقام 
حتت رعاية وزييير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء وزير اإلعالم بالوكالة الشيخ محمد 
العبدالله، في فندق كراون بالزا بحضور أمن 
السر العام في جمعية الصحافين الكويتية 
عدنان الراشد ومدير حترير »النهار« الزميل 
حسن الفضلي و مدير البطولة سكرتير 
حترير الرياضة في »النهار« الزميل مرزوق 
العجمي ورئيس جلنة احلكام في الييدورة 
احلكم الدولي السابق أحمد العلي، وممثلي 

الفرق املشاركة.
وأسفرت قرعة الدورة التي تقام بالتعاون 
مع جمعية الصحافين، عن وقوع فريق  كونا 
على رأس املجموعة األولييى  فيما يلعب في 
املجموعة ذاتها األنباء مع الشاهد، والوسط 

مع الصباح 1، وكويت تاميز مع النهار.
وفي املجموعة الثانية جاء فريق السياسة 
على رأس املجموعة »باي«، ويلعب الصباح 
2 مع الراي، والقبس مع الكويتية، وبريق 

الدانة مع اجلريدة.
وأعيييييرب أميييين اليييسييير اليييعيييام جمعية 
الصحافين الييزميييييل عييدنييان الييراشييد عن 
سعادتة باملشاركة في القرعة، ومتنى أن 
تكون هييذه اليييدورة »بيياكييورة أعييمييال جلنة 
اإلعالم الرياضي في اجلمعية، مقدماً لشكره 
لرئيس حترير جريدة »النهار« الزميل د 
عماد بوخمسن على تبنيها هذه الفكرة التي 

تعزز من العالقات األخوية بن اإلعالمين.

وأضاف أن الهدف من هذه الدورات ليس 
الفوز أو نيل الييكييؤوس، بل إخييراج الزمالء 
اإلعالمين من ضغوطات العمل اليومي، 

وبث روح املنافسة بينهم.
ميين جهته، أعيييرب رئيييييس جلنة احلكام 
احلييكييم الييدولييي الييسييابييق أحييمييد العلي عن 
سعادته باملشاركة، شاكراً اللجنة املنظمة 
على اختياره. وأعلن العلي عن أسماء احلكام 
الييذييين سيشاركون فييي إدارة املييبيياريييات، 
وهييم: خالد الييبييديييوي، خالد نييدا، وجاسم 
الييبييلييوشييي. وقيييال بييأن قييوانيين كييرة القدم 
اخليياصيية بالصاالت ستطبق فييي اليييدورة، 

متمنياً التوفيق لكل الفرق املشاركة.
بييييدوره، قيييال مييدييير الييبييطييوليية سكرتير 
حترير الرياضة في »النهار« الزميل مرزوق 
العجمي أن الييدورة تهدف إلى خلق أجواء 
املنافسة الشريفة بن الزمالء اإلعالمين، 
وتقوية أواصر التعاون بينهم في هذا الشهر 

الفضيل.
وتنطلق الييدورة يوم 2 رمضان وتستمر 
حتى 8 منه، وتقام منافساتها في على صالة 
املعهد العالي لالتصاالت واملالحة في منطقة 
الشويخ بواقع مباراتن في اليوم تبدأ األولى 

في 04:00 عصراً، والثانية 04:30 عصراً.

جانب من املومتر الصحافي لسحب القرعة
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محمد خليل ُيبرز إجنازات »احتاد الكرة« هذا املوسم

تقام حتت رعاية وبحضور نائب رئيس الوزراء ووزير املالية أنس الصالح

30 ألف دوالر جوائز للمشاركني في دورة الشركة الكويتية لالستثمار الرشدان: 

صورة جماعية للفائزين بالبطولة


