
عماد غازي

عاد الشيخ أحمد اليوسف الصباح، 
ملنصب رئيس االحت��اد الكويتي لكرة 
القدم، بعد فوزه بالتزكية خالل انعقاد 
اجلمعية العمومية غير العادية األحد، 
وتعهد بوضع خارطة طريق لالرتقاء 

باللعبة في بالده.
وقالت وكالة األنباء الكويتية »كونا« 
إن اجلمعية العمومية ل��الحت��اد زكت 
أحمد اليوسف رئيسا ملجلس اإلدارة 
بحضور ممثلني ع��ن االحت���اد ال��دول��ي 

للعبة )الفيفا( واالحتاد اآلسيوي.
وقال اليوسف الذي تولى رئاسة 
االحت����اد م��ن ق��ب��ل ف��ي ال��ف��ت��رة بني 
2004 و2007، وبني أكتوبر 2017 
وف��ب��راي��ر 2018: »تتطلب الفترة 
املقبلة وضع خارطة طريق ملستقبل 
ال��ك��رة الكويتية ب��ه��دف النهوض 

بها«.
وأع����رب ال��ش��ي��خ اح��م��د ع��ن شكره 
العضاء مجلس ادارة احتاد الكرة لثقتهم 
وللجنة التسوية السابقة لتسهيلها 
العمل باالحتاد وال��دور التي قامت به 

خالل توليها مهام االحتاد.
واض���اف الشيخ احمد اليوسف ان 
االحت��اد سيمد اليد جلميع الرياضيني 
الفتا الى انه سيتم في االجتماع االول 
املقرر عقده ي��وم الثالثاء املقبل وضع 
خطة طويلة االمد لالحتاد على ان يكون 

االعالن عنها بعد عيد الفطر.
وأعلن الفيفا في فبراير املاضي تشكيل 
جلنة تسوية ش��ؤون االحت��اد الكويتي 

حتى يوم 20 من الشهر اجلاري.
وأوض��ح عضو اجلمعية العمومية 
سعد عناد في تصريح للصحافيني عقب 
اجتماع اجلمعية انه مت انتخاب احمد 

عقله نائبا لرئيس االحتاد.
واضاف عناد انه مت انتخاب مجلس 
االدارة ال��ذي ض��م ف��ي عضويته احمد 
عجب ومعن الرشيد وج��اب��ر الزنكي 
وخالد الشمري وفهد املطيري وابراهيم 
االنصاري وسالم سعدون وفهد الهمالن 
وعلي املطيري وعبداحلميد الكندري 
وصبيح اب��ل فيما مت��ت تزكية فاطمة 

حيات عن املقعد النسائي.
واش����ار ع��ن��اد ال���ى ان���ه مت اجتماع 
اجلمعية العمومية بحضور 13 ناديا 
فيما مت تسجيل غياب ن��ادي القادسية 

الرياضي.
م��ن جهتها اع��رب��ت ع��ض��و االحت���اد 
فاطمة حيات عن الشكر لتزكيتها من 
قبل اجلمعية العمومية مؤكدة في الوقت 
ذاته انها ستبذل جميع اجلهود لتحقيق 
متطلبات الفتاة الكويتية م��ن خالل 

تواجدها باالحتاد.
يذكر ان الشيخ احمد اليوسف تولى 
رئاسة االحتاد الكويتي لكرة القدم في 
الفترة من 2004 الى 2007 ومن اكتوبر 

2017 حتى فبراير 2018.
وك���ان االحت���اد ال��دول��ي ل��ك��رة القدم 
)فيفا( اعلن في فبراير املاضي عن تشكيل 
جلنة تسوية تدير شؤون االحت��اد ملدة 

اقصاها 20 مايو.
وضمت جلنة التسوية في عضويتها 

خمسة اعضاء برئاسة مشعل الربيع 
وعضوية كال من علي م��روي ومساعد 
ع��ج��ي��ل وم������رزوق ال��ع��ج��م��ي وخ��ال��د 

اجلارلله.
ورفع الفيفا اإليقاف عن الكويت في 
ديسمبر 2017 وال���ذي مت فرضه في 
2015 بسبب مزاعم التدخل احلكومي 
ف��ي ش��ؤون اللعبة، وف��ي نفس الشهر 
استضافت ال��ك��وي��ت منافسات كأس 

اخلليج )خليجي 23(. 
من جانبه أكد الدكتور مشعل الربيع، 
رئيس جلنة التسوية التي انتهت مهمتها 
بانتخاب مجلس إدارة جديد لالحتاد 
الكويتي لكرة ال��ق��دم، أن اللجنة أدت 

دورها املنوط بها على أكمل وجه.
ووج��ه التهنئة في مؤمتر صحافي 
عقب انتهاء االنتخابات ملجلس إدارة 
االحت��اد اجلديد برئاسة الشيخ أحمد 

اليوسف.
وش��دد الربيع على أن االنتخابات 
شرعية بنسبة 100 %، في ظل حضور 
ممثلني عن االحتادين الدولي واآلسيوي، 
مبينا أن رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، 
أجرى اتصاال عبر »سكايب« لالطمئنان 

على سير العملية االنتخابية.
وأش��ار إلى أن الالعب الكويتي بات 
احللقة األضعف في الكرة حاليا، مطالبا 
باالهتمام ب��ه بشكل جيد ف��ي الفترة 

املقبلة.
وللمرة األول���ى ف��ي ت��اري��خ االحت��اد 
الكويتي، يضم املجلس ممثال للعنصر 
النسائي، وذلك بعد فوز فاطمة حيات 

بالتزكية، حيث كانت املرشحة الوحيدة 
على مقعد املرأة اإللزامي.

وب��ات املجلس اجلديد معترفا به 
من قبل االحتادين الدولي واآلسيوي 

لكرة القدم.
ومن املنتظر أن يتم التخطيط للكرة 

الكويتية في الفترة املقبلة لالرتقاء بها، 
بعد أن عاد لها االستقرار بشكل رسمي.

الشيخ أحمد اليوسف
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ب�����رش�����ل�����ون�����ة ي��������ودع 
على  بالفوز   إنيستا 
في  سوسيداد  ري��ال 

15ختام »الليغا«

ينتزع  م��ي��ان  إن��ت��ر 
دوري  ب�������ط�������اق�������ة 
عقر  م��ن  األب��ط��ال 

14دار التسيو

ينطلق اليوم الثالثاء ال��دور ربع النهائي 
ل���دورة »ال��ن��ه��ار« الرمضانية الثانية لكرة 
القدم للصحف واملجالت والقنوات واملواقع 
االلكترونية ال��ت��ي ت��ق��ام حت��ت رع��اي��ة وزي��ر 
اإلع��الم وزي��ر الدولة لشؤون الشباب محمد 
اجل��ب��ري، بالتعاون مع جمعية الصحافيني 

الكويتية وتستمر حتى 9 رمضان. 
 ويلعب اليوم ضمن هذا الدور فريق جريدة 
الراي مع فريق مجلة بريق الدانة في الساعة 
04:00  م��س��اًء، كما يلتقي فريق تلفزيون 
الكويت مع فريق جريدة الكويتية في الساعة 
04:30 مساَء على صالة املجمع الرياضي 
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في 

الشويخ. 
وقدم ال��راي وبريق الدانة عرضاً قوياً في 
مباراتهما األولى إذ تغلب الراي على الشاهد 
بنتيجة 5-1 في اليوم األول للدورة والذي 
شهد كذلك انتصار كبير لفريق بريق الدانة على 
»كويت تاميز« بسداسية نظيفة، وسيتأهل 
الفائز من هذه املباراة إلى الدور نصف ملواجهة 
الفائز من املباراة التي جتمع تلفزيون الكويت 

مع جريدة الكويتية اللذين تأهال إلى هذا الدور 
بعد فوز األول الصعب على موقع »كووورة« 
بركالت الترجيح، والثاني على جريدة اآلن 

اإللكترونية بنتيجة 2-5. 
وكانت منافسات ال��دور األول التي أقيمت 
األول م��ن أم��س األح��د شهدت انتصار سهل 
جل��ري��دة ال��وس��ط على قناة العدالة بنتيجة 
4-0، وآخر صعب جلريدة األنباء على جريدة 

اجلريدة بهدفني مقابل هدف.
في اللقاء األول، قاد الالعب محمد شوقي 
جريدة الوسط إل��ى انتصار كبير على قناة 
العدالة بتسجيله 3 أه��داف وصناعة الهدف 
ال��راب��ع. ول��م تنفع جهود الالعبني الدوليني 
السابقني عبدالرحمن املوسى وناصر العثمان 
وال امل��درب الوطني أن��ور يعقوب في جتنب 
اخلسارة، رغم محاوالت زمالئهم خلف العنزي 
ومحمد الصالل وصالح العنيزي واحل��ارس 
محمد سهيل الذي أنقذ مرماه من أكثر من هجمة 

خطيرة وحال دون مضاعفة النتيجة. 
وف��ي امل��ب��اراة الثانية، ق��دم فريقا اجلريدة 
واألن��ب��اء عرضاً قوياً وم��ب��اراة مثيرة، ورغم 

أن األفضلية كانت لألنباء في معظم أوق��ات 
املباراة بفضل حتركات النجم حمد العوضي 
واحمل���ت���رف���ني ج����وان ك���ارل���وس ول��وك��اس 
فرانشينو، إال أن الع��ب��ي اجل��ري��دة رفضوا 
االستسالم وك���ادوا أن يفرضوا التعادل في 

الدقائق األخيرة. 
وتقدم فريق األنباء بهدف حلمد العوضي 
انتهى عليه الشوط األول، قبل أن يضاعف 
زميله عبدالعزيز البسام النتيجة في الشوط 
ال��ث��ان��ي. وجن��ح عبدامللك محمد ف��ي تقليص 
الفارق بتسجيله هدف اجلريدة الوحيد، بينما 
باءت محاوالت الفريق بتعديل النتيجة لتنتهي 
امل��ب��اراة بفوز األنباء وتأهله إل��ى ال��دور ربع 

النهائي. 
وتواصل سحب اجلوائز للجماهير لليوم 
الثالث، وق��ام مدير اإلع��الن في النهار سامر 
شويكة بتوزيع اجلوائز على الفائزين. وكانت 
اجلائزة األولى عبارة عن إقامة لشخصني في 
فندق كراون بالزا، والثانية اشتراك في النادي 
الصحي بالفندق، والثالثة ك��وب��ون إفطار 

لشخصني في الفندق. 

انتصار سهل ل��                   وآخر صعب لألنباء  في »النهار الرمضانية«

فريق جريدة الوسط تغلب على تلفزيون العدالة

اليوسف: جنهز خارطة طريق لارتقاء بالكرة الكويتية

ولي العهد السعودي يتكفل 
بالديون اخلارجية لألندية

أعلن االحت��اد السعودي لكرة القدم، برئاسة ع��ادل عزت، 
عن تكفل األمير محمد بن سلمان، ولي العهد، بسداد الديون 

اخلارجية ألندية اململكة.
وتشكل ديون األندية اخلارجية أزمة كبيرة ألندية السعودية، 

حيث عاقب الفيفا عدد منها في الفترة املاضية بسببها.
وأعلنت هيئة الرياضة خ��الل أبريل املاضي عن أن ديون 
األندية، ناهزت املليار ري��ال، مبا فيها الرواتب املتأخرة حتى 
مارس. وكان الفيفا، قد أصدر قرارا بتحميل االحت��ادات احمللية 
مسؤولية عدم التزام األندية التابعة لها بحل القضايا، ليصل 

األمر ملنع االحتاد احمللي من املشاركة ببطوالت الفيفا .
إلى جانب ذل��ك، تكفل األمير محمد بن سلمان باملستحقات 
املتأخرة لالعبي املنتخب السعودي، قبل منافسات كأس العالم 
2018، التي تنطلق الشهر املقبل في روسيا، والترتيب لتجديد 

عقود من انتهت عقودهم مع أنديتهم.

نادي بني ياس مستاء من الشائعات
أصدرت شركة بني ياس، األحد، بياناً صحافياً، شددت فيه على 
ض��رورة االلتزام باحلصول على كافة املعلومات عن الفريق األول 

لكرة القدم بالنادي من مصادره الرسمية.
وعاد بني ياس مؤخراً لدوري اخلليج العربي للمحترفني املوسم 

املقبل، بعد فوزه بدوري الدرجة األولى في املوسم األخير.
وجاء في بيان شركة بني ياس: »رغم تشديد شركة نادي بني 
ياس لكرة القدم في اآلونة األخيرة على أن جميع األخبار املتعلقة 
بفريق كرة القدم والتصريحات، ال تصدر سوى عن رئيس شركة 
كرة القدم واملواقع والقنوات اإلعالمية الرسمية التابعة للنادي إال أن 
بعض وسائل اإلعالم لم تلتزم، مما زاد من الشائعات واملعلومات غير 
املؤكدة واملنشورة في وسائل اإلعالم دون علم وموافقة األشخاص 

املسؤولني واملخولني بالتصريح بالنادي«.
وأش��ار البيان في ه��ذا السياق، إل��ى ما نشر في أح��د الصحف 
اإلماراتية، مؤكداً على عدم صحة ما نشر، عن اجتماع قادم بعد غٍد 
الثالثاء، من أجل جتديد عقود بعض الالعبني، وأوضح البيان: »نعيد 
التأكيد على أن شؤون جتديد عقود بعض الالعبني أو االستغناء عن 
البعض اآلخر هي أمور خاصة بالنادي، ولن يتم الكشف عنها إال بعد 

االنتهاء من كافة التفاصيل«.
وأضاف البيان: »من هذا املنطلق ندعو جميع وسائل اإلعالم إلى 
حتري الدقة وأخذ املعلومات عبر وسائل التواصل التي وفرها النادي 
بكل يسر، ومن أجل إع��الم رياضي محترف وص��ادق يخدم الشارع 
الرياضي أوالً ثم بعد ذلك يخدم مصلحة النادي، وتؤكد شركة كرة 
القدم كذلك أن كل ما تناولته وسائل اإلعالم دون أن يتم نشره في قنوات 
ومواقع النادي الرسمية هي معلومات غير مؤكدة %100، وندعو 
اإلعالميني إلى عدم املساهمة في نشر الشائعات والتأني في نشر اخلبر 

ومراعاة مصلحة األشخاص الذين يتم نشر الشائعات عنهم«.

معسكر مفتوح للفراعنة 
استعدادا ل� »األزرق«

انطلق معسكر املنتخب املصري األول، أمس االثنني، استعداًدا 
ملواجهة الكويت الودية يوم 25 مايو اجلاري.

وق��رر األرجنتيني هيكتور ك��وب��ر، امل��دي��ر الفني للمنتخب 
املصري، أن يكون معسكر الفراعنة مفتوًحا حتى موعد السفر إلى 

الكويت يوم األربعاء املقبل.
وجاءت القائمة املنتخب التي وقع عليها االختيار على النحو 

التالي:
حراسة املرمى: عصام احلضري )التعاون السعودي(، شريف 

إكرامي، محمد الشناوي )األهلي(، محمد عواد )اإلسماعيلي(.
خط الدفاع: أحمد فتحي، سعد سمير، أمين أشرف )األهلي(، 
أحمد حجازي، علي جبر )وست بروميتش اإلجنليزي(، أحمد 
احملمدي )أستون فيال اإلجنليزي(، عمر جابر )لوس أجنلوس 
جاالكسي األمريكي(، محمد عبد الشافي )الفتح السعودي(، 
كرمي حافظ )النس الفرنسي(، عمرو طارق )أورالن��دو سيتي 

األمريكي(، محمود حمدي »الونش« )الزمالك(.
خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز )الزمالك(، محمد 
النني )آرسنال اإلجنليزي(، سام مرسي )ويجان اإلجنليزي(، 
رم��ض��ان صبحي )س��ت��وك سيتي اإلجن��ل��ي��زي(، محمود حسن 
تريزيجيه )قاسم باشا التركي(، عبد الله السعيد )األهلي(، 

محمود عبد الرازق »شيكاباال« )الرائد السعودي(.
خط الهجوم: مروان محسن )األهلي(، محمد صالح )ليفربول 
اإلجنليزي(، عمرو وردة )أتروميتوس اليوناني(، محمود عبد 
املنعم »كهربا« )احت��اد ج��دة السعودي(، أحمد حسن »كوكا« 
)سبورتنج براجا البرتغالي(، أحمد جمعة )املصري(. وسيغيب 
صالح عن املباراة الودية، بسبب ارتباطه بخوض نهائي دوري 

أبطال أوروبا مع ليفربول أمام ريال مدريد، يوم 26 مايو اجلاري.

دياز يصل القاهرة للتعاقد 
مع األهلي 

أكد مصدر داخل إدارة النادي األهلي املصري، أن األرجنتيني 
رامون دياز سيصل القاهرة، اليوم األحد، متهيداً للتوقيع لألهلي 
ملدة موسمني، بعد موافقة الطرفني على كافة التفاصيل اخلاصة 

بالتعاقد.
وأوضح املصدر، أن األرجنتيني دياز سيحصل على 300 ألف 
دوالر شهرياً، باإلضافة لتواجد جنله مساعداً في اجلهاز الفني، 

ومدرب أحمال ومحلل فني«.
ومن املقرر أن يعلن النادي األهلي عن التعاقد مع دياز بشكل 
رسمي في غضون الساعات القليلة املقبلة، وبالتحديد بعد انتهاء 

مواجهة املصري.

»هوليداي ان« و »بوبيان« يضربان بقوة في »الروضان«
ضرب فريقا هوليداي ان وبنك بوبيان 
بقوة في ظهورهما االول ب��دورة املرحوم 
عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة 
قدم الصاالت، بتحقيق انتصارين عريضني، 
بينما اكتفى م��اي فاتورة وفريق املرحوم 
عبدالله املدلج بالتعادل ضمن منافسات 

اليوم الرابع.
في املباراة االولى، خطف جنم باراغواي 
جيجي األن��ظ��ار م��ن اجلميع َوّق����اد  فريقه 
هوليداي ان النتصار ساحق على صناعات 
التبريد بثمانية نظيفة، حيث تكفل بتسجيل 
اربعة أهداف، ليتصدر قائمة هدافي الدورة 

حتى اليوم الرابع.
واره���ق جيجي الع��ب��ي التبريد وَل��م 
ي��رأف بحارسهم محند الدسوقي ليمطر 
باربعة أهداف خالل الشوط االول، بينما 
أضاف الباراغوياني االخر سالس الهدف 
اخلامس، كما انضم جنيب علي وعبدالله 
الشمالي الى الئحة املسجلني، في اللقاء 
ال���ذي ل��م يشهد اي م��ق��اوم��ة م��ن فريق 
التبريد، ودانت فيه السيطرة من البداية 
للنهاية لصالح هوليداي ان وجنمه املميز 

جيجي.
وانتهت املباراة الثانية بني فريقي ماي 
فاتورة واملرحوم عبدالله املدلج كما بدأت 
بالتعادل السلبي، وسيطر على أداء الفريقني 
الشحن الزائد واخلشونة، لتشهد املباراة اول 
حالة طرد، التي جاءت من نصيب اإليراني 
حسني طيبي محترف ماي فاتورة، بينما لم 
يستغل املدلج النقص العددي، حيث غابت 
اخلطورة عن حتركات الثنائي البرازيلي 

فليبي وأندرسون.
في املباراة الثالثة حقق فريق بنك بوبيان 
انتصارا مستحقا على نادي موظفي دائرة 
االراض����ي بثالثة أه���داف ل��ه��دف، وسجل 
لبوبيان، تبني ) هدفان) وماكسي، بينك 

سجل لدائرة االراضي عالء عقيل.

3 مباريات 
تقام اليوم ث��الث مباريات حيث يلتقي 
فريق املرحوم سعد الراشدي مع سوتشي 
وفريق جامعة ولفرهامبتون مع املضمار، 
وف��ري��ق امل��رح��وم حسني احمد ال��روم��ي مع 

اخلليج للكابالت.

وحفلت منافسات اليوم ال��راب��ع ل��دورة 
البراعم ب��غ��زارة تهديفية في اللقاء االول 
حقق فريق كويت بارازوكا الفوز بسباعية 
من دون رد على الزعيم في الوقت الذي عبر 
فيه فريق الرحوم عبد احلسني عبد الرضا 

منافسة السفير برباعية ملعوبة.
بارازوكا الذي صال وجال العبوه وقدمو 
الكثير من فنون اللعبه جنحوا في الفوز 
بسباعية حيث سجل 3 اهداف كال من احمد 
منصور وف��ارس جالد في حني اض��اف عمر 
الشجاعي سابع االهداف، بينما تناوب على 
تسجيل رباعية عبد الرضا خالد اخلرقاوي 
هدفني وهدف لكل من حيدر خليل ومشاري 

الفليج.
ون���ال ج��ائ��زة االف��ض��ل ال��الع��ب��ني احمد 
منصور من كويت بارازوكا وخالد اخلرقاوي 

من فريق املرحوم عبد احلسني عبد الرضا.
وتتواصل منافسات البراعم ب3 مباريات 
حيث يواجه جنوم اجلهراء أ اكادميية درمي 
ويلعب جن��وم الكرة مع ن��ادي كاظمة أ في 

حني يالقي فيكتوريا اكادميية نيوتشر.

جيجي: سعيد باملشاركة في الروضان
اب���دي ال��ب��ارغ��وي��ان��ي جيجي محترف 
هوليدي ان سعادته باملشاركة الول مرة 
في دورة الروضان، الفتا الى انه سمع عن 
ال��دورة من عدد من النجوم الذين شاركوا 
فيها م��ن قبل وال���ذي تربطه بهم عالقات 
وطيدة أمثال  ادريانو ودودو وكذلك فامبيتا.

وبني ان سبق له اللعب كمحترف بالدوري 
االيطالي، اال انه يلعب حاليا مع فريق سيرو 
ف��ي ب��اراغ��واي، ال��ى جنب متثيله منتخب 

بالده.
واشاد جيجي باجواء ال��دورة التي تبدو 
رائ��ع��ة م��ن ك��اف��ة االوج���ه س���واء الفنية او 
التنظيمية باالضافة للجمهور الكبير الذي 
يتفاعل مع فنون اللعبه وهو ما ملسه خالل 

مباراة فريقه االولى.
واض���اف ان ال��ف��وز االول مبثابة نقطة  
االنطالق للذهاب بعيد في صراع املنافسة 
على اللقب، مؤكدا ان��ه من خ��الل متابعته 
للدورة في نسخ سابقة يعلم ان مهمة حتقيق 
اللقب ام��ر صعب اال ان��ه ع��ازم على حتقيق 

اللقب في اول مشاركة.

لقطات 
    رف��ع ف��ري��ق م��اي ف��ات��ورة الف��ت��ة قبل 
مباراتهم مع فريق املرحوم عبدالله املدلج 
لتمني الشفاء العاجل ملصور الدورة عبدالله 

السبتي الذي يتواجد في رحلة عالج بلندن.
    ن��ال البرازيلي فليبي محترف فريق 
املرحوم عبدالله املدلج جائزة افضل العب 

في اليوم الرابع.
    ف����از م��ت��س��اب��ق��ان ب��ج��ائ��زة حت��دي 
)اجلباريت( وقيمتها 2000 دينار في اليوم 
الرابع، بعدما جنحا في هز الشباك، لتعود 
املسابقة للمربع االول برصد 500 دينار 

للفائز اعتبارا من اليوم اخلامس.

لقطة من منافسات الروضان
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