
عماد غازي

أك��د خالد ناصر ال��روض��ان، وزي��ر 
الدولة لشئون الشباب بالوكالة، بأنه 
سوف يتم وضع تصور مبدئي لقانون 
الرياضة اجل��دي��د، ال��ذي س��وف يكون 
بديال للقانون رقم 34 لعام 2016، يوم 
اخلميس املقبل، وبالتالي سوف يذهب 
من جلنة الشباب والرياضة مبجلس 

األمة إلى املجلس ملناقشته ثم اعتماده.
وقال الروضان عقب انتهاء احلفل، 
الذي أقامه االحتاد الكويتي لكرة القدم، 
لتكرمي الشيخ سلمان احل��م��ود، أن 
هناك بعض التعديالت التي جترى 
على القانون، مبينا أن القانون يحقق 
احلد األدن��ي من التفاهم بني احلكومة 

والنواب.
ونفى ال��روض��ان، م��ا ت��ردد مؤخرا 
بتقدمي  احلكومة تنازالت حلل األزمة أو 

التطرق إلعادة مجالس اإلدارات التي مت 
حلها مؤخرا، موضًحا أن الفترة السابقة 
اقتصر النقاش فيها على القانون اجلديد 

فقط دون سواه.
وشدد الروضان في تصريحه على 
أن رفع تعليق النشاط الرياضي في يد 
الهيئات الرياضية الدولية فقط، مؤكدا 
أن احلكومة لم تخاطب هذه الهيئات في 

الوقت السابق. 
من جانبه ق��ال ف��واز احل��س��اوي من 
حفل احت��اد ال��ك��رة: أن��ا رئيس االحت��اد 
مب��ب��ارك��ة سمو األم��ي��ر وأن���ا الرئيس 
الشرعي الحتاد كرة القدم وليس طالل 
الفهد وكالمي كان ردا على عبدالرزاق 
املضف وتسلمت االحت��اد منذ 6 شهور 
وأنا مستمر ملدة 3 سنوات بعد التجديد 

لي.
جاءت هذه التصريحات على هامش 

االحتفالية التي أقامتها اللجنة املؤقتة 
املكلفة ب��إدارة شؤون االحتاد الكويتي 
لكرة القدم مساء السبت لتكرمي وزير 
اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب 
السابق ورئيس اإلدارة العامة للطيران 
املدني الشيخ سلمان احلمود الصباح، 
وذلك تقديرا واعتزازا جلهوده خلدمة 

الشباب والرياضيني.
و حضر احلفل وزير التجارة ووزير 
ال��دول��ة ل��ش��ؤون ال��ش��ب��اب بالوكالة 
خالد الروضان ومدير الهيئة العامة 
للرياضة باإلنابة د. حمود فليطح، 
ورئيس اللجنة املؤقتة املكلفة بإدارة 
ش����ؤون ال��ل��ج��ن��ة األومل��ب��ي��ة الشيخ 
فهد جابر العلي ومسؤولو ع��دد من 
االحتادات الرياضية واألندية الشاملة 
واملتخصصة، إلى جانب رئيس  احتاد 
الكرة فواز احلساوي ونائب الرئيس 

سعد احلوطي  وأعضاء اللجنة املؤقتة 
املكلفة بإدارة شؤون احتاد الكرة.

 وشهد احلفل افتتاح الشيخ سلمان 
احلمود الصباح ديوانية احتاد الكرة، 
التي ستستقبل جميع الرياضيني مساء 

االثنني من كل أسبوع.
 ورحب رئيس اللجنة املؤقتة املكلفة 
ب��إدارة ش��ؤون االحت��اد الكويتي لكرة 
القدم فواز احلساوي باحلضور، مضيفا 
أن تكرمي الشيخ سلمان احلمود في هذا 
احلفل، وهو أقل شيء ميكن تقدميه له 
ملا قدمه من جهود مضاعفة لالرتقاء 
بالرياضة  سواء من املناصب العديدة 
التي شغلها في الرماية وكذلك من خالل 

منصبه وزيرا للدولة لشؤون الشباب.
 وأع��رب رئيس اللجنة املؤقتة عن 
سعادته بتواجد احلمود ، متمنيا له 
وجلميع املسؤولني والرياضيني وأسرة 

ك��رة ال��ق��دم التوفيق، مرحبا بجميع 
الرياضيني في ديوانية االحت��اد التي 
ستفتح أبوابها أمام اجلميع يوم اثنني 

من كل أسبوع.
من جانبه، وجه وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب السابق ورئيس 
اإلدارة العامة للطيران املدني الشيخ 
سلمان احلمود الشكر إلى رئيس اللجنة 
ا املؤقتة املكلفة ب��إدارة شؤون االحتاد 
الكويتي لكرة القدم ف��واز احلساوي 
ونائب رئيس اللجنة سعد احلوطي 
كذلك أع��ض��اء اللجنة على إق��ام��ة هذا 
احلفل لتكرميه، وكذلك على اجلهود 
التي يبذلونها من أجل دعم كرة القدم 

واالرتقاء بها.
وأع��رب الشيخ سلمان احلمود عن 
أمنياته بالتوفيق لوزير التجارة ووزير 
الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد 

الروضان إلعادة شمل ووحدة األسرة 
الرياضة الكويتية وإع��ادة الرياضة 
الكويتية إلى املكانة الالئقة بها وتغليب 

املصلحة العامة على اخلاصة.
 وشدد الشيخ سلمان احلمود على أن 
الرياضة ليست تنافسية فقط وإمنا هي 
مستقبل جميع الشباب، مشيدا بالدور 
ال��ذي يلعبه رئيس اللجنة األوملبية 
الكويتية الشيخ فهد جابر العلي لدعم 

الرياضة الكويتية واالرتقاء بها.
 وأكد الشيخ سلمان احلمود على أن 
ما قدمه للرياضة جاء من خالل حرصه 
على خدمة الكويت، معربا عن أمنيته 
بأن يتعاون اجلميع خلدمة الكويت في 
جميع املجاالت حتت القيادة احلكيمة 
لصاحب السمو أم��ي��ر ال��ب��الد الشيخ 
صباح األحمد وسيدي سمو ولي العهد 
األم���ني الشيخ ن���واف األح��م��د وسمو 

رئيس مجلس ال���وزراء الشيخ جابر 
املبارك.

 واخ��ت��ت��م الشيخ سلمان احلمود 
حديثه ق��ائ��ال: »احلمدلله على شفاء 
الشيخ طالل الفهد وعودته إلى البالد 

ساملا غامنا«.
 ومن جهته، قال  خالد الروضان أن 
تكرمي الشيخ سلمان احلمود هو وفاء 
ألهل الوفاء، خصوصا في ظل ما قدمه 
للرياضة من جهود مضاعفة لالرتقاء 
بالرياضة والرياضيني، مشيدا بهذه 

اللفتة الرائعة من اللجنة املؤقتة.
 وأكد وزير التجارة ووزي��ر الدولة 
لشؤون الشباب بالوكالة أنه جاء كي 
تعود الكويت إلى ريادتها للرياضة، 
معربا عن سعادته بعودة الشيخ طالل 
الفهد إلى الكويت ساملا غامنا بعد أن من 

الله عليه بالشفاء.

احلمود يفتتح ديوانية احتاد الكرة
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ج��������������ي��������������رو ي������ث������ب������ت 
ج��������دارت��������ه وي�����ق�����ود 
ف���������رن���������س���������ا ل������ل������ف������وز 
ع���ل���ى ل��وك��س��م��ب��ورغ 

15بثالثية

س������وي������س������را ت����ق����ت����رب 
م���������������ن م����������ون����������دي����������ال 
روس���ي���ا.. وال��ب��رت��غ��ال 
ت������دك ش����ب����اك امل���ج���ر  

14بثالثية

تزايدت فرص أحمد خليل في قيادة هجوم 
املنتخب اإلماراتي في املواجهة أمام أستراليا 
غد الثالثاء في اجلولة السابعة من تصفيات 
املجموعة الثانية املؤهلة لنهائيات كأس 

العالم 2018 بروسيا.
وال بديل أم��ام املنتخب اإلم��ارات��ي سوى 
الفوز على استراليا من أجل إحياء فرصته 

في التأهل للمونديال.
وك��ان��ت اخل��س��ارة األخ��ي��رة للمنتخب 
اإلماراتي على ملعبه أمام اليابان بهدفني 
نظيفني قد قلصت نسبيا فرص الفريق في 
بلوغ املونديال حيث توقف رصيده عند 9 
نقاط في املركز الرابع بفارق نقطة خلف 

استراليا صاحبة املركز الثالث.
ول��ن تكون اإلض��اف��ة الوحيدة املنتظرة 
في تشكيلة املنتخب اإلماراتي ممثلة فقط 
في أحمد خليل، بل سيكون املدافع إسماعيل 
أحمد جاهزاً للمشاركة بعد مشاركته في 
التدريبات بشكل طبيعي عقب الشفاء من 
اإلص��اب��ة التي حلقت به مؤخرا وحرمته 
من املشاركة في لقاء اليابان. وبدأ املنتخب 
اإلم��ارات��ي استعداداته في مدينة سيدني 
األسترالية حتت قيادة امل��درب مهدي علي 

وجهازه املساعد املكون من حسن العبدولي 
وحسن إسماعيل مدرب احلراس وباتريس 

كوتارد وماريو دوفاليل وجيلوم فيجود .
وش��ارك في التدريبات 24 العباً وهم : 
عبدالعزيز صنقور ، وليد عباس ، خميس 
إس��م��اع��ي��ل ، حبيب ال���ف���ردان ، إسماعيل 
احلمادي ، أحمد خليل ، خالد عيسى ، مهند 
س��ال��م العنزي ، إسماعيل أح��م��د ، محمد 
عبدالرحمن ، أحمد برمان ، عمر عبدالرحمن 
، علي خصيف ، فارس جمعة ، محمد فوزي 
، علي مبخوت ، خلفان م��ب��ارك ، حمدان 
الكمالي ، إسماعيل مطر ، طارق أحمد ، سالم 
صالح ، محمود خميس ، حسن إبراهيم ، 

ماجد ناصر.
وتشهد املجموعة الثانية بشكل عام 
تنافسا قويا للغاية من أجل حجز بطاقتي 
التأهل للمونديال حيث يتواجد على قمة 
املجموعة املنتخبني السعودي والياباني 
برصيد 13 نقطة، يليهما في املركز الثالث 
املنتخب األسترالي برصيد 10 نقاط ثم 
اإلم��ارات برصيد 9 نقاط، والعراق خامسا 
برصيد 4 نقاط، وفي القاع منتخب تايالند 

برصيد نقطة واحدة فقط.

تزايد فرص أحمد خليل في قيادة 
هجوم اإلمارات أمام استراليا

نفى ما يشاع عن وجود تنازالت حكومية وعودة االحتادات املنحلة

الروضان: االنتهاء من قانون الرياضة اجلديد اخلميس املقبل
احل�����م�����ود: ال����ري����اض����ة ل���ي���س���ت ص����راع����ا ع���ل���ى ك������راس������ي.. ل���ك���ن���ه���ا  م��س��ت��ق��ب��ل ل���ش���ب���اب ال���ك���وي���ت

نقل مواجهة السعودية واليابان 
إلى ملعب اجلوهرة املشعة

ق��رر االحت���اد ال��س��ع��ودي لكرة ال��ق��دم نقل م��ب��اراة املنتخب 
السعودي األول مع ضيفه الياباني إلى ملعب اجلوهرة املشعة 
في مدينة ج��دة، ب��دالً من ملعب امللك فهد الدولي في العاصمة 

الرياض.
ويلتقي األخضر مع نظيره الياباني، يوم 5 سبتمبر املقبل، في 

إطار اجلولة العاشرة والنهائية بتصفيات كأس العالم 2018.
يذكر أن املنتخب السعودي يتصدر املجموعة الثانية من 
التصفيات اآلسيوية املؤهلة ملونديال روسيا 2018 برصيد 13 

نقطة، بفارق األهداف أمام املنتخب الياباني.
وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بني املنتخبني، في إطار 
اجلولة اخلامسة بالتصفيات انتهت بفوز الساموراي على 

األخضر بهدفني مقابل هدف.

بطولة استعراض املهارات تختتم 
منافساتها وسط مشاركة واسعة 

ش��ه��دت م��ن��اف��س��ات النسخة ال��ث��ام��ن��ة واألخ���ي���رة لبطولة 
)استعراض املهارات( للسيارات التي اختتمت السبت في حلبة 
نادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات على 
الدائري السابع منافسات قوية وسط مشاركة واسعة لنخبة من 

املتسابقني.
وش��ارك في البطولة أكثر من 30 متسابقا قسموا إلى ثالث 
فئات هي فئة )سبورت( وفئة )بيك أب( وفئة )جيبات( وسط 
منافسات اتسمت بالندية واحلماس بني مختلف املشاركني من 

الكويت ودول مجلس التعاون اخلليجي.
وحقق املتسابق محمد العازمي لقب فئة )سبورت( تاله ثانيا 
جراح سيف وعياف الفضلي في املركز الثالث وحصل على لقب 

)بطل املوسم( املتسابق محمد العازمي.
وفي فئة )بيك.أب( حصل املتسابق فهد الكندري على لقب 
الفئة وح��ل ثانيا املتسابق فيصل احلربي ت��اله ثالثا سعود 

السهلي ونال لقب )بطل املوسم( املتسابق فهد عبدالرحيم.
أما في فئة )جيبات( فجاء املتسابق عبدالله العجمي أوال 
وعبدالله الشريج ثانيا وعبداحملسن السبيعي ثالثا وحصل على 

لقب )بطل املوسم( املتسابق عبدالرحمن الهاجري.
وأشاد أمني سر نادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات 
والدراجات فهد عقاب العالج في تصريح ل� »كونا« باملستوى 
الذي ظهر به املتسابقون في البطولة »الذي عكس قدرات فنية 

راقية تؤهلهم للمنافسة في شتى البطوالت اإلقليمية والدولية«.
ولفت العالج إلى أن نتائج البطولة التي تقام للمرة الثامنة هذا 
املوسم »جاءت كما توقعنا مبستوى فني مرتفع وقدرات كبيرة 
وقدم خاللها املتسابقون مهارات كبيرة مبا ميتلكون من قدرات 

فنية عالية ستكون بالتأكيد خير قاعدة لهذه الرياضة«.
وأضاف »متكنا من خالل تنظيم هذه البطولة من تقدمي صورة 
إيجابية عن قدرة الشباب الكويتي على تنظيم شتى البطوالت 
بأفضل صورة تضاهي مثيالتها في دول اجلوار وغيرها ومتكنا 

من ايجاد أرضية شعبية لها تكون خير انطالقة لها في الكويت«.

عبدالعزيز حمادة: 
عدي الصيفي جاهز 

ملواجهة العربي
تأكد حل��اق األردن��ي ع��دي الصيفي مبباراة فريقه 
الساملية مع العربي اخلميس املقبل ضمن اجلولة ال�18 

من الدوري الكويتي لكرة القدم.
 وقال عبدالعزيز حمادة مدرب الساملية : ان الصيفي 
ال��ذي ك��ان يعاني م��ن إص��اب��ة عضلية سيصل الكويت 
األربعاء املقبل اي قبل املباراة ب�24 ساعة، مؤكدا مشاركة 

الالعب امام العربي، على األرجح.
وأوض��ح ان الالعب األردن��ي تعافى كليا من اإلصابة، 
وشارك في مباراة اخيرة مع منتخب بالده، وسيكون من 

ضمن خياراته الرئيسّية امام العربي.
وأضاف ان املهاجم األردني محمود زعترة خرج رسميا 
من حسابات السماوي لنهاية املوسم بعد تعرضه لقطع 
في الرباط الصليبي متمنيا الشفاء العاجل لالعب، ليعود 
للمالعب في أسرع وقت. وشدد حمادة على أهمية حتقيق 
الفوز ام��ام العربي ملواصلة التقدم في ج��دول الترتيب، 

خاصة ان فريقه يحتل حاليا املركز السادس.

اختتام فعاليات بطولة »تامي أتاك« لسيارات البورش 
اختتمت السبت فعاليات بطولة 
)ت��امي أت���اك( لسيارات البورش 
مب��ش��ارك��ة ن���ادي ب���ورش وال��ت��ي 
نظمها النادي الكويتي الرياضي 

للسيارات والدراجات اآللية.
وقسمت السيارات املتنافسة 
الى أربع فئات وهي فئة احملترفني 
للرجال وحصل على لقبها املتسابق 
احمد جوهر بينما أحرزت لقب فئة 
السيدات احملترفات املتسابقة مرمي 

مقصيد.
وف��ي فئة ال��ه��واة رج���ال حقق 
املتسابق محمد ال����وزان املركز 
االول ف��ي ح��ني حققت املتسابقة 
نورة الصباغة املركز االول في فئة 

السيدات الهواة.
وق���ال رئ��ي��س ال��ن��ادي الشيخ 
أحمد ال���داود الصباح ل��� »كونا« 
عقب ختام البطولة ان البطولة 

شهدت منافسات عامرة بالندية 
وال��ق��وة ب��ني مختلف املشاركني 
عكست ق��درات الشباب الكويتي 
على تقدمي أفضل املستويات في 

شتى البطوالت.
وأض���اف الشيخ أحمد ال��داود 
»ملست ارت��ي��اح��ا كبيرا وسعادة 
بالغة من قبل كل املشاركني على 
حسن التنظيم ال��ذي ج��اء مواكبا 
للتطلعات اضافة الى ارتياح كبير 
من قبل اجلمهور املتابع للبطولة 

على حسن التنظيم«.
وأشار الى انه مت خالل البطولة 
ت��ط��ب��ي��ق ج��م��ي��ع ش�����روط األم���ن 
والسالمة ما أسهم في توفير بيئة 
آمنة القت استحسان كل املشاركني 
مثنيا على جهود املنظمني لتسهيل 
إجراءات التسجيل وانسيابية عملية 
التسابق ب��إش��راف متخصصني. 

وذكر ان نادي السيارات والدراجات 
االلية يسعى من خالل هذه البطولة 
الى جذب أكبر عدد من عشاق هذه 
الرياضة متهيدا إلعدادهم للمشاركة 

ف��ي ال��ب��ط��والت احمللية وال��دول��ي��ة 
األم��ر ال��ذي يعتبر مبثابة فرصة 
جيدة أتاحها النادي لعشاق هذه 

الرياضة.
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احل�����������س�����������اوي: م��������ازل��������ت ال�������رئ�������ي�������س ال�������ش�������رع�������ي الحت��������������اد ال��������ك��������رة وم�����س�����ت�����م�����ر ف��������ي ع���م���ل���ي

تكرمي احلمود بحضور الروضان واحلساوي وفليطح

فهد األنصاري أفضل ممرر 
في الدوري السعودي

كشفت شركة »أوبتا« املتخصصة في اإلحصائيات 
الرياضية، أن فهد األنصاري العب وسط فريق احتاد 
جدة، هو أفضل ممرر في دوري جميل هذا املوسم حتى 

اآلن.
ويحتل االحتاد املركز الرابع في جدول الدوري، بعد 
مرور 21 جولة، برصيد 44 نقطة، متأخًرا عن الهالل 
املتصدر ب�9 نقاط، علًما بأنه تعرض خلصم 3 نقاط من 

رصيده بسبب شكوى العبه السابق داميان مانسو.
وأشارت أوبتا إلى أن األنصاري قدم 1170 متريرة 
صحيحة حتى اآلن، مقابل 1050 للبرازيلي ساندرو 
مانويل العب الفتح املعار من التعاون، و1020 لتيسير 

اجلاسم العب األهلي.
وعلق األنصاري على ذلك في تصريحات صحفية 
اليوم السبت قائاًل: »هذا بفضل التوفيق من الله أواًل، 
ومبجهود زمالئي الالعبني ثانًيا، ألن جناحي من جناح 
الفريق والعكس، وهذه األرقام ليست إجناًزا شخصًيا 

لي وإمنا إجناز للفريق بالكامل«.
وسجل األنصاري 4 أهداف مع الفريق االحتادي في 
دوري جميل، كرابع هدافي الفريق بعد محمود كهربا 

)13(، وفهد املولد )11(، وأحمد العكايشي )6(.

العمراني  
يستقيل من 

منصب األمني 
العام ل� »كاف«

استقال هشام العمراني األمني 
العام لالحتاد األفريقي لكرة القدم 
من منصبه األحد بعد نحو أسبوع 
من خسارة عيسى حياتو انتخابات 

رئاسة االحتاد القاري.
وق���ال ال��ع��م��ران��ي، ف��ي خطاب 
أرسله لالحتاد االفريقي للعبة، إّنه 
سيترك منصبه اليوم االثنني دون 

ذكر سبب استقالته. 
وخسر حياتو رئاسة االحت��اد 
ف��ي االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي مّت���ت في 
إثيوبيا قبل عشرة أي��ام كما فقد 
ستة من املقربني منه مناصبهم في 

اللجنة التنفيذية لالحتاد أيضاً. 
وتولى الكاميروني حياتو )70 
عاماً( رئاسة االحتاد القاري للعبة 

منذ 29 عاماً. 
وسيلتقي الرئيس اجلديد أحمد 
أحمد وهو من مدغشقر مع موظفي 

االحتاد اليوم  اإلثنني في القاهرة. 


