
عماد غازي

أسفرت قرعة ك��أس األمير، التي تقام 
بنظام خروج املغلوب، عن لقاء قمة بالدور 
األول للمجموعة الثانية، بني القادسية 
والعربي، كما يلتقي الساملية مع كاظمة، 
وخيطان مع الصليبيخات، واجلهراء مع 

برقان.
ومت وضع الكويت على رأس املجموعة 
األولى، لكونه حامل اللقب، ولن يشارك في 
ال��دور التمهيدي وسيتأهل مباشرًة لربع 
النهائي، على أن يواجه الفائز من مباراة 
اليرموك والساحل، بينما يلتقي الشباب 
بنظيره النصر، ويواجه التضامن فريق 

الفحيحيل.     
وضمت املجموعة األولى من كأس ولي 
رى على مجموعتني بحيث  العهد - التي تجُ
يتأهل صاحبا املركزين األول والثاني من 
ك��ل مجموعة لنصف النهائي - 7 ف��رق، 
وه���ي: ال��ك��وي��ت، وال��ع��رب��ي، وال��ش��ب��اب، 
وب���رق���ان، وال���ي���رم���وك، وال��ف��ح��ي��ح��ي��ل، 

والصليبخات.
بينما ضمت املجموعة الثانية 8 فرق، 
وه��ي: القادسية، وك��اظ��م��ة، والساملية، 
والساحل، والنصر، واجلهراء، والتضامن، 

وخيطان. 
أما اجلولة األولى من الدوري الكويتي 

املمتاز، املقرر انطالقها يوم 14 سبتمبر  
املقبل، فستشهد تكرار مواجهة العربي 
وال��ق��ادس��ي��ة ف��ي اجل��ول��ة األول����ى، بينما 
سيواجه ح��ام��ل اللقب، ال��ك��وي��ت، فريق 
الساملية، كما يلتقي كاظمة مع التضامن، 

والنصر مع اجلهراء.
وستشهد اجل��ول��ة السادسة مواجهة 
الغرميني، القادسية والكويت، بينما يلتقي 

في اجلولة الرابعة العربي مع الكويت.
وف��ي ال��درج��ة األول���ى، أوقعت القرعة 
الساحل وخيطان في مواجهة باجلولة 
األول�����ى، وك���ذل���ك ب���رق���ان ف���ي م��واج��ه��ة 
الفحيحيل، واليرموك أمام الصليبيخات، 

بينما لن يشارك الشباب في هذه اجلولة.
وف��ي بطولة ك��أس االحت���اد، مت تقسيم 

الفرق ال�15 ل�3 مجموعات.
ووقع العربي والقادسية وكاظمة في 
مجموعة واحدة، إلى جانب فريقي برقان 

والصليبيخات.
وض��م��ت مجموعة أخ���رى الفحيحيل 
والتضامن والساحل والنصر والساملية، 
وأوقعت القرعة الكويت واجلهراء وخيطان 

والشباب واليرموك في مجموعة واحدة.  
وي��ت��أه��ل ل��ن��ص��ف ال��ن��ه��ائ��ي ب��ط��ل كل 
مجموعة، باإلضافة ألفضل صاحب مركز 

جانب من مراسم سحب القرعةثاني في املجموعات الثالث.
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ريال مدريد يستهل 
ح��م��ل��ة دف����اع����ه ع��ن 
ل�������ق�������ب »ال������ل������ي������غ������ا« 
شباك  ف��ي  بثالثية 

15الكورونيا

ن������ي������م������ار  ي���س���ت���ع���رض 
وي��ق��ود س���ان ج��ي��رم��ان 
ل���������س���������ح���������ق ت�����������ول�����������وز 
بسداسية في الدوري 

14الفرنسي

حصد منتخب الكويت لرياضة )كيوكوشن 
ك��ارات��ي��ه( ميداليتني ذهبيتني ف��ي منافسة 
)فايت نايت( الدولية التي استضافتها مدينة 

صيدا بجنوب لبنان.
وق���ال رئ��ي��س ال��وف��د الكويتي للبطولة 
حسن الكندري في تصريح ل� »كونا« األحد 
ان الالعب ضاري العنزي حقق املركز االول 
في الوزن ما دون 85 كيلوغراما بفوزه على 
منافسه االملاني بالضربة القاضية بعد 40 

ثانية من بدء املباراة بينهما.
واض�����اف ال��ك��ن��دري ان ال���الع���ب س��ال��م 
احلربي أحرز ايضا املركز االول في وزن 70 
كيلوغراما بعد فوزه على منافسه الفلسطيني 

في اجلولة الثانية وباجماع حكام املسابقة.
واهدى الكندري هذا الفوز لدولة الكويت 
والشعب الكويتي مؤكدا اهمية املشاركة 
ال��دائ��م��ة للفرق الكويتية ف��ي املنافسات 
الرياضية االقليمية والدولية داعيا الشباب 
الكويتي ال��ى ال��ت��ع��رف اك��ث��ر على رياضة 
)كيوكوشن كاراتيه( وسواها من االلعاب 
والنشاطات الرياضية التي باتت حتظى 

بانتشار واسع النطاق دوليا.
وض���م وف���د امل��ن��ت��خ��ب ال��ك��وي��ت��ي للعبة 
)ك���ي���وك���وش���ن ك���ارات���ي���ه( امل����ش����ارك في 
ف��ع��ال��ي��ات ب��ط��ول��ة )ف��اي��ت ن��اي��ت( اض��اف��ة 
ال��ى ال��ع��ن��زي واحل��رب��ي احلكمني عبدالله 

املعتوق وفيصل العثمان واملدربني مبارك 
 العجمي ونبيل النجدي واالداري يوسف 

الكندري.
ي��ذك��ر ان منافسة )ف��اي��ت ن��اي��ت( جرت 
بتنظيم من )اكادميية صيدا للفنون القتالية( 
بالشراكة مع بلدية صيدا وبالتعاون مع 
االحت��اد اللبناني للعبة )ت��اي بوكسينغ( 
واالحت���اد اللبناني لرياضة )كيوكوشن 

كاراتيه(.
وش��ارك في املنافسة 34 العبا من تسع 
دول هي اضافة الى الكويت ولبنان كل من 
العراق وفلسطني وروسيا واليابان واملانيا 

الالعب سالم احلربي يرفع علم الكويت اثناء التتويجوجورجيا واليونان.

ديربي مكرر  بني العربي والقادسية في افتتاح دوري فيفا وكأس سمو األمير

الساملية ُيباشر تدريباته بالقاهرة.. 
والفيفا يلوح بعقاب النادي

يجُباشر الفريق األول لكرة القدم بنادي الساملية غًدا اإلثنني، 
تدريباته بالقاهرة، التي غادر اليها مساء اليوم، للدخول هناك 

في معسكر مغلق يستمر حتى 4 سبتمبر  املقبل.
كان الساملية، بدأ فترة اإلعداد األولى في الكويت يوم 26 يوليو  
املاضي، وخاض 3 مباريات ودية حقق أمام الكويت، وخسر )0-
3(، وأمام برقان، واليرموك وفاز في املواجهتني بنتيجة )0-3(.
وتشهد صفوف الساملية في معسكر القاهرة، غياب بدر 
السماك، حيث سينضم للبعثة اخلميس املقبل، إل��ى جانب 
احلارس خالد الرشيدي، وغازي القهيدي، وكالهما منقطع عن 

التدريبات منذ بداية املوسم.
وقال بدر اخلالدي، مدير الفريق في تصريحات ل، إنَّ الساملية 
يستتهل تدريباته غًدا بالقاهرة؛ حيث وضع اجلهاز الفني بقيادة 
عبدالعزيز حمادة، برنامًجا مكثًفا يشهد تدريبات صباحية، 
ومسائية. وأض��اف اخل��ال��دي، أنَّ إدارة الفريق اتفقت على 4 
مواجهات ودي��ة، مع فرق متدرجة املستوى، من أجل الوقوف 
على مستويات الفريق قبل بداية املوسم. ومتنَّى اخلالدي أن 
يجُحقِّق السماوي مبتغاه في املعسكر، وأن يقدم في املوسم احلالي 
مستويات الفتة، للعودة إلى منصات التتويج. من جهة أخرى، 
تلقَّى الساملية كتاًبا من الفيفا، بشأن مستحقات مدربه السابق 
األملاني رولف، والبالغة أكثر من 33 ألف دوالر، إلى جانب 5 في 
ح الفيفا بفرض عقوبة على الساملية في  املئة من قيمة عقده. ولوَّ

حال لم يقم بسداد مستحقات املدرب.

الشريدة ينفي وجود عرض 
من الزمالك لضم القلفا

أكد أمني السر املساعد ورئيس جهاز الكرة في نادي النصر 
الكويتي خالد الشريدة عدم علمه مبا يثار عن عرض الزمالك 

املصري، من أجل ضم العب العنابي السوري يوسف القلفا.
وكانت أنباء من القلعة البيضاء قد حتدثت عن عرض قدمه 
الزمالك من أجل ضم القلفا، ومخاطبة رسمية للنصر من أجل هذا 

الغرض.
وق��ال الشريدة : إن القلفا وص��ل أم��س فقط إل��ى معسكر 
الفريق في القاهرة، ولم يتم التطرق من قريب أو بعيد لوجود 
أي ع��روض أخ��رى السيما أن الالعب منضم حديثا لصفوف 

النصر.
ومل��ح الشريدة إل��ى حاجة النصر جلهود القلفا، السيما أن 
الفريق اختتم املوسم املاضي بني الثالثة الكبار في ال��دوري، 

ويسعى لتحقيق األفضل في املوسم اجلديد.
ولم يستبعد الشريدة أيضا النظر في عرض الزمالك املصري 
في حال كانت هناك رغبة حقيقية، وق��ال: »لنرى ما سيقدمه 

مسؤولو القلعة البيضاء، في حال كان األمر صحيحا«.
من جهة أخرى أبدى الشريدة ارتياحه ألجواء معسكر النصر 
في القاهرة، قائال: »األمور تسير وفق اخلطة املوعودة، وال توجد 

أي عقبات«.
يذكر أن النصر عكف على تيهز الفريق احلالي للعنابي على 
مدار أكثر من ثالث مواسم، بعد أن مت وضع خطة طموحة حتت 
قيادة املدرب ظاهر العدواني، وهو ما أتى بثماره، وبات النصر 

أحد الفرق التي تنافس بقوة في املسابقات احمللية بالكويت.

»احتاد الكرة« ناقش مع البنك 
املركزي قضية املراهنات 

في املالعب الكويتية
عقد األمني العام لالحتاد الكويتي لكرة القدم د. محمد خليل 
وعضو اللجنة املوقتة جواد مقصيد اجتماعا مع ممثلي البنك 

املركزي ملناقشة ملف املراهنات والتالعب بنتائج املباريات.
وكانت القضية قد أثيرت في املوسم قبل املاضي، لكن لم يتم 
التوصل ألي متهم في القضية، رغم االعتراف بحضور ومتابعة 

القائمني على تلك املواقع في مباريات الدوري الكويتي.
وق��ال خليل في تصريحات صحفية إن البنك املركزي وعد 
احتاد الكرة مبتابعة جميع األمور التي تثير الشبهات على أن يتم 

تزويد احتاد الكرة بكافة التفاصيل.
وأش��ار إلى أن هذا اإلج��راء يأتي استكماال للقرارات التي مت 
اتخاذها مسبقا من قبل احتاد الكرة بالتنسيق مع الهيئة العامة 
للرياضة والهيئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات التي 
. )Bet365( اتخذت في وقت سابق قرارا بحجب موقع املراهنات

ووجه األمني العام الشكر ملمثلي البنك املركزي على تعاونهم 
واهتمامهم مبتابعة تلك القضية الرياضية.

من جهة أخرى ناقش احتاد الكرة مع القائمني على تلفزيون 
الكويت والقناة الثالثة الرياضية كل ما يتعلق بالنقل التلفزيوني 

للمباريات في املوسم اجلديد.
يذكر أن احت��اد ال��ك��رة ق��د وزع حصص األن��دي��ة م��ن النقل 
التلفزيوني للمرة األولى في نهاية املوسم املاضي، وهو ما انعش 

خزائن األندية في استعداداتها للموسم اجلديد.

األصفر صعد من لهجته ضد الساملية
دالبيور: القادسية سيقاتل على جميع البطوالت 

أبدى مدرب القادسية الكويتي، الكرواتي 
داليبور، رضاه عن سير املعسكر التدريبي 
ف��ي تركيا، ف��ي إط���ار اس��ت��ع��دادات الفريق 
للموسم اجلديد، والتي يستهلها مبواجهة 
الكويت، في كأس السوبر، في السابع من 

الشهر املقبل.
وق��ال دال��ي��ب��ور، ف��ي تصريحات للمركز 
اإلع��الم��ي للقادسية، إن أج���واء املعسكر 
ممتازة، من حيث اجلو والتجهيزات، واإلقامة 

وأماكن التمرين.
وأض���اف أن اجلميع ي��ب��ذل��ون قصارى 
جهدهم في التدريبات الصباحية واملسائية، 
على الرغم من شعورهم بالتعب، وه��و ما 
اعتبره أمرا طبيعيا في فترة اإلع��داد، مؤكدا 
أنه سيعمل على رفع معدل اللياقة، وتطبيق 
اجلانب التكتيكي، لالستفادة من هذا املعسكر 

على الشكل األمثل.
ولفت امل��درب الكرواتي إلى أن القادسية 
قادر على تعويض ما فاته من البداية املتأخرة 
في فترة اإلع��داد، إذا واصل التدريبات مبثل 
هذا املستوى، إضافة إلى الروح العالية التي 

يلمسها بني الالعبني.
ووعد داليبور، جماهير القادسية، ببذل 

أقصى جهده، مؤكدا أن األصفر سيقاتل من 
أجل حدث البطوالت، والبداية بالفوز بأولى 

البطوالت، واملتمثلة بكأس السوبر.
وك��ان دال��ي��ب��ور ق��د منح الالعبني راح��ة 
من التدريبات أمس، على أن يعاود الفريق 

تدريباته اليوم.
م��ن ج��ه��ة أخ���رى يخضع ب���در امل��ط��وع، 
واحمل��ت��رف البرازيلي تياغو اوروب���و، إلى 
برنامج بدني مكثف، بينما واص��ل الالعب 
أحمد الظفيري، اجلري حول امللعب استعدادا 

للدخول في تدريبات الفريق.
هذا وقد حرص رئيس النادي الشيخ خالد 
الفهد، إلى جانب نائب رئيس النادي بسام 
البسام، على االطمئنان على سير املعسكر 
باتصاالتهما الهاتفية املتواصلة، كما يلتحق 
غدا لنفس الغرض بالوفد في تركيا، عضو 
مجلس اإلدارة ورئيس جهاز الكرة، سعود 

بو حمد.
من جهة أخرى صعد القادسية من لهجته 
ضد األندية الكويتية، التي دعت جلمعية 
عمومية غير عادية باحتاد الكرة، في التاسع 
والعشرين م��ن الشهر اجل���اري، لتعديل 

النظام األساسي.

وك��ان الساملية قد اقترح تعديل النظام 
األساسي، حملاسبة االحتاد الكويتي، وهو ما 

لقي تأييًدا من 11 نادًيا.
وقال القادسية، عبر خطاب حمل توقيع 
أم��ني السر العام بالوكالة، إن الساملية لم 
ينسق معه، رغم عالقات الود بينهما، حيث لم 
يكن على علم بالدعوة إال من خالل اجلوالت 
املكوكية ملدير ع��ام هيئة الرياضة، والتي 
م��ارس م��ن خاللها ضغوًطا على األن��دي��ة، 

للحصول على توقيعها.
واعتبر القادسية أن اجلمعية املدعو لها 
غير قانونية، بناًء على املادة 28 وبنودها من 

النظام األساسي، ال سيما الفقرة الثانية.
وتضامن القادسية مع الشباب وخيطان، 

في عدم التوقيع على دعوة الساملية.
جدير بالذكر أن رئيس ن��ادي القادسية 
السابق، هو الشيخ طالل الفهد، ال��ذي كان 
يقود أيًضا اللجنة األوملبية الكويتية، إلى 
جانب احت��اد ال��ك��رة، وكالهما قامت هيئة 

الرياضة بحله.
وتهدف هيئة الرياضة من دعوتها لتعديل 
النظام األساسي، إلضفاء الشرعية على قرار 

احلل، أمام املنظمات الدولية.

دالبيور واملشعان قبل تدريبات القادسية
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منتخب الكويت يحصد ذهبيتني في منافسة 
دولية للكيوكوشن كاراتيه في لبنان

إسقاط جميع العقوبات 
املوقعة على األندية 

قررت اللجنة املؤقتة املكلفة بإدارة شؤون االحتاد الكويتي 
لكرة القدم إسقاط العقوبات املوقعة على االندية والالعبني 
واعضاء االجهزة الفنية واإلدارية والطبية واملنسقني اإلعالميني 
اخلاصة باملوسم الرياضي املاضي 2016-2017 فيما ابقت 
اللجنة على العقوبات اإلداري��ة والغرامات التي وقعتها جلنة 

االنضباط في املوسم ذاته.

االحتاد الكويتي لكرة القدم


