
تفادت الكرة الكويتية، شبح إيقاف نشاطها بصورة 
نهائية، وذلك بعد اعتماد النظام األساسي، وإجراء 

انتخابات مجلس اإلدارة، يوم األحد املاضي.
وأك��د السويدي الرس ماتياس، مسؤول موظفي 
مكتب رئ��ي��س االحت���اد ال��دول��ي ل��ك��رة ال��ق��دم، خالل 
اجتماعه مع مجلس إدارة االحتاد الكويتي لكرة القدم، 

أنه ال عودة إليقاف النشاط الكروي مستقبال.
وك��ان ماتياس، قد حضر االجتماع األول ملجلس 
اإلدارة اليوم، وهنأ الشيخ أحمد اليوسف، رئيس 

االحتاد بنيل ثقة اجلمعية العمومية.
من جهة أخرى انهالت التهاني على مجلس إدارة 
االحت��اد الكويتي لكرة القدم، بعد جناح االنتخابات 

التي أجريت مساء األحد املاضي.
وتلقى رئيس مجلس إدارة االحت��اد، الشيخ أحمد 
اليوسف، خطاب تهنئة من رئيس االحت��اد الدولي 
»فيفا«، السويسري جياني إنفانتينو، ال��ذي متنى 

جناح املجلس في مهمته.
كما تلقى اليوسف خطابا من الشيخ سلمان بن 
إبراهيم آل خليفة، رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم، 
هنأ فيه الرئيس واألعضاء على احلصول على ثقة 

اجلمعية العمومية.

وش���دد ب��ن إب��راه��ي��م، على تطلعه لعمل االحت��اد 
اآلسيوي مع نظيره الكويتي، لإلرتقاء بكرة القدم 

الكويتية.
وعقد مجلس إدارة االحتاد الكويتي لكرة القدم، اجتماعه 
األول مساء ال��ث��الث��اء، بحضور رئيس مجلس اإلدارة 
الشيخ أحمد اليوسف الصباح، ونائب الرئيس أحمد عقلة، 
واألعضاء معن الرشيد وصبيح أبل وجابر الزنكي وفهد 
الهمالن وخالد الشمري وفهد املطيري والدكتور إبراهيم 
األنصاري وعلي حسني الديحاني وسالم سعدون وأحمد 

عجب وعبداحلميد الكندري وفاطمة حيات.
وشهد االجتماع حضور السويدي الرس ماتياس، 
مسؤول موظفي مكتب رئيس االحت��اد الدولي لكرة 
القدم، الذي قدم التهنئة ملجلس اإلدارة على نيل ثقة 

اجلمعية العمومية في االنتخابات.
وقرر مجلس اإلدارة في اجتماعه تعيني الدكتور 
محمد خليل، أمينا عاما ل��الحت��اد، وتكليف عضو 
مجلس اإلدارة معن الرشيد، مبنصب املتحدث الرسمي 
لالحتاد. كما ق��رر املجلس إرس��ال خطاب إل��ى احتاد 
غرب آسيا، إلبالغه باملوافقة على املشاركة في بطولة 
غ��رب آسيا، في نسختها التاسعة التي تستضيفها 

السويدي الرس ماتياس متوسطا أعضاء مجلس إدارة احتاد الكرة اجلديدمدينة البصرة.
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تأهل فريقا جريدة الراي وجريدة الكويتية 
إل��ى ال���دور نصف النهائي ل���دورة »النهار« 
الرمضانية الثانية ل��ك��رة ال��ق��دم للصحف 
وامل��ج��الت وال��ق��ن��وات وامل��واق��ع االلكترونية 
بعد فوز األول على مجلة بريق الدانة 1-8، 
والثاني على تلفزيون الكويت بنتيجة 2-5 
األول م��ن أم��س الثالثاء على صالة املجمع 
الرياضي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
وال��ت��دري��ب ف��ي ال��ش��وي��خ. وتختتم ال���دورة 
التي تقام بالتعاون مع جمعية الصحافيني 
الكويتية، غ��داً برعاية وزي��ر اإلع��الم وزير 

الدولة لشؤون الشباب محمد اجلبري.
وس��ي��ت��واج��ه ال��ف��ري��ق��ان ال��ف��ائ��زان ال��ي��وم 
اخلميس في ال��دور نصف النهائي للدورة، 
على أن يتواجه في امل��ب��اراة الثانية للمربع 
الذهبي الفائزان من لقاءي األنباء مع الوسط 

والصباح مع القبس. 
ف��ي امل��ب��اراة األول���ى، واص��ل فريق ال��راي 
عروضه القوية وسجل انتصاراً كبيراً آخر 
بعد فوزه في الدور األول على الشاهد بنتيجة 
5-1، وأقصى فريق بريق الدانة من الدور ربع 
النهائي، بفضل تألق العبيه البرازيليني تياغو 
وكالفن وجونسون ودوغ���الس. في املقابل 
ح��اول فريق بريق ال��دان��ة م��ج��اراة منافسه 
وجن��ح في الصمود في الشوط األول الذي 

انتهى بهدفني نظيفني سجلهما تياغو وثامر 
جابر باخلطأ في مرمى فريقه.

وم��ع بداية الشوط الثاني أض��اف ال��راي 
الهدف الثالث بعد ركلة حرة نفذها تياغو إلى 
جونسون اخلالي من الرقابة فأكملها األخير 
في الشباك الفاضية. وضغط بريق الدانة 
بحثاً عن تقليص الفارق وكان له ما أراد عن 
طريق ناصر القالف لتصبح النتيجة 1-3، 
وواص��ل بريق الدانة هجومه ليستغل الراي 
تقدم منافسه ويزيد الفارق عبر جونسون 
الذي سجل الهدف الرابع، وتياغو الذي أضاف 
اخلامس، ثم انفرطت السبحة فسجل كالفن 
الهدف السادس، وجونسون الهدفني السابع 

والثامن. 
أم��ا امل��ب��اراة الثانية، فشهدت إث��ارة أكثر 
رغ��م ف���ارق األه���داف الثالثة لصالح فريق 
الكويتية، وكان التنافس حاضراً بني الفريقني 
حتى الدقائق األخيرة من اللقاء عندما حسم 

الكويتية املباراة لصاحله بنتيجة 2-5.
وبعد بداية حذرة من الفريقني، جنح عمرو 
النحراوي في افتتاح التسجيل للكويتية، 
لكن عبدالرحمن العنزي أدرك التعادل بهجمة 
مرتدة وصلت فيها الكرة إلى شبيب اخلالدي 
ال��ذي هيأ للكرة للعنزي أم��ام املرمى اخلالي 
لم يجد األخير صعوبة في وضعها بالشباك 

لينتهي الشوط األول بالتعادل 1-1. 
وف��ي مطلع الشوط الثاني استغل عبده 
األشول خطأ حارس مرمى تلفزيون الكويت 
وسجل الهدف الثاني للكويتية، ثم أضاف 
محمد خالد الهدف الثالث من مجهود فردي 
رائ��ع، لكن شبيب اخلالدي قلص الفارق من 
ركلة ج��زاء لتصبح النتيجة 3-2 وي��زداد 
احلماس وس��ط رغبة تلفزيون الكويت في 

تعديل النتيجة. 
وفي الدقائق األخيرة، استغل محمد الصقر 
تقدم العبي تلفزيون الكويت ليسجل هدفني 
في الدقائق األخيرة، وينهي الكويتية املباراة 

بنتيجة 2-5. 

شيت: تنتظرنا مهمة صعبة
ثمن كابنت فريق ال��راي أحمد شيت فكرة 
»ال��ن��ه��ار« ب��إق��ام��ة بطولة رمضانية تضم 
الصحف واملجالت والقنوات التلفزيونية، 
وقال إن ال��دورة أثبتت جناحها خصوصاً مع 
السحب اليومي للجماهير، وزي��ادة اجلوائز 
للفرق الفائزة باملراكز األولى. وأكد شيت أن 
فريقه يتطلع إلى جتاوز عقبة فريق الكويتية 
الذي يواجهه اليوم في الدور نصف النهائي 
من أج��ل بلوغ امل��ب��اراة النهائية، مشيراً إلى 

الفريق تنتظره مهمة صعبة اليوم. 
وتفاعلت اجلماهير احل��اض��رة مع سحب 
اجل��وائ��ز لليوم اخل��ام��س ل��ل��دورة حيث قام 

مدير اإلعالن في النهار سامر شويكة بتوزيع 
اجلوائز على الفائزين. وكانت اجلائزة األولى 
عبارة عن إقامة لشخصني في فندق كراون 

ب��الزا، والثانية اشتراك في النادي الصحي 
بالفندق، والثالثة كوبون إفطار لشخصني في 

الفندق.

الرأي والكويتية إلى نصف نهائي »النهار الرمضانية« 

جانب من منافسات البطولة

إنفانتينو والشيخ سلمان هنآ »احتاد الكرة اجلديد« بنجاح االنتخابات

 مندوب »الفيفا« : ال عودة إليقاف النشاط الرياضي

خطاب »الفيفا« يبعثر 
أوراق العربي

عادت أزمة حرمان العربي، من تسجيل محترفني جدد، 
لتطل برأسها م��رة أخ��رى، بعدما تلقى النادي خطاًبا من 

الفيفا.
وجاء في اخلطاب أن عقوبة احلرمان، التي طالب النادي 
بإلغائها، قرار خاص بغرفة املنازعات، ومحكمة الكاس، 
مبا يعني أن االحتاد الدولي، ليس مخوال بالتدخل في هذه 

القضية.
وكانت جلنة املنازعات قد أصدرت حكما، بحرمان العربي 
من تسجيل محترفني جدد، على خلفية قضية رفعها الالعب 
اجلامبي، إبراهيما سونا، فيما يخص مستحقاته املالية، عن 
الفترة التي قضاها مع األخضر، إال أن القرار لم يفعل بسبب 
اإليقاف، ال��ذي كان يخيم على الكرة الكويتية، وال��ذي مت 

رفعه مؤخرا.
وق��ال اخلطاب إن العقوبات ال��ص��ادرة، في هذا الصدد، 
عن غرفة فض املنازعات، تعتبر مستقلة متاما، حتى إن مت 
الوفاء بااللتزامات املالية ذات الصلة، كما أن القوانني ال 
تتضمن إمكانية مراجعة القرارات، الصادرة عن الهيئات 

املختصة.
جدير بالذكر أن رفع اإليقاف عن الكرة الكويتية، يعني 
خضوع األندية لقرارات جلنة املنازعات، ومحكمة الكاس، 
على أن ُتبلغ باألمر بواسطة الفيفا، الذي يشرف على تنفيذ 

العقوبة.

مواجهات مثيرة في ربع 
نهائي أبطال آسيا

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي ملسابقة دوري ابطال آسيا 
والتي سحبت أمس األربعاء في العاصمة املاليزية كواالملبور 

عن مواجهات مثيرة بني الفرق الثمانية املتأهلة.
وجنبت القرعة مواجهة قطرية خالصة بني الدحيل والسد، 
إذ يستضيف الدحيل نادي بيرسيبوليس اإليراني، فيما ينزل 

السد ضيفاً على استقالل طهران اإليراني.
تقام مباراتا الذهاب يومي 27 و28 أغسطس واإلياب يومي 

17 و18 سبتمبر.
أم��ا في منطقة ش��رق آسيا فأسفرت القرعة عن مواجهة 
كورية جنوبية خالصة بني هيونداي وس��وون سامسونغ، 
فيما يواجه كاشيما إنتلرز الياباني نادي تياجنني كواجنني 

الصيني.
تقام مباراتا الذهاب يومي 28 و29 أغسطس واإلياب يومي 

18 و19 سبتمبر.

الساملية في مواجهة صعبة أمام الفتح املغربي
عماد غازي

يتطلع الساملية لتحسني الصورة 
في ملحق البطولة العربية، وذلك 
عندما يواجه اليوم اخليس الفتح 
الرباطي املغربي على إستاد اجلوهرة 
مبدينة جدة السعودية، في اجلولة 
األخيرة من منافسات احمللق املؤهل 

لدور ال�32.
كما يلتقي ف��ي نفس املجموعة 
الثانية  االحت��اد السكندري املصري 
مع أس��اس تيليكوم اجليبوتي على 

نفس امللعب.
ويحتل الفتح امل��غ��رب��ي ص��دارة 
املجموعة برصيد 4 ن��ق��اط، بفارق 
األه����داف ع��ن االحت���اد السكندري، 
فيما يأتي الساملية في املركز الثالث 
برصيد 3 نقاط، وفي املركز االخير 

أساس اجليبوتي من دون نقاط.
وك���ان ال��س��امل��ي��ة خ��س��ر بخماية 
نظيفة ف��ي اجل��ول��ة امل��اض��ي��ة أم��ام 
االحتاد السكندري، وهو ما قلص من 
حظوطه للتأهل ال��ى ال��دور الثاني، 
حيث يحتاج إلى الفوز على الفتح، إلى 
جانب خسارة االحت��اد أمام تيليكوم 

اجليبوتي، وهو ما يبدو صعبا.
لذلك فإن املنافسة تنحصر عمليا 
في املجموعة بني الفتح واالحت��اد، 

وكالهما يتطلع للفوز ف��ي اجلولة 
األخيرة بنسبة أهداف مرتفعة.

وح��ق��ق الفتح املغربي التعادل 
مع االحتاد في اجلولة األول��ى، لكنه 
قسا على أساس تيليكوم في اجلولة 
الثانية، وفاز بسبعة أهداف من دون 
رد. ويفتقد الساملية خ��دم��ات فهد 
الرشيدي، وشاهني اخلميس، وبدر 
السماك، منذ انطالق مباريات احمللق 

املؤهل.
وعول الساملية في مباراتي أساس 
تيليكيوم اجليبوتي على احل��ارس 
سطام احلسيني، ومحمد سويدان، 
أح��م��د دي���ب، وأح��م��د عبد الغفور، 
ومحمد الهدهود في الدفاع،  ومحمد 
الهويدي، وروج��ي��ه، وفهد م��رزوق 
في وسط امللعب، وفي املقدمة عدي 
الصيفي، وفيصل العنزي، وفراس 
اخلطيب في الهجوم، إلى جانب حامد 
ال��رش��ي��دي، ون��اي��ف زوي���د، ك��أوراق 

رابحة على دكة البدالء.
وي��درك الساملية أن األمل ضعيف 
في بلوغ الدور الثاني، إال أن حتقيق 
الفوز على الفتح املغربي، سيحفظ 
م���اء ال��وج��ه ل��ل��ف��ري��ق، وي��ؤك��د أن 
اخلسارة أم��ام االحت��اد السكندري، 

الساملية خسر بخماسية أمام االحتاد في اجلولة املاضيةكانت كبوة.
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خليل يكشف التفاصيل التنظيمية 
ملباراة »األزرق« و »الفراعنة«

ُع��ق��د ف��ي م��ق��ر االحت����اد ال��ك��وي��ت��ي لكرة 
ال��ق��دم، االجتماع التنسيقي ملناقشة آخر 
االستعدادات، ملباراة منتخب الكويت مع 
نظيره املصري، املقرر لها غدا على استاد 
جابر األحمد الدولي، والتي ستشهد تكرمي 

جنم األزرق السابق، بشار عبدالله.
وترأس االجتماع، األمني العام لالحتاد 
ال��ك��وي��ت��ي، محمد خ��ل��ي��ل، ب��ح��ض��ور ع��دد 

م��ن رؤس���اء ال��ل��ج��ان العاملة، باإلضافة 
إل��ى ممثلني عن الهيئة العامة للرياضة، 
والشركة الراعية لالحتاد املصري لكرة 

القدم.
وقال خليل إن بطاقات اإلعالميني ستكون 
م��ح��ددة، س���واء ف��ي األم��اك��ن املخصصة 
باملدرجات، أو في أرضية امللعب، وهو نفس 
حال تذاكر املباريات، التي سيكتب عليها 

رق��م ال��ب��واب��ة، باإلضافة إل��ى ت��واج��د عدد 
من املتخصصني، إلرش��اد اجلماهير، حتى 
يتمكنوا من اجللوس في األماكن املخصصة 

لهم.
وأش���ار إل��ى أن ب��واب��ات اس��ت��اد جابر، 
ستفتح قبل املباراة بثالث ساعات )الساعة 
ال��س��اب��ع��ة م���س���اًء(، م��ؤك��دا أن املنظمني 

حريصون على تسهيل الدخول واخلروج.

قطر تعلن قائمتها استعدادًا 
لكأس آسيا

أعلن اإلسباني فيليكس سانشيز عن قائمة منتخب قطر التي 
ينتظرهاً معسكراً تدريبياً استعداداً لبطولة كأس آسيا 2019.

وضّمت قائمة سانشيز 34 العباً معظمها من صفوف الدحيل بطل 
الدوري القطري ومن السد وصيفه.

وجاء في التغريدة التي نشرها االحتاد القطري في حسابه الرسمي 
عبر تويتر الثالثاء أّن منتخب قطر سيخوض معسكراً تدريبياً وعدة 

مباريات ودية.
وينتظر أن يسافر منتخب قطر إلى فيينا في الرابع والعشرين 
من شهر يونيو القادم وأن يلعب ثالث مباريات ودية وفقاً ملا نشره 
االحت��اد القطري. وضمت القائمة العديد من جن��وم منتخب قطر 
األوملبي وعلى رأسهم املعز علي وعاصم مادبو باإلضافة إلى بعض 

جنوم الدوري القطري املتألقني مؤخراً مثل حارس األهلي يزن نعيم.


