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ديوان عادل الغريب جمع الشيوخ والرياضيني والسفراء

احتفــى عادل جاســم 
الغريــب واخوانــه فــي 
ديوانه الكائن في منطقة 
املسايل بضيوفه الشيوخ 
والرياضيني واملســؤولني 

في غبقة رمضانية.
وفــي مقدمتهــم وزير 
االعــالم الســابق الشــيخ 
حمد جابر العلي وسفيرنا 
لدى ايطــالـيا الشـيخ علي 
اخلالد والوكيل في ديوان 
ســمو ولي العهد الشــيخ 
العبــداهللا  احمــد جابــر 
والشــيخ خالــد االحمــد 
اخلالــد والنائــب صــالح 
خورشــيد واللواء الشيخ 

علي اليوسف.
وجرى تبادل االحاديث 
الودية ذات الشــأن العام 

الرياضي، وما  واجلانــب 
لهــذا الشــهر الفضيل من 
دور فــي تعزيــز اواصــر 

احملبة والتقــارب والتقى 
بني أطياف املجتمع الكويتي 

الواحد.

الشيخ حمد جابر العلي يتوسط عادل وجاسم وجواد الغريب 

عادل الغريب مع الشيخ أحمد اجلابر 

عادل الغريب مع الشيخ علي اخلالد

عادل الغريب يرحب بالشيخ خالد األحمد

تصدى الحتكار األندية لالعبين مقررًا قائمة الـ ٢٥

احتاد الكرة يرفض طلب األهلي والزمالك
زيادة األجانب إلى ٤ العبني

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

قرر مجلس إدارة احتاد 
الكرة املصري برئاسة هاني 
ابوريدة االكتفــاء بقيد ٢٥ 
العبا فقط بقائمة كل ناد في 
املقبل ٢٠١٧-٢٠١٨،  املوسم 
بــدال من ٣٠ العبا، مع منح 
األندية حرية التعاقد مع أي 
عدد من الالعبني وإعارتهم 
دون القيد في القائمة، بهدف 
إنهاء حالــة االحتكار التي 
تقــوم بها األنديــة الكبيرة 
لالعبني، مما يضر باألندية 
االخرى وأهداف املســابقة 
بإفراز العبني للمنتخبات ال 
يجدون فرصهم مع أنديتهم 
التي تقيدهــم وال تعطيهم 

فرصة اللعب.
كما تقرر استمرار قيد ٣ 
العبني أجانب فقط لكل ناد 
بعد مطالبات بعض األندية 
باعتماد ٤ العبــني أجانب، 
منهــا األهلــي والزمالــك، 
بســبب وجود أكثــر من ٣ 
العبــني متعاقديــن مع كال 
القطبني، واليريدان التفريط 
في اي منهم مجانا. وأعلن 
االحتــاد عن مزايدة جديدة 

لرعاية أنشطة االحتاد خالل 
الســنوات اخلمس املقبلة، 
مع السماح للشركات الثالث 
التي شــاركت فــي املزايدة 
امللغاة باملشاركة دون حتمل 

أي أعباء مالية إضافية.

األهلي والزمالك
الــى اجلزائر  وصلــت 
بعثــة فريــق كــرة القــدم 
بنادي الزمالك، اســتعدادا 
ملالقاة فريق احتاد العاصمة 
اجلزائري، األربعاء املقبل، 
مبلعب «٥ يوليو»، ضمن 
منافســات اجلولة الرابعة 
لدور املجموعات مبسابقة 

دوري أبطال أفريقيا.
ويتصدر الزمالك جدول 
ترتيــب املجموعة الثانية 
برصيــد ٥ نقــاط، متفوقا 
بفارق نقطــة واحدة على 
العاصمــة  نــادي احتــاد 
اجلزائري وأهلي طرابلس 
املــدرب  الليبــي، بقيــادة 
املصــري طلعت يوســف، 
بينما يتذيل كابس يونايتد 
بطــل زميبابــوي الئحــة 
الترتيب برصيد ثالث نقاط. 

وفي اجلولة نفســها، وفي 
الدار البيضاء، يواصل فريق 
األهلي بقيادة حسام البدري 
تدريباته استعدادا ملباراة 
الوداد املقرر لهــا الثالثاء 
املقبل فــي اجلولة الرابعة 
لدوري املجموعات األفريقي.
وفي الشــأن األهالوي، 
طلــب أحمــد عــادل عبــد 
املنعــم، حــارس مرمــى 
فريق األهلي، الرحيل خالل 
املوسـم املقبل. وأبلغ عبد 
املنعــم، مدير الكرة ســيد 
عبــد احلفيظ، برغبته في 
الرحيل عن األهلي، وخوض 
جتربــة جديدة بعد تلقيه 
عرضــا ســعوديا، بجانب 
عــروض محليــة، أبرزها 
من بتروجيت واملقاولون 

واألسيوطي.
ويسعى عبد املنعم، ٣٠ 
عاما، خلوض جتربة اللعب 

في الدوري السعودي
ويعيش احلارس حالة 
من عدم االرتياح بســبب 
جتاهله من جانب اجلهاز 
الفني بقيادة حسام البدري، 
ومنح الفرصة باســتمرار 
إكرامي، احلارس  لشريف 

األساسي، ومن بعده محمد 
الشناوي.

المربع الذهبي
اقتنص فريــق املصري 
البورســعيدي فــوزا مهما 
على حساب ضيفه بتروجيت 
بهدف نظيف، باســتاد برج 
العــرب باالســكندرية فــي 
اجلولة ٣١ ملسابقة الدوري 
املصري. سجل هدف اللقاء 
أحمــد  املهاجــم  الوحيــد 
جمعــة في الدقيقــة ٣٦ من 
عمر املباراة ليرتفع رصيد 
املصري بقيادة مديره الفني 
حســام حسن إلى ٥٧ نقطة 
في املركز الرابع في جدول 
الترتيب بفارق ٣ نقاط عن 
الزمالك الثالث.  ورفع أحمد 
جمعة رصيــده إلى ١١ هدفا 
في مسابقة الدوري ليصبح 
على بعد ٤ أهداف من معادلة 
رقم أحمد الشيخ العب وسط 
فريق مصر املقاصة وهداف 

الدوري برصيد ١٥ هدفا.
وجتمد رصيد بتروجيت 
بقيادة مديــره الفني محمد 
يوســف عنــد ٤٢ نقطة في 

املركز الثامن.

األحمر واألبيض 
يتدربان استعداداً 
ملواجهتي الوداد 

واحتاد العاصمة

إدارة «األلعاب املائية» أهدته إجنازات املوسم املاضي

أبو احلسن: الفهد الرئيس الذهبي والرمز للقادسية

قامت مساء أول أمس إدارة األلعاب املائية بنادي 
القادسية بزيارة رئيس قائمة اجلميع والرئيس 
الذهبي للنادي الشــيخ د.طالل الفهد في ديوان 
«عزوة»، حيث أهدى أمني الســر املساعد ومدير 
عام األلعاب املائية لألصفر حســن أبواحلســن 
واألجهزة االدارية والفنية والالعبون الفهد إجنازات 
األلعاب املائية املتمثلة بدرع التفوق العام ٢٠١٦، 
إضافــة الى درع بطولة الــدوري العمومي لكرة 
املاء لهذا املوسم والذي حققه األصفر عن جدارة 
واستحقاق من دون أي تعادل أو خسارة وكذلك 

دوري البراعم لكرة املاء للموسم اجلاري.
بدوره، شكر الفهد ادارة األلعاب املائية برئاسة 
حســن ابو احلســن على هــذه البــادرة الطيبة 
مبــاركا لهم ما حققــوا من اجنازات لــم تأت إال 
من خالل عمــل متواصل وتكاتــف بني مختلف 
األجهزة العاملة والالعبني، مؤكدا أن القادســية 
كان واليزال وسيظل بإذن اهللا ذلك الكيان العريق 
والصرح الشامخ عبر مسيرته التاريخية العامرة 
بالبطوالت واإلجنازات، مشــيدا بدور جماهيره 

احملبة والوفية ذات القاعدة العريضة والشعبية 
الواسعة سواء على املستوى احمللي أو اخلارجي. 
من جانبه، قال أبو احلســن: تواجدنا في ديوان 
عزوة العامر لنقدم أقل الواجب للفهد الذي تعده 
األمة القدساوية مبنزلة الرئيس الذهبي والرمز 
ملا حققه النادي حتت قيادته اضافة الى االدارات 
السابقة والالحقة من بطوالت وإجنازات جعلت 
نادي القادسية يتربع على زعامة األندية الكويتية 
فضــال عن أن األصفر حافــظ على كأس التفوق 

طوال ترؤسه النادي.
وتضرع أبو احلســن بالدعــاء بأن مين اهللا 
بالصحة والشفاء التام على الفهد خاصة أنه على 
أعتــاب املغادرة الى رحلة العــالج في مرحلتها 
الثالثة، مؤكدا على مكانة ومنزلة الفهد العاليتني 
ليس على مستوى جماهير نادي القادسية فحسب 
بل على مســتوى عموم الشعب الكويتي ملا قدم 
للرياضة الكويتية والرياضيني من دعم وخدمات 
جليلة، ومشيرا الى أن الفهد يعد مفخرة للرياضة 

الكويتية بكل ما تعنيه الكلمة.

الشيخ د.طالل الفهد وحسن أبواحلسن يتوسطان العبي األلعاب املائية بنادي القادسية واملدربني 

ختام مثالي لبطولة الهزمي للسلة
تــوج فريق دكتــور حنني 
ببطولة الهزمي الرمضانية األولى 
لكرة السلة الثالثية التي اقيمت 
برعاية الهيئة العامة للرياضة 
ممثلة في هيئة الرياضة للجميع 
علــى صالــة نــادي اليرمــوك 
وشــارك فيها ٢٤ فريقا قسموا 

الى ٤ مجموعات، حيث فاز فريق 
دكتور حنني في املباراة النهائية 
على حساب فريق مسك فلورز 
فيما حسم فريق نادي الكويت 

املركز الثالث في البطولة.
وشهد اليوم اخلتامي حضور 
الديبلوماســية  البعثة  رئيس 
اللبنانيــة ماهر خيــر وممثل 
الهيئة حامد الهزمي اضافة إلى 

رئيس اللجنــة املنظمة العليا 
نائل الهزمي.

وحصل الالعب حسني علي 
على لقب افضل العب والالعب 
عبداهللا الشمري على لقب هدف 
الثالثيات. وقال خير انه سعيد 
للغاية باملشاركة في هذا احلدث 
الذي وصفه باملثالي معتبرا ان 
املشاركة في مثل هذه الفعالية 
أمر مهم بالنسبة له السيما ان 
كرة السلة من األلعاب احملببة 
له. ومــن جانبه، قــال رئيس 
اللجنــة املنظمــة العليــا نائل 
الهزمي ان الدورة أقيمت للمرة 
األولــى وكان الهــدف منها هو 
انتشــار كرة الســلة بالكويت 
وتشجيع الشباب على املشاركة 
في الرياضة وتغيير املسار من 
كرة القدم نسبيا إلى كرة السلة 
باعتبارها لعبة لها جماهيرية 

وشعبية كبيرة. الهزمي وخير مع الفريق البطل 

الكويت يتعاقد مع املنصور
أحمد السالمي

أنهت إدارة نادي الكويت 
إجراءات التعاقــد مع املدرب 
الوطنــي أســامة املنصــور 
ومســاعده عبدالعزيز فاضل 
لقيادة فريق األشــبال حتت 
١٥ ســنة وذلــك بعــد انتهاء 
عقديهمــا مع نادي الســاملية 

بصورة رسمية.
ويعتبــر املــدرب الوطني 
أســامة املنصور من الطاقات 
الشابة ذات اإلمكانيات الفنية 
العالية وميتلك خبرة واسعة 
في مجال التدريب حيث عمل 
في آخر ٥ سنوات بقيادة فرق 

املراحل السنية بنادي الساملية 
وحصل على شهادة التدريب 
A واملعتمــدة مــن قبل احتاد 

كرة القدم.
وجاءت املفاوضات سرية ما 
بني إدارة نادي الكويت ميثلها 
أمني الصندوق ورئيس قطاع 
الناشئني فهد الغامن وأسامة 
املنصور بشكل مباشر حيث 
اطلع على احتياجات الفريق 
خالل منافسات املوسم اجلديد 
وآلية العمل املتبعة واألهداف 
املزمع حتقيقها وفق البرنامج 
الزمنــي املعمول به واملعتمد 

من قبل مجلس اإلدارة.

السلمان يقود براعم كاظمة
أحمد السالمي

أعلن املدرب الوطني محمد 
الســلمان عن إمتــام إجراءات 
تعاقده مع إدارة نادي كاظمة 
لتدريب فريق حتت ١٣ ســنة 

خالل منافسات املوسم اجلديد 
وذلك بعد ســنوات من العمل 
والعطــاء فــي أروقــة نــادي 
الــذي انطلــق منه  الســاملية 
كمــدرب تــدرج فــي مختلف 

املراحل السنية فيه.
وقــال: عملــت فــي نــادي 
الساملية ٧ سنوات وقمت بقيادة 

فرق املراحل السنية وحققت 
معهــم بطولة الــكأس لفريق 
حتت ١٤ ســنة كما لــم أخرج 
من املراكز الثالثة األولى على 
مدى السنوات املاضية وتكلل 

عملي بالنجاح التام.
وأضاف: أمتلك خبرة واسعة 
في مجال التدريب حيث لدي 
شــهادة تدريــب A اضافة إلى 
اني ما زلت أواصل دراســتي 
املاجســتير فــي  فــي مجــال 
جامعة لشبونة ولدي شهادات 
تدريب من نادي ستوك سيتي 
اإلجنليــزي وســأعمل خــالل 
الفتــرة املقبلــة علــى وضــع 
خالصة خبرتي وسنوات عملي 
في مجــال التدريــب بطريقة 
إيجابية تتماشى مع تطلعات 
اإلدارة فــي حتقيــق إجنازات 

جديدة. محمد السلمان يوقع عقده امام بوسكندر 

املدرب أسامة املنصور 

عبدالعزيز جاسم

يســعى مجلس إدارة نادي الساملية التحرك 
بقــوة نحو جتديد إعارة العبي القادســية عادل 
مطر وفهد املجمد ملوسم آخر وذلك من خالل طلب 
إعارتهما رسميا خالل اليومني املقبلني من إدارة 
نادي القادسية قبل دخول أندية أخرى خصوصا 
املجمد الذي قدم مســتوى مميز املوسم املاضي، 

فيمــا ينتظر مطــر فترة من اجل العــودة بداية 
املوسم بعد اصابته بالرباط الصليبي.

ومن املقرر أن يستمر املدافع أحمد عبدالغفور 
مع السماوي بعد أن حاز اعجاب اجلهازين اإلداري 
والفني املوسم وكان احد عناصر الدفاع األساسيني 
طوال املوسم خصوصا وان الالعب يعتبر غير 

مرتبط بأي ناد.
ومن الواضح أن اجلهاز الفني بقيادة املدرب 

الوطني عبدالعزيز حمادة يريد استمرار االستقرار 
من خالل تواجد نفس الالعبني احملليني سيقوم 
بتدعيمهم بعدد من احملترفني بعد جتديد التعاقد 

مع األردني عدي الصيفي ملوسمني مقبلني.
إلى ذلك، يبدو بأن احلارس خالد الرشــيدي 
سيكمل باقي مدة عقده مع السماوي والذي ينتهي 
نهاية املوســم املقبل إال فــي حالة وجود عرض 

خارجي يستفيد منه الالعب والنادي.

الوطني عبدالعزيز حمادة يريد استمرار االستقرار فيمــا ينتظر مطــر فترة من اجل العــودة بداية عبدالعزيز جاسم

الساملية يريد إبقاء مطر واملجمد وعبدالغفورالساملية يريد إبقاء مطر واملجمد وعبدالغفور

(األزرق.كوم)

فرحان سعد يوقع العقد وإلى جانبه خالد شبيب 

التضامن يضم سعد من الساحل
تعاقدت إدارة نادي التضامن مع الالعب فرحان سعد قادما من الساحل ملدة موسم واحد وذلك بعد توقيع العقد 
مساء أول من امس (السبت) بحضور رئيس جهاز الكرة خالد شبيب.  ويسعى «أبناء الفروانية»، الذين سيتولى 
تدريبهم ماهر الشمري، إلى االستفادة من خدمات سعد الذي كان أحد جنوم فريقه الساحل في املواسم املاضية، 
وذلك من أجل مقارعة الفرق الكبيرة في دوري «VIVA» وبطولتي كأس األمير وولي العهد.  ودخلت إدارة التضامن 
في مفاوضات كذلك مع عدد من الالعبني اآلخرين سواء من احملليني أو األجانب للتوقيع معهم خالل الصيف 
احلالي وقبل انطالق املوسم اجلديد بوقت كاف كي يتسنى للمدرب الشمري وضع استراتيجيته املناسبة.

يحيى حميدان 


