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«الهيئة» تعتمد ٩٠٠ ألف دينار جوائز الدرع العام لـ ٦ ألعاب
وفــي نفس الســياق قدم 
حمود فليطح الشكر ملجلس 
إدارة الهيئة برئاسة اجلبري 
على دعمهم الالمحدود ألبنائهم 
الرياضيــني واملوافقــة على 
كافــة القــرارات التي تصب 
املنظومــة  مصلحــة  فــي 
الرياضــة وتطويرهــا خالل 
املقبلــة، مضيفــا:  الفتــرة 
املوافقة على الئحة ضوابط 
احتساب جوائز الدرع العام 
لأللعاب الســت يعتبر نقلة 
كبيرة وحافزا جلميع الفرق 
للتفــوق للحصول على أحد 
املراكز االولى بجانب التفوق 
في للحصول على أكبر النقاط 
للتتويج بالدرع العام واملكافأة 
املاليــة التي تقدر بـ ١٠٠ ألف 

دينار اخرى.

٢٥ مــن الئحــة اســتغالل 
األراضي واملنشآت وذلك بعد 
مراجعتها من إدارة الفتوى 
والتشريع، بجانب تعديل 
بعض مواد النظام األساسي 
للجنة الباراملبية. وبني ان 
مجلس اإلدارة وافق على حل 
الكويتي للرياضة  االحتاد 
النسائية بعد تسوية كافة 
املديونيات والعهد العالقة 
عليــه، واتخــاذ اإلجراءات 
القانونيــة في حال وجود 
مخالفــات. واختتــم تقــي 
تصريحاته باملوافقة على 
تكرمي العبي القادسية ابطال 
البطولــة العربية لألندية 
للمبارزة التــي أقيمت في 
االمارات بعد احلصول على 

موافقة وزارة املالية.

إدارة التفتيــش والتدقيق 
للحســاب اخلتامي للهيئة 
عــن الســنة املاليــة ٢٠١٩ 
-٢٠٢٠، كمــا متت املوافقة 
على تعديل البند (١) املادة 

حتظى على تفوق نسبي مع 
زيادة حجم املكافأة املمنوحة 

للفرق الفائزة».
وأشار تقي الى ان مجلس 
اإلدارة اطلــع علــى تقرير 

مــن ميزانية الهيئــة العامة 
للرياضــة، ويأتي الهدف من 
ذلك زيــادة االهتمام بالفرق 
االولــى باألنديــة الرياضية 
التــي  واالهتمــام باأللعــاب 

١٠٠ ألف دينار باإلضافة الى 
الدرع العام، مضيفا: «جميع 
اجلوائــز املاليــة تأتــي فــي 
ضوء االعتمادات املخصصة 
ســابقا لكأس التفــوق العام 

التنافســية ومشــعل الهدبة 
لقطــاع الرياضــة للجميــع، 
حيث تضمنت الالئحة منح 
الفريق صاحب الترتيب األول 
في الســن العــام بلعبة كرة 
القدم ١٠٠ الف دينار والثاني 
٦٠ الف دينار والثالث ٤٠ الف 
دينار، بينمــا يحصد الفرق 
صاحبــة املركز األول في كل 
من: السلة - الطائرة - اليد - 
ألعاب القوى - األلعاب املائية 
على ٧٠ الف دينــار واملركز 
الثاني ٤٠ الف دينار والثالث 
٣٠ الف دينار في السن العام. 
أكــد اســد  مــن جانبــه، 
تقي ان هنــاك جائزة اخرى 
ســتخصص للنــادي الــذي 
يحصل على اعلى النقاط في 
األلعاب االساسية الست مببلغ 

اعتمد مجلس إدارة الهيئة 
العامة للرياضة الئحة ضوابط 
احتساب جوائز الدرع العام 
العــاب  والتــي تتضمــن ٦ 
رياضيــة هي: كــرة القدم - 
الســلة - الطائرة - اليد - 
ألعاب القوى - األلعاب املائية 
بقيمة اجمالية تصل الى ٩٠٠ 

الف دينار.
جــاء ذلك خــالل اجتماع 
مجلس اإلدارة برئاسة وزير 
االعالم وزير الدولة لشؤون 
الشــباب، رئيــس مجلــس 
إدارة الهيئــة محمد اجلبري 
وحضور نائب الرئيس أسد 
تقي وأعضاء مجلس اإلدارة 
ومديــر عــام الهيئــة حمود 
فليطح ونــواب املدير العام 
د.صقر املال لقطاع الرياضة 

قفزة نوعية ملكافآت املراكز األولى.. و١٠٠ ألف دينار إضافية لصاحب أكبر النقاط للتتويج بالدرع العام

جانب من اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة برئاسة الوزير محمد اجلبري

الكويت تنضم الى «فوتبول فريستايل» 
أعلن رئيس مهارات الكرة االستعراضية 
«فوتبول فريستايل» د.علي الصقعبي عن 
اليوم العاملي ملهارات الكرة االستعراضية 
والذي يتزامن مع تاريخ ١ سبتمبر، حيث 
انه اعتاد كل سنة أن يضم الكويت ضمن 
الدول البارزة في مثل هذا اليوم، من خالل 
تنظيم جتمع أو بطولة مصغرة ودية من 
شأنها رفع احلماس لدى الالعبني وأيضا 

تشجيعهم على االستمرارية.
وهذا اليوم يعتبر فرصة للمساهمه في 
التي  اللعبة اجلميلة والبسيطة  نشر هذه 
تتطلب فقط وجود كرة ملمارستها. وهي 
قائمة على الفن واالبتكار وتقوية اإلدراك، 

حيث إن د.علي متكن من خالل خبرته الطويلة واملتطورة ابتكار مهارات مت 
.«Ali AlSaqoby Move» تبنيها وأشهرها

وأوضح أنه في ظل أوضاع اجلائحة وحفاظا على سالمة الالعبني، سيكون 
إحياء احلدث من خالل «أونالين» فقط من غير جتمع اتباعا لقوانني التباعد 

االجتماعي ومنع العدوى.

د.علي الصقعبي

«التحكيم الرياضي» تدخل حيز التنفيذ
مبارك اخلالدي

دخلت الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي 
حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع األســبوع 
اجلاري بعد صدور املرسوم املتضمن الئحة 
القواعد اإلجرائية املعتمدة من مجلس إدارة 
الهيئــة الوطنية للتحكيــم الرياضي وهو 
األساس ملمارسة الهيئة إلعمالها واختصاصها، 
إذ مبوجب هذا النظام تتولى الهيئة النظر 
في املنازعــات الرياضية والتي يكون أحد 
أطرافهــا الهيئة الرياضية أو أحد أعضائها 
أو منتســبيها وذلك من خالل الوساطة أو 

التوفيق أو التحكيم.
كمــا تعمــل الهيئة علــى تعزيز مبدأ 
املشــاركة والتعاون على النطاقني احمللي 
والدولي وتعزيز وإرساء وترسيخ مبادئ 
االستقاللية والشفافية في املجال الرياضي مبا 
يكفل حتقيق املنافسة الشريفة واالستخدام 

األمثل للمــوارد الرياضية. وتراعي الهيئة 
عند مباشرة أعمالها مبادئ وأحكام امليثاق 
األوملبي والنظم األساسية والنظم واللوائح 
واملتطلبات اخلاصــة لالحتادات الرياضية 
الوطنية والدولية واملعايير الدولية ذات الصلة 
باستقاللية احلركة الرياضية وعدالة اإلجراءات 
والتمثيل العادل لألطراف واملســاواة في 

التعامل بينهم.
النظام األساسي جانبا لشروط  وأفرد 
العضويــة لهيئــة التحكيــم الرياضــي 
واختصاصات الرئيس واألمني العام ومتطلبات 
عامة وخاصة، وأوضح النظام األساسي آللية 
عمل الهيئة والرســوم املخصصة حلاالت 
النزاع وكيفيــة حضور أومتثيل األطراف 
املذكرات والدفوع  تبادل  املتنازعة وكيفية 
القانونية، وشدد النظام األساسي على مبادئ 
السرية في النظر باملنازعات أو نشر أعمال 

مجلس اإلدارة في كل األحوال.

«اجلمباز» تعاقد مع مدربة أوكرانية
وافق مجلس إدارة احتاد اجلمباز خالل 
اجتماعه األخير علــى التعاقد مع املدربة 
األوكرانية إيرينا كوفالتشوك لتتولى مهمة 
قيادة منتخــب اجلمباز اإليقاعي للفتيات 
خالل الفتــرة املقبلة، فيما ينتظر االحتاد 
موافقة الهيئة العامة للرياضة إلعالن التعاقد 

الرسمي مع املدربة.
وجاء اختيار االحتاد للمدربة األوكرانية 
عقب دراسة سيرتها الذاتية بإمعان، فيما بني 
االحتاد أن إيرينا متتلك سيرة رياضية وفنية 
مميزة وهي حاصلة على شهادة ماجستير 
في الرياضة الدولية، وفائزة بامليدالية الذهبية 
٣ مرات في كأس العالم للجمباز اإليقاعي، 

فيمــا نالت امليدالية الفضية في بطولة العالــم للعبة، وامليدالية الذهبية في 
بطولة اجلامعات العاملية.

وإيرينا كوفالتشوك عضو سابق في الفريق الوطني األوكراني للجمباز 
اإليقاعي وهي مدربة ورياضية ذات شهرة واسعة، بعد أن نشرت جتربتها 

املهنية الرائعة في جميع أنحاء العالم على مدار السنوات العشر املاضية.

املدربة األوكرانية إيرينا كوفالتشوك

بالتر وبالتيني أمام القضاء مجددًا
يترافع الفرنسي ميشال بالتيني، الرئيس األسبق لالحتاد 
األوروبــي لكرة القدم، أمام القضاء السويســري في إطار 
إجراءات فتحت عام ٢٠١٥، حلصوله بطريقة مشبوهة على 
دفعة مالية بقيمة مليوني فرنك سويسري من الرئيس السابق 

لالحتاد الدولي السويسري جوزيف بالتر.
ووصل النجم السابق املتوج بجائزة الكرة الذهبية ثالث 
مرات بســيارة أجرة إلى مقر مكتــب املدعي العام في برن 

مرتديا سترة زرقاء دون ربطة عنق.
يتوقع أن يســتمع اليه املدعي العام توماس هيلدبراند 
الذي قام في يونيو املاضي بتمديد التحقيق مع القائد السابق 
ملنتخب فرنســا، بســبب دفعة مثيرة للجدل عام ٢٠١١ مبا 
يساوي ٢٫٢ مليون دوالر دون عقد مكتوب لعمل استشاري 

قام به عام ٢٠٠٢.
وبنــاء عليه قرر مكتب احملامي العــام الفيدرالي متديد 
التحقيق في قضية بالتيني (٦٥ عاما) لالشــتباه في «الشك 

في إدارة غير عادلة، االختالس والتزوير املالي».
ويحظى بالتيني اآلن بوضع «املتهم»، فيما يتم االستماع 

إلى بالتر اليوم.
ومن املستهدفني في القضية أيضا األمني العام السابق لفيفا 
الفرنسي جيروم فالك، واملدير املالي السابق األملاني ماركوس 
كاتنر «بسبب اإلدارة غير العادلة» كما حددت وزارة العدل.

إميوبيلي ميدد تعاقده 
مع التسيو حتى ٢٠٢٥

قال نادي التســيو اإليطالي إنه مــدد تعاقده مع هداف 
الدوري املخضرم تشــيرو إميوبيلي ليستمر االرتباط بني 

الطرفني حتى ٢٠٢٥.
وأحرز املهاجم اإليطالي الدولي البالغ عمره ٣٠ عاما ٣٦ 
هدفا املوســم املاضي ليعادل الرقم القياســي لألهداف في 
البطولة واملسجل باسم غونزالو هيغواين في موسم ٢٠١٥-
٢٠١٦، بينما احتل التســيو املركز الرابع بني فرق الدوري 

اإليطالي وتأهل لدوري أبطال أوروبا.
كما أنهى إميوبيلي املوســم متقدما بخمسة أهداف على 
البرتغالي كريســتيانو رونالدو مهاجم يوڤنتوس وصاحب 

املركز الثاني في قائمة الهدافني.
وقال التسيو عبر تويتر: «مدد تشيرو إميوبيلي تعاقده 

مع النادي حتى ٢٠٢٥».

أكد النجم البرازيلي نيمار بقاءه مع باريس سان جرمان 
حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، بحسب ما ذكر في 

مقابلة مع مجلة النادي .
وبعد أن كان يرغب في العودة إلى فريقه السابق برشلونة 
اإلسباني املوسم املاضي، أكد الالعب البارع انه سيحمل ألوان 

وصيف دوري أبطال أوروبا في املوسم املقبل.
قال نيمار «ســأبقى وأريد العودة إلــى النهائي (دوري 

األبطال)، لكن هذه املرة من أجل الفوز بها».
ويُعّد نيمار (٢٨ عاما) الذي تّوج بأربعة القاب محلية مع 
ســان جرمان في املوسم املاضي، أغلى العب في العالم بعد 
التعاقد معه مقابل ٢٢٢ مليون يورو قادما من برشلونة في 

صيف ٢٠١٧.

برافو يعود إلى 
إسبانيا من بوابة 

ريال بيتيس
وقع حارس املرمى التشيلي 
املخضرم كالوديو برافو عقدا مع 
ريال بيتيس اإلسباني قادما من 
مان سيتي لكرة القدم، بحسب 

ما ذكر النادي األندلسي.
وقال بيتيس في بيان توصل 
ريال بيتيس إلى اتفاق بشــأن 
انتقــال كالوديو برافو. أصبح 
ثاني العــب يعزز  التشــيلي 
البيت األخضر واألبيض ملوسم 
٢٠٢١/٢٠٢٠، وقع برافو عقدا لسنة 
مع إمكانية متديده سنة إضافية.

وكان عقــد برافو البالغ ٣٧ 
عاما قد وصل الــى نهايته مع 
مان سيتي الذي يدافع عن عرينه 
راهنا احلارس األساسي البرازيلي 
إيدرسون. وسيلعب برافو في 
بيتيس حتت اشــراف مواطنه 

املدرب مانويل بيليغريني.
وســتكون الرحلــة الثالثة 
لبرافو في اسبانيا بعد احترافه 
مع ريال سوسييداد «٢٠١٤/٢٠٠٦» 

وبرشلونة «٢٠١٦/٢٠١٤».

ليفركوزن يؤكد 
رحيل هافيرتس 

إلى تشلسي
أكد مــدرب باير ليفركوزن 
األملاني لكرة القدم الهولندي بيتر 
بوس ان مهاجميه كاي هافيرتس 
الى  وكيفن فوالند يســتعدان 
التوقيع لناديي تشلسي وموناكو 
الفرنسي على التوالي، موضحا 
أنه ال يتوقع عودتهما الى صفوف 
الفريق بعد فترة التوقف الدولية.
وقــال بــوس بخصوص 
هافيرتس الذي يعتبر في سن 
الـ ٢١ عاما أحد أفضل املواهب 
في كرة القدم األملانية «في كرة 
القدم ميكن أن تفشل دائما في 
النهاية»، مضيفا: «لكن بصراحة 
تامة اســتمرت املفاوضات منذ 
فترة طويلــة وأنطلق من مبدأ 
أن كاي ســيترك الفريق أكثر 
من رؤيته سيبقى في صفوف 
النادي». وسبق للنادي اللندني 
احلصول على خدمات جنم آخر 
في الدوري األملاني هذا الصيف 
هو مهاجم اليبزيغ الدولي تيمو 
فيرنر مقابــل نحو ٥٣ مليون 

يورو.
من جهة أخرى، أكد بوس أن 
فوالنــد (٢٨ عاما و١٠ مباريات 
دولية) بصدد الرحيل عن صفوف 
ليفركوزن الى موناكو، وقال «كل 
شــيء ممكن، لكن إذا سألتني 
إذا كنت أنوي رؤيته يعود الى 
الفريق فــإن جوابي  صفوف 

واضح: ال».

مرسيليا يتغلب بصعوبة على ميتز في الظهور األول
شخصية البطل اخلارق «بالك بانثر» 
وتوفي يوم اجلمعة بسرطان القولون، 
مقلدا حركته بضم ذراعيه إلى صدره.

ورفع ليل رصيده إلى أربع نقاط 
في املركز الثالث، فيما استقر رصيد 
رينــس عند نقطة واحدة من تعادله 
مع موناكو ٢-٢ في املرحلة األولى.

وحقق موناكو أول انتصاراته في 
عهدة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش، 
بالفوز على على مضيفه ميتز ١-٠، بعد 
تعادل مخيب أمام رينس في املرحلة 
االفتتاحيــة ٢-٢ علــى أرضه، وذلك 
على الرغم من إكماله املباراة بعشرة 
العبني بعد طرد العبه يوسف فوفانا 
في الدقيقة ٤٧. وسجل املدافع العمالق 
بينوا بادياشيل هدف املباراة الوحيد 

في الدقيقة ٢٢.
وفــاز نانت على ضيفه نيم ٢-١، 
على الرغم من طرد العبني من صفوفه.

وسجل البرازيلي أندري غيروتو 
(١١)، وعمران لوزا (٢٧) قبل أن يطرد 
األخير في الدقيقة الثانية من الشوط 
الثانــي، فيما أخرج زميله البرازيلي 
فابيو من امللعب قبل ثالث دقائق من 
نهاية املباراة بالبطاقة الصفراء الثانية.

وتغلــب بــوردو علــى مضيفــه 
أجنيه بثنائية نظيفــة، تناوب على 
تسجيلها النيجيري جوش ماجا (٢٥)، 

والكرواتي توما باشيتش (٢٧).
واحتل بوردو املركز الثاني بأربع 
نقاط، خلف نيس صاحب الصدارة.

وقــاد جوناثان بامبــا فريقه ليل 
ألول انتصار له في املوســم اجلديد، 
بعد الفوز على مضيفه رينس ١-٠.

وأهدى بامبا الهدف للممثل األميركي 
الراحل تشادويك بوسمان الذي جسد 

من توفان الذي كان احد جنوم املباراة.
وجنح ميتز فــي تقليص الفارق 
عبر غايتان شــاربونييه من مسافة 
قريبــة (٨٩) وحاول اخلروج بنقطة 

لكن الوقت داهمه.

بدأ ســانت إتيان موســمه بشكل 
مثالي بعد الفوز على ضيفه لوريان 
٢-٠، ضمن املرحلة الثانية من الدوري 
الفرنســي لكرة القــدم، وحذا حذوه 
مرسيليا وصيف املوسم املاضي بفوز 
خارج الديار على ميتز ٣-٢. ويعود 
الفضل بفوز ســانت إيتــان ملهاجمه 
رومــان هامومــا، صاحــب الثنائية 
(١٩و٥١).  ولــم يخض ســانت إتيان 
مباراته األولى في البطولة بعد تأجيل 
لقائه مع مرسيليا إلى منتصف الشهر 
اجلــاري، نتيجة اإلعــالن عن خمس 
حــاالت بڤيــروس «كوفيــد-١٩» في 
صفوف األخير، في الوقت الذي لقي 
لوريان خسارته األولى بعد فوزه في 
مباراته األولى على ستراسبورغ ٣-١.

وتغلب مرسيليا على مضيفه ميتز 
٣-٢. حيــث تقدم بواســطة جناحه 
فلوريان توفان بتسديدة بيسراه من 
حافة املنطقة (٢٠) وهو األول له في 
الــدوري منذ مايــو ٢٠١٩ غاب بعدها 

عن املالعب لفترة طويلة.
وسرعان ما أضاف املدافع الكرواتي 
دوي كاليتا سار الثاني من كرة رأسية 
تابعها داخل الشــباك (٢٧) بتمريرة 

متقنة من توفان.
ومنح رومان فيفر األمل ألصحاب 
األرض عندما أدرك التعادل في نهاية 
الشوط االول. بيد أن الكلمة االخيرة 
كانت ملرسيليا الذي أضاف له كاليتا 
سار الهدف الثاني بتمريرة عرضية 

تدريبات «املرينغي» انطلقت بغياب الدوليني

بدأ ريال مدريد بطل الدوري اإلســباني أمس 
االستعداد للموسم اجلديد بأول حصة تدريبية، 
وذلــك بعد ٤٣ يوما من انتهــاء الليغا و٢٣ يوما 

منذ اخلروج من دوري األبطال.
وعاد الفريق امللكي مجددا ملدينة فالديبيباس 
الرياضية من أجل بدء فترة اإلعداد االستثنائية 
والقصيرة عن املعتاد بسبب ظروف تفشي جائحة 

كورونا.
وأجرى جميع عناصــر الفريق األول اختبار 
 (PCR) الكشــف عن ڤيــروس كورونا املســتجد

داخــل منازلهم بعد اتفاق إدارة النادي مع رابطة 
(ال ليغا) على هذا األمر.

ويبدأ بطل إسبانيا فترة اإلعداد في ظل غياب 
عدد كبير من العبيه الدوليني، بسبب االرتباطات 
الدولية، وهم: البلجيكي إيدين هازارد، واألوكراني 
أندري لونني، والفرنسيني فيرالن ميندي ورافائيل 
فــاران، والويلــزي غاريث بيــل، واألملاني توني 
كروس، والكرواتي لوكا مودريتش، والنرويجي 
مارتــني أوديغارد، باإلضافة للرباعي اإلســباني 
ســرخيو رامــوس ودانــي كارفاخال وســرخيو 

ريغيلون وماركو أسينسيو. ولن يقتصر العمل 
داخل املستطيل األخضر فقط، لكن هناك عمل كبير 
علــى اجلانب اإلداري، في انتظار وضع التصور 
للقائمة النهائية التي سيخوض بها الفريق موسمه 

اجلديد.
ويدور حديث كبير داخل أروقة النادي، حول 
مســتقبل بيل، والكولومبي خاميس رودريغيز، 
باإلضافة لــكل من ريغيلون وداني ســيبايوس 
وبورخا مايورال وبراهيم دياز وماريانو دياز، حيث 
إن بعضهم في مفاوضات متقدمة مع أندية أخرى.

نيمار يؤكد 
بقاءه مع 
باريس


