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الناصر بحث دعم «الصم»

اليوسف استقبل املدير 
الفني لـ «احلكام»

استقبل رئيس اللجنة األوملبية الكويتية الشيخ فهد الناصر 
وفد النادي الكويتــي الرياضي للصم، والذي ضم الرئيس 
الفخري للنادي فهد أبوشيبه، وعضو املجلس األعلى لشؤون 
ذوي اإلعاقة ورئيس مجلس إدارة النادي حمد املري، ونائب 
رئيس مجلس إدارة النادي خالد زمان، وأمني السر العام أنور 
احلربي، وأمني السر العام املساعد ضيدان الشمري، وعضو 
مجلس إدارة ورئيس اللجنة الرياضة بالنادي خالد املطيري، 

ومترجم لغة اإلشارة أحمد احلبيب.
وقد مت خالل اللقاء بحث ســبل الدعــم والتعاون البناء 
والتواصل املستمر للعمل على توحيد اجلهود وتسخير كافة 

اإلمكانات خلدمة ذوي اإلعاقة من فئة الصم.

اســتقبل رئيس مجلس إدارة احتاد كرة القدم الشــيخ 
أحمد اليوسف املدير الفني إلدارة احلكام السويسري مايكل 
بوسلر، والذي جاء تعيينه في إطار السعي لتطوير منظومة 
إدارة احلكام ورفع مســتوياتهم على جميع األصعدة. كما 
جاء اختيار بوســلر ملا ميلكه من خبرة واســعة في مجال 
التحكيم، كحكم وكذلك كمسؤول بإدارة احلكام في االحتاد 
الدولي لكرة القدم مبشوار امتد إلى ٨ سنوات، وكانت أبرز 
محطاته العمل لتطوير وإدارة مشروع تقنية احلكام املساعد 
(VAR) منذ انطالقه، واملساهمة في تنظيم العديد من ورش 
العمــل اخلاصة بإدارة احلكام في كأس العالم ٢٠١٤ و٢٠١٨، 

وما ميلكه من خبرة على مستوى إدارة التحكيم.

الشيخ فهد الناصر خالل لقائه وفد نادي الصم

الشيخ أحمد اليوسف والسويسري مايكل بوسلر

«األوملبي» يجري مسحات 
الكشف عن «كورونا» اليوم

مبارك اخلالدي

يجري منتخبنا األوملبي صباح اليوم مســحات الكشف 
عن ڤيروس كورونا مبنطقة الصباح الصحية، متهيدا للسفر 
الســبت املقبل إلى معســكر تركيا الذي ميتد لـ ٣ أسابيع. 
ويشمل الكشــف الطبي ٣٥ العبا، وقد حرص اجلهاز الفني 
للمنتخــب بقيادة املدرب الوطني محمــد العزب على إجراء 
املسحات لكل الالعبني حتسبا ألي نتائج غير متوقعة. وكان 
األوملبي قد واصــل تدريباته امس وأمس األول على فترتني 
صباحية ومسائية، حيث فضل اجلهاز الفني ان تكون التدريبات 
الصباحية بإحدى الصاالت املتخصصة ألخذ جرعات إضافية 

من متارين التقوية واملرونة.
ويستعد املنتخب جلملة من االستحقاقات القارية واإلقليمية 
تبدأ في أكتوبر املقبل، حيث املشاركة في دورة غرب آسيا من 
٤ إلى ١٢ أكتوبر والتصفيات اآلسيوية املؤهلة لكأس آسيا من 
٢٣ إلى ٣١ منه، وكذلك املشــاركة في دورة األلعاب اخلليجية 

الرابعة في ديسمبر املقبل.
وفي جانب اخر تأكد اعتذار الالعب حســني حاجية وذلك 
لظروف عمله كما مت استبعاد الالعب عبدالعزيز العتيبي لالصابة.

املال: ٤ مراحل لتطبيق نظام االحتراف الكلي
مبارك اخلالدي

أعلــن نائب املديــر العام 
بالهيئــة العامــة للرياضــة 
د.صقر املال عن اإلطار العام 
لنظام الحتراف الكلي، وذلك 
خالل املؤمتر الصحافي الذي 
عقد مبقر الهيئة صباح أمس. 
وقال املال ان املشروع يهدف 
إلــى حتســني بيئــة العمــل 
الرياضــي ويكفــل حقــوق 
التأمني  الرياضيــني ومنهــا 
الصحي وآلية العقود والتعاقد 
والئحة االنتقاالت، وإنشــاء 
صنــدوق رعايــة الالعبــني، 
وإنشاء رابطة الالعبني التي 
تلبي احتياجاتهــم، كما انه 
يأتــي ضمــن اســتراتيجية 
شاملة لتحقيق نقلة نوعية 
للرياضة الكويتية، وسينطلق 

في سبتمبر املقبل.
وأضاف اننــا اليوم أمام 
رؤية واستراتيجية تقودها 

الراتب الشهري ودعم العمالة 
وراتــب مــن الشــركة. وعن 
املرحلة الثالثة للمشروع قال 
املــال انها تتعلق بالرياضات 
األخرى والعبــي املنتخبات 

يدعم ملفات دوري احملترفني 
التلفزيوني  النقــل  وحقوق 

والدعاية واإلعالن.
وعبــر املــال عــن تفاؤله 
مبستقبل الرياضة الكويتية 
وأنه يشعر بأمل كبير لتحقيق 
نقله نوعية ضمن استراتيجية 
شاملة تشمل مراحل األشبال 
والناشــئني والشباب في كل 
األلعاب مع حفظ كافة حقوق 
الالعبني، وأوضح ان دخول 
نظام االحتــراف الكلي حيز 
التنفيذ بعــد تفعيل النظام 
اآللــي لالحتــراف والذي مت 
الكشــف عنه مؤخرا وهو ما 
يعني مباشــرة تالشي نظام 
االحتراف اجلزئي. مؤكدا ان 
نظام االحتراف الكلي يشمل 
األجهزة الفنية واإلدارية لكل 

األلعاب.
وقدم املال التهنئة لالعبني 
املتأهلني إلى أوملبياد طوكيو، 
مشيرا إلى ان مجرد تواجدهم 

في هذا احملفل الكبير هو محل 
فخر للكويت والرياضيني.

واشاد املال بجهود فريق 
العمل على ملف االحتراف 
الكامل وهــم وزير االعالم 
الدولــه لشــؤون  ووزيــر 
الشباب عبدالرحمن املطيري 
واملدير العام للهيئة حمود 
فليطح ونائب رئيس مجلس 
الهيئــة اســد تقــي  ادارة 
ومحمود ابل وجمال مبيلش 
وفيصل املتلقم وعبدالرضا 
عباس والشيخ حمود املبارك 
وعلي مروى ود. بدر ليلي 
ومستشــار وزيــر االعالم 
نايف الركيبي وعبدالعزيز 

الكوت
وفي مداخله له أكد نائب 
رئيس مجلس إدارة الهيئة 
أسد تقي أن االحتراف الكلي 
هو ملف برؤية شاملة يهدف 
إلى تطوير وحتســني بيئة 

العمل بشكل عام.

الوطنية للرياضات الفردية، 
وذلــك بحســب الضوابــط 
ان  مضيفــا  والشــروط. 
املرحلة الرابعة هي الوصول 
إلى تشريع رياضي متكامل 

ينطلق في سبتمبر ويضم حوافز مالية ورواتب

(زين عالم) د.صقر املال خالل املؤمتر الصحافي 

الهــدف األساســي  الهيئــة 
منها هو مصلحــة الرياضة 
والرياضيــني، الفتــا إلى ان 
اإلطار العام لالحتراف الكلي 
يشكل ٤ مراحل، األولى مرحلة 
التمهيــد والتقييم وتشــمل 
التفــرغ املوســمي لالعبــي 
األلعــاب اجلماعية والفردية 
ومتابعة التفرغات الرياضية 
ومدى االلتزام بها بالشــكل 
الكامل. أمــا املرحلة الثانية 
فتتكون من قســمني إذ تبدأ 
بلعبــة كــرة القدم ويشــمل 
القســم األول منهــا احلوافز 
الشــهري  الراتــب  التاليــة: 
الكامل من هيئة الرياضة وهو 
مبلغ حتفيزي، وكذلك راتب 
الوظيفــة األساســية لالعب 

والتفرغ املؤسسي.
القســم  املــال ان  وذكــر 
الثاني منها يتعلق بالشركات 
التجارية التي أنشــأت فرقا 
رياضية. وتشــمل احلوافز 

ناصر فالح كظماوي لـ ٣ مواسم

عبدالعزيز جاسم

متكــن نادي كاظمة مــن التعاقد مع أحد 
املواهــب املميــزة محليا بعــد أن ضم العب 
وســط الســاحل ناصر فالح ملدة ٣ مواسم 
بنظام اإلعارة، وقد قدم ناصر مستوى مميزا 
مع ناديه ســاعده في االنضمام للمنتخبني 
األوملبي واألول نظــرا ملهارته وقدرته على 

قيادة وسط امللعب.
ويعتبر ناصر ثالــث صفقات البرتقالي 
من أبنــاء أبوحليفة بعد ضم املهاجم املميز 

شبيب اخلالدي واملدافع أحمد عتيق. ورغم 
تعاقــد كاظمة مــع املدرب البوســني داركو 
الذي سبق له قيادة العربي إال ان الصورة لم 
تتضح بعد بشأن اختيار احملترفني في املوسم 
املقبل باستثناء املدافع الفلسطيني ميشيل 
ترمانينــي الذي لم يوقع رســميا حتى اآلن 
لكنه اقترب كثيرا بعد إنهاء كافة اإلجراءات.

ويسعى البرتقالي إلنهاء صفقات احملترفني 
مبكرا بعكس املواسم السابقة التي كان يتأخر 
فيها كثيرا وتأتي االختيارات بصورة ال ترضي 

طموحات الفريق.

ناصر فالح بعد التوقيع مع كاظمة

الساحل يقترب من مدافع «خليجي»
ومغادرة العتيبي وعجب

خيطان يبدأ تدريباته اليوم

هادي العنزي

اقترب اجلهــاز اإلداري 
بنادي الساحل من ضم مدافع 
دولــي خليجي ليعــزز به 
صفوف الفريق األول لكرة 
القدم فــي املوســم املقبل، 
ليصبح رابع احملترفني إلى 
جانــب البرازيليني الثالثة 
تاليسون وليوناردو سيلفا، 
وجيوفانــي املنتقل حديثا 

من برقان.
إلى ذلك، شهدت صفوف 
«أبناء أبو حليفة» مغادرة 
عدد من العناصر األساسية 
الفريق املوسم  التي مثلت 
املاضي، وذلــك بعد انتهاء 
فترة إعارتهم، أو تعاقدهم 
مــع النــادي، ويأتــي فــي 
مقدمتهم الدولي ناصر فالح، 
والظهيــر األميــن عبداهللا 

العتيبــي، واملهاجــم فيصل عجــب، وفهد 
مرزوق، وعلي جوهر، وحسن حسون املعار 
من العربي، ويرجع السبب الرئيسي وراء 
مغادرتهم إلى هبوط الســاحل إلى دوري 

الدرجة األولى.

يحيى حميدان

الســابعة  تنطلــق فــي 
اليــوم  مســاء  والنصــف 
تدريبات الفريق االول لكرة 
القدم بنادي خيطان استعدادا 
ملســابقة كأس ســمو األمير 
املؤجلة من املوســم املاضي 
تنطلــق  ان  لهــا  واملقــرر 
٩ ســبتمبر املقبــل، حيــث 
سيلتقي «األحمر واألسود» 
مــع الفحيحيــل فــي الدور 

التمهيدي.
وأعــرب مــدرب خيطان 
هانــي الصقــر عــن تفاؤله 
بظهور الفريق بصورة أفضل 
خالل مســابقة كأس األمير 
ومنافســات املوسم اجلديد، 
مشيرا الى ان عدد املباريات 
التجريبية في البالد سيعتمد 
على مســألة إقامة املعسكر 

التدريبي اخلارجي من عدمها. وبني انه من 
حيث املبدأ ســيخوض «األحمر واألســود» 
مبــاراة جتريبية واحدة مــع النصر يوم ٣ 

أغسطس املقبل.
وكشف الصقر عن احتياجاته من احملترفني 

وينطلق املوســم املقبل في التاسع من 
سبتمبر املقبل، ببطولة كأس األمير املؤجلة 
من املوســم املاضي، وقــد وضعت القرعة 
الساحل في مواجهة الكويت وصيف النسخة 

املاضية في الدور األول للكأس الغالية.

االجانب للموسم اجلديد، حيث ينتظر التعاقد 
مع قلبي دفاع وجناح أمين ومهاجم، بخالف 
العــب االرتكاز البرازيلــي جوناثان بيريرا 
الذي مت التعاقد معه رســميا بعدما احترف 

سابقا في الشمال القطري.

عبداهللا العتيبي يرحل عن صفوف الساحل

تدريبات «العنابي» تنطلق اليوم بقيادة عواد
عبدالعزيز جاسم

تنطلق في الســابعة مساء اليوم تدريبات 
الفريق األول لكــرة القدم بنادي النصر حتت 
قيادة املدرب الوطني ســلمان عواد، استعدادا 
النطالق املوسم اجلديد والذي يبدأ مبسابقة كأس 
سمو األمير ٩ سبتمبر املقبل، حيث ستستمر 
التدريبات ألكثر من أسبوعني ومن ثم سيغادر 
الفريق الى معسكر خارجي سيكون بني القاهرة 
أو صربيا. ويعتبر العنابي أول الفرق احمللية 
التي بــدأت تدريباتها، وذلك رغبة من اجلهاز 
الفني في احلصول على مزيد من الوقت إلعداد 

الالعبني بدنيا بشكل مميز.
الى ذلك، أنهى مجلس اإلدارة جميع األمور 
املتعلقة بتجديد التعاقد مع املهاجم النيجيري 

دينيس سيسوجه ليصبح رابع احملترفني بعد 
التجديد مع احملتــرف العاجي أدور روبن ثم 
التعاقــد مع األردني عــدي الصيفي قادما من 
القادســية واملدافع الغامبي ســاجن بيير قادما 
مــن الشــباب، ويبحث النادي حاليــا التعاقد 
مــع مهاجم آخر لتعويض عودة املهاجم أحمد 
الرياحي لألصفر مستفيدا من قرار احتاد الكرة 
باإلبقاء على خمسة محترفني ملوسم آخر بعد 
طلب ١٠ أندية عدم تقليص احملترفني الى أربعة.

وفي ظل ســعي الفريق لتطوير املستوى، 
فقد تعاقد مع املدرب السوري فراس اخلطيب 
ليعمل مساعدا لعواد، كما جدد التعاقد مع مدافع 
القادســية محمد خالد، باإلضافة الى استعادة 
خدمات مســاعد طراد الذي مثــل اجلهراء في 

املوسم املاضي.

اخلطيب ينضم للجهاز الفني.. ودينيس مستمر كرابع احملترفني

هايدو وكويت سوكر
إلى نهائي «هواة كرة القدم»

اختتمت اجلمعة املاضي مباريات الدور 
نصف النهائي لكأس الكويت للهواة لكرة 
القدم، وتأهل فريق هايدو وفريق كويت 
سوكر إلى املباراة النهائية. حيث فاز كويت 
سوكر على سوبركيك بهدف مقابل ال شيء، 

وفاز هايدو على فريق انسباير ٤-٣.
أكادمييــة هايدو عبداهللا  وقال مدير 
الصالح إن هذه البطولة متيزت بإثارة كبيرة 
وروح معنوية عالية، وحماس كبير من جميع 
الفرق املشاركة، وقد أقيمت بالتعاون مع 
احلملة الوطنية للتوعية مبرض السرطان 

(كان) وتعد أحد األنشــطة الرياضية التي 
تسعى (هايدو كان) إلى تنفيذها وتطويرها 
كل عام، وتأمل أن يتم التوسع فيها بشكل 
أكبر خالل الســنوات املقبلة، خاصة في 
ظل النجاح التــي حققته البطولة وإقبال 
فرق الهواة للتسجيل واملشاركة فيها ألنها 
فرصة إلبراز املواهب الرياضية ومهارات 
الشباب في كرة القدم ضمن منظومة تعمل 
على توفير وتسهيل كل الترتيبات الالزمة 
إلظهار هذه البطولة بأفضل صورة، وهذا 

ما مت حتقيقه حتى اآلن.

الساملية يتدرب بعد العيد

هادي العنزي

يبدأ الفريق األول لكرة القدم بنادي الســاملية حتضيراته 
للموسم املقبل بعد عطلة عيد األضحى مباشرة وحتديدا في ٢٥ 
يوليو اجلاري، وذلك رغم عدم وضوح الرؤية بشأن اجلهاز الفني 
الذي ســيتولى قياد السماوي في الفترة املقبلة، حيث اقتربت 
إدارة الساملية من التعاقد مع املدرب التونسي حامت املؤدب، لكن 
األخير ال يســتطيع احلضور إلى الكويت لعدم حصوله على 
اللقاح ضد ڤيروس كورونا، وفي ظل احلالة الصحية الصعبة 
التــي تعاني منها تونس حاليا فإن مغادرته بالده أصبحت أمرا 

بالغ الصعوبة.
كما يبقى ملف احملترفني بنادي الساملية مفتوحا على مصراعيه 
في الفترة املقبلة، مع قرب توقيع إدارة النادي على عقد استثماري، 
من شأنه أن يرفع عقوبة االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بعدم 

التعاقد مع محترفني جدد لثالث فترات انتقال متتالية.


