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االثنني ٤ يوليو ٢٠٢٢ رياضـة

١٠٠ ألف دينار لبطل الدوري.. و١٣٢ مباراة باملوسم

في املوسم، مضيفا أن كأس سمو األمير ستقام 
بنظام خروج املغلوب أيضا، فيما تقام بطولة 
كأس سمو ولي العهد بنظام الدوري، حيث يتم 
تقسيم الفرق املتنافسة إلى ٣ مجموعات وفقا 
لترتيبهــم في بطولة الدوري املمتاز، على أن 
تقام بنظام الدوري، ثم يتأهل أول كل مجموعة 
وأفضــل ثان إلى الدوري نصف النهائي الذي 
سيقام بنظام خروج املغلوب من مباراة واحدة.
ولفت إلى أن كأس السوبر للموسم ٢٠٢٣-

٢٠٢٤ ستقام مبشاركة ٤ فرق هم أبطال الدوري 
املمتاز والوصيف وبطال كأســي األمير وولي 

العهد.
من جهة أخرى، بني الشــيباني أن املوسم 
املقبــل لن يشــهد تغييرات فيمــا يخص عدد 
احملترفني بحيث سيشارك ٥ منهم مع كل فريق، 
إلــى جانب العبني اثنني من غيــر الكويتيني، 
على أن يتم تســجيل أحدهمــا للمرة األولى، 
فــي املقابل فإن القائمة البالغ عددها ٣٠ العبا 
ستكون مفتوحة ومن دون حد أقصى لالعبي 

فئة غير محددي اجلنسية.

للمنافســة على اللقب، والثانية من الســابع 
الى العاشــر للتنافس علــى البقاء والهبوط، 
مشيرا الى ان احلال سيبقى على ما هو عليه 
فــي املجموعتني فيما يخــص النقاط واملراكز 
كمــا هو دون تغيير، حيــث لن يتم خصم أو 

إضافة نقاط للفرق املتنافسة.
وأشار إلى أن دوري الدرجة األولى للموسم 
املقبل لن يشهد تغييرا، حيث سيقام من أربعة 
أقسام على أن يتأهل األول والثاني إلى الدوري 
املمتــاز. وتابــع: كما لن تشــهد بطولتا كأس 
سمو األمير وسمو ولي العهد تغييرات، حيث 
ســتقامان بنظام خروج املغلــوب من مباراة 
واحدة، وســيأتي بطــل كل بطولة على رأس 
إحدى املجموعتني، فيما يأتي بطل الدوري على 
رأس املجموعة األخرى في كل من البطولتني، 
كما ســتقام بطولة السوبر بالنظام نفسه من 

مباراة واحدة.
أما بشأن مسابقات للموسم الرياضي ٢٠٢٢-

٢٠٢٣، فأكد الشيباني أن بطولة الدوري ستشهد 
االرتقاء بعدد املباريات لتصل إلى ١٣٢ مباراة 

املقبل، والذي سيجمع بني بطل الدوري املمتاز 
للموسم املاضي (الكويت)، وبطل كأس سمو 

األمير (كاظمة).
وحول املكافــآت التي رصدها احتاد الكرة 
ألصحاب املراكز الثالثة األولى للدوري املمتاز، 
قال ان البطل ســيحصل علــى ١٠٠ ألف دينار 
والوصيف ٦٠ ألف دينــار واملركز الثالث ٤٠ 
ألف دينار، إلى جانب صرف مكافآت حتفيزية 
للمتأهلني إلى ملحق الدوري من املركز األول 
حتى السادس وهي ١٠ آالف دينار و٩ آالف و٨ 
آالف و٧ آالف و٦ آالف و٥ آالف علــى التوالي 
أيضا، موضحا أنه سيتم حتديد مكافآت بطل 
وصيف الدرجة األولى وكأس االحتاد التنشيطي 

خالل األيام القليلة املقبلة.
من جانبه، قال حامد الشــيباني إن بطولة 
الــدوري املمتاز للموســم املقبل ٢٠٢٢-٢٠٢٣ 
ستقام من قسمني مبشاركة ١٠ أندية، على أن يتم 
تقسيم الفرق املشاركة إلى مجموعتني ستقامان 
بنظام الذهاب واإلياب، وتضم املجموعة األولى 
الفرق اصحاب املراكز من األول إلى الســادس 

عبدالعزيز جاسم

عقد احتاد كرة القدم أمس مؤمترا صحافيا 
لإلعالن عن الشــكل اجلديد ملسابقات االحتاد 
وبطوالته، وذلك في املقر املؤقت للجنة األوملبية 
الكويتيــة، بحضور أمني عــام االحتاد صالح 
القناعي، واألمني العام املساعد لشؤون املسابقات 
واخلدمات املساندة د.صالح املجرب، واألمني 
العام املســاعد للشــؤون الفنية واملنتخبات 
بدر عبداجلليل، ومدير إدارة املسابقات حامد 

الشيباني.
وأعلن نائب رئيس احتاد كرة القدم للشؤون 
الفنية هايف املطيري انطالق املوسم الرياضي 
املقبــل ٢٠٢٢-٢٠٢٣ في ٢٥ أغســطس املقبل 
ببطولة الدوري املمتاز، فيما سينطلق دوري 

الدرجة األولى يوم ٢٨ من الشهر ذاته.
وأضاف أن منافســات بطولة كأس ســمو 
ولي العهد ســتنطلق يــوم ١٨ أكتوبر املقبل، 
فيما تنطلق بطولة كأس سمو األمير يوم ٢٣ 
يناير املقبل، أما كأس السوبر فسيقام ٦ نوفمبر 

احتاد الكرة أعلن عن نظام جديد للدوري املمتاز .. وكأسا األمير وولي العهد ٢٣ يناير و١٨ أكتوبر املقبلني

ً  (زين عالم) بدر عبداجلليل متحدثا صالح القناعي يتحدث خالل املؤمتر هايف الديحاني خالل احلديث لوسائل االعالم د. حامد الشيباني يوضح نظام مسابقات املوسم املقبل
تغيير نظام بطوالت البراعم

تذاكر املباريات

النظام اجلديد لـ «املمتاز»

طالب بدر عبداجلليل األندية بالتعاون مع 
االحتاد باختيار األجهزة الفنية واإلدارية 
األنســب لفرق البراعم والصغار، مشددا 
على أن املواسم الثالث املاضية شهدت تأثر 
هؤالء سلبا بسبب تفشي فيروس كورونا 
ملدة عامني، بينما املوســم املاضي لم يكن 
على املستوى املقبول. وأوضح انه سيتم 
تغيير نظام بطوالت البراعم بشكل كامل، 
واالحتاد ينتظر روزنامــة وزرة التربية 
لتحديد مواعيد البطوالت، موضحا أن حسم 
البطوالت سيكون وفقا لعدة معايير منها 

املستوى الفني والسلوك.

 أوضــح صــالح القناعــي أن املدرب 
واملستشار العاملي ميشيل سابلون والفريق 
املعاون له شــاركوا في االستراتيجية 
اخلاصة باالحتاد والتي مت كشف النقاب 
عنها مؤخرا، مضيفا أن الكفاءات الوطينة 
التي وقع االختيار عليها مؤخرا منوطة 

بتطبيق هذه االستراتيجية.
ولفت إلى أن مسؤولية تذاكر املباريات 
في بطولة الدوري املمتاز تقع مسؤوليتها 
على األندية في القسمني األول والثاني، 
بينما احتاد الكرة سيكون مسؤوال عنها 
في مرحلــة املجموعتني األولى والثانية 
اخلاصة بتحديد بطل الدوري والفريقني 

الهابطني.

٭ ١٠ أندية تلعب قسمني فيما بينها = ١٨ جولة.

٭ يقسم الدوري إلى نصفني: ٦ أوائل و٤ للهبوط.
٭ كل ناد يحتفظ بعدد نقاطه من ١٨ مباراة.

٭ دوري منفصل بني الـ ٦ األوائل = ١٠ جوالت.

٭ دوري منفصل بني الـ ٤ األواخر = ٦ جوالت.

كأس السوبر ٢٠٢٣-٢٠٢٤ مبشاركة ٤ فرق: بطل املمتاز والوصيف وكأسي األمير وولي العهد

٥ محترفني أجانب بكل فريق والقائمة مفتوحة لالعبني من فئة غير محددي اجلنسية

دوري الدرجة األولى للموسم املقبل من أربعة أقسام ولن يشهد أي تغيير و يتأهل األول والثاني إلى «املمتاز»

الفحيحيل يستعد للدوري مبعسكر تركي

األهلي يضرب موعدًا مع الزمالك في نهائي الكأس

الفحيحيل يبدأ حتضيراته للدوري املمتاز ١٥ يوليو املقبل

العربي يضم البشر وهادي.. والقادسية يقترب من جراغ
مبارك اخلالدي - عبدالعزيز جاسم

جنحت إدارة النادي العربي في 
التعاقد مع الالعب عبدالعزيز البشر 
قادما من نادي التضامن، كما ضمت 
حارس مرمى املنتخب الوطني ونادي 
النصر السابق محمد هادي، وذلك 
لتعزيز مركز حراسة املرمى للفريق 
األول لكرة القدم.  ويعتبر الالعبان 
من افضل العبي املوسمني املاضيني 

مع نادييهما.
وفــي جانــب متصــل، اعتمدت 
اجلمعيــة العمومية غيــر العادية 
اكتمــال نصابهــا  بالنــادي بعــد 
القانونــي عددا من التعديالت على 
النظــام األساســي بالنــادي وهي 
تقليص عدد أعضاء مجلس اإلدارة 
إلى ٩ أعضاء بدال من ١١، كما عدلت 
رسم التجديد السنوي الشتراكات 
العضوية الى ١٢ دينارا بدال من ١٠ 
دنانير، وتخفيض رسوم التسجيل 
ألول مــرة الى ١٢٠ دينــارا بدال من 
٢٥٠ دينــارا. واعتمــدت اجلمعيــة 

يعقوب العوضي

أنهى منتخبنا الوطني للشباب لكرة 
اليــد املرحلة األولى من خطة اإلعداد 
لبطولة آسيا للشباب املقررة يوليو 
اجلاري في البحرين (تصفيات كأس 
العالــم). وكان األزرق بدأ في يونيو 
املاضي مرحلة اإلعداد احمللي ثم انتقل 
إلى إســبانيا والبرتغال في معسكر 
خارجي خاض خالله بعض املباريات 
الودية التجريبية، وستنطلق املرحلة 
الثانية واألخيرة من خطة اإلعداد في 
معسكر خارجي في مصر قبل التوجه 
إلى البحرين خلوض غمار البطولة.

فــي هــذا اإلطــار، أكد أمني الســر 
املســاعد فــي االحتــاد ومديــر عــام 
املنتخبــات عبداهللا الذياب، أن خطة 
االعداد تسير حسب اجلدول الزمني 
املقرر لها ، حيث شــهدت التدريبات 
واملباريات الودية ارتفاعا منظما في 
معدل اللياقة البدنية وزيادة في قوة 
حتمل الالعبني الى جانب اســتيعاب 
فكــر اجلهاز الفني اإلســباني بقيادة 
املدرب ايســيديرو واملــدرب الوطني 

وليد ساملني. 
وأضاف ان التدريبات تقسم حاليا 
على فترتني صباحية ومسائية بغرض 
تكثيف اإلعداد وجتهيز الالعبني ملقارعة 
املنافســني حتت ضغط املباريات في 
البطــوالت الدولية املختلفة بنظامها 
اجلديد، الفتا إلى أن صفوف املنتخب 
تخلو من اإلصابات املؤثرة سوى بعض 

تفعيل الســداد اإللكتروني لرسوم 
عضوية النادي.

واصل القادسية تعاقداته لتعزيز 
صفــوف الفريــق األول لكرة القدم 
سعيا منه للعودة ملنصات التتويج 
مرة أخرى، حيث اقترب األصفر من 

التعاقــد مع حــارس مرمى العربي 
الســابق علي جراغ الذي ســيكون 
إضافة جيدة لألصفر ملا ميلكه من 
إمكانيات مميــزة. وذكرت مصادر 
مقربة من النادي ان عقد جراغ ميتد 

ملدة ٥ مواسم.

هادي العنزي

مــا إن انتهى اجلهــاز اإلداري لكــرة القدم 
في نــادي الفحيحيل برئاســة رئيس مجلس 
اإلدارة حمد الدبوس من ملف التعاقدات احمللية 
واخلارجية والتوقيع مع املدرب السوري فراس 
اخلطيب، حتى وضع خطة إعداد الفريق األول 
ملنافسات املوسم املقبل، والتي تتكون من عدة 

مراحل.
وسيبدأ «األشــاوس» تدريباتهم ١٥ يوليو 
املقبل وملدة أسبوعني في الكويت، على أن يغادر 
بعدها الفريق إلى معسكر خارجي مبدينة انطاليا 
التركية ميتد ألسبوعني أيضا، ومن املقرر أن 
يلعب األحمر ٤ مباريات ودية مع أندية تركية 
وخليجية، وسيعود الفريق ١٥ أغسطس املقبل، 

على أن تبدأ حتضيراته ملواجهات دوري الدرجة 
املمتازة بعدها بيومني، ومن املتوقع أن يخوض 
الفريق مباراة ودية محلية أو أكثر قبل انطالق 

«املمتاز» واملقرر لها ٢٥ أغسطس املقبل.
وقد أنهى الفحيحيــل تعاقداته اخلارجية 
األسبوع املاضي بالتعاقد مع الغاني سولومون 
مينساه، لينضم إلى احملترفني البرتغالي بيدرو 
فيليببي مونتيرو، والبرازيليني واليسون مايا، 
ولويز فرنانديز، ويتوقع أن يتم التوقيع مع 
محترف خامــس في املعســكر التركي، حيث 
ســيكون حتــت االختبــار العملي فــي إحدى 
املباريــات الودية، فيما اليزال ملف التعاقدات 
احمللية مفتوحا علــى مصراعيه ألجل تعزيز 
الفريق بأفضل العناصر، أمال في حتقيق مركز 

متقدم بالدوري املمتاز.

الدقيقة (٧) عن طريق محمد 
مجدي «أفشة»، وأضاف محمد 
عبداملنعم الهــدف الثاني في 

الدقيقة (٧٢).
وشــهدت املبــاراة إضاعة 
بتروجيــت ضربة جــزاء في 
الدقيقــة (٤٤) عــن طريــق 

مصطفى اجلمل.
الــى  ومــن كأس مصــر 
الدوري، يسافر األهلي اليوم 
الــى محافظة البحــر األحمر، 
ليكون ضيفا على فريق اجلونة 
غدا الثالثاء في مباراة مؤجلة 

من اجلولة الـ٩.

القاهرة - سامي عبدالفتاح

ضرب فريق األهلي املصري 
موعدا مــع الزمالك في نهائي 
كأس مصر نسخة ٢٠٢٠، لتكون 
مواجهة برتغالية بني سواريش 
املدير الفني لألهلي، واملخضرم 
فيريــرا املدير الفني للزمالك، 
وذلك يوم ٢١ اجلاري، وستتكرر 
املواجهة بني القطبني، واملدربني 
البرتغاليني، على لقب السوبر 
املصري، يوم ٢١ أكتوبر املقبل 
بالعاصمة اإلماراتية أبوظبي.
وافتتــح فريــق األهلــي 
عهد مدربه اجلديــد ريكاردو 
علــى  بالفــوز  ســواريش 
بتروجيت الناشط في دوري 
القسم الثاني بنتيجة (٢-٠)، 
بستاد القاهرة مساء اول من 
امس في نصــف نهائي كأس 
مصر لنسخة املوسم املاضي.

تقــدم األهلــي بهــدف في 

عبدالعزيز البشر وقع للعربي احلارس علي جراغ

العمومية غير العادية حتديد رسوم 
الترشــح لعضوية مجلس اإلدارة 
مببلــغ ٩٠٠٠ دينار للقائمة و١٠٠٠ 
دينار للمرشح املستقل، كما وافقت 
على عقد اجتماعات مجلس اإلدارة 
واجلمعيات العمومية عن بعد وكذلك 

«شباب اليد» أنهى مرحلة إعداده األولى لبطولة آسيا

اإلصابات الطفيفة بني صفوف الالعبني، 
والتــي لــن تؤثر علــى تواجدهم مع 

األزرق.
وأثنى الذياب على جهود اجلهازين 
اإلداري والفنــي والالعبــني، مؤكــدا 
التزامهــم وتعاونهــم بهــدف وضع 
املنتخب الوطني في موضع املنافسة 
وإعادة األزرق الى منصات التتويج.

مــن جانــب آخــر، يباشــر فريق 

الفحيحيل تدريباته استعدادا للموسم 
اجلديد نهاية الشــهر اجلاري بقيادة 
مدربه اجلديد الوطني وليد ســاملني 
واملرتبط حاليا مع منتخبنا الوطني 
للشباب، حيث يدرس اجلهازان اإلداري 
والفني بقيادة فهد ربيع وساملني مع 
مجلس اإلدارة أفضل سبل االستعداد 
لبطولة السوبر املقبلة والتي سيشارك 
فيها الفريق، كما وضعت على طاولة 

الفريــق عدة ســير ذاتيــة لعدد من 
احملترفــني لتعويض رحيــل إلياس 

الزمال.
فــي هــذا اإلطــار، أكد ســاملني أن 
الفحيحيل يســعى ملنصات التتويج 
مشــيدا باجلهــود املبذولــة من قبل 
اجلهازيــن اإلداري والفني ومجلس 
إدارة النادي في احياء اللعبة وإعادة 

الفريق الى سابق أمجاده.


