
تعرض نــادي مشجعي 
ريــال مــدريــد فــي العراق 
لهجوم إرهابي على مقره 
قــرب مدينة ســامــراء التي 
تبعد ١٢٥ كلم شماًال عن 

العاصمة بغداد. 
وذكـــرت تــقــاريــر صحفية 
مقتل ١٦ شخصًا وإصابة ٣٠، 
من ضمنهم العديد من رجال 
األمن والذين تتضمن صفوفهم 

جراحًا خطرة.
ووفــقــًا لــزيــاد صبحان رئيس 
الــرابــطــة، فــإن مجموعة تنتمي 
ـــــــش" (الـــدولـــة  لــتــنــظــيــم "داع
ــشــام)  ــعــراق وال اإلســالمــيــة فــي ال
ــحــادث  ــت ال ــكــب اإلرهـــابـــي قـــد ارت
باقتحام المقر مسلحين برشاشات 
وقاموا بإطالق النار بشكل عشوائي 

على كل من بالداخل. 
 وكانت الجماعة اإلرهابية قد طالبت في أكثر من مرة بمنع تشجيع كرة القدم.

وقال زياد سوبهان رئيس مجموعة تشجيع ريال مدريد في تصريحاته التي نقلتها 
صحيفة "ميرور" البريطانية :"هم ال يحبون كرة القدم ويعتقدون أنها ضد اإلسالم 

ويالها من مأساة حقيقية."

استفاد من استمرار الحظر على الكرة الكويتية..

منتخبنا الوطني للناشئين إلى النهائيات اآلسيوية

«الميثاق»/متابعات
 أقّر االتحاد اآلسيوي لكرة القدم تأهل منتخبنا الوطني 
للناشئين إلى نهائيات كأس آسيا والتي من المقرر أن 
تستضيف منافساتها دولــة الهند منتصف سبتمبر 

المقبل.
وجاء القرار اآلسيوي بتأهل منتخبنا كبديل لمنتخب 
الكويت عقب قرار الفيفا بتمديد حظر االتحاد الكويتي 
لكرة القدم خالل اجتماع كونجرس االتحاد الدولي لكرة 

القدم، والذي ُعقد مؤخرًا بالمكسيك.
وأكد د. حميد الشيباني، أمين عام االتحاد العام لكرة 
بلغ من 

ُ
القدم، في تصريحات صحفية، أن اتحاده قد أ

االتحاد القاري رسميًا بتأهل منتخب الـيـمـن للناشئين 
إلى النهائيات اآلسيوية المقبلة.

وكان االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد قرر تجميد 
عضوية االتحاد الكويتي لكرة القدم الذي كان قد جمدها 
في أكتوبر من العام الماضي، بعدما قــال إن مسودة 
لقانون الرياضة تضمنت تدخًال في شؤون اتحاد كرة 
القدم المحلي، قبل أن يتم تمديد قرار اإليقاف إلى أجل 

غير مسمى في االجتماع األخير.
وتأتي استفادة منتخبنا وتأهله بديًال لألزرق الكويتي 
 ثانيًا في مجموعته بالتصفيات التمهيدية 

ّ
بعد أن حل

التي جرت بدولة فلسطين  برصيد ٦ نقاط وشارك 

إلى جانبه منتخبات أوزباكستان وفلسطين والمالديف 
 من 

ٍّ
وتمكن فيها مــن تحقيق انــتــصــاريــن على كــل

فلسطين " ٢/صفر" والمالديف " ٦/ صفر" والخسارة 
امــام أوزباكستان "حيث لم يسعفه الحظ في التأهل 
ضمن أفضل ٤ منتخبات احتلت مركز الوصافة، بفارق 

هدف عن أقرب منافسيه.
وستقام النهائيات اآلســيــويــة فــي الفترة مــن ١٥ 
سبتمبر إلى ٢ اكتوبر بمشاركة ١٦ فريقًا آسيويًا من 
مناطق غرب وشرق وجنوب شرق وسط آسيا.. في حين 
ستجرى قرعة النهائيات المقبلة، والتي يشارك فيها 

أواخر الشهر الحالي في مدينة بنجلور الهندية.
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19االثنين العدد:  
(١٨١٠)

العيد الوطني الـ٢٦

يجب التفكري بمستقبل واعد لشعب 
واحد ووطن واحد

اشراف/
يحيى الضلعي

العبا المنتخب الوطني للتنس يتأهالن إلى 
نهائي بطولة مركز االتحاد اآلسيوي

تأهل العبا المنتخب الوطني 
للتنس منيع المقالح وسامي 
الورد إلى الدور النهائي لبطولة 
مركز االتحاد اآلسيوي للتنس 
المقامة حاليًا بمدينة بانكوك 

التايلندية.
جــاء تأهل الالعبين المقالح 
ــدور النهائي إثر  والـــورد إلــى ال
تغلبهما في دور نصف النهائي 
للبطولة على العــبــي فيتنام 
هــايــيــن ونــيــاق بـــ ٢ / صفر، 
ليكون نهائي البطولة يمنيًا 
خالصًا يلتقي فيه الالعب منيع 

المقالح الالعب سامي الورد .
يــذكــر أن العــبــي المنتخب 
الوطني للتنس منيع المقالح 
وسامي الورد يخوضان معسكرًا 
تدريبيًا فــي مدينة بانكوك 
التايلندية ضمن ثــمــان دول 
آسيوية هي " تايالند، فيتنام، 
الوس، بــاكــســتــان، الــنــيــبــال 
،ماليزيا، إيران، اليمن، بدعوة 

من االتحاد اآلسيوي للتنس.

 عن الكويت!!
ً
خليجي ٢٣ في الدوحة بدال

علن رسميًا عن نقل مكان إقامة 
ُ
أ

منافسات بطولة كاس الخليج لكرة 
القدم في نسختها رقــم ٢٣ من 
دولــة الكويت لتقام في العاصمة 
القطرية الدوحة من الثالث وحتى 
الثامن عشر مــن شهر ديسمبر 

٢٠١٧م.
وجاء نقل البطولة إلى قطر بسبب 
استمرار تجميد عضوية االتحاد 
الكويتي لكرة القدم في االتحاد 
الدولي _الفيفا_ الــذي أقــر عدم 

رفع الحظر المفروض على الكرة الكويتية منذ أكتوبر ٢٠١٥م.
وكان رؤساء االتحادات الخليجية واليمن والعراق لكرة القدم  قد منحوا االتحاد الكويتي فرصة أخيرة بداية 
هذا العام لكي يستكمل جاهزيته من متطلبات االستضافة الخاصة بخليجي (٢٣) حتى شهر مايو الجاري ..إال 
أن قرار االتحاد الدولي للعبة الذي أتخذ في اجتماع الجمعية العمومية للفيفا الذي انعقد في المكسيك يوم 
الجمعة الماضي بشأن عدم رفع الحظر على الكرة الكويتية جعل االمانة العامة التحادات كرة القدم في الخليج 

والعراق واليمن تقرر نقل المونديال الخليجي ليقام في ضيافة قطر في ديسمبر من العام القادم ٢٠١٧م.

أول امرأة تشغل هذا المنصب..

السنغالية فاطمة سامورا 

أمينًا عامًا  لـ"الفيفا"

أعلن رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم السويسري 

جاني إنفانتينو  تعيين الدبلوماسية السنغالية لدى 

األمــم المتحدة فاطمة سامورا في منصب األمين 

العام، لتصبح أول سيدة تشغل هذا المنصب.

وستحل ســامــورا محل الــمــديــر الــمــالــي األلماني 

ــذي يقوم بمهام األمــيــن العام  مــاركــوس كانتر ال

بالوكالة، بعد إقالة الفرنسي جيروم فالك، وإيقافه 

لمدة ١٢ عامًا.

وتعمل سامورا في األمم المتحدة منذ ٢١ عامًا، 

وشــغــلــت عـــدة مــنــاصــب فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان 
األفريقية.

وأكد إنفانتينو، الذي انتخب أواخر فبراير خلفًا 

لمواطنه جوزيف بالتر، في أكثر من مناسبة أن 

تعيين األمــيــن الــعــام سيتم فــي موعد أقصاه 

الصيف المقبل.

و عام تقريبًا على توقيفات زيوريخ 
وبعد نح

لعدد من أعلى المسؤولين في كرة القدم العالمية، 

ــة أكبر أزمــة فساد فــي تــاريــخ الفيفا، يريد 
وبــداي

إنفانتينو طي صفحة المسائل القضائية.

اليابان ترفض مزاعم الفساد في اختيار طوكيو الستضافة أولمبياد  ٢٠٢٠م
دافعت السلطات اليابانية عن اختيار طوكيو الستضافة 
أولمبياد ٢٠٢٠م إزاء اتهامات بتقديم رشاوي محتملة 

لشركة ذات صلة باللجنة األولمبية الدولية.
وقــال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي 
سوجا، في مؤتمر صحفي: "نعتقد أن حملة ترشيح طوكيو 

الستضافة أوليمبياد ٢٠٢٠م كانت نزيهة".
وأكد سوجا أنه "لم يكن على علم" بالتقرير المنشور 
في صحيفة (ذي جارديان) البريطانية، التي أشارت إلى 
أن اللجنة المنظمة دفعت ١٫٣ مليون يورو لحساب 
مرتبط باللجنة األولمبية قبل تسمية المدينة التي 

ستنظم أوليمبياد ٢٠٢٠م.
ووفقًا للصحيفة فإن األموال التي دفعت بواسطة 
لجنة ترشح طوكيو أو مؤسسات تعمل باسمها وصلت 
إلى حساب شركة "بالك تيدينجز" ذات الصلة ببابا 
ماساتا ديــاك، ابن الرئيس السابق لالتحاد الدولي 
أللعاب القوى، لمين دياك، والذي كان عضوا باللجنة 

األوليمبية بين ١٩٩٩ و٢٠١٣م.
ُيذكر أن اللجنة األولمبية اختارت طوكيو التي 
كانت تتنافس مــع مــدريــد وإسطنبول فــي ٧ 
سبتمبر ٢٠١٣م الستضافة أولمبياد ٢٠٢٠م.

مقتل العب أرجنتيني دفاعًا عن أسرته
تل رودريجو اسبيندوال العب 

ُ
ق

نادي نيو شيكاغو بدوري الدرجة 
الثانية األرجنتيني، فجر الجمعة 
الماضي إثــر تلقيه رصــاصــة في 
البطن لدى محاولته الدفاع عن 
اسرته خالل محاولة سرقة منزله 
الواقع في غرب العاصمة بوينوس 

آيرس.
وتفاجأ الالعب (٢٦ عامًا) اثناء 
دخــولــه منزله، فــي بــلــدة مونتي 
جراندي، بجانب زوجته وطفله 
الــرضــيــع الــبــالــغ مــن العمر ستة 
اشهر، وكالهما في حالة جيدة 
ــوجــود لــصــيــن- وفــقــًا لما  اآلن، ب

ذكرته مصادر امنية .

ــقــل اســبــيــنــوال عــقــب تلقيه  وُن
رصاصة في البطن إلى مستشفى 

سانتامارينا حيث توفي.
وقرر االتحاد األرجنتيني لكرة 
ـــحـــادث تعليق  الـــقـــدم عــقــب ال
الــمــبــاراة الــمــقــررة  بين فريقي 

نيو شيكاغو وسينترال 
كــوردوبــا دي سانتياجو 
ديــل استيرو في الجولة 
الــــــــــ١٦ مـــــن بــطــولــة 
دوري الــدرجــة الثانية 

األرجنتيني.

أبوتريكة ومورينيو وايتو في جنوب السودان
ه شابور جوك رئيس  وجَّ
اتحاد كرة القدم  في دولة 
جــنــوب الـــســـودان الــدعــوة  
لـــالعـــب الـــمـــصـــري محمد 
أبوتريكة والعب الكاميرون 
ـــمـــدرب  صــامــويــل ايـــتـــو وال
البرتغالي جوزيه مورينيو من 

أجل زيارة بالده.
وتــواجــد رئيس اتحاد الكرة 
ــســودان فــي دولــة  فــي جــنــوب ال
الــمــكــســيــك مـــن أجــــل حــضــور 

كونجرس الفيفا.
وطلب شابور من الثالثي زيارة 
جنوب الــســودان من اجــل إحــداث 

طفرة للكرة في البالد.

الكرملين ينفي االدعاءات 
الباطلة بتعاطي الرياضيين 

الروس للمنشطات
ات  نفى الكرملين الروسي ادعاء
تحدثت عن وجود برنامج متطور 
لتعاطي المنشطات برعاية الدولة 
خالل األولمبياد الشتوي الماضي 
في سوتشي في ٢٠١٤م، واصفًا 

ات". ات بأنها "افتراء االدعاء
كما ُوصف مسؤول روسي سابق 
بمعمل الكشف عن المنشطات 

بأنه "خائن."
ــفــى اثــنــان مــن الــريــاضــيــيــن  ون
الروس اللذان اتهمهما جريجوري 
رودتشينكوف الرئيس السابق 
ــــذي فــر مــنــذ ذلــك  للمعمل -وال
ــات المتحدة-  ــوالي ــى ال الحين إل
بالغش وقــاال إن تلك االتهامات 
تــأتــي فــي إطـــار حملة لتشويه 

سمعة الرياضة الروسية.

داعش تقتل مشجعي ريال مدريد!!


