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»االحتراف السعودية« تستبدل العقود باإلنترنتالرياضية
العربية.نت: أكد رئيس جلنة االحتراف السعودية، عبداهلل البرقان، أن جلنته سترفض استقبال العقود 
املبرمة بني األندية والعبيها بدءا من املوسم املقبل، وسيتم تسجيلهم عبر نظام مطابقة االنتقاالت على شبكة 
اإلنترنت. وقال البرقان عبر حسابه الشخصي في »تويتر«: »بشرى للرياضيني ستكون فترة االنتقاالت 
الشتوية آخر فترة الستقبال العقود الورقية، حيث إنه مع بداية املوسم املقبل، سيكون التسجيل عن طريق 
نظام »TMS« الداخلي، حيث يستطيع النادي تسجيل العبيه من دون احلضور ملقر اللجنة وهذا سيريح 
األندية خاصة التي خارج الرياض«.

التقى الرئيس اإلندونيسي ويواجه علي بن احلسني في ملبورن

الفهد يؤكد التزام االحتاد اآلسيوي بدعم بالتر

إندونيسيا على رأس  يزور 
وفد رفيع املستوى من املجلس 
األوملبي اآلسيوي واالحتادات 
الرياضية اآلسيوية والدولية 
لبحث التحضيرات الستضافة 
دورة األلعاب اآلسيوية الثامنة 

عشرة عام 2018.
والتقى الفهد أمس برئيس 
جمهورية اندونيسيا جوكو 

الش����باب  ويكودو، وبوزير 
والرياضة واألعضاء املسؤولني 
ف����ي البرملان عن الش����ؤون 
الرياضي����ة واملالية وجميع 

االحتادات الرياضية.
وبخصوص آسياد 2018 
قال الفهد: »يجب ان ترتبط 
دورة األلع����اب اآلس����يوية 
التي  التنمية للبلدان  بخطة 
تس����تضيفها وال أن تنتهي 
فقط مبجرد انتهاء املنافسات 

الرياضية«.
وتابع: »نح����ن مصرون 
على االنتهاء من املش����اريع 
املوضوعة للتنمية من املطار 
والطرقات وخطوط القطارات 
املعلق����ة والبني����ة التحتية 
الرياضية ألنها ستترك إرثا 

الندونيسيا بعد األلعاب«.
كل  »نض����ع  وأض����اف: 
أمام إندونيس����يا  إمكاناتنا 
إلجناح هذه األلعاب خصوصا 
بعد جناح ألعاب اينش����يون 
بكوريا اجلنوبية التي حتطم 
فيها 17 رقما قياس����يا عامليا 

و101 رقم آسيوي«.

العمومية لالحتاد اآلسيوي 
كان اتخذ باإلجماع ومن دون 

أي حتفظات«.
وس����بق لرئيس االحتاد 
البحريني  اآلسيوي الشيخ 
ان اعلن  إبراهيم  سلمان بن 
ايضا ان آس����يا تدعم بالتر 
لوالية جدي����دة. وكان الفهد 
يتحدث م����ن جاكرتا، حيث 

الفهد  الش����يخ أحمد  أكد 
رئي����س املجل����س األوملبي 
اآلسيوي ان االحتاد اآلسيوي 
الق����دم ملت����زم بدعم  لكرة 
السويس����ري جوزيف بالتر 
في انتخابات رئاسة االحتاد 

الدولي املقبلة.
وقال الفهد في اتصال مع 
وكالة »فرانس برس« أمس 
»اجلمعية العمومية لالحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم اتخذت 
قرارا ف����ي ماليزيا عام 2013 
بدع����م بالت����ر باإلجماع، ثم 
أكدت اجلمعية العمومية غير 
العادية التي عقدت في ساو 
باولو على هامش مونديال 
البرازي����ل على قرارها بدعم 
بالتر لوالية جديدة في رئاسة 

الفيفا«.
وعن إعالن األمير األردني 
علي بن احلسني نائب رئيس 
الفيفا ترشحه لرئاسة االحتاد 
الدولي قال الفهد »أنا متفاجئ 
باخلبر، س����أرى األمير علي 
في ملبورن لالستفسار منه 
عما حصل ألن قرار اجلمعية 

الشيخ ٔاحمد الفهد في مناسبة سابقة

»األبيض« يكثف تدريباته في دبي

إثارة وميزانيات هائلة في »الطائرة اللبنانية«

مبارك الخالدي 

واصل فريق الكرة بنادي الكويت تدريباته 
في معس���كره املقام مبدينة دب���ي االماراتية 

استعدادا خلوض االستحقاقات املقبلة.
ويقود التدريبات امل���درب الوطني محمد 
ابراهي���م عل���ى فترتني صباحية ومس���ائية 
الالعبني املنضمني للمعسكر،  مبشاركة كافة 
كما يجري اجلهاز االداري الترتيبات اخلاصة 
باملباريات الودية التي سيخوضها »األبيض« 

خالل املعسكر.
ومن جهته، ثمن مدير الفريق عادل عقلة 

دعم مسؤولي الكرة في االحتاد االماراتي لكرة 
القدم والنادي االهلي لبعثة االبيض.

وقال في تصريحات للمركز االعالمي: اتقدم 
بجزيل الشكر لرئيس مجلس االدارة للنادي 
االهلي عبداهلل الناب���ودة واالمني العام احمد 
احلمادي ومدير الفريق احمد شاه على جميع 
ما قدموه من تسهيالت للفريق، مشيرا الى ان 
هذا األمر ليس بالغريب على أهل االمارات، كما 

نوه عقلة بدعم مسؤولي االحتاد االماراتي.
وقال: الشكر موصول ملستشار االحتاد احمد 
يعقوب على جهوده ولألخ ناصر بن ثعلوب 

لزيارته وفد نادي الكويت.

بيروت ـ ناجي شربل 

تشهد بطولة لبنان في الكرة الطائرة ألندية 
الدرجة االولى للرجال، إث���ارة في املباريات 
بني الف���رق ال� 13، وخصوص���ا 12 منها التي 
تستعني بثالثة العبني أجانب من 6 في التشكيلة 

الرئيسية عدا اجليش اللبناني.
وتشهد املالعب إقباال جماهيريا في ضوء 
قدرة كل فري���ق على النيل من اآلخر، وجعل 
هوية الفرق الثمانية التي ستعبر الى الدور 
الثاني ايابا غير محددة، وان كان فريق اجليش 
اللبناني غير قادر على بلوغ هذا الدور بسبب 

اتكاله على العبيه احملليني.
وقد حقق فريق���ا الزهراء امليناء طرابلس 
وحبوب فوزين في مباراتني وان كان الثاني 
احتاج الى خمس مجموعات لتخطي األنوار 

اجلديدة والقلمون.
فيما عانى الزهراء امليناء افتتاحا أمام حاالت 
الصاع���د من الدرجة الثاني���ة، إال أن صفوفه 

تزخر بأجانب ومجنسني.
في حني جددت إدارة االنوار اجلديدة الثقة 

باجلهاز الفني للفريق بعد الس���قوط افتتاحا 
أمام حبوب.

كذلك توقف املراقبون أمام سقوط الشبيبة 
العاملة بالط الذي دأب على احتالل مركز ضم 
رباعي الصدارة في ختام املواس���م االخيرة، 
أمام الرسالة الصرفند بثالثة أشواط نظيفة 

في ملعب حبوش بالنبطية.
وتس���تعد الفرق منذ اآلن لل���دور الثاني، 
على رغم اعتبار هذا الكالم س���ابقا ألوانه، إذ 
بدأت غالبيتها اتصاالت لتبديل بعض الالعبني 
بآخرين من املستوى العاملي املتقدم، من طينة 
املصري احمد صالح الذي قاد الشبيبة البوشرية 

الى اللقب املوسم املاضي.
وترصد الفرق ميزانيات يبلغ معدل الواحدة 
منه���ا ما يفوق ال� 170 أل���ف دوالر بدل أجور 
وس���كن لالعبني االجانب، مع ترك ميزانيات 

الالعبني احملليني جانبا.
وب���دا أن غالبية الف���رق جنحت في تأمني 
املبالغ املطلوب���ة، مع اإلقرار بصعوبات جمة 
واجهتها في ضوء احلركة االقتصادية املتعثرة 

في لبنان.

تنطلق اجلولة الثانية من بطولة االستعراض 
احلر في نادي باس���ل السالم الصباح لسباق 
السيارات اليوم وتهدف الى احتواء الشباب 
الكويتي احملب لرياضة احملركات من سيارات 

ودراجات في إطار آمن.
وقال أمني سر النادي فهد العالج ل� »كونا« 
إن النادي يقيم البطولة بهدف احتواء الشباب 
الكويتي احملب لرياضة احملركات بشكل مناسب 
بعيدا عن املمارسات اخلاطئة لهذه الرياضة.

ودعا العالج الشباب الكويتيني احملبني لهذه 
الرياضة إلى املبادرة باملش���اركة في السباق 
وحضوره، مضيفا أن���ه مت رصد عدة جوائز 
للفائزين بهدف دعم هذه الرياضة وتوفير بيئة 

مالئمة لهم ملزاولة نشاطاتهم بكل أمان.
وأعرب العالج عن األمل في أن يسهم هذا 

احلدث في دعم رياضة احملركات في الكويت 
بأنواعها كاف���ة وأن ميثل خطوة إيجابية في 
مسيرة عطاءات النادي مبجال األنشطة التي 
يقوم بها على طريق دعم رياضة احملركات في 

البالد بشكل عام.
وشكر العالج القائمني على الهيئة العامة 
للشباب والرياضة وعلى رأسهم رئيس مجلس 
اإلدارة املدير العام للهيئة الشيخ أحمد املنصور 
على إتاحة الفرصة إلثبات قدرات الش���باب 

الكويتي.
وذك���ر العالج أن ذلك يت���م من خالل دعم 
مختلف أنشطة النادي وتوفير البيئة املالئمة 
ملزاولتها بصورة صحيحة ليكون النادي خير 
مساهم في تطوير هذه الرياضة وإيصالها إلى 

أعلى املستويات.

جانب من االستعراض احلر في مناسبة سابقة

وفي سياق متصل، جرى 
تعديل على مواعيد املباريات 
الودي����ة ل�»األخضر«، حيث 
تقرر أن يلتقي فريق الهالل 
السوداني غدا اجلمعة بناء 
على طلب الفريق السوداني 
األمر الذي قبله بونياك لرغبته 
في ع����دم تفوي����ت الفرصة 
على الالعبني لالستفادة من 

التجربة.
وفي ش����أن آخر، عرض 
اجلهاز الطبي للفريق بقيادة 
د. محمد علي اصابة احملترف 

السوري فراس اخلطيب على 
الطبيب اخلاص لفريق العني 

االماراتي.
ومن املقرر ان تظهر نتائج 
الفحوص خالل ساعات ليتقرر 
على اثرها البرنامج العالجي 
والتأهيل����ي للخطي����ب، كما 
تلقى اجلهاز االداري التقارير 
اخلاصة بالتحاق العبي الفريق 
محم����د فري����ح وعبدالعزيز 
السليمي بالبعثة قادمني من 
استراليا بعد استبعادهما من 

قائمة »األزرق«.

التدريبية بني صالة احلديد 
والتأهي����ل وارضية امللعب 
مبتابعة مدربي اللياقة البدنية 
املرمى، كما حرص  وحراس 
املدرب بونياك على عقد جلسة 
الالعبني لشرح  مسائية مع 
البرنامج االعدادي للمرحلة 
الراهن����ة والتذكي����ر بأهمية 
االلت����زام بالتعليمات الفنية 
واالدارية للحفاظ على احلالة 
املعنوية العالية لالعبني والتي 
بدت واضح����ة خالل اقبالهم 

على التدريبات.

مبارك الخالدي 

يواص����ل فري����ق الك����رة 
العرب����ي تدريباته  بالنادي 
اليومية في معسكره مبدينة 
عجم����ان االماراتية، وكثف 
امل����درب الصرب����ي بوريس 
بوني����اك التدريب����ات لتقام 
ف����ي محاولة  على 3 فترات 
اللياقة  الس����تعادة معدالت 
البدنية لالعب����ني بعد فترة 

التوقف القسري للدوري.
احلص����ص  وتنوع����ت 

العبو العربي يؤدون التدريبات االخيرة بجدية في عجمان

يونيفيرسداد التشيلي 
الذي أحرز بألوانه هدفا 
وحيدا في 9 مباريات، 
قبل أن يعود إلى ريفر 
بليت بعد رحيل دياز 

ويسجل معه 4 أهداف 
في 18 مباراة، كان أولها 
في امللحمة الكبيرة التي 

قدمها نادي بوينس 
ايرس العريق أمام خودي 
كروز، في مباراة حسمها 

األول برباعية نظيفة.

داسيلفا عقب عودته من 
السعودية املرة األولى، 

وسجل 10 أهداف في 14 
مباراة.

وبعد نهاية جتربته 
األوروغويانية، انتقل 

مورا في 2013 إلى 
األرجنتني وحتديدا مع 

العريق ريفر بليت، لكن 
رامون دياز، املدرب آنذاك 
لم يقتنع بقدرات املهاجم 

السريع ليطلب إعارته إلى 

مدرب النصر احلالي 
في نادي ديفينسور 

األوروغوياني، في 2008، 
وحينها سجل للفريق 
14 هدفا في 39 مباراة 

لعبها مع فريق العاصمة، 
قبل أن ينتقل إلى بنفيكا 

البرتغالي الذي أعاده 
إلى األوروغواي من 

جديد، ولكن في الطرف 
اآلخر منها وحتديدا مع 

بينارول الذي كان يدربه 

العربية.نت: اقتربت إدارة 
نادي النصر السعودي 

لكرة القدم من التعاقد مع 
األوروغوياني رودريغو 
مورا، مهاجم ريفر بليت 
األرجنتيني ليكون بديال 
عن البرازيلي هيرناني 

الذي قررت ادارة النادي 
األصفر االستغناء عن 
خدماته فيما تبقى من 

املوسم.
وأفادت مصادر 

إعالمية بأن املهاجم 
األوروغوياني، الذي 

سيكلف اخلزانة الصفراء 
ما يقارب 2.5 مليون 
يورو، سيحضر إلى 
النصر بتوصية من 

املدرب خورخي داسيلفا، 
بعدما تداولت ادارة 

األصفر مجموعة من 
األسماء، يأتي أبرزهم 
خاميي أيوفي مهاجم 

الفريق السابق.
وسبق لداسيلفا أن 

درب مورا )27 عاما( 
في مرحلتني، حيث 

بدأت عالقة املهاجم مع 

رودريغو مورا خالل احتفاله بأحد األهداف مع ريفر بليت

مناوشات بني رئيسي األهلي والزمالك
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

وصل العناد بني ناديي األهلي والزمالك الى 
مداه، مع تشعب أزمة العب الزمالك املنتقل 
الى األهلي، عبر انبي، الى درجة عالية جدا، 

وبعد ان كادت تنتهي على خير مببادرة 
مصاحلة لم تكتمل لعدم صدق النوايا، مما 

جعل األزمة تتسع وتشمل ايضا العبي 
الزمالك معروف يوسف وخالد قمر، مما دفع 

مجلس إدارة االحتاد املصري لكرة القدم 
الى إحالة زكريا ومعروف وقمر الى التحقيق 
أمام جلنة األندية، وذلك بعد ان رفضت إدارة 

األهلي إنهاء األزمة حتت مسمى املصاحلة، 
فيما يشبه انتقام رئيس االهلي محمود 

طاهر من رئيس الزمالك مرتضى منصور، 
ألن مرتضى كان البادئ بالهجوم على االهلي 

وتهديد زكريا، ولم يطلب التراجع إال عندما 
أكد األهلي نيته في حتريك نفس الدعوى ضد 

العبي الزمالك معروف وقمر. وأعلن االحتاد 
املصري إيقاف زكريا بشكل مؤقت ليسارع 

األهلي بتقدمي شكوى ضد ثنائي الزمالك 
خالد قمر ومعروف يوسف ألنهما وقعا 

للناديني في وقت واحد قبل بداية املوسم 
احلالي لينتقال بعدها للزمالك. وقال املدير 

التنفيذي لالحتاد املصري ثروت سويلم إن 
كل محاوالت حل األزمة بني األهلي والزمالك 

بشكل ودي باءت بالفشل.

وأضاف: »كان هناك اتفاق على املصاحلة بني 
األهلي والزمالك وان يسحب الزمالك شكواه 
ضد مؤمن زكريا ويصدر بيانا بذلك على أن 

يقوم األهلي بالشيء نفسه وأال يقدم شكوى 
ضد العبي الزمالك لكن املصاحلة لم تتم«.

فوز طالئع الجيش

وفي شأن آخر، ومع انطالق اجلولة الـ 17 
من الدوري املصري، فاز طالئع اجليش على 
مضيفه األسيوطي 3-2، ليتقدم الفائز نحو 

املركز السادس في جدول الترتيب.
ورفع طالئع اجليش رصيده إلى 25 نقطة 

متقدما للمركز السادس، بينما جتمد رصيد 
األسيوطي عند 5 نقاط في املركز األخير.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 37 
نقطة بفارق 3 نقاط عن مطارده انبي.

وتختتم اجلولة اليوم بـ 3 لقاءات، تبدأ في 
الثالثة والنصف عصرا بتوقيت الكويت، حيث 

يلتقى احتاد الشرطة صاحب املركز الثامن 
برصيد 23 نقطة مع املقاصة الذي يليه في 
الترتيب برصيد 33 نقطة، وفي السادسة 

مساء يلعب الرجاء الذي يأتي في املركز الـ 17 
برصيد 13 نقطة مع سموحة صاحب املركز 
الثاني برصيد 17 نقطة، وأخيرا في الثامنة 

مساء يلعب اإلسماعيلي الذي يحتل الترتيب 
اخلامس برصيد 25 نقطة مع الداخلية الذي 

تراجع للمركز الـ 14 برصيد 19 نقطة.

»االستعراض احلر« تنطلق اليوم

العربي يلتقي الهالل السوداني غداً.. واخلطيب ينتظر نتيجة الفحوص الطبية

فريح والسليمي يلتحقان بوفد »األخضر« في عجمان

النصر يقترب من ضم مورا


