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سلة »الرياضي« تبحث عن التتويج في جبيل

بيروت ـ ناجي شربل
 

مضى الرياضي بيروت نحو االحتفاظ بلقبه 
بطال للبنان في كرة السلة ألندية الدرجة األولى 
للرجال، بعدما تقدم منافسه في الدور النهائي 
بيبل����وس »يو بي آي« 2–0 من س����بع مباريات 
ممكنة، وق����د فاز الرياضي في املب����اراة األولى 
مبلعبه في املنارة بف����ارق 20 نقطة 85–65، ثم 
في املباراة الثانية في قاعة كارلوس سليم بقرية 
الرئيس ميشال سليمان الرياضية بجبيل بفارق 

15 نقطة 85–70.
وهو حسم املباراة الثانية في الشوط الرابع 
األخير بدفاع ضاغط على هداف بيبلوس األميركي 
جاسمني يونغ بلود، الذي وعلى الرغم من نقاطه ال� 
25، عانى كثيرا من الرقابة اللصيقة املزدوجة »دبل 
تيم« التي فرضت عليه، إال أن الفريق البيروتي 

تسلح بخبرة الدور النهائي الذي يخوضه للمرة 
ال� 14، في حني أن منافس����ه يلعب في هذا الدور 
للمرة األولى في تاريخه، وكانت افضل إجنازاته 
وشريكه التجاري عمشيت )اسم الفريق عمشيت 
وبيبلوس »يو بي آي«( بلوغ الدور نصف النهائي 
املوسم املاضي، واخلسارة أمام كل من الرياضي 

واحلكمة بنتيجة واحدة 0–3.
وإذا سارت األمور وفق وتيرة الدور النهائي 
احلالي، فمن املرج����ح أن يتوج الرياضي عصر 
غد في جبيل، ليضيف قاعة جديدة إلى سلسلة 
سبق له التتويج بها خارج ارضه، علما انه احتفل 
العام املاضي بتتويج أول في غزير معقل احلكمة، 

بفوزه على احلكمة 4–2 في الدور النهائي.
وسبق للرياضي أيضا التتويج في قاعة مركز 
الصفدي الرياضي بطرابلس على حساب املتحد 

طرابلس في 2008.

صراع على السلة

في ختام اجلولة 31 للدوري املصري

»السرحان« يقود السد أمام خلويا في القمة اآلسيوية

صراع من أجل البقاء في األضواء واملربع الذهبي
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تستكمل اليوم اجلولة 31 
من مسابقة الدوري املصري 
لك���رة القدم، ف���ي ظل غياب 
األهلي والزمالك الرتباطاتهما 
األفريقية.. وه���ي جولة لها 
هدف���ان مح���ددان، احدهما، 
امللتهب للهروب من  الصراع 
التي  الواسعة،  القاع  منطقة 
ستس���قط 5 فرق في نهاية 
املوسم، وهذا اخلطر يحيط 
العشرين،  أندية من  بعشرة 
وان كان األمر اصبح ش���به 
محس���وم ومنتهي���ا ألندية 
دمنهور والنصر والرجاء، أما 

التسابق  الثاني، فهو  الهدف 
عل���ى الدخ���ول ال���ى املربع 
الذهبي ملسابقة الدوري، بعد 
أن اصبح اللقب شبه محسوم 
للزمالك، البتعاد انبي بتعادليه 
األخيرين، فهدف املربع الذهبي 
يعطي من يناله فرصة اللعب 
الكونفيدرالية األفريقية  في 
العام املقب���ل، دون أن يكون 

بطال.
وفي ظل ه���ذه الصورة، 
يلتقي اليوم احتاد الش���رطة 
)املركز 8 وبرصيد 39 نقطة( 
مع اجلي���ش )11-37 نقطة(، 
اجلونة )12-36( مع املصري 
)13-36(، الرجاء )17-25 مع 

دمنهور 18-22(، وادي دجلة 
)5-43( مع النصر )22-18(، 
انبي )2-59( م���ع الداخلية 
)14-35( وبتروجت )43-6( 
مع حرس احلدود )33-16(.

وفي ش���أن آخر، أرسلت 
الش���باب والرياضة،  وزارة 
مشروع قانون الرياضة اجلديد 
بعد االنته���اء من التعديالت 
التي أجريت عليه، إلى جلنة 
املنبثق���ة من  التش���ريعات 
الوزراء، بعد عرضه  مجلس 
على وزارة العدالة االنتقالية 
خالل الفت���رة املاضية وكان 
م.خال���د عبدالعزي���ز وزير 
اتفق  الشباب والرياضة، قد 

مع املستشار إبراهيم اجلنيدي 
وزي���ر العدال���ة االنتقالي���ة 
ومجلس النواب، على وضع 
الت���ي جاءت في  التعديالت 
اللجن���ة األوملبية  توصيات 
الدولية ف���ي قانون الرياضة 
اجلدي���د، والصيغة النهائية 
للقانون، بعد أن انتهت اللجنة 
القانونية من وضع الصياغة 
النهائية بعد تعديالت اللجنة 
األوملبية الدولية على القانون 

اجلديد. 
الدولية،  اللجنة األوملبية 
اعترضت على عدد من مواد 
القان���ون أبرزها بند الثماني 
سنوات، الذي مت إلغاؤه على 

الرياضية  جميع املؤسسات 
التابعة للحركة األوملبية سواء 
أندية أو احت���ادات أو جلنة 
أوملبية وع���دم وضع لوائح 
أو االحتادات، وترك  لألندية 
حرية االختي���ار للجمعيات 
العمومية لتعظيم دورها وعدم 
تدخل أي من مؤسسات الدولة 
في شؤون األندية واالحتادات، 
وجاءت موافقة م.عبدالعزيز، 
عل���ى مالحظ���ات األوملبية 
الدولية، بعد مناقش���تها مع 
اللجنة الثالثية املكلفة بتنفيذ 
خريطة طريق، والتي يترأسها 
رئيس االحت���اد الدولي لليد 

حسن مصطفى.

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

ع���اد خلف���ان إبراهي���م 
للمش���اركة ف���ي تدريبات 
فريق السد القطري استعدادا 
للمواجهة املرتقبة أمام خلويا 
في ذهاب دور ال� 16 من بطولة 
دوري أبطال آسيا لكرة القدم 
واملقرر لها مساء الغد الثالثاء 
مبلعب جاسم بن حمد بنادي 

السد.

ب�  امللقب  الالع���ب  وكان 
»السرحان« غاب عن مباريات 
الفريق األخيرة بداعي اإلصابة، 
ويعتبر خلفان أحد األوراق 
الرابحة الت���ي يعول عليها 
املغربي احلسني عموته مدرب 
الفريق قبل املواجهة القطرية 
� اآلسيوية. ويذكر أن خلفان 
يتصدر قائمة هدافي دوري 
األبطال في نسختها احلالية 
برصيد 6 أهداف. وسيكون 

لقاء الثالثاء ثأريا بالنسبة 
للخويا وذلك بسبب خسارته 
أمام الس���د في الدور نصف 
أمير  النهائي لبطولة كأس 
قطر 0-2، ويس���عى خلويا 
في رد اعتباره أمام الس���د 
واخلروج بنتيجة إيجابية 
قبل لقاء اإلياب األس���بوع 
املقبل مبلعب خلويا. ويختتم 
السد حتضيراته مساء اليوم، 
قبل الدخول في معسكر إعداد 

مغلق استعدادا للخويا، وسط 
ارتفاع معنويات الالعبني عقب 
تأهل الفريق إلى نهائي كأس 
أمير قطر ومواجهة اجليش 

يوم السبت املقبل.
وعلى جانب اآلخر، طالب 
امل���درب  ماي���كل الودروب 
الدمنارك���ي لفري���ق خلويا 
بضرورة نسيان خسارة السد 
األخي���رة والتركيز في لقاء 
الغد م���ن أجل تقدمي نتيجة 

إيجابية قبل خ���وض لقاء 
اإلياب األسبوع املقبل، خاصة 
انه يسعى إلى حجز بطاقة 

التأهل لدور الثمانية.
ويعتمد املدرب الودروب 
الثالث���ي اخلطي���ر  عل���ى 
سباستيان سوريا والتونسي 
يوسف املساكني والسلوفاكي 
فايس في اختراق دفاع السد 
وتس���جيل األهداف، وحسم 

املواجهة ملصلحته. 

بطل كمال األجسام احلائز لقب بطولة البرازيل لوزن 90 كلغ

الورداني:  أطمح خلوض بطولة العالم للمحترفني في أميركا

ابتعادهم وذلك  يتس����بب في 
ألن امليزانية السنوية لالحتاد 
املصري تقارب ال� 16 ألف دينار 
وهذا املبلغ ال يكفي للصرف على 
كل العبي املنتخبات املصرية، 
وأالحظ في البطوالت العاملية 
العالم  ترقب جميع منتخبات 
ملا سيقدمه املنتخب املصري ملا 

يضمه من جنوم معروفني.

هل من كلمة أخيرة في 
ختام هذا احلوار؟

٭ أحب أن أش���كر جميع من 
س���اندني منذ بداية مسيرتي 
وفي كل بطولة عاملية كان لدي 
حافز إلثبات أن اإلجناز السابق 
لم يأت باملصادفة حسبما ردد 
اللقب  البعض بعد حتقي���ق 
العامل���ي للم���رة األولى وهذا 
األمر حفزني أكثر على تطوير 
مستواي والدخول في املنافسة 
مع احملترفني، وأستعد حاليا 
للمش���اركة في بطولة العالم 
للمحترفني والتي ستكون في 
أواخر العام احلالي في أميركا 
وس���أبدأ اس���تعداداتي بدعم 
ورعاية من معهد غولدز جيم 
لهذه املشاركة التي تعد األولى 
بالنسبة لي بصفة جدية عقب 
شهر رمضان املبارك، وأمتنى 
أن يحالفن���ي التوفي���ق فيها 
للحصول عل���ى مركز متقدم، 
وأحب أن أشكر مسؤولي النادي 
جون باول وفواز الصالح على 

دعمهما ورعايتهما لي. 

الكبيرة لعدة عوامل منها ضعف 
االهتمام وغياب الدعمني املادي 
واملعنوي، ومثلما يعرف اجلميع 
فإن رياضة كمال األجسام تعتبر 
مكلفة بالنسبة لالعب، إذ يتم 
وضع برنامج خ����اص له من 
جميع النواحي ومنها الغذائية 
حيث يقوم بتناول من 6 إلى 8 
وجبات يوميا، باإلضافة إلى أن 
رياضي كمال األجسام مطالب 
بتخصيص جزء كبير من يومه 
له����ذه الرياضة على الرغم من 
انشغاالت احلياة اليومية ألي 
شخص وهذا األمر يتسبب في 
عزوف الكثير من األشخاص عن 

االستمرار في هذا املجال.

هل تلقيت التكرمي الالئق 
عقب كل هذه اإلجنازات 

التي حققتها باسم 
مصر؟

٭ نعم، وتلقيت التكرمي في عدة 
مناسبات سواء على الصعيد 
الرس����مي أو اإلعالم����ي، حيث 
قام وزي����ر الرياضة في مصر 
وكذلك نائ����ب رئيس االحتاد 
الدولي لرياضة كمال األجسام 
ورئيس االحتاد املصري د.عادل 
فهيم بتكرميي إلى جانب العبي 
املنتخب املصري من الذين حققوا 
إجنازات ملموسة، واللعبة في 
مصر حتتاج إل����ى دعم مادي 
أكبر وهناك العديد من الالعبني 
املوهوبني ف����ي مصر بالفطرة 
املادي  الدع����م  ولكن ضع����ف 

ويبشر باخلير نحو مستقبل 
أفضل.

تعتبر رياضة كمال 
األجسام من الرياضات 
املتهمة دائما باملنشطات 
احملظورة، ما هو دوركم 
كأبطال عامليني لتحسني 

سمعة هذه الرياضة؟
٭ هذا األمر مرفوض بطبيعة 
احل����ال، ومن األفضل ألي هاو 
لهذه الرياضة أن يتجه للمكمالت 
الغذائية املناسبة بجانب التدريب 
بشكل جيد ومدروس وعلى األقل 
س����اعة في اليوم، أما من يريد 
االستعجال في بناء جسمه فإنه 
يتجه إلى املنشطات والتي تعد 
محظورة دوليا، وعلى الهاوي 
لهذه الرياض����ة أن يعي متاما 
أنها ال تقتصر على عمر معني 
وبإمكان اجلميع ممارستها حتى 
آخر العمر ألن في النهاية الهدف 
منها جسم سليم وصحي وعليه 

أال يستعجل النتائج.

ما نصائحك للشباب 
الراغبني في احتراف 

هذه الرياضة؟
٭ باب االحت����راف مفتوح في 
الكوي����ت وهن����اك العديد من 
الالعبني الذين دخلوا هذا املجال 
ونافسوا في البطوالت العاملية، 
العرب من  الالعب����ون  ومتكن 
دخول هذا املجال بعد سنوات 
م����ن االبتعاد ع����ن البطوالت 

يحيى حميدان

حتظى رياضة كمال األجسام 
باهتمام واس����ع لدى شريحة 
كبيرة من أبناء الشعب الكويتي، 
حيث أخذت رقعة هذه الهواية 
باالتساع في السنوات األخيرة 
انتشار  بشكل ملحوظ وسط 
واس����ع لألندية الصحية التي 
تتناف����س فيما بينه����ا لتقدمي 

األفضل لهواة هذه اللعبة.
وفي الوط����ن العربي هناك 
املميزين  النج����وم  العديد من 
العاملية  ال����ى  والذين وصلوا 
ونالوا مراكز متقدمة ومتكنوا 
م����ن مقارع����ة أبط����ال اللعبة 
املعروفني ومن هؤالء هو البطل 
املصري العاملي أحمد الورداني 
والذي حقق لقب بطولة العالم 

5 مرات.
وحاورت »األنباء« الورداني 
الذي فتح املجال للحديث عن 
الكثير من األمور خالل احلوار 

التالي:
كيف ترى االهتمام بهذه 

الرياضة في الكويت؟
٭ بع����د مجيئي إل����ى الكويت 
املدربني  للعمل كمسؤول على 
في معهد »غول����دز جيم« منذ 
العام  العام ونصف  ما يقارب 
استغربت هذا االهتمام الكبير 
من قبل الشباب الكويتي بهذه 
الرياضة، حيث يقوم الكويتيون 
بتخصيص وقت كبير للتدريب 
ويحرصون على سلك الطريقة 
السليمة في هذه الرياضة وهناك 
العديد من األبطال في الكويت 
الذي  الس����بيعي  ومنهم رامي 
شارك في عدة بطوالت عاملية 
وغيره الكثير من األبطال، ومن 
األمور التي أسعدتني االهتمام 
الواسع في إقامة بطوالت كمال 
األجسام بصفة مستمرة خاصة 
في الكويت والدول اخلليجية، 
إذ تقام بطوالت على مستوى 
عال كل ش����هرين أو أقل وهذا 
األمر يفيد الالعبني الهواة من 
أجل تطوير مستوياتهم وتشهد 
مشاركة ال يقل عن 250 العبا 
في كل بطولة وهو رقم مرتفع 

البطل أحمد الورداني مع السفير األميركي دوغالس سيليمان ومدير نادي »غولدز جيم« فواز الصالح واملدربني أحمد عصمت ومحمد سالمة وأمير عدنان الوزير أنس الصالح يتوسط أحمد الورداني ومحمد سليم واملدرب محمد سالمة في افتتاح نادي »غولدز جيم« في الساملية

الورداني مع املدربني محمد سالمة وأحمد عصمت 

اخلاسر في البطوالت »رابح«
اعتبر البطل املصري العاملي أحمد الورداني أن رياضة كمال 
األجسام تختلف عن بقية الرياضات األخرى، مشيرا إلى أن 

جميع املشاركني في البطوالت يعتبرون فائزين ألنهم كسبوا 
جسما مثاليا وصحيا وهذا هو الهدف األسمى من هذه الرياضة.

وقال الورداني إن كمال األجسام لعبة جميلة وتتطلب الصبر 
والتنافس فيها خالل البطوالت دائما ما يكون شريفا ونزيها.

من يرد االستعجال 
في بناء جسمه

 فإنه يتجه
إلى املنشطات 

والتي تعد 

محظورة دولياً

البطل الورداني في سطور
٭ أحمد طلعت الورداني الكومي 

السعدني.
٭ تاريخ امليالد: 15 يوليو 1984.

٭ بكالوريوس جتارة جامعة املنوفية 
بطل أفريقيا 2006 وزن 75.

٭ بطل أفريقيا 2008 وزن 80.
٭ بطل العرب 2010 وزن 85.

٭ بطل البحر املتوسط 2010 وزن 85.
٭ بطل العالم 2010 باذربيجان وزن 80.

٭ بطل العالم 2011 بالهند وزن 85.

٭ بطل العالم 2012 باالكوادور وثاني 
بطل أبطال العالم وزن 85.

٭ بطل العالم 2013 باملغرب وزن 90.
٭ بطل مستر أوملبيا للهواة 2012 

بالكويت وزن 90.
٭ بطل مستر أوملبيا للهواة 2013 

بالبحرين وزن 90.
٭ بطل العالم 2014 بالبرازيل وزن 90.
للتواصل معه على صفحته الشخصية 

ahmedwardany :في االنستغرام


