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السهلي يواجه هودينغ وعزيز على منصب الرئيس

 بحضور رئيــس االحتاد الدولــي للصحافة 
الرياضية االيطالي جياني ميرلو، يقيم االحتاد 
اآلسيوي للصحافة الرياضية اليوم في العاصمة 
الباكستانية اسالم آباد مؤمتره االنتخابي العشرين 
بتواجد ممثلني عن ثالثني دولة آسيوية وآخرين 
من ثالث دول أوروبية كمراقبني، وسط توقعات 
بأن حتمل الدورة اجلديدة لالحتاد بوادر التغيير 
املنشود نحو االفضل. وتشهد االنتخابات تواجدا 
عربيــا الفتا في جميع املناصب، ففي الرئاســة 
يتنافس االعالمي الزميل سطام السهلي مع الكوري 
اجلنوبي هودينغ والباكستاني امجد عزيز، وعلى 
منصب نائب الرئيس ترشح القطري محمد حجي 
والسعودي محمد الشيخ، والفلسطيني حسني 
عليان كأمني عام، والســورية عبير علي المانة 
الصندوق، والعراقي ايــاد الصاحلي واللبناني 
ابراهيم دسوقي والعماني احمد الكعبي واليمني 

منصور علي لعضوية املكتب التنفيذي.
وســتتجه االنظار نحو صراع الرئاسة الذي 
سيدخله السهلي مدعوما بعدد كبير من االصوات 
اآلســيوية، وخصوصا اخلليجية والعربية الى 
جانــب جنــوب القــارة، كما حرص فــي الفترة 
االخيــرة على التواصل مع شــريحة كبيرة من 

الدول االعضاء حلشد أكبر عدد من املؤيدين وذلك 
عبر شرح برنامجه االنتخابي الذي يتضمن رؤية 
شاملة للنهوض باالحتاد القاري، وتفعيل دوره 
القيادي في املجــال االعالمي، الى جانب تعزيز 
اواصر التعاون مع العديد من اجلهات االعالمية 

والرياضية في القارة الصفراء.
وتوجــه الســهلي بالشــكر لــكل مــن منحه 
ثقتــه وحرص على دعمه طوال فترة التحضير 
لالنتخابات، مؤكدا تطلعه للفوز مبنصب الرئاسة 
لتحقيــق كل ما ينشــد اليه في ســبيل االرتقاء 

باالحتاد القاري.
بدوره، عبر رئيس االحتاد الدولي للصحافة 
الرياضية االيطالي جياني ميرلو عن ســعادته 
بالتواجد وسط حشد كبير من اإلعالميني اآلسيويني 
الذين ينشدون األفضل دائما في سبيل االرتقاء 
مبهنتهم، مشــيرا الى انه تربطه عالقات وطيدة 
مع االحتادات الوطنية وان حضوره في اســالم 
آباد ملباركة العمل واضفاء الشــرعية القانونية 
على االجــراءات املتخذة مع عــدد من الضيوف 
الذيــن حضروا كمراقبني مــن بقية دول العالم، 
وهي اشــارة جلية الى حجم االهتمام والفعالية 
التي حتظى بها قارة آسيا على مستوى العالم.

املرشحون الثالثة ملنصب رئيس االحتاد اآلسيوي للصحافة الرياضية

»آسيوي الرياضة« يعقد مؤمتره االنتخابي اليوم

على الكونغو بثالثة أهداف دون 
رد ســجلها أبو تريكــة هدفني 

ومحمد ناجي جدو هدفا 

المواجهة السادسة: مصر 2-1 الكونغو
كانت في افتتاح التصفيات 
املؤهلة ملونديال روســيا ٢٠١8 
وكانت في التاسع من شهر أكتوبر 
٢٠١٦ بالعاصمــة الكونغوليــة 
برازافيــل وفازت بها مصر ١/٢، 
حيث سجل هدفي مصر محمد 

صالح وعبداهلل السعيد.

المنازعات ترفض دعوى االهلي 
وتشعل معركة الخطيب وطاهر

أشــعل قرار مركز التسوية 
وفض املنازعات باللجنة االوملبية 
املصريــة، املعركــة االنتخابية 
بني محمــود اخلطيب ومحمود 
طاهــر ورغم عــدم االعالن عن 
موعد هذه االنتخابات حتى اآلن، 
وذلك بعد رفض املركز للدعوى 
املقدمة من جانب مجلس األهلي 
بخصوص التظلم من قرار اللجنة 
األوملبيــة املصرية برئاســة م. 
هشــام حطب، بإلغاء عمومية 
مشروع الئحة النادي، ومع هذا 
الرفــض، بات مجلــس محمود 
طاهر ملزما باالعالن عن موعد 
فتح الباب للترشيحات النتخاب 
مجلــس ادارة جديد خالل الـ٧٢ 
ســاعة القادمة، ووفق الالئحة 
االسترشــادية التــي وضعتها 
اللجنــة االوملبيــة، واعترضت 
عليها عمومية االهلي في اغلب 

بنودها.
زمــن ابــرز بنــود الالئحة 
االسترشــادية ان يكون اعضاء 
املجلس ١٢ عضوا، بدال من 9 في 
الئحة االهلي، من بينهم الرئيس 
ونائبــه وامني الصنــدوق، و9 
اعضاء من بينهم سيدة واثنان 

من الشباب حتت 3٠ سنة.
وأعلن املركز أنه بعد مناقشة 

كوبر يعتمد عمرو جمال مهاجماً أمام الكونغو
القضية مــن جميــع اجلوانب 
واجلهات تأكد أن النادي األهلي 
أخطأ فــي اإلجــراءات بالدعوة 
للجمعية العمومية اخلاصة به 
سواء بإقامتها على يومني وفي 
مقرين، وبالتالي تقرر تطبيق 
الالئحة االسترشادية عليه بشكل 

رسمي.
وتشكلت هيئة احملكمة التي 
ناقشت القضية، من املستشار 
د. فتحــي املصــري العربــي 
نائــب رئيس محكمــة النقض، 
واملستشــار حســن أبــو الوفا 
رئيس محكمة جنايات القاهرة، 
واملستشار هشام أبو علم نائب 

رئيس محكمة النقض.
ومبجــرد االعالن عن رفض 
الدعوى، كشف محمود اخلطيب 
املرشــح للرئاســة في مواجهة 
طاهــر، عن قائمتــه التي تضم 
العامري فاروق وزير الرياضة 
االســبق فــي منصــب النائب، 
وخالــد الدرندلــي فــي منصب 
امــني الصندوق، مــع نخبة من 
الشخصيات القوية في العضوية 
ابرزهم خالد مرجتى ود.محمد 
شوقي، في مواجهة محمود طاهر، 
ومعه طاهر ابوزيد وزير الرياضة 
السابق في منصب النائب وزاهر 
نائبا للصندوق، مع اغلب اعضاء 

املجلس احلالي.
وعلم  أن محمود طاهر رئيس 
النادي األهلي سيعقد جلسة ودية 
ملجلس اإلدارة وســيتم التقدم 
بشــكوى للمحكمــة الرياضية 
الدوليــة ضد قــرار جلنة فض 
املنازعات، ومن املنتظر أن يفتح 
مجلــس األهلي باب الترشــيح 
لالنتخابات املقبلة خالل أسبوع 

على أقصى تقدير.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

استقر االرجنتيني هيكتور 
كوبر املدير الفني ملنتخب مصر 
لكرة القدم على اغلب عناصر 
تشــكيلة مباراته مع الكونغو 
مســاء بعد غد األحــد مبلعب 
بــرج العرب وضمــن اجلولة 
قبل األخيرة لتصفيات افريقيا 
املؤهلة لكاس العالم ٢٠١8 في 

روسيا.
ومن خالل متابعة تدريبات 
الفريق في معسكر برج العرب 
فإن تشــكيل املنتخب املصري 
في املباراة الفاصلة سوف يضم 
عصام احلضري في حراســة 
املرمــى، أمامــه أحمــد فتحــي 
ورامي ربيعة وأحمد حجازي 
ومحمد عبدالشافي في الدفاع، 
محمد النني وطارق حامد في 
الوســط أمامهما محمد صالح 
وتريزيجيه ورمضان صبحي، 
وعمرو جمال كمهاجم وحيد، 
وذلك بعــد ان وجــد كوبر ان 
عمرو جمال أكثر جتانســا مع 
باقي زمالئه في الشق الهجومي، 
من كوكا الــذي ظهر في اغلب 
التدريبــات انه بعيــد عن هذا 

االنسجام.
منتخــب مصــر يتصــدر 
املجموعة اخلامسة للتصفيات 
برصيد 9 نقاط بفارق نقطتني 
عن أوغندا صاحب املركز الثاني 
ومبــاراة برج العــرب بعد غد 
األحد، هي املواجهة رقم ٧ بني 
الفراعنة ومنتخــب الكونغو، 
ولعب منتخب مصر مع الكونغو 
٦ مواجهات ســابقة فاز في 5 

وخسر واحدة.

المواجهة االولى: مصر 3-1 الكونغو
فــاز الفراعنة بثالثة أهداف 
مقابل هــدف عن طريق ســيد 
عبد الرازق وعلي أبوجريشــة 
وحســن درويش، والثالثة من 
جنوم االسماعيلي السابقني في 

عصره الذهبي.

المواجهة الثانية: مصر 4-0 الكونغو.
في بطولــة األمم األفريقية 
١9٧4 التقــى املنتخبــان وفــاز 
منتخــب مصر بأربعــة أهداف 
دون رد ســجلها حسن شحاتة 
هدفني وكل من مصطفى عبده 

وعلي أبوجريشة هدفا.

المواجهة الثالثة: مصر 0-2 الكونغو
وفــي   ١983 أبريــل  فــي 
التصفيات املؤهلة لبطولة األمم 
األفريقية خســر منتخب مصر 

من الكونغو بهدفني دون رد.

المواجهة الرابعة: مصر 2-0 الكونغو 
لنفــس  اإليــاب  مبــاراة 
التصفيات فــاز منتخب مصر 
بهدفني دون رد سجلهما محمود 

اخلطيب وإبراهيم يوسف 

المواجهة الخامسة: مصر 3-0 الكونغو 
مبــاراة وديــة أقيمــت في 
جنم االهلي عمرو جمال سيكون مهاجم الفراعنة االول القاهرة ٢٠١٢ فاز منتخب مصر 

سورية تنتزع تعاداًل ثمينًا
 من أستراليا

تعادل املنتخبان السوري واالسترالي 1-1 امس، في ذهاب 
امللحق اآلسيوي املؤهل الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 

2018 في روسيا.
وتقدم املنتخب االسترالي في الدقيقة 40 بهدف لروبي 
كروز، بينما انتظر املنتخب السوري حتى الدقيقة 85 

ليعادل بركلة جزاء من مهاجمه عمر السومة.
وتستضيف أستراليا مباراة اإلياب احلاسمة الثالثاء املقبل، 
علما أن املتأهل من امللحق سيخوض ملحقا عامليا مع رابع 
منطقة الكونكاكاف )اميركا الشمالية والوسطى والكاريبي( 

جنم سورية عمر السومة فرحا بهدفه  )أ.ف.پ(على بطاقة للمونديال.

»IFBB Pro« حتت مظلة احتاد كمال األجسام للمحترفني

ً انطالق »كويت كالسيك« اليوم مبشاركة 250 العبًا

ما في جعبتهم. 
وأضــاف »اليــوم نحن 
أمام حتــد جديــد لتحقيق 
النجاح املأمول، لذلك جاءت 
االســتعدادات للبطولة منذ 
4 اشــهر كاملــة لتنظيــم 
البطولة بشكل الئق بالكويت 

ورجاالتها.

ثقة االتحاد
وأعرب بودي عن اعتزازه 
بثقة احتاد كمال األجســام 
للمحترفــني IFBB Pro فــي 
الكويتيــة لبنــاء  اللجنــة 
األجســام ومنحهــا شــرف 
تنظيم أول بطولة تقام حتت 
مظلته على أرض الصداقة 
والسالم، ومبشاركة جنوم 

اللعبة في الكويت واخلليج 
والوطن العربي والعالم.

فنون اللعبة
واختتم بودي تصريحه 
مؤكدا لعشــاق لعبــة بناء 
األجســام أنهم ســيكونون 
علــى موعــد مــع منافســة 
حامية الوطيس بني الالعبني، 
سيشاهدون خاللها كل فنون 
اللعبة، مشددا على أن أبطال 
الكويت قادرون على حتقيق 
اجنازات جديدة تضاف إلى 
ســجلهم احلافــل والزاخر 

باأللقاب.

مستر أولمبيا
مــن جهته، قــال الالعب 
أحمد أشكناني، الذي حقق 
لقب مستر أوملبيا إلى جانب 
العديد من األلقاب األخرى، 
أن الالعبني الكويتيني على 
قلب رجل واحــد، مبينا أن 
أي اجناز يتحقق في جميع 
البطوالت يحســب للجميع 

من دون استثناء.
وشدد أشكناني على أن 
طموحــه وطمــوح زمالئه 
ال ســقف له، مؤكــدا أن كل 
اإلمكانات متاحة أمام اجليل 
احلالي من الالعبني لتحقيق 
اإلجنــاز تلــو اآلخــر دون 

توقف.

شكر اللجنة
ووجه أشــكناني الشكر 
إلى رئيــس اللجنة املنظمة 
العليــا للبطولة بدر بودي 
ومعهد أوكسجني للوصول 
بالالعبني إلى هذا املستوى 
العاملــي الذي جعل اجلميع 
ينظــرون للكويــت بعــني 
االعتبــار ســواء فنيــا أو 
تنظيميا، مؤكــدا أن بودي 
عمل على تذليل كل الصعاب 
التي واجهت الالعبني وهيأ 
لهــم جميــع األجــواء التي 
تساعدهم على التألق وحصد 

األلقاب.

املســتوى، علمــا بأنه كان 
حريصا على إخضاع الالعبني 
اليوميــة على  للتدريبــات 
فترتني صباحية ومسائية.

نجاح فني
أكد رئيس اللجنة املنظمة 
العليــا لبطولــة »كويــت 
كالســيك« بــدر بــودي أن 
البطوالت الســابقة التي مت 
تنظيمها في الكويت حققت 
جناحا فنيا وتنظيميا منقطع 
الالعبني  النظيــر بشــهادة 
املشاركني واجلماهير، السيما 
أن اللجنة حريصة متاما على 
جلب أفضل العبني وحكام 
فــي العالــم وتوفير جميع 
اإلمكانات لهــم ليقدموا كل 

جترى في اخلامســة من 
مساء اليوم منافسات بطولة 
»كويــت كالســيك« لبنــاء 
األجسام على صالة التزلج، 
والتي تقام للمرة األولى حتت 
مظلــة احتاد بناء األجســام 
 ،»IFBB Pro« للمحترفــني 
مبشــارك ٢5٠ العبا محترفا 
وهاٍو جاؤوا من مختلف دول 
العالم. وتقام في العاشرة من 
صباح اليوم التحكيم السري 
للهــواة، وذلــك علــى صالة 

التزلج أيضا.
وقامــت اللجنــة املنظمة 
»كويــت  لبطولــة  العليــا 
التــي يترأســها  كالســيك« 
رئيس اللجنة الكويتية لبناء 
األجسام بدر بودي بتسجيل 
الالعبني املشــاركني من دون 
قيد أو شرط، وفقا للسياسة 
املتبعة في هذا الشأن من قبل 
احتاد بناء األجسام للمحترفني 

.»IFBB Pro«

المراكز األربعة
ويظفــر أصحاب املراكز 
األربعــة األوائــل بكــروت 
احتراف عقب إعالن فوزهم 
من قبل جلنة احلكام بشكل 
مباشــر، في فئــات فيزيك 
للمحترفني و٢١٢، إلى جانب 
الفيزيــك ماســتر، والبدي 
بلدجن للهواة حتت 95 كيلو، 
فيما متنــح نقاط ألصحاب 
املتقدمة تســاعدهم  املراكز 
على االقتراب بقوة من دخول 

عالم احملترفني.

منتخب وطني
ووصــل العبو منتخبنا 
الوطني إلى مستوى متميز 
للغايــة يرشــحهم كالعادة 
لتحقيق االجنازات واقتناص 
امليداليات الذهبية والفضية 
والبرونزية حتت إشــراف 
املــدرب أحمد عســكر الذي 
بذل مع الالعبني مجهودات 
مضاعفة في الفترة السابقة 
إلــى هــذا  للوصــول بهــم 

أحمد أشكناني »مستر أوملبيا«

يشارك في فئات كبار احملترفني في البطولة التي تنطلق اليوم

»الدولي« يرعى البطل عبداهلل الفاضل
 في بطولة العالم للدراجات املائية بأميركا

يواصل بنك الكويت الدولي تقدمي دعمه ورعايته 
للبطل الكويتي عبداهلل الفاضل، والذي يشارك 

في منافسات بطولة العالم للدراجات املائية التي 
تقام في والية أريزونا بالواليات املتحدة التي 

تنطلق اليوم وتستمر ليوم األحد 8 اجلاري، حيث 
يشارك الفاضل في فئات كبار احملترفني، فئة غير 

املعدل ومحدودة التعديل لكبار احملترفني. حيث 
قام الفاضل مؤخرا بتجهيز دراجتني للمشاركة 

في فئتني على مستوى كبار احملترفني.
وبهذه املناسبة، قال مدير وحدة االتصال 

املؤسسي في البنك نواف ناجيا »إن الدولي يهتم 
دائما برعاية الرياضيني الكويتيني األبطال، من 

أمثال الفاضل، خاصة الذين لديهم سجل حافل 
بالبطوالت واإلجنازات املشرفة.

ويأتي دعم البنك ورعايته للفاضل إميانا من 
البنك بضرورة دعم الرياضيني املوهوبني من 

أبناء الكويت وتوفير كل ما يحتاجونه من سبل 
الدعم املادي واملعنوي ما يساعدهم للمشاركة 

بالبطوالت العاملية والتجهيز لها على أكمل وجه 
ممكن لتحقيق االجنازات املتقدمة ورفع اسم 
الكويت عاليا في احملافل اإلقليمية والدولية.

كما أشاد ناجيا مبستوى اخلبرة واللياقة البدنية 
الذي يتمتع به الفاضل والتزامه التام بحضور 

التدريبات واملعسكرات التي تصقل مهاراته، 

متمنيا له كل النجاح والتوفيق في خوض 
منافسات هذه البطولة مع االستمرار في احملافظة 

على لقب بطولة العالم للدراجات املائية الذي 
أحرزه في العام املاضي.

يذكر أن بنك الكويت الدولي يدرك مدى أهمية 
دعم ورعاية أبناء الكويت من الرياضيني 

املوهوبني وأصحاب العزمية واإلرادة ما يدفعهم 
لتنمية وتطوير مهاراتهم وبالتالي حتقيق 

البطوالت باسم الكويت، وهو ما يؤكد الدور 
احملوري الذي يلعبه برنامج البنك الرائد في مجال 

املسؤولية االجتماعية الذي يهتم بخدمة كافة 
شرائح املجتمع الكويتي.

البطوالت السابقة 
التي مت تنظيمها 

في الكويت 
حققت جناحًا فنيًا 

وتنظيمياً


