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للتفاعل مع اإلعالن

ًشاه بطاًلشاه بطاًل لليزر »4.7«
في بطولة تونس الدولية للشراع

توج العب املنتخب الكويتي للشراع يعقوب عبداهلل شاه بطال 
لفئة الليزر 4.7 في بطولة تونس الدولية للشــراع والتي نظمتها 
اجلامعة التونسية للشراع، واستضافها النادي البحري بتونس في 
منطقة سيدي بوسعيدي وسط مشاركة دولية واسعة ومبشاركة 
54 العبــا والعبة ميثلون العديد من الفــرق واملنتخبات األوربية 
واألفريقية والعربية. وأشاد رئيس 
وفد املنتخب أحمد الفيلكاوي مبا حققه 
شاه من إجناز مشرف وفوزه بكأس 
4.7املركــز األول في فئــة الليزر 4.7املركــز األول في فئــة الليزر 4.7 في 
ظل أول مشاركة له في البطولة وبعد 
استعدادات محدودة جدا له وجلميع 
العبي املنتخب وتعذر إقامة معسكر 
تدريبي لتزامن موعد إقامة البطولة 
مع فترة اختبارات الفصل الدراســي 

األول للعام الدراسي احلالي.
كما أشاد الفيلكاوي بالدعم الذي 
قدمته الهيئة العامة للرياضة ملشاركة 
وفد املنتخب املشــكل من قبل جلنة 
الشــراع والتجديــف والكايــاك فــي 
النــادي البحــري الرياضي الكويتي 
وضم 6 العبني والعبات هم: ســارة 
خالد العساف، سعاد خالد العساف، 
علي أحمد الفيلكاوي، يعقوب عبداهلل 
شاه، عذبي خالد الطراروة، وعبداهلل 
أحمد الفيلكاوي. وأكد الفيلكاوي أهمية 
مشاركة املنتخب في البطولة، لتنمية 
وتطوير مهارات الالعبني وقدراتهم، 
فيما تأتي املشاركة في إطار استعدادات 
جلنة الشراع والتجديف والكاياك في 
النادي لبطولة الكويت الدولية للشراع 

التي ستنظمها في فبراير املقبل.

أحمد الفيلكاوي

يعقوب شاه

الفهد: 2018 عام األلعاب اآلسيوية في إندونيسيا
اعتبــر رئيس املجلس 
األوملبي اآلســيوي الشيخ 
أحمــد الفهــد في رســالته 
٢٠١٨م ٢٠١٨م ٢٠١٨ هو  الســنوية ان عا
مميــز جــدا للمجلس النه 
سيشــهد دورة األلعــاب 
الثامنة عشرة  اآلســيوية 
فــي اندونيســيا، كمــا انه 
يشــهد بداية عصر دورات 
األلعاب األوملبية في القارة 
اآلســيوية. وقال الفهد في 
األلعاب األوملبية في القارة 
اآلســيوية. وقال الفهد في 
األلعاب األوملبية في القارة 

رسالته التقليدية مبناسبة 
العام اجلديــد: »نيابة عن 
املجلس األوملبي اآلسيوي، 
اود ان امتنى للجميع عاما 
ســعيدا مليئــا بالصحــة 
ومزدهرا! ان السنة اجلديدة 
هي مميزة جدا بالنسبة الى 

في اندونيسيا«. وأضاف: 
»للمرة االولى في التاريخ، 
فإن دورة األلعاب اآلسيوية 
»للمرة االولى في التاريخ، 
فإن دورة األلعاب اآلسيوية 
»للمرة االولى في التاريخ، 

ستنظم في مدينتني، جاكرتا 
وباملبانــغ عاصمة جنوب 
محافظة سومطرة وستكون 
املرة االولى التي تستضيف 
فيهــا اندونيســيا األلعاب 
 .»١96٢ منــذ  منــذ اآلســيوية  ذ اآلســيوية 
واختتــم حديثــه بالقول: 
»قبــل ان تبــدأ األلعــاب 
اآلســيوية، فإننــا نرحب 
بالعصر األوملبي في آسيا 
ألن بيونغ تشــانغ بكوريا 
اجلنوبية ستستضيف اولى 
الــدورات األوملبية الثالث 
املتتالية فــي القارة، دورة 
األلعاب اآلسيوية في فبراير 
املتتالية فــي القارة، دورة 
األلعاب اآلسيوية في فبراير 
املتتالية فــي القارة، دورة 

املجلس األوملبي اآلسيوي 
النهــا ستشــهد احلــدث 
االبــرز لنــا، دورة األلعاب 
الثامنة عشرة  اآلســيوية 

٢٠١٨. ســتتبعها طوكيــو 
باســتضافة دورة األلعاب
٢٠٢٠في ٢٠٢٠في ٢٠٢٠ في األوملبية الصيفية في األوملبية الصيفية 

ثم بكني باســتضافة دورة 
األلعاب األوملبية الشتوية 
٢٠٢٢في ٢٠٢٢في ٢٠٢٢، لتكون العاصمة 
مدينــة  اول  الصينيــة 
تستضيف دورتي األلعاب 
٢٠٠٨في ٢٠٠٨في ٢٠٠٨ في األوملبية الصيفية في األوملبية الصيفية 

والشتوية. فقد اثبتت آسيا 
انها مضيفا موثوقا وديناميا 
للدورات متعددة الرياضات، 
وان اللجنة األوملبية الدولية 
كافأت قارتنا بثالث دورات 
أوملبية متتالية وهذا يظهر 
قوة آســيا ويؤكــد دورنا 
كشريك رئيسي في احلركة 

األوملبية العاملية«.

الشيخ أحمد الفهد

أتلتيكو مدريد قلب الطاولة
على األهلي في الشوط الثاني

القاهرة - سامي عبدالفتاح

أكد رئيس االحتاد السعودي لكرة القدم عادل عزت أن املباراة 
التي جمعت األهلي املصري وأتلتيكو مدريد اإلسباني، حتت شعار 
ال»الســال»الســالم ضد اإلرهاب«، حملت أهدافا ســامية واضحة ومضامني 
إنسانية الفتة. وحضر عادل عزت املباراة نيابة عن رئيس الهيئة 
العامة للرياضة بالسعودية تركي آل الشيخ. وفاز أتلتيكو مدريد 
بنتيجــة 3-٢ على األهلي في املباراة الودية املقامة حتت شــعار 
ال»الســال»الســالم ضد اإلرهاب« بســتاد اجليش في بــرج العرب مبدينة 
اإلسكندرية، وسط أجواء احتفالية مبهجة. سجل لألهلي كل من 
مؤمــن زكريا وأحمد الشــيخ، في حني رد كيفــن غاميرو بثالثية 
»هاتريك«، وذلك بعد اشتراكه كبديل لفرناندو توريس مع بداية 
شوط املباراة الثاني. وسبق اللقاء حفل مبسط شاركت فيه فرق 
٠ر ٠ر 6٠ ألف مشجع للملعب  شعبية من بعض الدول العربية، وبحضو

الذي يسع ألكثر من ٨6 ألف متفرج.
وفي ســباق الدوري، حقــق الزمالك فوزا مهمــا على مضيفه 
األسيوطي، بهدف نظيف أحرزه الكونغولي كاسونغو كابونغو، في 
77الدقيقة 77الدقيقة 77، في اللقاء الذي جمع بينهما في اجلولة السادسة عشرة.
5ن 5ن ١5 مباراة  ن  من  م ٢٨النقطة ٢٨النقطة ٢٨ النقطة وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك إلى 
فــي املركز الرابع، حيث ميتلك مباراة مؤجلة مع طالئع اجليش، 
بينما يتوقف رصيد األسيوطي عند النقطة ١9 في املركز العاشر.

اجلهراء يستقبل البرازيلي داسيلڤا

مبارك الخالدي

وصــل الى البالد فجــر اول من امس محترف الفريق االول 
لنادي اجلهراء البرازيلي رينان داسيلڤا.

وكان في استقبال الالعب مدير الفريق صالح اجلنفاوي.
ومــن املقرر ان يخضع الالعب الى اختبارات اجلهاز الفني 
بقيادة الصربي بوريس بونياك، وكذلك اجلهاز الطبي للفريق 

قبل اقرار التوقيع النهائي بني اجلانبني.
ويعتبر الالعب في حال التوقيع معه اولى صفقات اجلهراء 

استعدادا خلوض االستحقاقات املقبلة.
وكانت ادارة النادي قد استغنت عن احملترفني االردني احمد 
هشام والبرازيلي فرانسيسكو توريس وذلك بسبب عدم اقتناع 

املدرب بونياك مبا قدماه الفترة املاضية.

صالح اجلنفاوي مستقبال داسيلڤا

النجمة استعاد علي حمام
بيروت ـ ناجي شربل

٨لـ ٨لـ 5٨ العبه  اســتعاد النجمة وصيــف الدوري العام اللبنانــي ا
الظهير علي حمام من زوب اهان االيراني، ليعزز به صفوفه ملرحلة 
االياب التي تنطلق في ٨ اجلاري. كما ضم النجمة األرميني ارتور 
الذي يلعب في مركز خط الوسط، ليحل بديال للسوري عبد الرزاق 
احلسني الذي فسخ عقده مع الفريق بالتراضي. اال ان استعادة حمام 
اعتبرت اقوى الصفقات احمللية التي عقدت في استراحة الدوري، 
لينضم الالعب الى قوة ضاربة قوامها الكابنت حسن معتوق ونادر 

مطر واملصري محمود فتح اهلل والنيجيري كبيرو موسى.
ويسعى النجمة الى مواصلة صحوته التي حققها حتت قيادة 
مدربه املؤقت السابق االرميني ارمني صاناميان، مع تولي االملاني 
ثيو بوكير االشــراف على النبيذي خلفا للمدرب املســتقيل جمال 

احلاج، الذي عني مديرا للكرة في النادي.
وقد عاد حمام من فريقه الســابق زوب اهان االيراني بعد دفع 
75لغة 75لغة 75 ألف دوالر. ولم يحصل الالعب على  قيمة البند اجلزائي البا
مقدم عقد لتحسســه ظروف ناديه املادية. وســينال راتبا شهريا 
مرتفعا، على ان يحصل على بدل انتقاله قبل املوســم املقبل. وهو 
وقع عقدا مدته 4 ســنوات ونصف السنة. كذلك ضم النجمة العبا 

لبنانيا يحمل اجلنسية االملانية.

بحسب استفتاء االتحاد العربي للصحافة الرياضية

صالح أفضل العب عربي لعام 2017
أعلــن االحتاد العربي 
للصحافة الرياضية امس 
عــن نتائــج االســتفتاء 
الثالــث الختيــار أفضل 
العب عربي لكــرة القدم 
لعــام ٢٠١7، والذي قامت 
بتنفيذه جلنة االستفتاء 
املكونة برئاسة الزميل بدر 
الدين اإلدريسي وعضوية 
الزمالء: عبــداهلل املري ـ 
نائب رئيس االحتاد، محمد 
الشيخ، وزهير الورميي.

١٠٠نحو ١٠٠نحو ١٠٠ إعالمي  نحو وتوج نحو وتوج 
رياضي من مجموع الدول 
العربية جنم منتخب مصر 
ونادي ليڤربول االجنليزي 
العربية جنم منتخب مصر 
ونادي ليڤربول االجنليزي 
العربية جنم منتخب مصر 

محمد صالح بجائزة أفضل 
العب كرة قدم عربي لسنة 
٢٠١7، وجاء ذلك من خالل 
الذي  االستفتاء األضخم 
دعــا إليه االحتاد العربي 

للصحافة الرياضية.
وعــرف مشــاركة ما 
ينيــف عن مائــة إعالمي 
من كل اللجان واجلمعيات 
والروابط املنخرطة داخل 

االحتاد.
الــالــالح فــي  ــوتقــدم صــوتقــدم ص
النســخة الثالثة جلائزة 
أفضــل العــب كــرة قدم 
نيــنيــني النجم النجمــعربــي، علــى  ــعربــي، علــى 

وفيمــا يلــي الترتيب 
النهائي للنجــوم العرب 
العشــرة الذيــن دخلــوا 
الفــوز بجائــزة  ســباق 
أفضل العب كرة قدم عربي 

للسنة:
١ـ  محمد صالح )مصر 

ـ ليڤربول(: 5٨٢ نقطة.
٢ـ  عمر خربني )سورية 
٨الســعودي(: ٨الســعودي(: ١9٨ الســعودي(: ـ الهالل الســعودي(: ـ الهالل 

نقطة.
الســومة  عمــر  ـ   3
األهلــي  ـ  )ســورية 

السوريني عمر خربني جنم 
نــادي الهالل الســعودي 
وعمر السومة جنم نادي 
األهلي السعودي، اللذين 
الحــالحــال علــى التوالــي في 
املركزين الثاني والثالث.
االحتــاد  وســيعلن 
للصحافــة  العربــي 
الرياضية الحقا عن موعد 
ومــكان تســليم جائــزة 
أفضل العب كرة قدم عربي 
7لسنة 7لسنة ٢٠١7 للمتوج محمد 

صالح.

السعودي(: ١44 نقطة.
4 ـ يوســف ملساكني 
)تونسـ  الدحيل القطري(: 

94 نقطة.
ـ كــرمي األحمــدي   5
فاينــورد  ـ  )املغــرب 

الهولندي(: 54 نقطة.
6 ـ أشــرف بنشــرقي 
الــوداد  ـ  )املغــرب 

البيضاوي(: 5٠ نقطة.
العابــد  نــواف  ـ   7
الــالــالل  اله ـ  الهــ)الســعودية  ـ  ــ)الســعودية 

السعودي(: 4٢ نقطة.
ابراهيمي  ـ ياســني ـ ياســني  ني  ٨
بورتــو  ـ  )اجلزائــر 

البرتغالي(: 4٠ نقطة.
9 ـ عمــر عبدالرحمن 
نيــنيــني الع ـ  العــ)اإلمــارات  ـ  ــ)اإلمــارات 

اإلماراتي(: ٢٨ نقطة.
١٠ ـ مهند عبدالرحيم 
كــرار )العــراق ـ الظفرة 

اإلماراتي(: ١٨ نقطة.

سجل المتوجين بجائزة 
األفضل

٭ ٢٠١5: املغربــي املهدي 
بنعطية.

6٭ 6٭ ٢٠١6: اجلزائري رياض 
محرز.

٭ ٢٠١7: املصــري محمد 
صالح.

جنم مصر وليڤربول محمد صالح




