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استقبال مميز لوفد »الطموح«

سباعية للزمالك في شباك ديكيداها
وميتشو ينفي التعاقد مع األبيض

حظــي وفــد نــادي الطموح 
الرياضــي لإلعاقــات الذهنيــة 
باستقبال كبير عقب عودته من 
املكسيك بعد مشاركته الناجحة 
فــي بطولــة األلعــاب الدولية 
األولى »الداون ســيندروم« في 
ألعاب القوى والسباحة، ونــال 
خاللهــا البطـــل فهــد احلساوي 
امليدالية الفضية في منافسات 

رمي اجللــة.
وقال املدير التنفيذي للنادي 

جاســم اليعقــوب ان حصــول 
احلساوي على امليدالية الفضية 
يعد إجنازا مميزا للكويت، وهذه 
أول بطولة خارجية نشارك فيها، 
ومتكنا خاللها من رفع علم البالد 
عاليا وسط الدول املشاركة من 

مختلف أنحاء العالم. 
وأشاد اليعقوب بجهود جميع 
الالعبني، متمنيــا أن يحافظوا 
على تألقهـــم وذلك ملواصلــــة 
امليداليــات فــي كل  حصــــــد 

املشاركات املقبلة.
من جهتها، أكدت نائب رئيس 
النــادي هدى اخلالــدي ان رفع 
علم الكويت فــي هذه البطولة 
العامليــة مصدر فخر بالنســبة 
لنا، مشيرة إلى ان املشاركة في 
هذه البطولة العاملية التي تقام 
للمــرة األولى في فئــة »الداون 
ســيندروم« كانت ناجحة، وما 
حتقق يجعلنا نتفاءل بتحقيق 

املزيد في املستقبل.

القاهرة - سامي عبدالفتاح

بــكل ســهولة وأريحيــة، 
وبقيادة املدرب املؤقت طارق 
يحيى، افتتــح فريق الزمالك 
مشــواره فــي دوري أبطــال 
أفريقيــا بفــوز ســاحق على 
مضيفــه ديكيداها الصومالي 
بنتيجة 7-٠، في جولة الذهاب 
التمهيــدي للبطولة  بالــدور 
العــرب  بــرج  علــى ملعــب 
باإلسكندرية، ليعبر الى الدور 
الـ 3٢ حتى قبل مباراة اإلياب 
التي ستقام اجلمعة القادمة، 
وان لــم يتحــدد امللعب حتى 
اآلن، ألن األهلي ســيلعب في 
اليوم نفســه مع »اطلع بره« 
بطل جنوب السودان في برج 
العرب.. ورمبا يتم التأجيل ٢4 

ساعة ليقام على امللعب نفسه.
الزمالــك  أهــداف  ســجل 
املغربــي أشــرف بن شــرقي 
»هدفني« ومولي مدافع ديكيداها 
فــي مرمــاه وعمــر الســعيد 
ومحمود حمدي الونش وكرمي 
بامبو ومصطفى محمد. جاءت 
املباراة سهلة للفريق األبيض، 
واطمأن طارق يحيى وجمهور 
الزمالك على بعض الصفقات 

اجلديــدة التي شــاركت على 
رأســها احلارس محمد عواد 
واملغربي أشــرف بن شــرقي 
ومحمــد عبد الشــافي وكرمي 
بامبــو بجانــب العائدين من 
اإلعــارة محمود عبــد الرازق 
شــيكاباال ومصطفــى محمد. 
وهذه املرة الثانية في تاريخ 
األبيض التي يفوز بها بسباعية 
في البطــوالت القارية، حيث 

ســبق للزمالــك الفــوز فــي 
ذهاب الــدور التمهيدي األول 
مــن بطولــة دوري األبطــال 
٢٠١3 علــى حســاب الغزالــة 
التشــادي بنتيجة 7-٠. إلى 
ذلك، نفــى الصربي ميلوتني 
سريدويفيتش »ميتشو«، املدير 
الفني السابق لنادي أورالندو 
بايرتس اجلنوب أفريقي، ما 
تردد عن توليه تدريب نادي 
الزمالك خالل الفترة املقبلة. 
وقال في تصريحات لصحيفة 
»التاميز« اجلنوب أفريقية: ما 
تردد عن تعييني مديرا فنيا 
لنادي الزمالك ليس له أساس 
من الصحة، نعم كانت هناك 
مفاوضــات لكنني لم أمنحهم 
موافقتي علــى العرض حتى 

اآلن.

)قاسم باشا( جانب من استقبال وفد نادي الطموح 

»تشافي«: مونديال األندية رهاني احلقيقي مع السد
الدوحة- فريد عبدالباقي

أكد املدرب اإلســباني لنادي الســد القطري 
تشافي هيرنانديز أن مشاركة ناديه في بطولة 
كأس العالم لألندية ٢٠١٩ التي تقام للمرة األولى 
في العاصمة القطرية الدوحة خالل الفترة من 
١١ إلى ٢١ ديسمبر املقبل، هو رهانه احلقيقي مع 
السد في أولى خطواته التدريبية عقب اعتزاله 

نهاية املوسم املنصرم.
وأضاف تشــافي أنها فرصــة رائعة لنادي 
السد بخوض منافسات مونديال األندية للمرة 
الثانيــة في تاريخه بعد مشــاركته األولى عام 
٢٠١١، مضيفا أن هناك 3 العبني فقط شاركوا في 
مونديال ٢٠١١ ولعبوا أمام برشلونة واآلن »حان 
الوقت ملشــاركة بقية الالعبني ونحن جاهزون 

لذلك ونتدرب يوميا من أجل هذا املونديال«.
وكان االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( منح 
قطر شرف اســتضافة نســختي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ 
مبشاركة سبعة أندية، متهيدا الستضافتها أول 

مونديال في الشرق األوسط عام ٢٠٢٢.
هــذا، وأعرب احملترف الكوري اجلنوبي كو 
جا تشول عن سعادته باالنضمام إلى صفوف 
نادي الغرافة خــالل فترة االنتقاالت الصيفية 

اجلارية.
وقال تشــول، ان عقــده مع نــادي الغرافة 
ملــدة موســمني، متمنيــا أن يحالفــه التوفيق 
خالل مسيرته االحترافية اجلديدة في املالعب 
اخلليجية، بعد أن قضى ٩ سنوات في الدوري 

األملاني »البوندسليغا«.

فضيتان للكويت 
في »غرب آسيا أللعاب القوى«

13 العبًا يلتحقون
بأكادميية نادال للتنس

واصل منتخبنا الوطني تألقه في اليوم الثاني من بطولة 
غرب آسيا الثالثة للناشئني في ألعاب القوى التي تقام في 

بيروت حاصدا ميداليتني فضيتني.
وقال رئيس الوفد عبدالعزيز منوه إن الكويت زادت غلتها 
مــن امليداليات إلى ذهبية و3 فضيــات بعد إحراز فضيتني 
فــي اليوم الثاني للبطولة. وجاءت األولى عن طريق العب 
الوثب الطويل حســن اجلدي الذي ســجل رقما شــخصيا 
ومســافة 6.56 أمتــار في حني حقق الفضيــة الثانية العب 
مسابقة العشاري هادي أنور بتسجيله 53١3 نقطة، مشيدا 
بالروح العالية لالعبني وحماسهم العتالء منصات التتويج.

وكانت الكويت حصدت ميدالية ذهبية وأخرى فضية في 
انطالق البطولة، حقق األولى البطل الصاعد بدر سويد في 
سباق ٨٠٠ متر برقم شخصي جديد قدره دقيقة و53 ثانية 
و6٩ جزءا من الثانية، وجاءت الثانية في مسابقة دفع اجللة 
عن طريق الالعب صالح الصدر الذي ســجل رقما شخصيا 

جديدا بلغ ١7 مترا و44 سنتيمترا.

يغادر اليوم ١3 العبا من مختلف املراحل السنية للتنس 
إلى إسبانيا ملدة أسبوعني خلوض جتربة لرفع املستوى 
الفنــي وتطوير املواهــب وزيادة اخلبرات فــي أكادميية 
النجم العاملي اإلسباني رافائيل نادال للتنس، والتي تعد 
مــن أفضل األكادمييات في العالــم للعبة، ويترأس الوفد 
صالــح الصرعاوي وعبداهلل مقــدس مدربا، وذلك ضمن 
جهــود مجلس إدارة احتاد التنــس لالرتقاء باللعبة وفق 

خارطة طريق واضحة املعالم.
وقد اجتمع رئيس مجلس إدارة احتاد التنس الشــيخ 
أحمد اجلابر مع أعضاء املجلس والالعبني قبل مغادرتهم 
إلى إسبانيا مؤكدا ضرورة االستفادة القصوى خالل فترة 
التواجــد داخل األكادميية حيث يعــد ذلك مبنزلة فرصة 
حقيقية الكتســاب مهارات جديدة واحتكاك قوى في ظل 
مــا تتمتع به األكادميية من ســمعة طيبة وما متتلكه من 
إمكانيات سيكون لها بالغ األثر في االرتقاء مبستوى الالعبني.
وطالب اجلابر الالعبني بالظهور بالشكل املشرف الذي 
يليق باســم الكويت وااللتزام التــام بتعليمات اجلهازين 
الفنــي واإلداري، واعدا مبزيد من التنســيق مع أكادميية 
نادال لتكرار التجربة خالل املرحلة املقبلة من أجل العودة 
باللعبة في الكويت سريعا إلى منصات التتويج وتسجيل 

أفضل اإلجنازات تسجل باسم الكويت.

العب الوثب الطويل حسن اجلدي فاز بامليدالية الفضية
الشيخ أحمد اجلابر مع وفد الالعبني قبل مغادرتهم إلى إسبانيا

حفل تدشني الدوري 
السعودي للمحترفني اليوم

الرياض - خالد املصيبيح

يقــام اليوم حفل تدشــني 
الدوري السعودي للمحترفني 
في جدة بالصالة املغطاة في 
مدينة امللك عبداهلل الرياضية، 
وســيعلن خــالل احلفــل كل 
التفاصيل املتعلقة بالنسخة 

اجلديــدة من الدوري الســعودي للمحترفني الذي بدأ بنظامه 
اجلديد في موسم ٢٠٠٩ وسيتم التعرف على التجهيزات التي 
متت تهيئتها في املنشآت الرياضية سواء داخل املالعب أو من 
خالل الشاشات للجماهير املتابعة. ويدخل املوسم اجلديد بـ ١6 
رئيســا منتخبا تتم للمرة األولى في تاريخ الكرة السعودية، 
كما مت إقرار أكثر من مليار ريال ونصف املليار ألندية الدوري 

السعودي للمحترفني وفقا لدعم إستراتيجية األندية.
وكانت جلنة االحتراف وأوضاع الالعبني قد كشــفت أبرز 
مالمح الدوري الســعودي القادم عبر عــدد الالعبني احملليني 
واألجانب املشــاركني في النســخة اجلديدة، حيث مت تسجيل 
3٢٩ العبا محليا و١٠٠ العب أجنبي وان كانت الفرصة التزال 
متاحة حتى نهاية الشهر اجلاري، كما طلبت األندية 6٢ شهادة 
انتقال دولية، فيما مت إرســال 76 شهادة، ومتت مخالصة ١٢7 
العبا لديهم حقوق لدى عدد من األندية الســعودية فيما متت 
تســوية مخالصات لـ ١7 العبا محليا. ويشهد الدوري اجلديد 
منافسة شرسة أعلنت مبكرا عبر استعدادات الفرق من خالل 
معســكرات خارجية أقامتها جميع الفــرق الـ ١6، فيما تعتبر 
الفــرق الـــ 4: النصر حامل اللقب والهــالل الوصيف واألهلي 
الرابع واالحتاد العاشر هي األكثر استعدادا بحكم مشاركتها في 
منافسة األندية اآلسيوية أبطال الدوري في نسختها احلالية، 
ويشهد هذا املوسم انضمام فريقني للمرة األولى في تاريخهما 
للــدوري الســعودي، وهمــا فريقا ضمك من خميس مشــيط 

والعدالة من االحساء.

»يد« الشباب والناشئني 
يفوزان ببطولة سيلي كب

مواجهات أوروبية لـ »الطاولة«

»اختبار كروي« ملجلس 
التحكيم الرياضي اللبناني

يعقوب العوضي

فاز منتخبنا الوطني للشــباب لكرة اليد بلقب البطولة 
الودية الدولية »سيلي كب«املقامة في هنغاريا، والتي تأتي 
ضمن اســتعدادات املنتخب لالســتحقاقات املقبلة. كما فاز 
منتخبنا الوطني للناشئني بلقب البطولة نفسها لفئة حتت 

١5 سنة.
 وكانت استعدادات املنتخبني قد انطلقت مبكرا في مرحلة 
اولــى محلية ثم توجها الى هنغاريا لالنخراط في البطولة 

الدولية سيلي كب.
في الســياق ذاتــه، أثنى عضو احتاد كــرة اليد عبداهلل 
الذياب على اجلهود املبذولــة من األجهزة الفنية واإلدارية 
للمنتخبات الوطنية، ووجه ثناءه وشكره الى مجلس إدارة 
االحتاد، مؤكدا أن القادم أجمل واألزرق قوي بسواعد أبنائه.

وصــل منتخبنا الوطني لكــرة الطاولة إلى العاصمة 
الهنغارية بودابست ليبدأ معسكرا تدريبيا ميتد أسبوعني 
برئاسة نائب رئيس مجلس اإلدارة خالد اخلضري وبوفد 
يضم ٢٠ العبا من أربع مراحل سنية مختلفة و5 إداريني 
وذلـــك حتضيــرا لالستحقاقـــات القاريـــة والعربيـــة 
املقبلــة، ويلتقــي خالله عددا مــن املنتخبــات واألندية 

األوروبية.
وأشاد اخلضري بالهيئة العامة للرياضة برئاسة د.حمود 
فليطــح ونائبــه د.صقر املال على دعمهــا الكبير جلميع 
الرياضيني، مؤكدا أن هذا الدعم من شأنه أن يحقق رؤية 
االحتاد بتطوير القدرات الفنية والبدنية لالعبي األزرق 

لتحقيق أفضل النتائج في املشاركات الدولية املقبلة.
من جهته، أشاد املدير الفني ملنتخبنا الوطني صبري 
جمعان بتوجه رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة نحو االحتكاك 
مع أفضل مدارس كرة الطاولة في العالم، لضمان حتقيق 
الفائــدة املرجوة من املعســكرات اخلارجية، مضيفا انه 
ستقام تدريبات املنتخب على فترتني صباحية ومسائية 
لتطوير مهارات الالعبني الفنية وزيادة خبراتهم التراكمية، 
باإلضافة إلى إقامة أكثر من مباراة ودية ومتارين مشتركة 
مع املنتخبات املتعددة املتواجدة في بودابســت في هذه 

الفترة. 
وذكر جمعان أنه ســيكون هناك تعاون مشــترك مع 
املدرسة الهنغارية املتخصصة في تعليم وتطوير البراعم 

بكرة الطاولة خالل املعسكر.

بيروت - ناجي شربل

ينظر مجلس التحكيم الرياضي الذي شكلته اللجنة األوملبية 
اللبنانية، في أول قضية ترفع اليه من قبل احتاد رياضي، وهي 
قضية العب االنصار املدافع معتز باهلل اجلنيدي، والتي احالها 
اليــه االحتاد اللبناني لكــرة القدم بعد نزاع بني ناديي النجمة 
واالنصار. ويضم املجلس قضاة ومحامني، غالبيتهم مارســوا 

الرياضة سابقا في ألعابا عدة.
وكان احتــاد الكــرة اللبنانــي ثبت بداية حــق االنصار في 
االحتفاظ بالعبه الذي ضمه النجمة بعقد انتقال حر. وانطلق 
»الزعيم االخضر« من بند جزائي في عقده مع اجلنيدي، يتيح 
لــه نيل مبلغ ١٠٠ ألف دوالر في حال قرار الالعب االنتقال الى 

ناد لبناني آخر بعد نهاية عقده مع االنصار مباشرة.
إال أن وجود فوارق بني تدوين الرقم في العقد باألحرف، حيث 
يظهــر رقم املائة ألــف دوالر، وبالكتابة حيث اقتصر التدوين 
على ألف دوالر، أوجد ثغرة قانونية لتحرير الالعب، بحســب 
مؤيديــن لنادي النجمة من عقده، مقابل ألف دوالر فقط، األمر 

الذي لم يعتبره منطقيا احتاد الكرة اللبناني.
إال أن النجمة استأنف قرار االحتاد مطالبا بالتحكيم، ومبديا 
استعداده الوصول الى محكمة التحكيم الرياضية الدولية »كاس« 
في لوزان بسويســرا، وسلك غاية الطرق القانونية اللبنانية، 
وبدايتها اللجوء الى التحكيم اللبناني. وتبدو القضية بالنسبة 
الى النجمة اكثر من مجرد الفوز بخدمات العب مميز يحتاجه 
النبيذي في اخلط اخللفي، وتتعداها الى تسجيل »نصر اداري« 
علــى الغرمي التقليدي الذي عزز صفوفــه بالعبني عدة بينهم 
افضل العب في لبنان في املوســمني املاضيني حســن معتوق، 
املنتقل اليه من النجمة. في املقابل، يترقب الوســط الرياضي 
اللبناني تعاطي مجلس التحكيم الرياضي مع باكورة القضايا 

الشائكة التي ترفع اليه، ولكل من األطراف حساباته.

منتخب شباب اليد

استعدادات منتخب الطاولة لالستحقاقات املقبلة

معتز باهلل اجلنيدي مثار أزمة بني ناديي النجمة واألنصار

ملشاهدة الڤيديو

ناشئو مصر لنهائي »يد« العالم
تأهــل املنتخب املصري إلى نهائي كأس العالم لكرة اليد 
للناشئني واملقامة في مقدونيا بعد فوزه في الدور قبل النهائي 
على نظيره البرتغالي بنتيجة 41-36 أمس، وحجز أشــبال 
الفراعنة مقعدهم في نهائي البطولة للمرة األولى في التاريخ.


