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«حصاد املالعب» اإلذاعي 
يختار الظفيري أفضل العب باملوسم

اختار برنامج «حصاد 
املالعب» من إذاعة الكويت 
الذي يعده  العام  البرنامج 
ابراهيم الفيلكاوي ويقدمه 
جابر نصار ومحلل املباريات 
د.حامــد الشــيباني ومن 
إخراج جابر اجلاسر جنوم 
املوسم الرياضي والذي جاء 

على النحو التالي: 
٭ أفضــل العــب: أحمد 

الظفيري.
٭ أفضل العــب أجنبي: 

الهادي السويسي.
٭ أفضل ناشــئني: بندر 
السالمة، فواز عايض وعيد 

الرشيدي.
٭ أفضل مباراة: العربي والقادسية بالدور األول.

٭ أفضل هدف في املوسم: هدف هاشم عدنان 
العب اليرموك في مرمي العربي.

٭ أفضل تشكيلة برزت وتألقت: في حراسة 
املرمى، سليمان عبدالغفور، وفي خط الدفاع 

مساعد ندا وحسني حاكم ومحمد صقر وفهد 
الهاجري، وفي خط الوســط أحمد الظفيري 
الفنيني وسلطان  الشمالي ومبارك  وعبداهللا 
العنزي وفي خط الهجوم بدر املطوع ويوسف 

ناصر.

جابر نصار ود.حامد الشيباني خالل حتليل املباريات باإلذاعة

الهدبة متحدثًا رسميًا 
للهيئة العامة للرياضة

كلــف مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح 
نائب املدير العام لقطاع الرياضة للجميع مشــعل الهدبة 
للقيام بدور املتحدث الرســمي باسم الهيئة لدى وسائل 
اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة خالل الفترة املقبلة، 
وذلك من باب حرص الهيئة على التعاون مع وسائل اإلعالم 

مشعل الهدبةوإبراز دور الهيئة وأنشطتها.

األهلي لعبور «احلدود».. 
وبيراميدز يقدم صبحي اليوم

القاهرة - سامي عبدالفتاح

علق املدير الفنــي ملنتخب مصر لكرة اليد 
اإلسباني روبرتو جارسيا، على اختياره اللعب 
في املجموعة السابعة ضمن بطولة كأس العالم 
التي تستضيفها مصر في الفترة بني ١٣ إلى ٣١ 
يناير املقبل والتي تضم منتخبات الســويد - 
التشيك - ممثل أميركا اجلنوبية (األقرب تشيلي)، 
بأنه أختــار أن يلعب في املجموعة التي ميتلك 
معلومات كبيرة عن فرقها، وأيضا عن املنتخبات 
املتوقع مواجهتها في الدور الثاني من البطولة.

وخــالل حفل أســطوري تقدمــه رئيس 
الوزراء املصري د.مصطفى مدبولي والعديد 
من الشخصيات الرياضية العاملية، أقيمت مساء 
امس األول قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد 
٢٠٢١ في منطقة الصوت والضوء باألهرامات 
بحضور ممثلي املنتخبات املشــاركة في أول 
نسخة تشهد تواجد ٣٢ منتخبا، حيث مت تقسيم 
املنتخبات املشاركة باملونديال إلى ٨ مجموعات، 
تخوض ٣ جوالت في مرحلة املجموعات، على 
أن يتم اســتبعاد أصحــاب املركز األخير في 
كل مجموعة، والذين سيلعبون بنظام خروج 
املغلوب لتحديــد املراكز بني ٢٥ إلى ٣٢، علما 
ان البطولة ستقام على ٤ مالعب وهي الصالة 
املغطاة بســتاد القاهرة و٣ صاالت جديدة في 
كل من املدينة الرياضيــة بالعاصمة اإلدارية 
اليد مبدينة  اجلديدة، واالحتاد املصري لكرة 

٦ أكتوبر وبرج العرب.
وفي الدور الثاني سيتم تقسيم املنتخبات الـ 
٢٤ املتأهلة، إلى ٤ مجموعات تضم كل مجموعة ٦ 
منتخبات، حيث سيصعد أول وثاني كل مجموعة 
إلــى دور الثمانية الذي ســيقام بنظام خروج 

املغلوب وصوال إلى نهائي البطولة.
وأعلن رئيس االحتاد الدولي لكرة اليد د.حسن 
مصطفى إن رئيس اللجنة األوملبية الدولية توماس 

باخ سيحضر افتتاح البطولة.
وقد أسفرت القرعة عن املجموعات التالية:

املجموعة األولى: أملانيا - املجر - أوروغواي ٭ 
- الرأس األخضر.

املجموعة الثانية: إسبانيا - تونس - البرازيل ٭ 
- پولندا.

املجموعة الثالثــة: كرواتيا - قطر - اليابان ٭ 
- أجنوال.

املجموعة الرابعــة: الدمنارك - األرجنتني - ٭ 
البحرين - الكونغو الدميوقراطية.

املجموعة اخلامسة: النرويج - النمسا - فرنسا ٭ 
- ممثل أميركا الشمالية.

املجموعة السادســة: البرتغال - اجلزائر - ٭ 
آيسلندا - املغرب.

املجموعة السابعة: السويد - مصر - التشيك ٭ 
- ممثل أميركا اجلنوبية.

املجموعة الثامنة: سلوڤينيا - بيال روسيا - ٭ 
كوريا اجلنوبية – روسيا.

الى ذلك، يعود األهلي إلى ســباق الدوري 
مبواجهة صعبة مع حرس احلدود باإلسكندرية، 
وذلك في التاسعة والنصف مساء بتوقيت الكويت، 
وتسبق هذه املواجهة ثالثة لقاءات أخرى، تبدأ 
باستضافة االحتاد الســكندري نظيره مصر 
املقاصة، واإلسماعيلي اجلريح مع نادي مصر، 

ووادي دجلة مع املقاولون العرب.
وفى انطالق اجلولة ٢٥ أفلت ســموحة من 
هزمية محققة أمام أسوان وتعادل معه ٣-٣ في 
مبــاراة مثيرة، حيث تقمص محمد عبد املجيد 
دور البطولة في أسوان بتسجيله األهداف الثالثة 
(هاتريك) في الدقائق ١٠ و٤٥ و٨٥، فيما سجل 
ديريك نسيبامبي وصالح محسن الهدفني األول 

والثاني لسموحة في
الدقيقتني ١٥ و٣٦ ثم خطف ناصر ماهر هدف 
التعادل القاتل من ضربة جزاء في الدقيقة السادسة 
من الوقت بدل الضائع للمبــاراة، وبذلك رفع 
سموحة رصيده إلى ٣٢ نقطة في املركز السادس 
مقابل ٢٥ نقطة ألسوان في املركز اخلامس عشر. 
في غضون ذلك، ســيعلن بيراميدز، اليوم عن 
عقد مؤمترا صحافيا لإلعالن عن إمتام صفقة 
ضم العب األهلي السابق رمضان صبحي من 
الالعب  نادي هدرسفيلد اإلجنليزي، بحضور 
وممدوح عيد املدير التنفيذي لبيراميدز، وعمرو 

بسيوني مدير التعاقدات.

حفل أسطوري لقرعة مونديال اليد املقام بالقاهرة يناير املقبل

هل يتولى حبيبيان حقيبة الرياضة اللبنانية؟
اللبناني لكرة القدم في مؤمتر «الفيفا» 
االنتخابــي الصاخب فــي العاصمة 
الكورية اجلنوبية سيئول، والذي سبق 
افتتاح املونديال األول الذي استضافته 
القارة اآلسيوية. وفيه فاز السويسري 
جوزيف بالتر بوالية ثانية على حساب 

الكاميروني عيسى حياتو.
ويأتي طرح االسم من باب اإلبقاء 
على توزيع احلقائــب الوزارية على 
الكتل النيابية أسوة مبا اعتمد سابقا في 
حكومة الرئيس حسان دياب، اذ اسندت 
حقيبة الشباب والرياضة الى فارتينيه 

أوهانيان ممثلة حلزب الطاشناق.
وسبق ملمثل آخر للحزب ان تولى 
الــوزارة بعد هوفنانيــان، هو أالن 
طابوريان، لتكون حصة الطاشــناق 
من الوزارة التــي ابصرت النور في 

األلفية اجلديدة ٤ مرات.
وقد سمع حبيبيان بطرح اسمه في 
بيروت، ولم يتحدث معه أحد بشكل 
مباشر، لكنه ميلك سيرة ذاتية أكثر من 
جيدة تخوله خدمة احلركة الرياضية 
اللبنانية، وهو أحد أبرز الوجوه التي 
يستطيع تقدميها حزب الطاشناق حاليا 
لوزارة تعنى بقطاع الشباب اللبناني.

في باريس، ويشــير لـ«األنباء» الى 
اعتزاله التحكيم في ٢٠١٩ للتفرغ أكثر 

لتمثيل موكلني.
كان حبيبيان أحد ممثلي االحتاد 

الشيخ منصور بن زايد للخيول العربية.
ويركز حبيبيان حاليا على التحكيم 
التجــاري كونه عضــوا في محكمة 
التحكيم التابعة لغرفة التجارة العاملية 

بيروت - ناجي شربل

جيرار حبيبيان، اســم خرج الى 
االعالم كمرشح عن حزب الطاشناق، 
لتمثيله في احلكومة اللبنانية العتيدة 
في حقيبة وزارة الشباب والرياضة، 
التي لطاملا اســندت الى احلزب منذ 
تأسيسها وتولي الوزير الدكتور سيبوه 
هوفنانيان اياها في حكومتني تواليا.

احملامي الدولــي حبيبيان مواليد 
بيروت في ١٤ يناير ١٩٧٤، ومقيم في 
دبي منذ العام ٢٠٠٣، وهو يشغل حاليا 
منصب مدير الشؤون القانونية وأمني 
سر مجلس االدارة في بنك االستثمار 

اإلماراتي. 
وينطلق عضو االحتاد اللبناني لكرة 
القدم بني ٢٠٠١ و٢٠٠٥ من خبرة كبيرة 
في عالم املصارف والشؤون القانونية 
الرياضية، اذ تولى املراجعة في قضايا 
رياضية أمام محكمة التحكيم الرياضية 
«كاس»، الــى صياغة قانون التحكيم 
الرياضي في االمارات العربية املتحدة 
واملساهمة في افتتاح مركز التحكيم 
الرياضي في أبو ظبي، فضال عن توليه 
القانوني ملهرجان  منصب املستشار 

جيرار حبيبيان مع مارادونا حني كان مدرباً للوصل اإلماراتي

«اآلسيوي» يرفض تأجيل «دوري األبطال»
آمنة لكل الوفود املشاركة.

وقررت اللجنة املنظمة للبطولة 
اســتكمال املباريــات الباقيــة بدون 
حضــور اجلماهيــر فــي كل األدوار 
املتبقيــة، حيــث كان هنــاك مقترح 
بأن يتم السماح للجماهير بحضور 
املباريــات وبأعداد ال تزيد على ٣٠٪ 
من سعة املالعب التي ستقام عليها 
املباريات لكن في النهاية مت االتفاق 
واتخاذ القرار الســابق بأن يتم منع 

حضور اجلماهير.
الدوري القطري

إلى ذلك، يبحث السد عن تعزيز 
صدارتــه لبطولة دوري جنوم قطر 
QBN لكرة القدم، وذلك عند مواجهة 
الســيلية في الـــ ٦:١٥ مســاء اليوم 
بتوقيت الكويت على ســتاد املدينة 
التعليمية في افتتاح مباريات اجلولة 

الثانية من الدوري القطري.
وفي نفس التوقيت يبحث فريقا 
اخلريطيــات (الصاعــد حديثــا من 
الدرجة الثانيــة) وقطر عن حتقيق 
أول انتصــار لهما في الدوري وذلك 
عندما يلتقيان وجها لوجه على ستاد 
ثاني بن جاسم بنادي الغرافة مساء 
اليوم، والذي سيحتضن لقاء القمة 
يجمع بني الريان والغرافة في ٨:٣٠ 
مســاء.. وتختتم في الغــد مباريات 
اجلولة بإقامة ثالث مباريات، حيث 
يلتقي الوكرة مع الدحيل، وأم صالل 

مع اخلور، واألهلي مع العربي.

منع الزيارات في الفنادق التي تقيم 
فيها البعثات املشاركة في البطولة، 
ولن يتم السماح ألي شخص ليس له 
صفة بالتواجد في هذه الفنادق ألي 
سبب من األســباب، وعملية دخول 
وخــروج الفــرق من وإلــى الفنادق 
ستكون فقط من أجل أداء التدريبات 
واملباريات مع توفير كل االحتياجات 
لهم داخــل الفنادق مبا يضمن إقامة 

اآلسيوي أنه ستكون هناك إجراءات 
صارمــة ســيتم تطبيقها مــع عودة 
البطولة وإقامة املنافســات من أجل 
ســالمة اجلميــع من خــالل تطبيق 

البروتوكول الطبي الصارم أيضا.
تأمني الفنادق ومنع اجلماهير

ومــن بني إجــراءات البروتوكول 
الطبي التي سيتم تطبيقها في البطولة 

الدوحة - فريد عبدالباقي

رفــض االحتــاد اآلســيوي لكرة 
القــدم طلبات من بعــض االحتادات 
اخلليجية بتأجيل استكمال منافسات 
دوري أبطال آســيا لكرة القدم ٢٠٢٠ 
التي ســتقام في الدوحة اعتبارا من 
١٤ سبتمبر اجلاري، حيث أصر االحتاد 
على إقامتها في موعدها حرصا منه 
على االنتهاء من اســتكمال مباريات 
البطولــة التــي مت تأجيلها على إثر 
جائحة «كوفيد- ١٩»، حيث يبدأ بعدها 
االستعداد النطالقة النسخة اجلديدة 

من املنافسات.
وكانت بعــض االحتادات تقدمت 
خالل األيــام املاضية بطلب لتأجيل 
مباريات املرحلة األولى من التصفيات 
بعد تزايــد أعــداد املصابني ببعض 
الدول خالل الفترة األخيرة، وقوبل 
األمر برفض تام من االحتاد اآلسيوي 
الذي أكد إصراره على إقامة املباريات 
في موعدها احملدد منتصف الشــهر 

اجلاري.
وأكد االحتاد اآلســيوي في وقت 
سابق التزامه باســتكمال مسابقات 
األندية لعــام ٢٠٢٠، بنظام التجمع، 
حيــث تقــام جميــع مباريــات دور 
املجموعــات لــدوري أبطــال آســيا 
وكأس االحتاد اآلسيوي حسب النظام 
األصلي، في حني تقام مباريات األدوار 

اإلقصائية من جولة واحدة.
هــذا، وأعلــن مســؤولو االحتاد 

انطالق اجلولة الثانية من دوري قطر اليوم

السد يبحث تعزيز صدارته للدوري القطري بنقاط السيلية

«طائرة» الساحل جتدد لالعبي اخلبرة
يعقوب العوضي

جددت إدارة الفريق األول للكرة الطائرة بنادي 
الساحل عقود العبيها الذين بلغت أعمارهم ٣٠ 
عاما ودخلوا ضمن قانون الالعب احلر وهم: بدر 
ابل وعبداهللا العنزي وعبدالوهاب طالب وحمد 
العيدان وضاري بســام. وقال مدرب الساحل 
الوطني خالد الشــمري إن هذه اخلطوة جاءت 
خللق توليفة من العبي اخلبرة والالعبني الشباب 
وإعدادهم مبا يتناسب وطموحات مجلس إدارة 

النادي واجلهازين اإلداري والفني.
وأضاف: باشرنا التدريبات منذ بداية أغسطس 
املاضي وحققنا األهــداف املطلوبة من اإلعداد 
البدنــي حتى اآلن خاصة بعد توقف النشــاط 
الرياضي منذ ٦ أشــهر بسبب جائحة كورونا، 

ونتطلع ملزيد من التقدم اإليجابي قبل محطتنا 
األولى في البطوالت احمللية، والتي تستأنف في 

٥ أكتوبر املقبل.
وحول طموحات الفريق، قال الشمري: إننا 
نعمل بكل جهد كجهاز فني والعبني للوصول 
الى افضل مستوى فني وبدني بغرض حصد 
بطاقة التأهل الى الدوري املمتاز للموسم املقبل، 
وعليه فإننا أيضا نتطلع للمنافسة على لقب كأس 
االحتاد ومختلف البطوالت، حيث يعتبر الساحل 
أحد ابرز األندية في اللعبة وموقعه الطبيعي يقع 

ضمن مصاف الكبار.
وأشاد الشمري بالتزام جميع الالعبني في 
التدريبات اليومية واحلضور واتخاذ اإلجراءات 
الصحية، موضحا أن غياب الالعب مبارك املطيري 

يأتي بعذر نظرا لظروف عمله.

هادي العنزي

وضع اجلهاز الفني للفريق األول لكرة الســلة بالنادي 
العربي بقيادة الوطني طالل بالل برنامجا إعداديا 
مكثفا لألخضر قبل انطالق منافسات الدوري 
العام واملقرر لها ٤ نوفمبر املقبل، بحيث 
يشمل تطوير الفريق بدنيا وفنيا وخوض 
مــا ال يقل عن ١٢ مباراة ودية لزيادة 
االنســجام بني الالعبني والتعرف 
بشكل دقيق على قدراتهم، خاصة 
أن بالل يخوض موسمه األول 

مع النادي العربي.
وأكد بالل، في تصريح 
أن  لـ «األنبــاء»،  خاص 
مهمــة تدريــب الفريق 
األول واإلشراف الفني 
على املراحل الســنية 
ثقة كبيرة من مجلس 
العربي،  النادي  إدارة 
تستحق  ومسؤولية 
معهــا بذل كل اجلهد 
للوفاء بكل االلتزامات 
املترتبة عليها، وكذلك 
لوضع بصمة تســهم 
في تطوير كرة السلة 

بالقلعــة اخلضراء، مضيفا ان العربي فريق يضم مجموعة 
كبيرة من الالعبني الشباب واخلبرة، وهذا األمر يتطلب جهدا 
فنيا كبيرا خللق توليفة متناسقة تقدم أفضل املستويات، ومبا 
يضمن  مستقبال تنافسيا واعدا في املواسم املقبلة لألخضر.

االنتقاالت تؤثر على الشباب

وأشار بالل إلى أن بداية التدريبات انطلقت قبل أسبوعني 
وســط حضور متميز جلميع الالعبــني والتزام كامل بكل 
التعليمات الفنية. وقال:«لدينا وقت إعدادي كاف للموســم 
املقبل، ولدينا شهرا سبتمبر وأكتوبر لتشكيل فريق يتناسب 
وطموحات العربي اآلنية واملستقبلية، وفي املجمل نحن نعمل 
على خطتني في وقــت واحد، أوالها العمل للتأهل للدوري 
املمتاز، والثانية اكتشــاف أفضل العناصر الشابة لالعتماد 
عليها في الســنوات املقبلة، مبا يحقق االستقرار املطلوب 
للفريــق»، الفتا إلى ان مغادرة أكثــر من العب الفريق في 
الفترة القصيرة املاضية تعد فرصة كبيرة للشــباب لتقدمي 

أنفسهم بالصورة املناسبة.
وذكر أن احلركة في سوق االنتقاالت احمللية التي شهدتها 
األنديــة عقب قرار االحتاد بإتاحة الفرصة النتقال الالعبني 
الذين جتاوزا الـ ٣٠ عاما إلى أي ناد يشاءون تخدم بالدرجة 
األولى األندية التي لديها القدرة املالية على شراء الالعبني، 
ولكن بذات الوقت فإن كثرة االنتقاالت من شــأنها أن تؤثر 
ســلبا على تطور الالعبني الشباب، لكونها تقلل من فرص 
مشاركتهم مع فرقهم األولى، مما يؤثر على مستقبل الفريق 

واستقراره مستقبال.

مدرب «سلة» القادسية في احلجر املنزلي
هادي العنزي

دخل مدرب الفريق األول لكرة السلة 
بنادي القادسية الليتواني لوكاس مندوجاز 
احلجر الصحي املنزلي ملدة أسبوعني، وذلك 
بعد وصوله قادما من بالده، على أن يباشر 
قيادة تدريبات األصفر ١٩ سبتمبر اجلاري.
وتواصل «ســلة» األصفر تدريباتها 
اليوميــة بقيادة املدرب الوطني مرتضى 

السيد، الستكمال منافسات كأس االحتاد 
والتي ستعاود انطالقها ١٦ سبتمبر اجلاري، 
وجاء تعاقد إدارة القادســية مع املدرب 
الليتواني خلفا للمدرب املقدوني جوردانكو 
ديڤيد باكوف، الذي غادر البالد بعد عدم 
التجديد معه، وقد سبق للوكاس اإلشراف 
على «سلة» األصفر عدة مواسم، وحقق 
معه العديد من األلقاب احمللية واخلليجية، 

لوكاس مندوجازكما سبق له تدريب اجلهراء.
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