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الفهد: أوملبياد طوكيو 
حققت جناحًا باهرًا

وفد احلكام إلى تركيا غدًا

الزمالك في حتٍد جديد 
أمام «سيد البلد»

«ساسي» يسجل أول 
أهدافه مع الدحيل

املجلس  رئيس  قال 
اآلســيوي  األوملبــي 
الشــيخ أحمد الفهد ان 
دورة األلعــاب األوملبية 
فــي طوكيــو حققت 
باهرا، مشــيدا  جناحا 
باللجنة األوملبية الدولية، 
واللجنة املنظمة لأللعاب، 
واللجنة األوملبية اليابانية 
اليابانية على  واحلكومة 
األلعــاب رغم  تنظيــم 
العاملية.  جائحة كورونا 
وهنأ الفهد في بيان ملوقع 

املجلس األوملبي اآلسيوي «جميع األطراف املعنية على 
استضافة دورة ألعاب أوملبية رائعة. فقد شارك أكثر من ١١ 
ألف رياضي من ٢٠٥ جلان أوملبية وطنية وفريق الالجئني 
األوملبي في األلعاب وجلبوا اإلثارة في جميع أنحاء العالم. 
وقد أفرزت الدورة أبطاال جددا ستكون لهم مكانة خاصة 
في التاريخ ملا حققوه في هذا الوقت العصيب. لقد رفعوا 

معنويات الشعوب وحققوا لها الفخر».
وأضاف ان جهود اللجان األوملبية اآلسيوية الوطنية 
ونتائج رياضييها أظهرت املستوى الرفيع للحركة األوملبية 
في جميــع أنحاء القارة. فــكان رياضيون من املناطق 
اجلغرافية اخلمس للمجلس األوملبي اآلســيوي من بني 
األفضل في العالم، سيطروا على بعض الرياضات وأحرزوا 
ميداليات في العديد من األلعاب األخرى، ويدل هذا على 
تطور رياضيينا اآلسيويني وحتسنهم من األلعاب اآلسيوية 
إلى األلعاب األوملبية. وأشار الفهد إلى أننا على ثقة من 
أن دورة األلعاب األوملبية الشتوية ببكني فبراير املقبل 
ستكمل قصة النجاح هذه، خاصة انهم تعلموا الكثير من 
طوكيو بشأن البروتوكوالت واإلجراءات الالزمة إلقامة 
دورة األلعاب األوملبية في هذا الوقت غير املسبوق في 

جميع أنحاء العالم.

مبارك اخلالدي

يغادر البالد في العاشــرة صباح غد وفد حكامنا 
العاملني باحتاد كرة القدم الى تركيا إلقامة معســكر 
اعدادي ميتد حتى االول من سبتمبر املقبل، ويرأس 
البعثة نائب جلنة احلكام وليد الشــطي، وتضم وفدا 
اداريا مكونا من ثمانية أعضاء واملدرب محمد الفرحان 
و٥٤ حكما من حكام الساحة والصاالت واملدير الفني 

السويسري مايك بوسلر.
ووجه عدد من احلكام الشكر والتقدير لوزارة الصحة 
والقائمني على حملة التطعيمات لتسهيلهم إجراءات 

أخذ اللقاح لعدد من احلكام ومتكينهم من السفر.
من جانب آخر، تقرر استمرار التدريبات احمللية 
ملجموعة أخرى من احلكام، وذلك في ملعب املرحوم 

عبدالرحمن البكر بقيادة املدرب قاسم حمزة.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يشهد سباق صدارة الدوري املصري املستعر بني 
االهلي والزمالــك جولة جديدة الليلة وغدا، وللفريقني 
الرصيد نفســه في جدول الترتيــب (٦٣ نقطة)، ففي 
العاشرة مســاء اليوم بتوقيت الكويت يواجه الزمالك 
االحتاد السكندري (سيد البلد) مبلعبه في االسكندرية، 
وغــدا االربعاء وعلى امللعب نفســه يلتقي األهلي مع 
االســماعيلي ضمن اجلولة الـ ٢٩، كمــا يلتقي الليلة 
ايضا في اجلولة نفسها احمللة ووادي دجلة، واملقاصة 

مع سيراميكا.
إلى ذلك، فــّرط بيراميدز في الفوز للمباراة الثالثة 
على التوالي، بتعادله مع مضيفه طالئع اجليش ١-١، اول 
من امس ضمن اجلولة ٢٩، وارتفع رصيد بيراميدز إلى 
٤٣ نقطة في املركز الرابع، كما ارتفع رصيد الطالئع إلى 

٣٨ نقطة في املركز الثامن.
ومع انطالق اجلولة الـ ٢٩، كان املصري البورسعيدي 
هو الفائز الوحيد في ثــالث مباريات الفتتاح اجلولة، 
بالتغلــب على املقاولون العرب ٣-١، ورفع رصيده إلى 
٤٦ نقطــة معززا تواجده في املركز الثالث بينما جتمد 
رصيد املقاولون عند ٢٩ نقطة في املركز الرابع عشر، 
كما تعادل اسوان واالنتاج احلربي ٢-٢. واجلونة وضيفه 

البنك األهلي ١-١.
من جانب آخر، أعلــن الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي تكرمي بطلة مصر في الكراتيه فريال أشرف 
احلاصلة على ذهبية أوملبياد طوكيو، بإطالق اسمها على 
احد اإلنشاءات اجلديدة مبحاور الطرق، كما عبر الرئيس 
السيسي في مداخلة هاتفية عبر التلفزيون املصري، 
عن شعوره بالسعادة باإلجناز الرائع الذي حققته فريال 

أشرف، بحصد امليدالية الذهبية في الكراتيه.

الدوحة - فريد عبدالباقي

أكمل نادي السيلية القطري عقد العبيه احملترفني 
األجانــب، وذلك بالتعاقد مع املهاجم النرويجي من 
أصل إيڤواري آجاما داياموندا ملدة موسم واحد في 
صفقة انتقال حر بعد انتهاء فترة تعاقده مع فريق 
شيازوانغ يونغتشانغ الصيني. وانضم الالعب إلى 
معسكر الفريق احلالي في مدينة طبرقة التونسي 

استعدادا للموسم اجلديد.
من جانب آخر، وضع احملترف التونسي فرجاني 
ساسي أولى بصماته مع فريقه الدحيل عندما سجل 
هدفا في اللقاء الودي أمام فريق شخويشات أحد 
أندية الدرجة الثانية في النمسا والتي انتهت بفوز 
الدحيل ٢-٠، سجل ساسي الهدف الثاني، فيما افتتح 
باب التســجيل البلجيكي ادميلسون دا سيلفا من 
ضربة حرة مباشرة، وذلك خالل اللقاء الذي جمع 

الفريقني في معسكر الدحيل اخلارجي بالنمسا.

الشيخ أحمد الفهد

مبارك اخلالدي

دشن الفريق األول لكرة القدم بالنادي 
العربي تدريباته في معسكره التركي املقام 
مبدينة ازميت استعدادا للموسم اجلديد، 
وذلــك فور وصول البعثة مســاء أول من 

امس الــى مقر اقامتها في تركيا، وحظيت 
البعثة العرباوية باســتقبال الفت ومميز 
أشرف على تنظيمه متعهد املعسكر وإدارة 
الفندق محل الضيافة، كما كان في استقبال 
الالعبني املدرب الكرواتي انتي ميشا ومدرب 
اللياقة اجلديد بوريس بيراك اللذين وصال 

إلى مقر املعسكر قبل وصول الوفد.
وحرص اجلهاز الفني على اجراء أولى 
حصصه التدريبية مســاء يوم الوصول، 
وكانت تدريبات لإلحمــاء وفك العضالت 
وشــارك فيها احملترفان الســوريان عالء 
الدين الدالي ومارديك مارديكيان والكرواتي 

جوسيب كنيزيفتش، وتواصلت التدريبات 
امس على فترتني صباحية ومسائية.

وفي جانب متصل، تترقب البعثة وصول 
محترف افريقي يجيد اللعب في مركز قلب 
الدفاع ليكــون حتت اختيار اجلهاز الفني 

قبل التعاقد معه رسميا.

شباب «اليد» إلى البوسنة استعدادًا للبطولة اآلسيوية

يخــوض الفريــق االول لكــرة القــدم 
بنادي الكويت مساء اليوم أولى مبارياته 
التجريبية في معسكره املقام في تركيا، 
وذلــك أمــام االهلــي القطــري فــي إطار 
حتضيــرات األبيض خلوض منافســات 
املوسم اجلديد الذي سينطلق مع بطولة 
كأس األمير املؤجلة من املوسم املنقضي 

١٣ من الشهر املقبل.
وستشهد املباراة الظهور األول ملدرب 
الفريق فتحي اجلبال ومساعديه الذين مت 
التعاقد معهم لقيادة الفريق في املوســم 
املقبل وبهدف حتقيق نقلة نوعية في أداء 

األبيض الطامح ملنصات التتويج.
ويخوض الكويت املباراة بحلة جديدة 

بعد أن تعاقد مع نخبة مميزة من الالعبني 
احملترفني وهــم النيجيري جــون اوبي 
ميكيل واالوزبكي ســارداور راشــيدوف 
واالســترالي ريان ماكجوان والتونسي 
مهدي برحمة والكوجنولي ديو ميرسي 
مبوكانــي، فضال عــن الالعبني احملليني 
اجلدد عبداحملســن التركماني، ويوسف 
الرشيدي الذي التحق بالبعثة بعد انتهاء 
معسكر املنتخب االوملبي، والعائد للفريق 

فهد العنزي.
ويســعى اجلهاز الفني بقيادة اجلبال 
الستثمار التدريبات واملباريات الودية في 
املعسكر لتحقيق التجانس واالنسجام بني 
الالعبني قبل خوض االستحقاقات الرسمية.

يعقوب العوضي

تتجــه بعثــة املنتخــب الوطني 
لكــرة اليد للشــباب إلى البوســنة 
صبــاح اليوم للدخول في معســكر 
تدريبــي اســتعدادا لالســتحقاقات 
املقبلة والتــي يســتهلها بالبطولة 
اآلســيوية. ويترأس الوفد أمني سر 
االحتاد قايــد العدواني ويرافقه كل 
من محمد العازمي وعبداهللا حسني 
ومشرف الفريق عبدالعزيز الزعابي 
إضافة الى اجلهاز الفني بقيادة املدير 
الفنــي بوريــس دينيتــش واملدرب 
الوطني خالد غلوم والالعبني: سيد 
حســني، ســيف العدوانــي، محمــد 
الرويح، مهدي احلداد، مسلم حسني، 
عبدالهادي حســن، فيصل العنزي، 
عبداهللا معرفي، ضاري العتيبي، فواز 
املشاري، خليفة املطيري، فرج السالم، 
املــرزوق الدوســري، عبدالرحمــن 
الشمري، يوسف جنم، محمد العربيد، 

عبدالرحمن العنزي، مهدي الهندال، 
حمد دشــتي. أحمد اجلويعد، محمد 

الشمري، أحمد االبراهيم.
الزعابــي أن  وأكــد عبدالعزيــز 
االســتعدادات املبكرة تهــدف لرفع 
املستوى الفني لالعبني وابقائهم في 
اجلاهزية الكاملة للبطوالت املختلفة، 
مضيفا ان منتخب الشــباب يشكل 
نواة منتخبنا الوطني األول، ونتطلع 
الســتعادة هيبة كرة اليد الكويتية 

والعودة إلى منصات التتويج.
وأشــار الــى ان جائحــة كورونا 
عرقلــت الكثيــر من خطــط العمل 
وأدت إلــى تراجع املســتوى الفني 
العام جلميع العبي املراحل السنية، 
مطالبا بدعــم املنتخبــات الوطنية 
واألخذ بأيدي الالعبني وتشجيعهم، 
مؤكدا ان اليد الكويتية متلك العبني 
وعناصر قــادرة على إعادة الكويت 
إلى قمة الترتيب اآلسيوي واملنافسة 

على البطوالت.

«سلة الناشئني» يخسر من البحرين.. ويواجه قطر اليوم

العربي تدرب بقيادة ميشا ومشاركة احملترفني

هادي العنزي

تختتم منافســات الدور التمهيدي لبطولة 
اخلليج للناشئني لكرة السلة املقامة حاليا في 
مملكة البحرين اليــوم بإقامة لقاءين، يجمع 
األول منتخبنا الوطني مع نظيره القطري في 
الـ ٤٫٣٠ عصرا، فيما يلتقي في املواجهة الثانية 
منتخبا السعودية والبحرين املستضيف في 
الـ ٧ مســاء، وذلك علــى صالة أم حصم في 
املنامة. وقد خســر منتخبنا املباراة الثانية له 
في البطولة أمام شقيقه البحريني ٥٨-٦٨، فيما 
تغلب املنتخب السعودي على نظيره القطري 
٨٩-٦٥، ليتصدر منتخبا السعودية والبحرين 
الترتيب بـ ٤ نقاط لكل منهما. وتقام منافسات 
البطولة بنظام الدوري من دور واحد، على ان 
يلتقي بعدها االول مع الرابع، والثاني مع الثالث، 
ثــم يلتقي الفائزان في النهائي، ويتأهل طرفا 
املباراة النهائية إلى كأس آسيا وفقا للوائح االحتاد 
اآلسيوي. وجاءت مواجهة الكويت والبحرين 
متكافئة في أغلــب فتراتها ومثيرة بحضور 

جماهير حاشدة، ومتكن األزرق الصغير من 
إنهاء الربع األول لصاحله ١١-٩، وعاد األحمر 
البحريني في الربــع الثاني لينهيه ملصلحته 

٢٧-١٨ نقطة.
الثاني من املباراة اســتعاد  وفي النصف 
األزرق حيويته، مســتغال الهجمات السريعة 
ومســتفيدا من الدفاع القوي ليقلص الفارق 
إلى نقطتني بنهاية الربع الثالث ٤٧-٤٥ نقطة، 
وشكلت األخطاء الفردية عامال حاسما بتفوق 
البحرين ليتمكن األخير مــن اخلروج فائزا 

بفارق ١٠ نقاط.
وبعد نهاية املباراة قدم رئيس الوفد خليل 
الطاهر مكافأة مالية لالعبني، تقديرا لألداء املتميز 
الذي قدموه رغم خسارتهم، وقال: «مواجهة اليوم 
مع املنتخب القطري مهمة بدرجة كبيرة ألجل 
ضمان لقاء صاحب املركز الثاني في الدور قبل 
النهائي، لكن اخلســارة ستصعب املهمة حيث 
ســنالقي بطل الدور التمهيدي»، الفتا إلى أن 
منتخب الكويت يضم أصغر العبي البطولة، مما 
ميكنهم من اللعب في النسخة املقبلة باإلمارات.

(املركز اإلعالمي بنادي الكويت) فتحي اجلبال يقود تدريبات «األبيض» 

جانب من تدريبات «االخضر» في معسكر تركيا 
(املركز اإلعالمي بنادي العربي)

الكويت يلتقي األهلي القطري اليوم


