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االثنني ٨ اغسطس ٢٠٢٢ رياضـة

النصر السعودي يعتزم تقدمي  شكوى لدى «فيفا»  ضد أبوجبل

اخلطيب: العبو األهلي مستهلكون
العربي يجّهز السومة لديربي الريانوسنعود إلى منصات التتويج من جديد

القاهرة - سامي عبدالفتاح

كشف رئيس النادي األهلي 
محمود اخلطيب أسباب اجتاه 
إدارة النادي الستكمال مباريات 
الــدوري املمتــاز بالناشــئني 
والبــدالء، وذلــك بعد تقلص 
فرص املنافســة مــع الزمالك 

املتصدر على لقب الدوري.
وقــال اخلطيب فــي كلمة 
مطولــة عبــر قنــاة النــادي 
الرسمية: «العبونا استنزفوا 
من ضغط املباريات ولم يعد 
لديهم القدرة، وهو ما تسبب 
في إصابــة الكثير منهم، إلى 
جانب تشبع البعض منهم وهو 
أمر طبيعي. وقد قررنا اللعب 
بالناشــئني إلى جانب من لم 
يشــارك كثيرا والعائدين من 
اإلصابة، تقديرا لالعبني الذين 

لم يحصلوا على راحة».
وأكــد أنــه يشــعر بحزن 
النــادي  وغضــب جماهيــر 
الفريــق في  بســبب نتائــج 
الفتــرة األخيــرة، معترفــا 
بوجود تقصير، وأن املجلس 
سيسرع في عملية اإلصالح. 
وقال: «سيكون هناك دعم قوي 
للفريق فــي الفتــرة القادمة 
بالعبــني مميزيــن، وهــذا ال 
يقلل من الالعبني املتواجدين 
حاليا، األهلي سيعود ملنصات 

التتويج من جديد».

جبل» بسبب ما وصفه بأنها 
«مخالفة جسيمة ومعلومات 
غير صحيحة» في االتفاق الذي 

مت بني الطرفني.
وجــاء بيــان النصــر ردا 
على بيــان من وكيــل أعمال 
أبو جبل هدد من خالله برفع 
العقد املوقع بينه وبني نادي 
النصر لدى احملكمة املختصة 
في «فيفا» بسبب عدم اعتراف 
النادي السعودي بهذا العقد.

وأوضح النصر في بيانه: 
«أن الطرفــني دخال في اتفاق 
علــى عقد يبــدأ اعتبــارا من 
أول أغسطس ٢٠٢٢ بناء على 
املعلومات التي قدمها الالعب 
ووكيلــه بأن عقده ينتهي مع 

الزمالك ٣١ يوليو ٢٠٢٢».
وأضاف البيان: «بناء على 
بعض املعلومات التي وردت 
للنادي بأن الالعب ليس حر 
التوقيع فــي التاريخ املذكور 
أعــاله وأنه ســيظل مرتبطا 
بعقد مــع نادي الزمالك حتى 
٣٠ أغســطس، مت التواصــل 
مع الالعــب ووكيله شــفهيا 
ثــم كتابيا ومتــت مطالبتهما 
بتقــدمي ما يثبــت أن الالعب 
حر التوقيــع وال يرتبط بأي 
عقد آخر في ذلك التاريخ، إال 
أنهما لم يقدما أي إثبات، وأصرا 
على أن املعلومات التي قدماها 

صحيحة».

عوامل خارجية تؤثر بالطبع 
على الفريق والالعبني، وأبرزها 
أخطاء التحكيم املستمرة من 
املوسم املاضي.. األهلي يطالب 
بوجود عدالة حتكيمية فقط».
وتفتتح اليوم منافســات 
اجلولة الـ ٣٠ ملسابقة الدوري 
املمتاز بإقامة مباراتني جتمع 
طالئــع اجليش مع إيســترن 
كومباني، وسيراميكا مع إنبي.
من جانب اخــر أكد نادي 

النصر السعودي أنه يعتزم 
تقــدمي شــكوى إلــى االحتاد 
الدولــي لكــرة القــدم (فيفا) 
ضــد املصري محمد أبوجبل، 
حارس مرمى الزمالك السابق، 
بعد رفض إدارة النادي إمتام 
التعاقد معه. وذكر النصر في 
بيــان «يعتزم نــادي النصر 
التقدم بشــكوى إلــى «فيفا» 
الستعادة مبلغ ٤٥٠ ألف دوالر 
دفعهــا للمصــري محمد أبو 

وأضاف ان «األهلي حصد 
١٢ بطولة مختلفة خالل األربع 
ســنوات املاضية.. ويجب أن 
نتذكر أن هــذا الفريق حصل 
علــى برونزيــة كأس العالم 
لألنديــة قبــل أشــهر قليلة، 
وأداء الفريــق تأثــر بســبب 
البدنــي والذهنــي  اإلجهــاد 
لالعبني وبســبب عدم وجود 
فتــرات راحة مناســبة خالل 
٣ مواســم متالحقة.. وهناك 

الدوحة - فريد عبدالباقي

أعلــن النادي العربــي القطري تعاقده 
مع املهاجم السوري لنادي أهلي جدة عمر 
الســومة، خالل فترة االنتقاالت الصيفية 
اجلارية، لتدعيــم مركز رأس احلربة ملدة 
عام على ســبيل اإلعــارة، وخضع الالعب 
الذي وصــل إلى الدوحة قادمــا من تركيا 
مساء أول من أمس إلجراء الكشف الطبي 
صباح أمس متهيدا إلمتام إجراءات التعاقد 
مع النادي القطري، وذلك بعد هبوط فريقه 
السابق أهلي جدة إلى دوري الدرجة األولى.

ويسعى اجلهاز الفني بقيادة يونس علي، 
لتجهيز العبه اجلديد السومة والدفع به في 
لقاء الديربي أمام الريان اخلميس املقبل على 
ستاد لوسيل املونديالي، في ختام مباريات 
اجلولة الثانية من الدوري القطري. وكان 
العربي اســتهل مشواره بالفوز على قطر 

٢-٠ في اجلولة األولى من املسابقة.
إلى ذلك، عزز نادي السد مركز حراسة 
املرمــى بالتعاقد مع حارس النادي األهلي 
ايفانيلدو رودريغيز حتى ديسمبر املقبل 
على ســبيل اإلعــارة، وذلك لســد العجز 
العددي في صفوف الســد، خالل مباريات 
الدوري، الســيما أن الســد يفتقــد جهود 
الثنائي ســعد الدوســري ومشعل برشم 
لتواجدهما في صفوف منتخب قطر األول، 
الذي يخوض معسكرا تدريبيا في النمسا 
ضمن حتضيرات كأس العالم ٢٠٢٢. ورفض 
املدرب اإلسباني لنادي الوكرة ماركيز لوبيز 
املجازفة باملهاجم اجلزائري محمد بن يطو 
في مباريات الدوري، الذي يعاني من إصابة 
حالت دون مشاركته في اللقاء االفتتاحي 
أمام الدحيل والذي جنح خاللها في الفوز 
٤-٢، ويســتعد الفريق خلوض املواجهة 

الثانية أمام الغرافة.

جانب من مباراة الساملية والرائد السعودي 
(املركز اإلعالمي بالساملية)

٥٠ حكمًا في معسكر بسراييڤو
مبارك اخلالدي

انطلقت مساء امس في مدينة سراييڤو 
بالبوســنة والهرســك تدريبــات حكامنا 
العاملــني باحتاد كرة القــدم، وذلك حتت 
قيادة اجلهاز الفني املتخصص وبإشراف 
رئيس جلنة احلكام البريطاني الني سنودن.

ويستمر املعسكر الذي انطلق أمس حتى 
٢٣ اجلاري. وكانت بعثة احلكام قد غادرت 
البالد فجر امس وضمت نائبي رئيس جلنة 

احلكام سعد كميل وغامن السهلي و٥٠ حكما 
و١٠ متخصصني يشكلون أعضاء اجلهاز 

الفني واإلداري والطبي.
وشملت قائمة احلكام ٣١ حكما للساحة 
و١٣ حكما مساعدا و٦ حكام واعدين، ومن 
املقــرر ان يتضمن البرنامــج اإلعدادي 
للحــكام محاضــرات نظريــة وعملية، 
منها تطبيقات خاصة حول تقنية الڤار 
وتطوراتها فضال عن التدريبات اخلاصة 

باللياقة البدنية.

العربي والساملية يخسران 
من األفريقي التونسي والرائد

مبارك اخلالدي - هادي العنزي

خسر الفريق األول لكرة القدم بالنادي العربي 
١-٣ أمــام فريــق األفريقي التونســي، وذلك في 
مباراة ودية جمعتهما صباح أمس مبقر معسكر 
األخضر مبدينة طبرقة التونسية. وسجل الهدف 

العرباوي الوحيد املدافع طارق عبطة.
واملبــاراة هي الثالثة تواليــا لألخضر ضمن 
برنامجه التدريبي في تونس، حيث فاز في مباراته 
األولــى علــى فريق مرجــان ٧-٠، كما متكن من 
الفوز على فريق شبيبة القبائل اجلزائري ٢-١.
وجاءت التجربة مفيدة للجهاز الفني بقيادة 
املقدوني يوغســالف ترينشوفيسكي، إذ أجرى 
اجلهــاز الفني املزيــد من املداورة بــني الالعبني 
لالطمئنان على سالمة األداء الفني لكل اخلطوط 
قبل خوض االســتحقاقات املقبلة والتي ســتبدأ 
مبسابقة الدوري املمتاز ٢٥ اجلاري، حيث سيبدأ 

العربي مشواره أمام النصر في اجلولة األولى.
من جانب آخر، خسر الفريق األول لكرة القدم 
بنادي الســاملية من فريق الرائد السعودي ٠-٢ 
مســاء أمس األول، فــي ثانية مبارياتــه الودية 

مبعسكره التدريبي في مدينة أزميت بتركيا.
وقد انتهى الشوط األول بتقدم الفريق السعودي 
١-٠، وأشرك املدرب الوطني محمد إبراهيم العديد 
من الالعبني على مدار شوطي املباراة، للوقوف على 
جاهزيتهم الفنية والبدنية، كما اجتمع بالالعبني 
قبــل املباراة الوديــة مع الالعبني لشــرح املهام 
املطلــوب تنفيذها، واألداء العــام للفريق، ومن 
املقرر أن يخوض السماوي مباراتني أخريني في 

تركيا قبل العودة إلى البالد ١٥ اجلاري.
وقد انتظم خماســي احملترفــني بعد التحاق 
البرازيلــي أليكس ليمــا، والكولومبي كارلوس 
ريفاس باملعســكر إلى جانــب اإليڤواري جمعة 
سعيد، والغامبي سانغ بيير، والعراقي أسو رستم.

ضمن معسكريهما في تونس وتركيا

بن عيدان: القطاع اخلاص شريك 
إستراتيجي في رياضة احملركات

أسامة املنصور

أكد بطل سباقات السرعة 
طــالل بــن عيــدان انــه ال 
ميكن ألحــد أن يتجاهل أو 
يغــض الطرف عــن أهمية 
القطــاع اخلــاص فــي دعم 
ومســاندة قطــاع الرياضة 
عموما ورياضــة احملركات 
الكويتيــة بشــكل خــاص، 
الفتــا الــى ان دعــم القطاع 
اخلاص من العناصر املكملة 
للدعــم احلكومي، وال شــك 
أن الرياضة أصبحت اليوم 
من أهم العناصر املؤثرة في 

حياة الفرد واملجتمع.
وعبــر بــن عيــدان في 
تصريــح لـ «األنبــاء» عن 
استغرابه من عزوف بعض 
واملؤسســات  الشــركات 
اخلاصة عن املشــاركة في 
الرياضية املعنية  األحداث 
برياضــة احملــركات، الفتا 
الى ان التعاون أو الشراكة 
بني القطاع اخلاص وأندية 
الكويتية باتت  احملــركات 

فيهم األندية البحرية.
وقال بن عيدان اننا نأمل 
تبني فكرة عقد اجتماع بني 
العامــه للرياضــة  الهيئــة 
وممثلــي القطــاع اخلــاص 
واملصرفي للتباحث وطرح 
األفكار ومن ثم التوصل إلى 
حلول كفيلة بأن تضع اللبنة 
األولى للشراكة والتعاون مع 
أندية احملركات الكويتية وفق 
معايير مدروسة من اجلانبني 
لكي نستطيع اللحاق بالركب 

الرياضي العاملي.

خجولة مقارنــة مبا يجب 
أن يكــون وكما هو حاصل 
في كثير من دول املنطقة.

وأكــد ان تفاعــل القطاع 
اخلاص مع رياضة احملركات 
مــن شــأنه أن يوفــر مناخا 
رياضيا يليق بحجم املواهب 
الرياضية الكويتية، باإلضافة 
إلــى الفائــدة الكبيــرة التي 
ستعود على القطاع اخلاص 
خاصــة مع تزايد عدد أندية 
احملركات الكويتية التي بلغت 
اليــوم أكثر مــن ثمانية مبا 

طالل بن عيدان خلف مقود السيارة في إحدى الفعاليات

٥٨ العبًا ميثلون الكويت في دورة  التضامن اإلسالمي

هادي العنزي

أعلنت اللجنة األوملبية الكويتية 
أمــس أســماء العبــي منتخباتنــا 
الوطنيــة املشــاركني فــي دورة 
التضامن اإلســالمي، التي تقام في 
مدينة قونية بتركيا خالل الفترة ٩ 
إلى ١٨ اجلاري، مبشاركة ٥٨ العبا، 
موزعــني على ١٠ ألعــاب مختلفة، 
وهي ألعاب القوى، وكرة الطاولة، 
واجلودو، والسباحة، والدراجات 
و«كيــك  والرمايــة،  الهوائيــة، 
بوكســينغ»، والقــوس والســهم، 

والكراتيه، والتايكوندو.
وتشهد دورة التضامن اإلسالمي 
مشــاركة ٥٠ دولــة إســالمية من 
مختلف القارات، بإجمالي ٢١ رياضة 

فرديــة وجماعية، وتعد مشــاركة 
الكويت الثالثة في تاريخ مشاركاتها 
الرياضيــة في الدورة اإلســالمية 

الرياضية.
وسيشــارك منتخبنــا الوطني 
في ألعاب القــوى بـ ١٢ عداء، وهم 
ماجــد الزيــد، ويعقــوب اليوحة، 
العازمــي، وعلــي  وعبدالرحمــن 
الصباغة، وعلي الزنكوي، وإبراهيم 
الفضلي، ومشــاري ســرور، وأمل 
الرومي، وعيسى الزنكوي، وإبراهيم 
الظفيري، وخالد املسعد، ومضاوي 

الشمري.
فيما يشــارك منتخبنا الوطني 
للدراجــات الهوائية بـــ ٤ دراجني، 
هم سيد جعفر العلي، وعبدالهادي 
العجمــي، وعبدالرحمن املنصور، 

وخالد اخلليفة. فيما ميثل األزرق 
في منافســات القوس والسهم بدر 
الصالحــي، وعبــداهللا مــال اهللا، 
وفيصل الرشــيدي، وعبداهللا طه، 

وعبداهللا احلربي.
ويشارك في منافسات الرماية: 
فاطمة الزعابي، وهاجر عبداملالك، 
وعبداهللا الرشيدي، وناصر املقلد، 
وأفــراح محمــد، وشــهد احلــوال، 
ومنصور الرشيدي، وعبدالرحمن 
الفيحان، وإميان الشــماع، وسارة 
احلوال، وعبدالعزيز السعد، وطالل 
الرشيدي. وفي منافسات الكراتيه، 
يشارك األزرق بـ ٩ العبني، هم: سيد 
محمد املوسوي، وعبداهللا شعبان، 
وموسى داود، ومحمد حسني، وعمر 
القناعي، ومحمد املجادي، وســيد 

سلمان املوسوي، وياسمني املطوع، 
وســلطان املطيري، وفي مســابقة 
«الكيك بوكسينغ» يشارك كل من: 
عبدالعزيز مراد، وسعيد احلطاب، 
وجزاع احلسيني، وسهام اخلريف. 
بينما ميثل يشارك في التايكوندو 
يوسف القالف فقط، وفي اجلودو 

مشعل العلي.
الســباحة  منافســات  وفــي 
ميثــل منتخــب الكويــت كل مــن: 
وليــد عبدالــرزاق، وعلــي الزامل، 
وعبدالعزيز الضويحي، وســعود 
الشــمروخ، والرا دشــتي، وراشد 
الطرمــوم، وفيصل التناك. وميثل 
منتخبنا الوطني في كرة الطاولة، 
كل من: فاطمة عبداحلسني، ومنوة 

الشمري، وباسل األنصاري.


