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سجل اتحاد الكرة أمس الالعب سيف الحشان في كشوفات النادي العربي وذلك بعد شطبه من قائمة القادسية ،لتكتمل صفقة انتقال العب األصفر السابق إلى غريمه
محليا .وكان الحشان حصل على
التقليدي .ولجأ الحشان إلى لجنة أوضاع الالعبين في االتحاد الدولي لكرة القدم التي سمحت بتسجيله قبل ساعات من اغالق باب االنتقاالت ً
بطاقته الدولية عبر االنتقال إلى نادي بالك ستارز المالي ،لكن تأخر العربي في تسجيله قبل اغالق باب االنتقاالت لدى «فيفا» يوم  4أكتوبر الحالي أبقى الالعب في صفوف
ناديه السابق القادسية ،األمر الذي دفعه إلى تقديم التماس إلى لجنة أوضاع الالعبين في «فيفا» والتي سمحت بتسجيله.

استنكار مشاركة إنفانتينو بافتتاح متحف إسرائيلي
استنكرت جامعة الدول العربية مشاركة رئيس االتحاد الدولي لكرة
القدم (فيفا) جياني إنفانتينو في افتتاح ما يدعى «متحف التسامح»
لدى زيارته إسرائيل اإلثنين ،واصفة هذه الخطوة بأنها «تسييس
غير مقبول».
وش��ددت األمانة العامة للجامعة العربية في بيان على أن «مشاركة
رئ�ي��س (ف�ي�ف��ا) ف��ي ه��ذه الفعالية ت�خ��ال��ف م �ب��ادئ ال�ن�ظ��ام األس��اس��ي
لالتحاد الدولي لكرة القدم وتعد تسييسا غير مقبول به ،كما تعبر
ع��ن ان�ح�ي��از ص ��ارخ ل��دول��ة االح �ت��الل ع�ل��ى ح�س��اب الفلسطينيين».
وأض��اف البيان أن ق��رار السلطة الفلسطينية بشأن ع��دم استقبال

انتصاران للساملية واليرموك
في «التنشيطية»
ت �ص��در ال �س��ال �م �ي��ة ال �م �ج �م��وع��ة ال �ث��ال �ث��ة ل �ب �ط��ول��ة ك� ��أس االت �ح��اد
التنشيطية بفوزه على الجهراء  1-2في اللقاء الذي جمعهما أول
م��ن أم��س ضمن الجولة الثانية م��ن منافسات المجموعة والتي
ً
ش�ه��دت أول م��ن أم��س أي �ض��ا ف��وز خ�ي�ط��ان ع�ل��ى ال �ي��رم��وك .2-3
وسجل نايف زويد والبرازيلي اليكس ليما هدفي السماوي الذي
رفع رصيده إلى  6نقاط من مباراتين ،مقابل  3نقاط لخيطان
والكويت وال شيء لليرموك والجهراء .وفي المجموعة الثانية،
تعادل الفحيحيل في ظهوره األول مع التضامن  ،0-0ليحصد
األول نقطته األولى ،ويرفع الثاني رصيده إلى  4نقاط في صدارة
المجموعة ،مقابل  3نقاط للنصر ومثلها للقادسية الغائب عن
هذه الجولة ،فيما يتذيل الصليبخات المجموعة بال رصيد.

املنصور تفوق في «سباحة إيغور»

ً
حقق السباح منصور المنصور نتائج وأرقاما قياسية جديدة
ف��ي بطولة اي�غ��ور الدولية التي أقيمت ف��ي هنغاريا خ��الل الفترة
من  8إل��ى  10أكتوبر الحالي .وه��ي المشاركة األول��ى للمنصور
بعد ابتعاد لسنوات عدة عن ممارسة السباحة بداعي االصابة
وظروفه الخاصة ،حيث استطاع ان يسجل ارقاما قياسية كويتية
وخليجية في تلك المشاركة ،واقترب من معادلة الرقم العربي ب�
 40جزءا من الثانية .ونجح المنصور في احراز المركز الثامن في
ً
ً
البطولة ،كما سجل رقما قياسيا كويتيا وخليجيا جديدا ،واحتل
المركز ال�  16عالميا.

إنفانتينو «يعكس غضبا مشروعا حيال تصرفه وم��ا يمثله من
استفزاز لمشاعر الفلسطينيين» .وأشار إلى أن هذا المتحف «مقام
قسرا على مقبرة مأمن اهلل اإلسالمية األثرية في القدس التي يعود
تاريخها إلى القرن ال�� .»11وقال االتحاد الفلسطيني لكرة القدم في
ب�ي��ان أوردت ��ه وك��ال��ة األن �ب��اء الفلسطينية (وف ��ا) إن��ه اع�ت��ذر ع��ن عدم
استقبال إنفانتينو «لمشاركته في فعالية بإسرائيل ال تخدم رسائله
المعلنة فيما يتعلق بقيم المنظومة الكروية الدولية».
م��ن ج��ان�ب��ه ،اعتبر رئ�ي��س االت �ح��اد الفلسطيني ل�ك��رة ال�ق��دم جبريل
الرجوب مشاركة انفانتينو في افتتاح ما يسمى (مركز التسامح)

المقام على اراضي مقبرة (مأمن اهلل) االسالمية االثرية في القدس
تحيزا لصالح االح�ت��الل االسرائيلي وتسييسا للرياضة وانتهاكا
ل�ق��دس�ي��ة رس��ال �ت �ه��ا .وق� ��ال ال ��رج ��وب ف��ي م�ق��اب�ل��ة م��ع اذاع � ��ة «ص��وت
فلسطين» الرسمية ان االت�ح��اد الفلسطيني ك��ان ق��د بعث برسالة
الى رئيس «فيفا» وطالبه بعدم المشاركة في الفعالية لما فيها من
خ��رق لمهمة واخ��الق وقيم الرياضة االنسانية واستفزاز لمشاعر
المسلمين والقوى الديمقراطية في العالم .ورجح الرجوب ان يكون
ل�ه��ذه ال�خ�ط��وة ت�ف��اع��الت على مستوى االت �ح��ادات الوطنية وال�ق��اري��ة
ولجان «فيفا».

فوز الكويت وبرقان في «اليد»
كتب زيد خلف

واص� � ��ل ال� �ك ��وي ��ت ت �ح �ق �ي��ق االن� �ت� �ص ��ارات
وتغلب على كاظمة  30-34في اللقاء الذي
ج�م�ع�ه�م��ا اول م ��ن أم ��س ض �م��ن ال�ج��ول��ة
ال �ث��ال �ث��ة م ��ن دوري ال� ��درج� ��ة ال �م �م �ت��ازة
ل�ك��رة ال�ي��د وال �ت��ي ش�ه��دت أي�ض��ا تحقيق
برقان انتصاره األول وجاء على حساب
القادسية .21-24
وب� �ه ��ذا ال� �ف ��وز رف� ��ع «األب � �ي� ��ض» رص �ي��ده
إل� ��ى  6ن �ق��اط ف ��ي ص� � ��دارة ال �ت��رت �ي��ب إل��ى
ج��ان��ب السالمية ص��اح��ب ال��رص�ي��د ذات��ه،
ث��م ي��أت��ي كاظمة وال�ع��رب��ي ف��ي المركزين
ال �ث ��ال ��ث وال� ��راب� ��ع ب��رص �ي��د  4ن� �ق ��اط ل�ك��ل
منهما ،والقادسية وب��رق��ان نقطتين في
المركزين الخامس والسادس ،فيما خال
رصيد الفحيحيل والقرين من النقاط في
المركزين السابع والثامن.
وج� ��اءت م �ب��اراة ال �ك��وي��ت وك��اظ �م��ة ق��وي��ة
م�ن��ذ ال�ب��داي��ة ل�ت�ق��ارب أداء ه� ��م .وغ ��اب عن
األب � �ي ��ض م �ح �ت��رف��ه ال� �ق� �ط ��ري ف��ران �ك �ي��س
م � � � ��ارزو ب �س �ب��ب االص � ��اب � ��ة ف �ي �م��ا ش� ��ارك
ال �ك��وب��ي ه��رن��ان��دي��ز ان �ج ��ل ع �ل��ى ف �ت��رات
م�ت�ق�ط�ع��ة م��ن ال �ل �ق��اء ح�ي��ث ك ��ان ال�ث�ن��ائ��ي
ً
مشاركا مع نادي الوحدة السعودي على
سبيل االع��ارة في بطولة «سوبر غلوب»
ال��دول �ي��ة ال �ت��ي اخ�ت�ت�م��ت ف��ي م��دي�ن��ة ج��دة
السعودية قبل أيام.
واحتدمت المنافسة في منتصف الشوط

تشرفت ال��ري��اض��ة الكويتية ع��ام��ة ،واالت �ح��اد الكويتي
للتنس ب�ش�ك��ل خ ��اص ،ب �ح��دث ف��ري��د م��ن ن��وع��ه وغير
مسبوق ،بعدما استضاف مجمع الشيخ جابر العبداهلل
الجابر الصباح ال��دول��ي للتنس االج�ت�م��اع االستثنائي
لمجلس ال ��وزراء برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد،
ما يعد فخرا واعتزازا للرياضة الكويتية عامة واتحاد
التنس بشكل خاص بعدما نال ثقة القيادة السياسية
ولعل ما يميز هذا االجتماع دون غيره وبعيدا عما جرت
مناقشته م��ن البنود الموضوعة على ج��دول األعمال
وج��ود الحكومة الموقرة بكامل هيئتها داخ��ل إح��دى
المنشآت الرياضية التي تضاهي وت�ن��اف��س منشآت
عالمية وتؤكد بما اليدع مجاال للشك النجاح الحقيقي
للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في إدارة
المشاريع الرياضية بما يخدم المصلحة العامة للدولة
ُّ
حيث اطلع على كثير من التفاصيل داخل هذا الصرح
الرياضي الذي يعد واحدة من منشآت رياضية عديدة
جرى تشييدها دعما للرياضة والرياضيين ومساهمة
في االرتقاء والنهوض بالرياضة الكويتية.
وبقدر ما سعدنا بهذا التشريف فإننا أصبحنا أمام
تكليف ،وت�ح��د ج��دي��د ي�ف��رض علينا جميعا مواصلة
العمل والعطاء وب��ذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف
المنشود بالنهوض بالرياضة الكويتية واالرت�ق��اء بها
وتحقيق ب�ط��والت تسجل باسم الكويت ف��ي المحافل
القارية والعالمية.

كالم يف المرمى
ً
نواف الشمري مصوبا على مرمى كاظمة

أ .د .خليفة بهبهاني

َّ
الثاني بعد أن قلص كاظمة النتيجة إلى
ه ��دف واح� ��د  28-27ق �ب��ل أن ي �ب��رز الع��ب
األب �ي��ض ص��ال��ح ال �م��وس��وي ال ��ذي سجل
 3أه � ��داف م�ت�ت��ال�ي��ة م ��ن ال �ج �ن��اح األي �م��ن
م��ع ت��أل��ق الف ��ت ل �ح��ارس األب �ي��ض حسن
ص �ف��ر ال� � ��ذي وق � ��ف ف� ��ي وج � ��ه م� �ح ��اوالت
«ال �ب��رت �ق��ال��ي» م��ن ج��ان��ب ال�ت��ون�س��ي ب��الل

ح � �م� ��ام وال� �ب� �ح ��ري� �ن ��ي ع� �ل ��ي ع� �ب ��دال� �ق ��ادر
وابراهيم األمير ليحقق األبيض انتصارا
ص��ري�ح��ا  .30-34وف��ي ال �م �ب��اراة ال�ث��ان�ي��ة،
تمكن ب��رق��ان م��ن تحقيق انتصاره األول
في البطولة على حساب القادسية الذي
تلقى هزيمته الثانية في الجوالت الثالث
االولى ليتراجع إلى المركز الخامس.

كتب زيد خلف

اع�ت�م��د االت �ح��اد اآلس �ي��وي ل �ك��رة ال�س�ل��ة ت��وص�ي��ة أن ت �ك��ون ب�ط��ول��ة األن��دي��ة
الخليجية المقبلة ال�ت��ي تستضيفها البحرين م��اي��و المقبل آخ��ر نسخة
للبطوالت المجمعة كما انها لن تكون مؤهلة الى نهائيات كأس آسيا ،وذلك
خالل االجتماع الذي عقده مع أمناء سر االتحادات الخليجية في دبي أول
من امس.
وس�ي�ك��ون ال �ه��دف م��ن اق��ام��ة ال�ب�ط��ول��ة الخليجية المقبلة ال�ت��ي س�ت�ق��ام في
البحرين ه��و ان البطل وال��وص�ي��ف سيرشحان معهما اص�ح��اب المركز

الثاني في دولهما الى البطولة الخليجية التي تليها والتي ستكون مؤهلة
الى نهائيات آسيا وستقام بنظام الذهاب واالياب ،على أن تنطلق فعالياتها
اواخر العام المقبل لتكون البطولة بمشاركة ثمانية أندية.
وسيتكفل االتحاد االسيوي باستضافة الفرق خ��الل منافسات البطولة
ال �ت��ي س �ت �ق��ام ب �ن �ظ��ام ال ��ذه ��اب واالي � � ��اب وان ال � ��دول ال�م�ض�ي�ف��ة ستتكفل
ً
بالمواصالت فقط كما سيتكفل ايضا بأجور الحكام ولجنة االحصاء.
ورفض االتحاد اآلسيوي بشكل قاطع محاوالت بعض االتحادات الخليجية
ً
باالبقاء على البطوالت المجمعة ،مشددا على ان نظام التجمع قد ألغي من
جميع االتحادات القارية بناء على طلب االتحاد الدولي للعبة «فيبا».

انتصار لبناني تاريخي على سورية

السعودية ..عالمة كاملة

ت� �ص � َّ�در ال�م�ن�ت�خ��ب ال �س �ع ��ودي ال�م�ج�م��وع��ة
الثانية للتصفيات اآلسيوية المؤهلة إلى
ك��أس العالم  2022بعد ف��وزه أول م��ن أمس
ع�ل��ى المنتخب ال�ص�ي�ن��ي  2-3ف��ي ال�م�ب��اراة
ال �ت ��ي ج�م�ع�ت�ه�م��ا ع �ل��ى م �ل �ع��ب «ال �ج��وه��رة
ال �م �ش �ع��ة» ب �م��دي �ن��ة ج � ��دة .وت �ق ��دم األخ �ض��ر
ال � �س � �ع� ��ودي ب� �ه ��دف� �ي ��ن ع � ��ن ط� ��ري� ��ق س��ام��ي
النجعي في الدقيقتين  15وال �  38لينتهي
ال �ش��وط األول ب �ه��ذه ال�ن�ت�ي�ج��ة .وم ��ع ب��داي��ة
ال �ش��وط ال �ث��ان��ي ق�ل��ص ال�م�ن�ت�خ��ب الصيني
ال � �ف� ��ارق ب� �ه ��دف ع �ن��د ال��دق �ي �ق��ة األول � � ��ى ع��ن
ط��ري��ق أل��وس �ي��و س��ان �ت��وس ق�ب��ل ان يتمكن
ف��راس البريكان من تسجيل الهدف الثالث
لألخضر السعودي عند الدقيقة ال �  72في
حين أحرز المنتخب الصيني الهدف الثاني
عن طريق ووو زي في الدقيقة ال�  .87ويعد
هذا الفوز للمنتخب السعودي الرابع على
ال �ت��وال��ي ف��ي ال�ت�ص�ف�ي��ات اآلس �ي��وي��ة وال�ت��ي
ان �ف��رد ف�ي�ه��ا ب� �ص ��دارة ال�م�ج�م��وع��ة ال�ث��ان�ي��ة
برصيد  12نقطة كاملة م��ن أرب��ع مباريات
مقابل تسع نقاط ألستراليا وست نقاط لكل
من عمان واليابان وثالث للصين ،في حين
بقي رصيد فيتنام خاليا من النقاط.
وكان المنتخب الياباني أنعش آماله ببلوغ
ن�ه��ائ�ي��ات ال�م��ون��دي��ال ب �ف��وزه ال�ص�ع��ب على
أستراليا  1-2ضمن منافسات المجموعة
ال� �ث ��ان� �ي ��ة م� ��ن ال �ت �ص �ف �ي ��ات اآلس � �ي� ��وي� ��ة ف��ي
سايتاما.
ت�ق��دم المنتخب الياباني مبكرا ع��ن طريق
أو ت��ان��اك��ا ف ��ي ال��دق �ي �ق��ة ال �ث��ام �ن��ة ،ق �ب��ل أن
ت � ��درك أس �ت��رال �ي��ا ال �ت �ع ��ادل ب��واس �ط��ة أي ��دن
ه��روس �ت �ي �ت��ش ( ،)70ل �ك��ن الع ��ب أس �ت��رال �ي��ا
عزيز بيهيش سجل هدفا من طريق الخطأ
في مرمى فريقه ليمنح اليابان ثالث نقاط
ثمينة.
وأنهى المنتخب الياباني سلسلة قياسية
من  11فوزا متتاليا في التصفيات المؤهلة
لنهائيات ك��أس العالم لنظيره األسترالي،
ك��ان ق��د ب��دأه��ا ف��ي األدوار ال�س��اب�ق��ة ب�ف��وزه
بثماني مباريات تواليا.
وكانت أستراليا نجحت بفوزها على عمان
 1-3في الجولة السابقة ،في تحطيم الرقم
ال�ق�ي��اس��ي ال�س��اب��ق ال ��ذي حققته منتخبات

اجتماع مجلس
الوزراء تشريف
وتكليف

الشيخ أحمد الجابر

نظام جديد للبطولة الخليجية للسلة

المكسيك وإسبانيا وألمانيا التي سجلت
 10ان �ت �ص��ارات م�ت�ت��ال�ي��ة خ ��الل التصفيات
ال�م��ؤه�ل��ة ل�ن�ه��ائ�ي��ات  2006و 2010و2018
تواليا.
وف ��ي ال�م�ج�م��وع��ة األول� � ��ى ،ت �ع��ادل منتخب
إيران مع ضيفته كوريا الجنوبية  1-1على
ستاد آزادي في طهران.
وتقدم المنتخب الكوري عبر نجم توتنهام
اإلنكليزي ،سون هيونغ مين في الدقيقة ال�
 ،49قبل أن ت��درك إي��ران التعادل ع��ن طريق
على رضا جاهنباخش (.)76
دخ � � ��ل م �ن �ت �خ ��ب ل � �ب � �ن ��ان ب � �ق� ��وة ع � �ل ��ى خ��ط
المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة عن
المجموعة األول ��ى ،بعدما حقق انتصاره
األول على حساب مضيفه السوري  2-3على
ملعب «الملك عبد الله الثاني» بالقويسمة
في العاصمة األردنية َّ
(عمان).
وس�ج��ل ل�س��وري��ة عمر خريبين ( )20وعمر
السومة ( ،)65وللبنان محمد قدوح (1+45
و ،)4+45وحسن «سوني» سعد (.)53
وه� ��ذا ال �ف��وز ال �خ��ام��س ت��اري�خ�ي��ا لمنتخب
«رجال األرز» على نظيره السوري مقابل 14
خسارة وستة تعادالت.
وفي مباراة ثالثة ،سجل على مبخوت هدفا
ف��ي ال��وق��ت المحتسب ب��دل ال�ض��ائ��ع لينقذ
اإلم � ��ارات م��ن ه��زي�م��ة ع�ل��ى أرض �ه��ا مكتفية
بالتعادل  2-2مع العراق.
وت� �ق ��دم ��ت اإلم� � � � � ��ارات ،ال� �ت ��ي ل� ��م ت �ح �ق��ق أي
ان �ت �ص��ار ف ��ي أرب� ��ع م �ب��اري��ات ب��ال�م�ج�م��وع��ة
األولى ،عبر كايو كانيدو في الدقيقة ال� .33
وت �ع� َّ�رض أص �ح��اب ال�ض�ي��اف��ة ل�ض��رب��ة حين
س�ج��ل أح �م��د ال�ع�ط��اس ب��ال�خ�ط��أ ف��ي م��رم��اه
ليتعادل ال �ع��راق  1-1ف��ي الدقيقة ال� �  74ثم
منح أيمن حسين التقدم للزوار في الدقيقة
ال�  .89وانتزع مبخوت التعادل لإلمارات في
الدقيقة الثالثة م��ن ال��وق��ت المحتسب بدل
ال�ض��ائ��ع ب�ت�س��دي��دة ق��ري�ب��ة ال �م��دى مستغال
تمريرة وليد عباس العرضية.
ح��اف��ظ منتخب إي ��ران ع�ل��ى ص ��دارة ترتيب
ال �م �ج �م��وع��ة ب��رص �ي��د  10ن� �ق ��اط م ��ن أرب ��ع
م � �ب � ��اري � ��ات ،ف � ��ي م� �ق ��اب ��ل  8ن � �ق� ��اط ل �ك��وري ��ا
ال �ج �ن��وب �ي��ة و 5ن �ق��اط ل �ل �ب �ن��ان ،و 3ل�ل �ع��راق
واإلمارات ،ونقطة لسورية.
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«برافو» ..أصبح لدينا
إستراتيجية رياضية إلى 2028
ه��ل ن �ص��دق ه ��ذا ال �خ �ب��ر ال �ص �ح��اف��ي ال� ��ذي ان� �ف ��ردت ب��ه اح��دى
ال �ص �ح��ف ال �ي��وم �ي��ة م��ن ق � ��رارات اج �ت �م��اع م�ج�ل��س ادارة هيئة
الرياضة قبل يومين؟ ول��م ال؟ فتقديم استراتيجية رياضية
ليست بالمشكلة او من الصعوبة في اقرارها بعد الجلوس مع
المهتمين والرياضيين واالعالميين وموظفي الهيئة واالندية
واالتحادات الرياضية ..الخ .فهذا االستطالع في الرأي بالتأكيد
ستجني ثمارها مستقبال اذا ما توافرت عناصر ومتطلبات
تنفيذها من قبل الحكومة الوحيدة التي تصرف على النشاط
الرياضي ..وكم تمنيت ان يوضحوا للشارع الرياضي محاور
ه��ذه االستراتيجية من خ��الل مؤتمر صحافي رسمي للهيئة
ل �ك��ي ي �ع��رف ال �ج �م �ي��ع ال �م �ح �ت��وى وال �ب��رن��ام��ج ال��زم �ن��ي لتنفيذ
االستراتيجية و«ياريت» ايضا ذكر الميزانية المطلوبة لتنفيذها
وما مصادرها؟ حتى ال يظن الناس أنها خطوط او كتابة على
اوراق بيضاء ..شفافة!
ُ ِّ
فمن خ��الل خ�ب��رة س��اب�ق��ة ..ش��ك�ل��ت لجنة اس�ت�ش��اري��ة ف��ي عام
 1993بقيادة عضو مجلس ادارة هيئة الشباب والرياضة د.
مساعد الهارون وبعض الكفاءات الرياضية والعلمية والقانونية
والفنية ،لتقديم مقترح الستراتيجية الرياضة الكويتية للسنوات
الخمس المقبلة .حيث ُوضعت توصيات من ستة محاور لم
ينفذ منها ال��ى االن اك�ث��ر م��ن  30%وذل ��ك الس�ب��اب ك�ث�ي��رة لم
تعالج لآلن بسبب امور مالية وادارية ومنشآت وقوانين ..الخ؟
فأي استراتيجية يتم تقديمها في الكويت بمختلف المجاالت
تكتب بطريقة جيدة ولكن اغلبها غير قابل للتطبيق ..او مبالغ
فيها م��ن رؤي��ة صعبة التحقيق ف��ي واق��ع الرياضة الكويتية..
لالسف ،إحباط مستمر عاصرناه بسبب سوء االدارة ممثلة
في القيادات الضعيفة والمصالح الشخصية او من اصحاب
القرار في مختلف مجاالت صناعة االستراتيجيات؟! فيا رب
يوفقهم ما دام��وا اجتهدوا في ه��ذا االم��ر بحجب االكاديميين
المتخصصين في التربية البدنية والرياضة! النهم هم اسباب
فشل الرياضة ف��ي ال�ك��وي��ت ..فهذه االستراتيجية «الغامضة»
تعتبر ثانية محاولة لتقديم استراتيجية رياضية بعد المحاولة
االولي في عام  ..1993واهلل من وراء القصد.

«قمة مصر» في الجولة الثالثة
أسفرت قرعة الدوري المصري التي أجريت أول من أمس عن
مواجهة مبكرة بين قطبي الكرة المصرية (األهلي والزمالك)،
حيث سيتقابالن في الجولة الثالثة للمسابقة.
وق��ال عضو رابطة األندية عامر حسين إن مباراة القمة بين
األه�ل��ي وال��زم��ال��ك ال�م�ق��ررة ضمن ال�ج��ول��ة الثالثة ستقام أحد
يومي  4و 5نوفمبر المقبل باستاد القاهرة أو الدفاع الجوي.
وأضاف« :المباراة ستكون بحضور جماهيري بواقع 1000
مشجع ل�ك��ل ف��ري��ق س ��واء ف��ي ال ��دور األول أو ال�ث��ان��ي وال نية
لتأجيلها في ح��ال موافقة األجهزة األمنية» .وتشهد الجولة
األول��ى م��ن ال ��دوري مواجهة للزمالك حامل اللقب ض��د إنبي
بجانب مواجهة مثيرة بين األهلي ومضيفه اإلسماعيلي ،في
حين يلعب بيراميدز مع مصر للمقاصة وفيوتشر مع فاركو
وسموحة مع االتحاد السكندري وغزل المحلة مع المصري
البورسعيدي والمقاولون مع الشرقية للدخان والبنك األهلي
مع طالئع الجيش ،والجونة مع سيراميكا كليوباترا.

صراع على الكرة بين عبداإلله العمري والصيني زونغو تشاي

األردن بطل «غرب آسيا»
ت��وج المنتخب األردن� ��ي بلقب ب�ط��ول��ة ات �ح��اد غ��رب آسيا
ال�ث��ان�ي��ة ت �ح��ت  23ع��ام��ا ل �ك��رة ال �ق��دم ال �ت��ي اس�ت�ض��اف�ت�ه��ا
السعودية في مدينتي الخبر والدمام.
وتمكن «نشامي» األردن من الظفر باللقب بعد الفوز على
المنتخب السعودي بنتيجة  1-3في المباراة النهائية أول
من أمس على استاد األمير محمد بن فهد بالدمام.
وت� �ن ��اوب ع �ض��و م�ج�ل��س إدارة ات �ح��اد غ ��رب آس �ي��ا علي
المطيري وعضو مجلس إدارة االتحاد السعودي د .خالد
المقرن واألمين العام التحاد غرب آسيا خليل السالم على
تتويج المنتخب األردني بميداليات المركز األول وتسليم
العبي المنتخب السعودي ميداليات المركز الثاني.
كما ُو ِّزع��ت خالل حفل التتويج الجوائز الفردية التي فاز

ً
ب�ه��ا األردن ��ي محمد أب��و رزق ه��داف��ا للبطولة ب��رص�ي��د 4
أه��داف ،إلى جانب زميله المهاجم يزن نعيمات كأفضل
العب في البطولة ،في حين تسلم حارس مرمى المنتخب
ُ
ال�س�ع��ودي ن��واف العقيدي ج��ائ��زة أف�ض��ل ح ��ارس .وك� ّ�رم
إضافة إلى ذلك حكام المباراة النهائية ومراقب المباراة
ّ
ومقيم الحكام والمنسق المحلي للمباراة.
وبالعودة إلى أجواء اللقاء الختامي الذي شهد إثارة كبيرة
منذ البداية ،فقد تقدم المنتخب السعودي أوال عبر خالد
ال�غ�ن��ام عند الدقيقة ال� �  ،20ث��م ع��ادل ي��زن نعيمات الكفة
بهدف التعادل عند الدقيقة  ،28قبل أن يخطف يوسف أبو
الجزر هدف التقدم عند الدقيقة ال�  ،75ثم أضاف محمد أبو
رزق الهدف الثالث قبل انطالق صافرة النهاية بثوان قليلة.

الشناوي يغيب  5أسابيع
أعلن طبيب األهلي د .أحمد أبوعبلة تفاصيل وم��دة غياب
محمد ال�ش�ن��اوي ح��ارس م��رم��ى الفريق بعد اإلص��اب��ة التي
ت�ع��رض ل�ه��ا ف��ي م �ب��اراة م�ص��ر ول�ي�ب�ي��ا بتصفيات أفريقيا
المؤهلة لكأس العالم  .2022وق��ال أبوعبلة في تصريحات
رس�م�ي��ة إن ال �ش �ن��اوي ي�ع��ان��ي إص��اب��ة ب�ت�م��زق ف��ي العضلة
الخلفية وي�ح�ت��اج ف�ت��رة  5-4أس��اب�ي��ع م��ن أج��ل التعافي من
اإلص��اب��ة .وأوض��ح طبيب األه�ل��ي أن ال�ش�ن��اوي أج��رى أشعة
س��ون��ار ورن �ي��ن مغناطيسي أم ��س ،أث�ب�ت��ت إص��اب�ت��ه بتمزق
وحاجته إلى فترة عالج تتراوح ما بين  4و 5أسابيع.

