
دع��ا رئيس االحت��ادي��ن العربي والكويتي 
للتنس الشيخ أحمد اجلابر العبدالله أمس 
الثالثاء إلى تعزيز التعاون بني الدول العربية 
في املجال الرياضي عموما والتنس حتديدا 
وذلك عبر تكثيف وتنويع البطوالت لإلرتقاء 

مبستوى ممارسي هذه اللعبة.
وأع��رب الشيخ أحمد في تصريح ل� »كونا« 
وتلفزيون دول��ة الكويت على هامش تكرميه 
من قبل وزي��رة الشباب والرياضة التونسية 
ماجدولني الشارني عن شكره “لتونس على 
هذا التكرمي وهذه اللفتة الكرمية التي تتجاوز 
شخصي لتكون تكرميا للرياضة الكويتية 
ولدولة الكويت لدعمها الكبير للرياضة عموما 

والتنس حتديدا”.
وأضاف “نتمنى تعزيز التعاون الرياضي 
بني الكويت وتونس ودعم الرياضة العربية 
بشكل عام ورياضة التنس بشكل خاص حتى 
نرتقي مبستوى رياضيينا ونحسن ترتيبهم 
العاملي” مؤكدا أن “هذه النتائج لن تتحقق 
إال بتعزيز التعاون في املجال الرياضي بني 
ال���دول العربية وتنظيم ال��ب��ط��والت ملختلف 
األصناف والرياضات والفئات العمرية خاصة 
وأنها متثل فرصة منوذجية لتبادل التجارب 

واخلبرات في الرياضة”.
من جهتها قالت وزي��رة الشباب والرياضة 
التونسية ماجدولني الشارني ف��ي تصريح 
مماثل إن تكرمي رئيس االحتاد العربي للتنس 
الشيخ أحمد اجلابر هو تكرمي لهذه الرياضة 
في الوطن العربي السيما وأن تونس حتتضن 
البطولة العربية للناشئني للتنس والتي شهدت 

مشاركة عربية متميزة بحوالي 120 العبا.
وذك��رت “بحثنا اليوم سبل تعزيز الدعم 
الذي تقدمه كل من وزارة الرياضة والشباب 
التونسية واالحت��اد العربي لرياضة التنس 
بهدف نشر ه��ذه الرياضة في جميع املناطق 
حتى يتمكن الشباب العربي من ممارستها” 
مشيرة إلى أنه “مت التأكيد على العالقة املتميزة 
بني تونس والكويت التي زرتها مؤخرا في إطار 

تظاهرة )عاصمة الشباب العربي( والتي نثمن 
من خاللها مكانة الشباب واملرأة الكويتية في 
املجال الرياضي والدعم الذي تقدمه الدولة لهم 
حيث الحظنا العديد من الوجوه الشابة في 

مراكز أخذ القرار بالكويت”.
وتابعت “سعداء ب��أن نكون سباقني في 
تهنئة دولة الكويت وهي بصدد إنشاء أكادميية 
لرياضة التنس ستكون األول��ى من نوعها في 
ال��دول العربية ونؤكد أنها ستكون خير داعم 

للتنس العربي على الساحة العاملية”. 
في السياق ذاته اعتبر سفير دولة الكويت 
ل��دى تونس علي الظفيري أن تكرمي رئيس 
االحت��ادي��ن الكويتي والعربي للتنس الشيخ 
أحمد اجلابر من قبل وزيرة الشباب والرياضة 
التونسية هو تكرمي للرياضة الكويتية وكل 
العاملني فيها من احتادات ومؤسسات ونوادي 

رياضية بالكويت.
وشدد على أنه هذا التكرمي هو اعتراف أيضا 
باجلهود التي بذلها الشيخ أحمد اجلابر خالل 
السنوات األخيرة للنهوض برياضة التنس 
في العالم العربي ودعمه لفئة الشباب وخير 
دليل على ذلك هو حضوره هذه األيام لرعاية 
البطولة العربية للناشئني للتنس التي تقام 

بتونس.
ولفت إلى أن احملادثات بني اجلانبني بحثت 
سبل تعزيز التعاون بني البلدين في املجال 
ال��ري��اض��ي عموما وري��اض��ة التنس حتديدا 
وتطرقت ألك��ادمي��ي��ة التنس بالكويت التي 
ستلعب دورا كبيرا لتطوير ه��ذه الرياضة 

بالعالم العربي.
وح��ض��ر ح��ف��ل ال��ت��ك��رمي ب����وزارة الشباب 
وال��ري��اض��ة التونسية أي��ض��ا ك��ات��ب ال��دول��ة 
للرياضة التونسية عماد اجلبري وأم��ني عام 
االحت���اد الكويتي للتنس عبد ال��رض��ا غريب 
ورئيسة اجلامعة التونسية للتنس سلمى 
امل��ول��ه��ي فيما أق���ام رئ��ي��س اللجنة الوطنية 
التونسية األوملبية محرز بوصيان تكرميا 
مماثال لرئيس االحت��ادي��ن العربي والكويتي 

للتنس الشيخ أحمد اجلابر.
يذكر أن تونس تستضيف منذ ال18 من 

أغسطس اجل��اري وإل��ى غاية ال26 من نفس 
الشهر فعاليات ال��دورة 25 للبطولة العربية 

للناشئني والناشئات للتنس مبشاركة 120 
شابا وشابة من ثمانية دول عربية هي الكويت 

وت��ون��س واجل��زائ��ر وم��ص��ر وق��ط��ر وامل��غ��رب 
وسلطنة عمان والسعودية.

رئيس االحتادين العربي والكويتي للتنس الشيخ أحمد اجلابر العبدالله اجلابر الصباح خالل تكرميه من قبل وزيرة الشباب والرياضة التونسية
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م��������ان��������ش��������س��������ت��������ر س�����ي�����ت�����ي 
ي����س����ق����ط ب����ف����خ ال����ت����ع����ادل 
أم�����������������ام إي���������ف���������رت���������ون ف����ي 
 خ����ت����ام اجل�����ول�����ة ال���ث���ان���ي���ة 

15من »البرمييرليغ«

رح��������ي��������ل م���ي���س���ي 
م�������ج�������ان�������ا ي����ق����ل����ق 
احمل���������������ي���������������ط���������������ن 

14ببرشلونة

انتهت القمة العربية بني 
العني والهالل بالتعادل السلبي، 
ف��ي ذه���اب رب��ع نهائي دوري 

أبطال آسيا، اإلثنني.
وب������دت ف���رص���ة ال��ف��ري��ق 
السعودي أفضل للتأهل لقبل 
النهائي، حيث سيحتاج للفوز 
ب��أي نتيجة، عندما يستضيف 
ال���ع���ني ف���ي م���ب���اراة ال���ع���ودة 
بالرياض، 11 سبتمبر/ أيلول 

املقبل.
وأل��غ��ى احل��ك��م األس��ت��رال��ي 
دانييل جرين بيتر، هدفا لكل 
فريق في الشوط األول، بداعي 

التسلل.
ك��م��ا أش��ه��ر احل��ك��م البطاقة 
احل��م��راء ملهند س��ال��م العنزي 
مدافع العني في الدقيقة 66 من 
املباراة، التي أقيمت على إستاد 

هزاع بن زايد.
وك��ان��ت أق���رب ف��رص العني 
للتسجيل عبر قائده عمر عبد 
الرحمن )عموري(،أفضل العب 
ف��ي آس��ي��ا ال��ع��ام امل��اض��ي، بعد 
م���رور س��اع��ة م��ن ال��ب��داي��ة عبر 

ركلة حرة تصدى لها عبد الله 
املعيوف ح��ارس الهالل قبل أن 
ترتطم بالعارضة وتخرج إلى 

ركنية.
وه��ز ال��س��وري عمر خربني 
مهاجم الهالل الشباك بعد 12 
دقيقة من البداية إث��ر متريرة 
من البرازيلي كارلوس إدواردو 
لكن احلكم ألغى الهدف بداعي 
ال��ت��س��ل��ل، وه���و ذات ال��ق��رار 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ه��دف ال��ب��رازي��ل��ي 
دانيفرس دوجالس مهاجم العني 
في الدقيقة 25 بعد متريرة من 
عموري. وقبل النهاية بخمس 
دقائق مرر عموري لدوجالس 
م��ج��ددا ليحول األخ��ي��ر الكرة 
برأسه صوب مرمى الهالل لكن 
املعيوف أنقذها بصعوبة بالغة.

وكاد البديل ياسر القحطاني 
قائد الهالل أن يهز الشباك قرب 
النهاية وك��ذل��ك زميله محمد 
اجلحفلي فيما جل��أ الكرواتي 
زوران ماميتش م��درب العني 
لدعم دفاعه لتعويض النقص 

العددي بعد طرد العنزي.

التعادل السلبي يخيم على قمة العن والهالل في أبطال آسيا

لقطة من املباراة

الشيخ أحمد اجلابر يدعو لتعزيز التعاون العربي للنهوض برياضة التنس

القادسية يبحث إعارة العنزي 
إلى الوكرة القطري

يعقد مساء اليوم، نادي القادسية، اجتماعا من أجل مناقشة 
عرض الوكرة القطري، بشأن ضم العب الفريق سلطان العنزي، 

على سبيل اإلعارة ملدة موسم.
وكان العنزي خاض جتربة في ال��دوري القطري مع اخلور، 

الذي قدم شكره لالعب في نهاية املوسم.
وباشر العنزي تدريباته مع القادسية مطلع املوسم احلالي، 
لكنه اعتذر عن السفر ملعسكر تركيا، مع الفريق املتواجد هناك في 

الوقت احلالي.
وقالت مصادر إن إدارة القادسية ال متانع انتقال العنزي 

للوكرة، في ظل وصول طلب من النادي القطري بهذا اخلصوص.
يذكر أن العنزي يعد أحد ركائز منتخب الكويت في السنوات 

األخيرة.

أبل مندوبا فنيا لدورة 
جنوب آسيا أللعاب القوى

اع��ل��ن��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ري��اض��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة أم��س 
ال��ث��الث��اء ع��ن اخ��ت��ي��ار ب��ط��ل ال��ع��اب ال��ق��وى ال��س��اب��ق وم��دي��ر 
مركز عبدالله السالم الع��داد ال��ق��ادة محمود أب��ل مندوبا فنيا 
 ل��دورة جنوب اسيا أللعاب القوى املقامة حاليا في ماليزيا.
واع�����رب اب����ل ف���ي ب��ي��ان ص����ادر ع���ن ال��ه��ي��ئ��ة ع���ن س��ع��ادت��ه 
للثقة التي منحها ل��ه امل��س��ؤول��ون ع��ن ال���دورة م��ؤك��دا حرصه 
 ع��ل��ى ح��س��ن مت��ث��ي��ل ال��ك��وي��ت واالرت����ق����اء ب��أل��ع��اب ال��ق��وى.
وأوضح ابل انه عقد اجتماعا مع كافة احلكام املشاركني في البطولة 

من اجل اجناح الدورة وحتقيق االهداف املرجوة واملنشودة.

النصر يسبق الزمالك 
ويضم القلفا

وقعت إدارة النصر مع الالعب السوري يوسف القلفا، لتقطع 
الطريق على الزمالك املصري، الذي فوض أحد وكالء الالعبني في 

الكويت إلنهاء الصفقة لصاحله.
ووقع الالعب وداخل معسكر الفريق املقام حاليا في القاهرة 
على عقده اجلديد، وذلك في حضور مدير عام الكرة خالد شريدة، 
وعضو مجلس اإلدارة عبد الله املطيري، ومدير الفريق فيصل 
العدواني. وكان النصر اتفق مع القلفا منذ فترة، إال أن حضور 

الالعب تاخر بسبب ارتباطه مبنافسات في الدوري السوري.
وعلم موقع أن عقد القلفا يوجد به شرط جزائي يبلغ 150 ألف 
دوالر. ولم يستبعد مصدر في نادي النصر، في تصريحاته ل، 

انتقال القلفا الى الزمالك، في حال كان عرض األخير مغريا.

األهلي املصري يرفض 
التفريط في عبدالله السعيد

رفض املدير الفني للنادي األهلي املصري، حسام البدري، 
فكرة انتقال صانع ألعاب الفريق عبدالله السعيد، إلى الهالل 
السعودي. وبحسب صحيفة اليوم السابع »أبلغ حسام البدري 
إدارة ناديه برفضه رحيل عبد الله السعيد خالل فترة االنتقاالت 
الصيفية اجلارية بشكل رسمي«. ودخل نادي الهالل السعودي 
فى مفاوضات مكثفة مع السعيد من أجل استعارته في املوسم 
املقبل مقابل مبلغ مالي ضخم، وهو األم��ر ال��ذي عرضه صانع 
األلعاب الدولي على إدارة ناديه للبت فيه. وأك��د البدري قبل 
سفره لكندا لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته: »احتراف السعيد 
أمر مرفوض متاما، خاصة وأن الفريق فقد العديد من الالعبني 
املؤثرين وأبرزهم: أحمد حجازي، عمرو جمال، وحسام غالي، 

والذين انتقلوا ألندية أخرى خالل الصيف اجلاري«.

زيادة عدد احملترفن 
األجانب في الدوري املصري

وضع االحت��اد املصري لكرة القدم حدا للجدل 
بشأن الالعبني األجانب في قوائم األندية للموسم 
اجلديد بعد أن أعلن زي��ادة عددهم من ثالثة إلى 
أربعة أجانب بعد اجتماع مع ممثلي أندية الدوري 

املمتاز.
وعدل االحت��اد املصري عن رأيه بعد يوم واحد 
من تأكيده استمرار النظام السابق الذي كان ينص 
على تعاقد األندية احمللية مع ثالثة العبني أجانب 

بحد أقصى. 
وقال االحتاد املصري في بيان في وقت متأخر 
االثنني »أسفر اجتماع )رئيس االحت��اد( هاني أبو 
ريدة مع أندية الدوري املمتاز على املوافقة بأغلبية 
احلضور على تسجيل أربعة العبني أجانب في 

قائمة كل فريق«. 
ويأتي أحدث تعديل على عدد الالعبني األجانب 
بعدما أعلن االحت��اد املصري في بداية األسبوع 
احلالي السماح لكل ناد بضم العبني اثنني يحمالن 
اجلنسية السورية أو الفلسطينية ومعاملتهما 

كمصريني. 
ويعني هذا أن كل ناد يستطيع اآلن التعاقد مع 
ما يصل إلى ستة العبني أجانب بينهم العبان من 
سوريا وفلسطني أو العب واحد من كل دولة منهما. 

وتعاقد الزمالك، صاحب املركز الثالث املوسم 
امل��اض��ي، بالفعل مع العدد األقصى من األجانب 
إذ ضم كابونغو كاسونغو ال��ق��ادم من الكونغو 
الدميقراطية والغاني بنيامني أتشيمبونغ ورزاق 
سيسي من كوت ديفوار إضافة للثنائي السوري 
مؤيد العجان وعالء الشبلي. وسينضم الالعبون 
اخلمسة إل��ى الع��ب ال��وس��ط النيجيري معروف 

يوسف املوجود في الزمالك منذ 2014. 
وذكرت تقارير إعالمية محلية أن كل ناد سُيسمح 

له بإشراك ثالثة العبني أجانب فقط في املباراة.

الغرافة يهزم الكويت في ختام معسكره بتركيا
فاز الغرافة على الكويت، بهدف نظيف، في 
املباراة التي أقيمت بينهما في ختام املباريات 
الودية التي خاضها الفريق القطري باملعسكر 

التركي، استعدادا للموسم اجلديد.
سجل مؤيد حسن هدف الفهود واللقاء الوحيد 
في الدقيقة 66 من املباراة، التي جاءت متوسطة 
املستوى تبادل خاللها الفريقان السيطرة على 
مجريات األم��ور، وإن رجحت كفة الغرافة في 

بعض فترات اللقاء.
وبدأ الغرافة املباراة بتشكيل مكون من قاسم 
برهان ويوسف مفتاح وسعيد احلاج وروبرت 
كيخادا وإلياس وعمرو سراج من فريق حتت 23 
سنة، والبرتغالي دييجو أمادو وعبد الغني منير 

وخيمينيز وعثمان اليهري ومؤيد حسن.
وفي الشوط الثاني أجرى اجلهاز الفني للفهود 
3 تغييرات، ودف��ع بكل من ثامر جمال وخالد 
عبد الرؤوف وعبد الرحمن فايز الرشيدي، بدال 
من عمرو سراج وعبد الغني منير ومؤيد حسن، 
وشهدت املباراة طرد سعيد احلاج حلصوله على 

بطاقتني صفراوين.
وجتدر اإلشارة إلى أن الشيخ جاسم بن ثامر 
آل ثاني رئيس الغرافة تبادل الدروع التذكارية 
مع ع��ادل عقلة رئيس بعثة الكويت الكويتي، 

وذلك قبل بداية املباراة.

األبيض يواجه الصليبيخات ودًيا 
كشف اجل��ه��از اإلداري لفريق الكويت، عن 
مباراة ودية أمام الصليبيخات، يوم 30 أغسطس  
اجل���اري، استعدادا ملنافسات املوسم اجلديد، 
والتي يستهلها األبيض مبواجهة القادسية، في 

كأس السوبر.
ويخوض الكويت في الوقت احلالي، معسكرا 

تدريبيا في تركيا، فيما يتواجد الصليبيخات 
في القاهرة لنفس الغرض. وكشف مدير فريق 
الكويت، محمد الهاجري، عن مغادرة محترف 
الفريق، السوري حميد ميدو، معسكر الفريق 
في تركيا، لالنضمام إل��ى منتخب ب��الده، الذي 
يتأهب خلوض منافسات التصفيات اآلسيوية 

املؤهلة لكأس العالم. ومن املنتظر أن يعود ميدو، 
لصفوف الكويت، قبل مواجهة السوبر بيوم 
واحد. وأضاف الهاجري، أن يعقوب الطراروة، 
غادر هو اآلخر معسكر األبيض في تركيا، من أجل 
بعض األمور املتعلقة بدراسته، على أن يتواجد 

الالعب مع الفريق فور العودة إلى الكويت.

تبادل الهدايا التذكارية بني إداريي الكويت والغرافة
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