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بالبطولة العربية أللعاب القوى للناشئني

400 متر جري بتونس العازمي يفوز ببرونزية 

أح���رز ال��اع��ب الكويتي يعقوب العازمي 
اجلمعة امليدالية البرونزية بسباق 400 متر 
جري ضمن فعاليات البطولة العربية الثامنة 
ألل��ع��اب ال��ق��وى للناشئني وال��ن��اش��ئ��ات التي 

تستضيفها تونس.
وفاز العازمي ببرونزية 400 متر جري بعد 
أن حل في املركز الثالث في هذه املسابقة التي 
أجريت بالقرية الرياضية مبنطقة )رادس( 

بتونس العاصمة مبشاركة 15 منتخبا عربيا.
وه��ن��أ أم��ني ص��ن��دوق احت���اد أل��ع��اب القوى 
الكويتية فيصل الدسم الاعب العازمي بهذا 
الفوز الذي يأتي في ثاني أيام البطولة متمنيا 
التوفيق للمتسابقني الكويتيني في باقي األلعاب.

وق��ال الدسم في تصريح ل� »كونا« إنه على 
الرغم من أن البطولة جاءت في وقت صعب بعد 
انحسار جائحة فيروس )كورونا املستجد - 
كوفيد 19( فإن العبي املنتخب يقدمون مستويات 

جيدة خال البطولة.
وتوجه الدسم بالشكر لاحتاد التونسي 
أللعاب القوى على حسن التنظيم مؤكدا أن مثل 
ه��ذه البطوالت واملنافسات تتيح للرياضيني 

الكويتيني الشباب اكتساب املزيد من اخلبرات.
وانطلقت اخلميس بتونس البطولة العربية 
أللعاب القوى للناشئني والناشئات بنسختها 
الثامنة مبشاركة أكثر من 391 رياضيا من 15 

دولة عربية.

كاظمة يفوز على اليرموك والكويت يتخطى 
التضامن في اجلولة الثانية من الدوري

تغلب ن��ادي كاظمة اجلمعة على اليرموك بنتيجة )1-3( 
ضمن منافسات اجلولة الثانية من الدوري الكويتي املمتاز لكرة 
القدم )دوري إس تي سي( التي شهدت أيضا فوز الكويت على 

التضامن بهدف دون رد.
وسجل أه��داف كاظمة في امل��ب��اراة التي أقيمت على استاد 
نادي الكويت كل من بندر بورسلي وشبيب اخلالدي واحملترف 

إدواردو في حني سجل هدف اليرموك الوحيد عذبي شهاب.
وبهذا الفوز رف��ع كاظمة رصيده إل��ى ست نقاط فيما بقى 

اخلاسر دون أي نقطة.
وفي املباراة الثانية التي جرت على استاد )الصداقة والسام( 
سجل هدف الكويت الوحيد مهدي برحمة ليرفع الكويت رصيده 

بهذا الفوز إلى ست نقاط بينما بقى اخلاسر دون أي نقطة.
وأع��رب التونسي نبيل معلول، م��درب ن��ادي الكويت، عن 
سعادته بالفوز الذي حققه فريقه خارج قواعده، على حساب 
التضامن، وقال معلول، عبر حسابه على »فيسبوك«: »احلمد 
لله وبتوفيق منه، حققنا الهدف ومتكنا من تدوين الفوز الثاني 

تواليا في الدوري الكويتي«.
وأض��اف: »الشكر مجددا لاعبني واجلهاز الفني واإلداري 

والطبي، والقادم أفضل إن شاء الله«.
وك��ان معلول قاد الكويتي الكويتي إلى الفوز األول، على 

حساب نادي اليرموك )2-4(.
جتدر اإلشارة إلى أن نبيل معلول كان قد اعتذر في وقت سابق 
عن قبول اإلش��راف على الترجي الرياضي التونسي، خلافة 
معني الشعباني، من أجل خوض جتربة ثانية في الكويت، بعد 

جتربته األولى مع املنتخب. فرحة العبي كاظمة 

يعقوب العازمي

السومة يغيب
عن سوريا في 

كأس العرب
تلقى املنتخب السوري ضربة 
موجعة، قبل انطاقة بطولة 
»كأس العرب«، الثاثاء املقبل، 
في قطر، والتي تستمر حتى 18 
ديسمبر املقبل. ويشارك نسور 
ق��اس��ي��ون ف��ي ال��ب��ط��ول��ة، ضمن 
املجموعة الثانية، بجانب تونس 

وموريتانيا واإلمارات.
وت��أك��د غياب عمر السومة، 
مهاجم أهلي جدة السعودي عن 
املنتخب، رغم وج��ود اسمه في 

القائمة النهائية للبطولة.
وق��ال أص��ان كنجو، رئيس 
جل��ن��ة امل��ن��ت��خ��ب��ات ب��االحت��اد 
السوري لكرة القدم: »بالفعل 
اعتذر السومة عن عدم املشاركة 

في كأس العرب«.
ولم يجب »كنجو« ومسؤولو 
االحتاد، عن أسباب اعتذار هداف 

املنتخب السوري.
 وق����ال احت����اد ال���ك���رة، عبر 
ص��ف��ح��ت��ه ال���رس���م���ي���ة ع��ل��ى 
»فيسبوك«، اجلمعة: »انتظمت 
بعثة منتخبنا الوطني في مقر 
إقامتها بالدوحة، بعد أن أنهت 
اإلجراءات الصحية الروتينية«.

وأضاف: »شهد مساء اجلمعة 
انضمام الاعبني )محمد عثمان، 
مؤيد اخل��ول��ي، ورد السامة، 
ف��ارس أرن��اؤوط، محمد العنز، 
محمد احل��اق، يوسف محمد( 
إلى البعثة، ليرتفع العدد إلى 

15 العبا«.

املدير التنفيذي الستاد البيت:
الصرح املونديالي جاهز لكأس العرب

أع��رب الدكتور ناصر الهاجري، املدير 
التنفيذي الستاد البيت عن فخره باستقبال 
املشجعني في االستاد املونديالي اجلديد، 
م��ع استضافته أول م��ب��اراة ع��ل��ى أرض��ه 
بني منتخبي قطر والبحرين، في مستهل 
منافسات كأس العرب FIFA قطر 2021 

الثاثاء املقبل.
وعبر الهاجري، عن سعادته بالترحيب 
باملشجعني في احتفالية رائعة تليق بسابع 
استادات مونديال قطر جاهزية، مشيًرا إلى 
التصميم املستلهم من تراث األجداد واملرافق 
املشيدة وفق أرقى املواصفات العاملية، والتي 

ستنال إشادة واسعة من اجلميع.
ويتميز استاد البيت بتصميم مستلهم من 
بيت الشعر أو اخليمة التقليدية التي سكنها 
أهل البادية في قطر ومنطقة اخلليج قدمًيا، 
ويعتبر أكبر استاد يستضيف منافسات 
ك��أس ال��ع��رب بسعة جماهيرية 60 ألف 
مشجع، كما يحتضن نهائي البطولة في 18 

ديسمبر تزامًنا مع اليوم الوطني لدولة قطر.
وفي ضوء االستعدادات اجلارية الفتتاح 
االس���ت���اد، أع���رب ال��ه��اج��ري ع��ن اع��ت��زازه 
ب��امل��ش��ارك��ة ف��ي واح���د م��ن امل��ش��اري��ع التي 
تشكل مفخرة لألجيال، وحت��دث عن أهمية 
التصميم، والتحديات التي واجهها فريق 
العمل، ومراعاة جوانب االستدامة، وكذلك 
اإلرث القّيم لهذه التحفة املعمارية في فضاء 

املنشآت الرياضية. 
تصميم يجسد كرم الضيافة العربية

وعن األهمية التي يحملها التصميم قال 

الهاجري إن تصميم االستاد يحتفي بجانب 
من تاريخ قطر وتراثها الغني ال��ذي يبعث 
على االع��ت��زاز باملاضي، ويجسد امل��وروث 
الثقافي في قطر واملنطقة على نطاق أوسع، 
فقد استوحي من بيت الشعر وهي اخليمة 
التقليدية التي سكنها أهل البادية في قطر 

واملنطقة على مر العصور.
وقال: »يحمل التصميم الكثير من املعاني 
القّيمة ويعكس أصول الضيافة والترحيب 
التي يشتهر بها ال��ع��رب، كما ينسجم مع 
تاريخهم العريق ويرمز إلى أسلوب حياة 

األجداد قبل وقت طويل من اكتشاف النفط«.
االستدامة في جوهر االستاد

وحول جوانب االستدامة في االستاد، أكد 
الهاجري أنها شكلت محوراً في غاية األهمية 

لفريق العمل الذي حرص على تنفيذ التدابير 
واإلج��راءات الهادفة إلى حتقيق االستدامة 

بشكل شامل.
واستخدمت الطاقة الشمسية إلض��اءة 
مصابيح اإلنارة حول االستاد، وإعادة تدوير 
املخلفات، واستخدام مياه معاد تدويرها لري 

املساحات اخلضراء.
وأض��اف: »أعدنا تدوير بعض امل��واد من 
مرحلة احلفر، مثل استخدام الصخور في 
بناء مطعمني كبيرين في محيط االستاد، كما 
استعملنا أعمدة هاتف من شركة اتصاالت 
Ooredoo في تشييد املطعمني، بينما أعيد 
تدوير مواد أخرى واستخدامها في جداريات 
وأشكال فنية تزّين مرافق االستاد ومحيطه 

اخلارجي«.

استاد البيت

4 سنوات مقبلة اخلطيب رئيسًا لألهلي املصري  

احتفظ محمود اخلطيب، رئيس مجلس 
إدارة ال��ن��ادي األه��ل��ي امل��ص��ري ، مبنصبه 

لوالية ثانية متتد حتى عام 2025.
وأع��ل��ن��ت اللجنة القضائية املشرفة 
على انتخابات ال��ن��ادي األه��ل��ي برئاسة 
املستشار وحيد أحمد عوض أمس السبت 
فوز اخلطيب مبقعد رئاسة القلعة احلمراء 

متفوقاً على منافسه خالد سليمان.
وحصد اخلطيب 19 ألف و304 صوتاً 
من أص��وات الناخبني مقابل 2820 صوت 

فقط حصل عليها احملامي خالد سليمان.
وحسمت قائمة محمود اخلطيب مقاعد 
مجلس اإلدارة بالكامل بعد االنتخابات التي 

جرت أمس اجلمعة.
وحسم العامري ف��اروق منصب نائب 
الرئيس بالتزكية وبعد حصوله على 19 

ألف و472 صوتاً بني أصوات الناخبني.
وت��ق��ض��ي ال��ائ��ح��ة ب��ض��رورة حصول 
املرشح بالتزكية على رب��ع ع��دد أص��وات 
الناخبني وه��و ما حققه العامري ف��اروق 

ليضمن االحتفاظ مبنصبه كنائب للرئيس.
وح��س��م خ��ال��د م��رجت��ي م��ن��ص��ب أم��ني 
صندوق النادي األهلي بعدما تفوق على 
منافسه خالد ال��درن��دل��ي أم��ني الصندوق 

السابق.
وح��ص��ل م��رجت��ي على 14 أل��ف و210 
صوتاً بينما اكتفى الدرندلي بحصد ما يزيد 
عن 7 آالف ص��وت فقط وه��و ما رج��ح كفة 

خالد مرجتي.
وحسم مقاعد عضوية مجلس اإلدارة 
فوق السن الدكتور محمد شوقي صاحب 
أعلى األصوات بني األعضاء بواقع 19811 
صوت ويليه رجل األعمال محمد الدماطي 
وحسام غالي قائد فريق الكرة األسبق ثم 
محمد سراج الدين ومحمد الغزاوي وطارق 

قنديل والدكتور مهند مجدي.
وحسم رج��ل األع��م��ال محمد اجلارحي 
مقعد العضوية حتت السن بواقع 15 ألف 
و160 صوتاً ومعه السباحة مي عاطف 

بعدما حصلت على 14 ألف و220 صوتاً.

مجلس إدارة النادي األهلي اجلديد برئاسة محمود اخلطيب
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شباب األزرق يفوز على نظيره الفلسطيني 
بهدفني لهدف في بطولة غرب آسيا

ف���از منتخب ال��ك��وي��ت للشباب 
لكرة القدم على نظيره الفلسطيني 
بهدفني لهدف في املباراة التي أقيمت 
بينهما اجلمعة مبلعب )جذع النخلة( 
في )البصرة( وذل��ك ضمن اجلولة 
الرابعة ملنافسات املجموعة األولى 

لبطولة غرب آسيا املقامة في العراق.
وتقدم منتخب الكويت بهدفه األول 
في الدقيقة 30 من عمر املباراة بقدم 
سيد يوسف ليتعادل بعد ذلك الفريق 
الفلسطيني بهدف في الدقيقة 53 
بقدم خالد النبريسي قبل أن يحسم 
)األزرق( الكويتي املواجهة لصاحله 
بالهدف الثاني في الدقيقة 77 بقدم 
صالح البناي. وبهذه النتيجة يرتفع 
رص��ي��د منتخب ال��ك��وي��ت إل��ى سبع 
ن��ق��اط م��ن أرب���ع م��ب��اري��ات ليتصدر 
مجموعته م��ؤق��ت��ا ي��ل��ي��ه املنتخب 
ال��ع��راق��ي بست نقاط م��ن مباراتني 
اثنتني ثم البحريني بأربع نقاط من 
ث��اث م��ب��اري��ات ث��م فلسطني بثاث 
نقاط من ثاث مباريات وأخيرا اليمن 

بدون نقاط من مباراتني.
وجترى جميع مباريات املجموعة 
األول��ى في محافظة )البصرة( فيما 
جت��رى مباريات املجموعة الثانية 
التي تضم منتخبات األردن وسوريا 
ول��ب��ن��ان واإلم������ارات ف��ي محافظة 

 لقطة من مباراة الكويت وفلسطني)أربيل(.

هيئة الرياضة: الئحة التفرغ الرياضي 
اجلديدة متنح الالعبني تفرغًا موسميًا كاماًل

أعلن املدير العام للهيئة العامة للرياضة حمود 
فليطح ان الهيئة بصدد اصدار الئحة جديدة للتفرغ 
الرياضي لاعبني الكويتيني قريبا والتي ستمنح 
العبي االندية احمللية في األلعاب اجلماعية االربع 
وهي )القدم واليد والطائرة والسلة( والاعبني 
املميزين بااللعاب الفردية ممن ميثلون املنتخبات 

الوطنية تفرغا موسميا كاما.
وقال فليطح في تصريح ل� »كونا« أمس السبت 
ان ه��ذه اخلطوة التي ج��اءت بتوجيهات وبدعم 
ومتابعة مباشرة من وزير االعام والثقافة وزير 
الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن املطيري تأتي 
تطبيقا الستراتيجية الهيئة الرياضية لاعوام 
)2022 - 2028( الهادفة ال��ى متكني الشباب 
الرياضيني من التميز واإلبداع في ألعابهم املفضلة.

وذكر ان هذه اخلطوة التي أتت نتاج عمل الفريق 
املكلف تفعيل استراتيجية الهيئة العامة للرياضة 
بشأن منظومة متكاملة لاحتراف والتفرغات 
الرياضية الكلية ستمنح الاعبني اوق��ات��ا اكثر 
للتدريب وتطوير مستوياتهم الفنية نظرا لتفرغهم 

الرياضي الكامل حتى ختام املوسم.
واش��ار ال��ى ان الهيئة وضعت معايير رقابة 
واض��ح��ة ومتابعة دقيقة فيما يخص تطبيق 
االندية واالحتادات الرياضية لهذا التفرغ بالشكل 
الصحيح »ما يضمن حتقيق اهدافه باالرتقاء بأهم 

عناصر املنظومة الرياضية املتمثلة بالاعبني«.
وأوض���ح فليطح ان��ه مت االن��ت��ه��اء م��ن وضع 
الصيغة القانونية لهذه الائحة بالتعاون بني 
ادارة الفتوى والتشريع واالدارة القانونية بالهيئة 
على ان يتم عرضها على االجتماع املقبل ملجلس 
إدارة الهيئة العتمادها وم��ن ثم سيتم ارسالها 
لاندية واالحتادات الرياضية لتعريفهم بشروط 

ومعايير منح هذا التفرغ ال��ذي سيخدم شريحة 
كبيرة من الرياضيني »ما يعد دفعة قوية لهم نحو 

التميز والتألق«.
واعتبر ان ه��ذه امل��ب��ادرة ال��رائ��دة تعد مبنزلة 
االنطاقة الفعلية لتطبيق االحتراف الكلي لاعبني 
الكويتيني في الفترة املقبلة على ان تتبعها خطوات 
أخرى لتطبيقه بشكل كامل معربا عن تفاؤله بأن 
يسهم هذا االج��راء باحداث نقلة مهمة في حتسني 
مستوى الاعبني وت��ط��ور ادائ��ه��م على الصعيد 
احمللي ما ينعكس ايجابا على اح��رازه��م نتائج 

مميزة في االستحقاقات اخلارجية.

حمود فليطح


