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الكويت تستضيف البطولة اآلسيوية
الـ 25للبولينغ األحد املقبل
تنطلق في الكويت ي��وم االح��د املقبل منافسات
الدورة الـ 25من البطولة اآلسيوية للبولينغ (رجال
وسيدات) مبشاركة  28دولة من الدول االعضاء في
االحتاد اآلسيوي للعبة على ان تختتم في  30اكتوبر
اجلاري.
وقال رئيس النادي الكويتي للبولينغ الشيخ طالل
احملمد الصباح في مؤمتر صحافي عقد أول من أمس
في مقر النادي لالعالن عن هذه الفعالية ان اللجنة
املنظمة للبطولة تباشر استعداداتها الستضافة
ثاني بطولة قارية في البالد واالول��ى على مستوى
العمومي واملتوقع ان يشارك فيها اكثر  360العبا

رئيس النادي الكويتي للبولينغ خالل املؤمتر الصحفي

البدري يستهل مهمته مع الفراعنة
بفوز باهت على بوتسوانا
حقق منتخب مصر فوزا ً باهتا ً
على حساب ضيفه البوتسواني
ب��ه��دف نظيف ف��ي أول جتربة
ب��ق��ي��ادة امل��دي��ر ال��ف��ن��ي اجل��دي��د
حسام البدري أول من أمس على
ملعب اجليش في ب��رج العرب
باإلسكندرية ضمن استعدادات
املنتخبني لتصفيات كأس األمم
اإلفريقية املؤهلة الى النهائيات
في الكاميرون .2021
أح��رز ه��دف امل��ب��اراة الوحيد
حمدي فتحي في الدقيقة  74في
باكورة مشاركته الدولية.
ويلتقى الفراعنة مع كينيا
ف��ي نوفمبر امل��ق��ب��ل ،ف��ي أول��ى
منافسات تصفيات أمم إفريقيا
ضمن املجموعة السابعة التي
تضم أيضا منتخبي توغو وجزر
القمر.
وشهد الشوط األول سيطرة
مطلقة ملنتخب الفراعنة على
م��ج��ري��ات ال��ل��ع��ب م��ن دون أن
يتمكن من إحراز هدف السبق.
حتسنت األم����ور م��ع ب��داي��ة
ال��ش��وط ال��ث��ان��ي ال س��ي��م��ا مع
التغييرات التي أجراها البدري،
ال���ى أن جن��ح ال��ب��دي��ل حمدي
فتحي في أول مباراة له بقميص
املنتخب ،في إحراز هدف املباراة
الوحيد مستغالً عرضيه محمود
عالء أسكنها على ميني حارس
بوتسوانا.
وخ��ط��ف��ت امل��درب��ة األمل��ان��ي��ة
ك��ارول�ين ب���راون األض����واء في
م��ل��ع��ب ب���رج ال���ع���رب ،حينما

األهلي املصري:
ملتزمون مبوعد
القمة والتأجيل
مرفوض
قال عدلي القيعي مستشار
ال��ت��ع��اق��دات ب���ن���ادي األه��ل��ي
املصري إن ناديه ملتزم مبوعد
مباراة القمة أم��ام الزمالك في
ال��دوري املمتاز ،السبت املقبل،
ال��ت��ي ت��أت��ي ض��م��ن منافسات
اجلولة الرابعة من املسابقة.
وك����ش����ف ال���ق���ي���ع���ي ف��ي
تصريحات تليفزيونية« :حتى
اآلن األهلي ملتزم مبوعد القمة
وال رغبة لدينا ف��ي التأجيل.
ن��رح��ب ب��إق��ام��ة م��ب��اراة القمة
في برج العرب ودون حضور
ج��م��اه��ي��ري م��ن أج���ل انتظام
املسابقة .نتمنى تعاون اجلهات
األمنية ونحن في انتظار القرار
النهائي».
وواص��ل« :نطالب بالعدالة
التحكيمية في اللقاء وأن تخرج
امل��ب��اراة دون أن يتعرض أحد
الفريقني للظلم .أثق في جمال
الغندور رئيس جلنة احلكام
واختيار حكم يليق مبستوى
املباراة».
وأش�����اد ال��ق��ي��ع��ي مب��وق��ف
م���ح���م���ود اخل���ط���ي���ب رئ��ي��س
األهلي ملا أسماه «الترفع وعدم
الدخول في مهاترات والرد على
التجاوزات» التي يتعرض لها،
وحفظ حقوق النادي ومجلس
إدارت�����ه ب��ال��ط��رق ال��ش��رع��ي��ة
والقانونية.
وأمت« :أهال بسيادة القانون،
وال أزم��ة في الشكاوى املقدمة
ضد األهلي ومجلسه .نتمنى
أن تفرض سيادة القانون على
اجلميع».

لقطة من مواجهة مصر وبوتسوانا

ظ��ه��رت ك���ارول�ي�ن ف���ي مقاعد
ب��دالء بوتسوانا بجوار املدرب
اجل��زائ��ري ع���ادل ع��م��روش في
مشهد أث��ار استغراب املتابعني
خاصة أن ال��ق��ارة ال��س��م��راء لم
تعرف وجود مدربة لفريق من
الرجال من قبل.
كارولني براون مدربة أملانية
حصلت على رخصة التدريب
املعتمدة من االحت��اد األوروب��ي
لكرة القدم ،لكنها أيضا ليست
مجرد مدربة فهي أكادميية في
املقام األول وتعمل في جامعة
ميونخ األملانية م��درس��ة لكرة
القدم وعملت مع االحتاد األملاني
بالتعاون في عدة برامج لتطوير
اللعبة خ��اص��ة على مستوى

الناشئني.
ك����ارول��ي�ن ت��ع��د ج�����زءا من
مشروع مشترك بني احلكومة
األملانية والبوتسوانية من بني
بنوده جانب رياضي مهم يتمثل
في مشروع شامل لتطوير الكرة
ف��ي بوتسوانا بأسلوب علمي
باالستعانة بخبرات االحت��اد
األمل��ان��ي ال���ذي رش��ح ك��ارول�ين
ك��خ��ب��ي��رة ع��ن م��ل��ف التطوير
خاصة في إعداد املدربني.
امل��ث��ي��ر أن جت��رب��ة ك��ارول�ين
ليست األول��ى في ق��ارة أفريقيا
فعملت من قبل في الشق اإلداري
متعاونة مع احتاد جامبيا لكرة
ال��ق��دم ووج���وده���ا م��ع اجل��ه��از
الفني ملنتخب بوتسوانا يأتي

لتطوير املواهب التدريبية في
ظل خطة طويلة األم��د لتطوير
الكرة البوتسوانية.
اخلبيرة األملانية قالت في
تصريحات تليفزيونية عقب
ال��ل��ق��اء إن منتخب بوتسوانا
يبحث عن جتديد دمائه مبواهب
صاعدة ،مؤكدة أن فريقها قدم
م���ب���اراة ج��ي��دة ع��ل��ى الصعيد
ال��دف��اع��ي ب��امل��ق��ارن��ة ب��ف��ارق
اخلبرات.
وأش����ارت إل���ى أن��ه��ا تتمنى
زي��ادة أع��داد امل��درب��ات في عالم
ك���رة ال��ق��دم ،خ��اص��ة ف��ي ق��ارة
أفريقيا ،موضحة أن جتربتها مع
بوتسوانا تبدو مهمة وجاذبة
من أجل تطوير الكرة هناك.

الهالل يعلن مدة
غياب خربني
أعلن نادي الهالل السعودي غياب جنمه
السوري عمر خربني لفترة تتجاوز الشهر،
بعد إصابته مع منتخب ب�لاده في املباراة
املاضية أمام املالديف ،باجلولة الثالثة من
التصفيات اآلسيوية املشتركة املؤهلة لكأس
العالم  2022وكأس أسيا .2023
وقال النادي عبر حسابه على تويتر أول من
أمس إن الفحوصات الطبية ،التي خضع لها خربني
أكدت إصابته «بالتواء في مفصل القدم يحتاج معه لبرنامج
عالجي وتأهيلي ،تتراوح مدته بني  4و 6أسابيع».
من املنتظر أن يغيب خربني عن مباريات فريقه الهالل أمام ضمك
والنصر والفتح بالدوري وعرعر بكأس امللك ،علما بأنه غير مقيد
بقائمة الزعيم بالنسخة احلالية من دوري أبطال آسيا

عمر خربني

واداريا.
واضاف الشيخ طالل الصباح ان العبي والعبات
منتخب الكويت للعبة يستعدون بقوة لبدء املنافسات
التي تشمل اقامة مسابقات لفئات الفردي والزوجي
والثالثي والفرق واالساتذة علما بأن املسابقات تبدأ
في الـ 22من اكتوبر اجل��اري بعد يومني من حفل
االفتتاح الذي سيقام في فندق كراون بالزا.
واع��رب عن امله في ان يقدم الالعبون مستوى
فني مميز يعكس التطور الكبير الذي تعيشه رياضة
البولينغ الكويتية وحتقيق اجناز جديد للرياضة
احمللية.

ولفت الى ان النادي مقبل على استضافة العديد
من البطوالت الكبرى في الفترة املقبلة اهمها بطولة
العالم لفئة الفردي املقررة  2020وبطولة العالم
املجمعة للفرق  2021منوها بدعم الهيئة العامة
للرياضة للبطولة ولكل انشطة النادي.
وافاد الشيخ طالل الصباح بأن الوفود املشاركة
ستبدأ بالوصول الى البالد اعتبارا من بعد االربعاء
على ان يكتمل وصولها قبل تدشني البطولة بيوم
واح��د داعيا اجلماهير حلضور منافسات البطولة
املقرر اقامتها في مركز البولينغ مبنطقة الساملية
لدعم ومؤازرة العبي الكويت.

ليما وفابيانو يجمعان متعلقاتهما
للرحيل عن الساملية
نشر محترفا الساملية البرزايليان
أليكس ليما وباتريك فابيانو ،فيديو
خ�لال جمع متعلقاتهما م��ن ن��ادي
الساملية ،في إش��ارة الظهور األخير
لهما في قلعة الرهيب.
وجلأ الالعبان لفسخ عقديهما مع
النادي عبر االحتاد الكويتي واالحتاد
الدولي لكرة القدم ،لعدم تسلمهما
مستحقاتهما املادية منذ مطلع املوسم
اجلاري.
وكان الثنائي قد خاطب الساملية
عبر محاميهما من اجل احلصول على
مستحقاتهما ومنحا النادي فرصة
إلى منتصف أكتوبر اجل��اري لسداد
مستحقاتهم وهو ما لم يحدث.
وم��ن املنتظر أن يخاطب محامي
الثنائي االحت��اد الكويتي واالحت��اد
الدولي من أجل فسخ عقد الالعبان
بشكل رس��م��ي ،ح��ي��ث م��ن املنتظر
أن يعقد ليما اجتماعا م��ع كاظمة
حلسم مصيره ف��ي ظ��ل إع��ارت��ه من
البرتقالي للساملية فيما سيعود
فابيانو للبرازيل بانتظار احلصول
على عرض جديد.

الفتح يعلن فسخ
عقد فتحي اجلبال
أع��ل��ن الفتح ال��س��ع��ودي ،أول
م���ن أم���س االت���ف���اق رس��م��ي��ا مع
التونسي فتحي اجل��ب��ال ،املدير
الفني للفريق ،على فسخ التعاقد
بينهما بالتراضي .ووفقا لبيان
ع��ب��ر احل��س��اب ال��رس��م��ي للفتح
على تويتر ،فقد مت توجيه الشكر
لفتحي اجلبال على الفترة التي
قضاها مديرا فنيا للفتح ،وحقق
خاللها عددا من اإلجن��ازات ،التي
ستظل عالقة في أذهان اجلميع.
وتابع البيان «سيبقى اجلبال
من رموز النادي بعد حتقيق تلك
اإلجن���ازات ،وج��زءا ال يتجزأ من
تاريخ الفتح وحاضره ومستقبله،
ونتمنى له التوفيق في مستقبله».
ول���م يحصد ال��ف��ت��ح إال نقطة
واح��دة فقط منذ انطالق النسخة
احلالية م��ن دوري ك��أس األمير
محمد بن سلمان للمحترفني ،حيث
خسر في  5مباريات وتعادل في
مباراة واحدة.
وكان اجلبال كتب تاريخا غير
مسبوق ،عندما ت��وج م��ع الفتح
ب��ل��ق��ب دوري زي���ن ال��س��ع��ودي
للمحترفني  ،2013ألول م��رة
ت��اري��خ ال���ن���ادي ،ق��ب��ل ان يحقق
اجنازا ً ثانيا بحصد كأس السوبر.

أليكس ليما في صراع على الكرة مع يوسف ناصر

ودية اجلزائر وفرنسا قبل نهاية 2020
بدأت األمور تتضح بشأن إمكانية إقامة
مباراة ودية بني منتخبي اجلزائر وفرنسا
لكرة القدم قبل نهاية عام .2020
واجتمع رئيس االحت��اد الفرنسي لكرة
القدم نويل لوغرايت ،مع نظيره اجلزائري
خير الدين زطشي أول من أمس في العاصمة
الفرنسية باريس وبحثاً عالقات التعاون
بني الطرفني .وقال بيان مشترك لالحتادين
الفرنسي واجلزائري إنه لم يتم اتخاذ أي

ق��رار بشأن امل��ب��اراة ال��ودي��ة احملتملة بني
منتخبي البلدين ،الفتا ً أن املوضوع سيحسم
خالل زيارة لوغرايت إلى اجلزائر املقررة في
الربع األول من العام املقبل.
ولكن صالح باي عبود مسؤول اإلعالم
في االحتاد اجلزائري رجح إقامة املباراة في
نوفمبر (تشرين الثاني) .2020
ون��وه عبود أن املسألة ستحسم بشكل
رسمي خالل زيارة لوغرايت إلى اجلزائر.

سوبر كالسيكو بني البرازيل
واألرجنتني في الرياض
أعلن االحت��اد البرازيلي لكرة القدم أن
املنتخب الوطني سينهي عام  2019بخوض
مباراتني وديتني في اخلليج ،األول��ى ضد
األرجنتني في «سوبر كالسيكو» أميركي
جنوبي في الرياض ،والثانية ضد كوريا
اجلنوبية في أبوظبي.
وتالقي البرازيل حاملة لقب بطولة «كوبا
أميركا» غرميتها التقليدية في  15نوفمبر
على ملعب جامعة امللك سعود في الرياض،
في إع��ادة للمباراة التي جمعت بينهما في
جدة العام املاضي ضمن دورة دولية رباعية
ضمت أيضا ً منتخبي السعودية والعراق.

وانتهت مباراة العمالقني بفوز البرازيل
ع��ل��ى األرج��ن��ت�ين 1-صفر ،ق��ب��ل أن تكرر
ال��ب��رازي��ل ف��وزه��ا على منافستها 2-صفر
ف��ي نصف بطولة أميركا اجلنوبية التي
استضافتها على أرضها في صيف العام
احلالي ،وتوجت بلقبها بالفوز على البيرو
 1-3في النهائي.
بيد أن «سيليساو» فشل في الفوز بعد
ذلك في أربع مباريات ودية خاضها ،فخسر
أمام البيرو  ،1-0وتعادل مع كولومبيا 2-2
في سبتمبر املاضي ،ومع السنغال ونيجيريا
بالنتيجة ذاتها  1-1خالل الشهر احلالي.

مرسيدس يعيد صياغة أهدافه بعد حتقيق الثنائية السادسة على التوالي
سيسعى مرسيدس بطل فورموال  1إلى إعادة
صياغة أهدافه بعد أن حسم خالل سباق اليابان
لقبي السائقني والصانعني في بطولة العالم
للمرة السادسة على التوالي في إجناز ال سابق
له .وحسم مرسيدس لقب الصانعني قبل أربعة
سباقات من النهاية على حلبة سوزوكا.
وفاز فالتيري بوتاس بجائزة اليابان الكبرى
وأص��ب��ح ال��وح��ي��د ال��ق��ادر على ح��رم��ان زميله
لويس هاميلتون من انتزاع لقب السائقني للمرة
السادسة في مسيرته ليضمن مرسيدس حتقيق
الثنائية.
ويتفوق هاميلتون بفارق  64نقطة على زميله
الفنلندي في صدارة الترتيب العام وميضي بقوة
في طريقه للفوز بلقبه السادس في بطولة العالم
وال يتفوق عليه سوى األسطورة مايكل شوماخر
الفائز بسبعة ألقاب.
وأبلغ توتو فولف رئيس مرسيدس الصحفيني
وسط احتفاالت الفريق ”في كل عام نضع أهدافا

لتحفيز الفريق” .تفوقنا على رقم فيراري اآلن
ويتعني أن نعيد صياغة أهدافنا للموسم املقبل“.
وفاز فيراري بستة ألقاب متتالية للصانعني
بني  1999و 2004بينما فاز شوماخر بخمسة
ألقاب متتالية للسائقني من  2000إلى .2004
وحطم هاميلتون بالفعل العديد من أرق��ام
شوماخر القياسية لكن أب��رز رقمني وهما أكبر
عدد من األلقاب وم��رات الفوز بسباقات ال يزاال
صامدين.
وحقق السائق البريطاني البالغ من العمر
 34عاما  82انتصارا متأخرا بتسعة انتصارات
عن شوماخر ( 91سباقا) .ويبدو أن حتطيم هذا
الرقم سيكون هدفا واقعيا في  2020بالنظر إلى
أن هاميلتون فاز بعشرة سباقات في املتوسط في
املوسم الواحد خالل املواسم الستة األخيرة.
وال ي��زال مرسيدس بعيدا ع��ن حتطيم رقم
ف��ي��راري ال��ذي حصد  16لقبا للصانعني و15
للسائقني لكن الفوز باللقب السادس يوم األحد

كان اجنازا هائال للفريق الذي حاول تقدمي نفسه
على انه األقل ترشيحا أمام فيراري السريع هذا
املوسم .وقال فولف ”الضغوط هائلة“.
وتابع ”تضع طموحات وتوقعات كبيرة جدا
لنفسك وإذا لم حتققها يكون األلم شديدا“.
ومع وجود  22سباقا املوسم املقبل في أطول
ج���دول تشهده البطولة على االط�ل�اق يشعر
مرسيدس بالقلق من أن فيراري ميلك أفضلية في
 2020من حيث األداء قبل اجراء تغيير شامل في
 2021على لوائح البطولة.
وح��ق��ق ف��ي��راري م��رك��ز أول املنطلقني في
السباقات اخلمسة األخيرة وهيمن على اخلط
األمامي في سوزوكا وق��ال فولف إن فريقه لن
يركن للراحة وإن عمال كثيرا ينتظره.
وقال ”تخاجلنا مشاعر مختلطة باننا حققنا
الثنائية لسادس مرة وهو إجناز كبير وفي نفس
الوقت نشعر اننا في حاجة إلى استعادة قوة أداء
السيارة“.
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