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الديحاني يتكفل بنفقات تأهيل طالل الشمري 

alwasat.com.kw

يد الفراعنة في مهمة صعبة أمام فرنسا 
في نصف نهائي أوملبياد طوكيو

يدخل املنتخب املصري لكرة اليد في 
مهمة صعبة وذلك حينما يواجه نظيره 
املنتخب الفرنسي، ال��ي��وم اخلميس، 
ضمن منافسات الدور نصف النهائي من 
مسابقات كرة اليد في أوملبياد طوكيو 

.2020
وجن��ح املنتخب املصري لكرة اليد، 
بقيادة مديره الفني اإلسباني روبيرتو 
جارسيا باروندو، في بلوغ نصف نهائي 
دورة األلعاب األوملبية، بعدما تغلب 

على نظيره األملاني بنتيجة 26-31.
واك��ت��م��ل امل��رب��ع ال��ذه��ب��ي بصعود 
»الفراعنة« لنصف النهائي، بعد تأهل 

الدمنارك وفرنسا وإسبانيا.
ويعد الفراعنة أول منتخب عربي 
وإفريقي يصل نصف نهائي األوملبياد 

في تاريخ منافسات كرة اليد.
وس��ي��ك��ون ال��ث��ن��ائ��ي يحيى وسيف 
ال��درع أول شقيقان من خ��ارج أوروب��ا 
يتأهالن لنصف نهائي األوملبياد، بعد 
الثنائي نيكوال ولوكا كاراباتيتش من 
فرنسا، ونيكوالس وماجنس الندين من 
الدمنارك. ويتجلى صراع العائالت في 
نصف النهائي، حيث يصطدم منتخب 
مصر اخلميس املقبل بفرنسا، على أن 
يلتقي الفائز منهما بالفائز من مواجهة 

الدمنارك وإسبانيا. 
وص��ع��د أب��ن��اء ال��ن��ي��ل ل��رب��ع نهائي 
األوملبياد بعد احتاللهم وصافة املجموعة 
الثانية، فيما حصد منتخب املاكينات 
األملانية املركز الثالث باملجموعة األولى.

وتصدر منتخبا فرنسا وال��دمن��ارك 
ترتيب املجموعتني األولى والثانية.

وأك����د ي��ح��ي��ى خ��ال��د جن��م املنتخب 
امل��ص��ري لكرة اليد أن طموح الفريق 
لم يتوقف عند بلوغ املربع الذهبي في 
دورة األلعاب األوملبية احلالية )طوكيو 
2020( ولكن الفريق يسعى ملواصلة 
ع��روض��ه ال��ق��وي��ة ال��ت��ي متثل مستواه 

احلقيقي منذ فترة.
وق���ال يحيى خ��ال��د ف��ي تصريحاته 
إلى وكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( بعد 
املباراة: »أعددنا لهذه املباراة منذ فترة، 
وكان هدفنا منذ اللحظة األولى في هذه 

ال��دورة األوملبية هو الوصول للمربع 
ال��ذه��ب��ي، ول��م نكن سنرضى بأقل من 

هذا«.
وأوضح: »املنتخب األملاني فريق قوي 
للغاية لكننا بدأنا التحضير ملواجهته 
فور انتهاء مشاركتنا في دور املجموعات 
ودرسنا كل شيء عن املنافس وعرفنا 
كيف نوقف مفاتيح اللعب منذ بداية 
ال��ل��ق��اء وحافظنا على تقدمنا ط��وال 

املباراة«.
وعن هدف الفريق التالي حيث يلتقي 
املنتخب الفرنسي بعد غد اخلميس في 
امل��رب��ع الذهبي للمسابقة، ق��ال خالد: 

»مهمتنا م��ا ت���زال مستمرة ول��م ننته 
بعد. هدفنا ليس فقط الوصول للمربع 
الذهبي. فزنا على السويد وعلى أملانيا 
وميكننا الفوز على منتخبات أخ��رى، 

واملباريات القادمة ستظهر أين نحن«.
وع���ن ال��س��ي��ط��رة ش��ب��ه ال��ت��ام��ة على 
مجريات اللعب في مباراة اليوم، قال 
خالد: »هذا هو مستوى الفريق في الوقت 
احلالي، ونقدم مستوانا الطبيعي وليس 
طفرة وقتية. قدمنا هذا املستوى فيما 
يقرب من 15 أو 20 مباراة على مدار 6 
أشهر ونتمنى مواصلة هذا املستوى في 

الفترة املقبلة«.

منتخب مصر لكرة اليد

ت��ق��دم الع����ب ف��ري��ق ال��ق��ادس��ي��ة 
ومنتخب الشباب لكرة القدم طالل 
الشمري بالشكر لعضو مجلس ادارة 
نادي القادسية واملدير العام لقطاع 

الناشئني والشباب رفاعي الديحاني 
على تكفله مبصاريف التأهيل الذى 
يخضع له بعد االصابة التى حلقت 
ب��ه وه��ى ع��ب��ارة ع��ن قطع بالرباط 

الصليبي ح��ي��ث ي��واص��ل الشمري 
ع��الج��ه الطبيعي ف��ي اح���د امل��راك��ز 
املتخصصة بهذا الشأن مثنيا على هذا 

الدعم الذى يقدمه الديحاني.

 أح��رز اإليراني محمد رضا جار الله امليدالية 
الذهبية ملنافسات املصارعة اليونانية الرومانية 
وزن 67 كجم أمس األربعاء ضمن فعاليات أوملبياد 
طوكيو 2020. وف��از ج��ار الله في النهائي على 

األوكراني بارفيز ناسيبوف بنتيجة 9 /1.
وحصد ناسيبوف امليدالية الفضية في الوقت 
الذي نال فيه املصري محمد إبراهيم السيد »كيشو« 

واألملاني فرانك ستابلر ميداليتني برونزيتني.

فرحة اإليراني محمد رضا جار الله مع مدربه

لوبيز يتوج بذهبية ويضع كوبا في قمة جدول ميداليات املالكمة
توج الكوبي آرني لوبيز، أمس األربعاء، 
بامليدالية الذهبية في املالكمة لوزن خفيف 
الثقيل )بني 75 و81 كيلوجراما( للرجال، 
ضمن منافسات دورة األل��ع��اب األوملبية، 

املقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.
وأحرز لوبيز الذهبية، إثر تغلبه )1/4( 
في النهائي على البريطاني بنجامني ويتاكر، 

الذي حصد امليدالية الفضية.
وهذه هي الذهبية األوملبية الثانية التي 
يحصدها لوبير بعدما توج باملعدن النفيس 

في دورة ريو 2016.
وح��اف��ظ لوبيز بطل وزن املتوسط في 
أوملبياد ريو 2016، على هدوئه طيلة النزال 
اليوم وقدم أداء مهاريا في املالكمة، واحتوى 
خطورة لكمات ويتاكر السريعة ليحقق ثاني 

ذهبية لصالح كوبا في طوكيو.
وبذلك يضع لوبيز كوبا على قمة جدول 

فرحة آرني لوبيزميداليات املالكمة في أوملبياد طوكيو.

عزل الفريق اليوناني للسباحة 
اإليقاعية بسبب خمس إصابات بكورونا

ُوض���ع جميع أع��ض��اء ف��ري��ق السباحة 
اإليقاعية اليوناني البالغ ع��دده��م 12 في 
العزل بعد أن َثُبتت إصابة خمس من الفتيات 
بفيروس كورونا، في أول حالة تفشي جماعية 
في أوملبياد طوكيو، وفق ما أعلن مسؤولون 

أوملبيون األربعاء.
انسحب الفريق من املنافسات املتبقية، 
ووافقت الالعبات السبع األخريات اللواتي 
أتت نتائج فحوصاتهن سلبية حتى اآلن أن 
ينتقلن إل��ى مكان مخّصص لل�»مخالطني«، 
وفق ما قال ماسا تاكايا املتحدث باسم اللجنة 
املنظمة. لم تشارك إيفانغيليا بابازوغلو 
وإيفانغيليا بالتانيوتي في تصفيات منافسات 
الزوجي الثالثاء وانسحب الفريق من تصفيات 

منافسات الفرق التي تقام اجلمعة.
أض��اف تاكايا »نصلي م��ن أج��ل شفائهن 
العاجل«، مشيًرا إل��ى أن أي منهن احتاجت 
ل��دخ��ول املستشفى مضيًفا أن��ه��ا أول حالة 

»تفشي في مجموعة« في األلعاب.
حتى اآلن، أعلنت اللجنة املنظمة عن 322 
إصابة ُسجلت بني »أصحاب املصلحة« مبا في 
ذلك الرياضيون واملسؤولون واإلعالميون، 
معظمهم بني املقيمني اليابانيني الذين يعملون 

كموظفني أو في أعمال البناء.
بعد تأجيلها مل��دة ع��ام بسبب الفيروس، 
تقام األلعاب مبوجب قواعد صارمة ملكافحة 
الفيروس. تخضع طوكيو حلالة طوارئ وقد 

سجلت أرقام قياسية في األيام األخيرة.

تزايد وتيرة اإلصابات بكورونا في األوملبياد
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املصارع كيشو مينح مصر ميدالية 
برونزية في أوملبياد طوكيو

توج محمد إبراهيم »كيشو« 
الع������ب م���ص���ر ل��ل��م��ص��ارع��ة 
الرومانية، بامليدالية البرونزية 
بدورة األلعاب األوملبية رقم 32 
الصيفية املقامة خ��الل الفترة 
من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس 

اجلاري.
وح��ص��د »ك��ي��ش��و« امليدالية 
ال��ب��رون��زي��ة عقب تغلبه على 
ال��روس��ي أرت��ي��م س��ورك��وف في 

منافسات وزن حتت 67 كجم.
وحقق العب املنتخب املصري 
ال��ف��وز ع��ل��ى ب��ط��ل روس��ي��ا في 
بسبب إح��رازه للنقطة األخيرة 
في املباراة، التي انتهت بنتيجة 

.)1-1(
وكان كيشو قد افتتح مشواره 
ف��ي ثمن النهائي بالفوز على 
الع��ب كوريا اجلنوبية هانسو 
ري��و بنتيجة 7-6  ث��م انتصر 
على بطل أرمينيا كارين أرام في 

ربع النهائي.
وخ��س��ر ك��ي��ش��و ف���ي نصف 
ال��ن��ه��ائ��ي أم���ام ب��ط��ل أوك��ران��ي��ا 
بارزيف ناسيبوف )7-6( في 

الثواني األخيرة من اللقاء.
وت��ع��د ه���ذه ه���ي امل��ي��دال��ي��ة 
البرونزية الثالثة ملصر بعد 
برونزيتي التايكوندو عن طريق 

هداية مالك وسيف عيسى.
وف���ي وزن 87 كيلوغراماً 
خ��س��ر م��ت��ول��ي أم����ام األمل��ان��ي 
دينيس مكسيمليان 8-1 ليحتل 

املركز اخلامس.
وكان متولي خسر 9-2 أمام 
املجري فيكتور لورينس في قبل 

النهائي.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في 
تاريخها وهي 137 العًبا والعبة 
ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 

العًبا و48 العبة.
وك��ان��ت أكبر بعثة مصرية 
سابقة في أوملبياد ريو 2016 
والتي شاركت مصر فيها ب� 120 

العًبا والعبة.

محمد إبراهيم »كيشو«

اإليراني جار الله يحصد 
ذهبية املصارعة الرومانية  صدام أمريكي أوزبكي 

في نهائي املالكمة 
لوزن فوق الثقيل

ص���ع���د األوزب�����ك�����ي ب���اخ���ودي���ر 
ج��ال��ول��وف واألم��ري��ك��ي ري��ت��ش��ارد 
توريز جونيور إلى نهائي منافسات 
املالكمة لوزن فوق الثقيل )فوق 91 
كيلوجراما(، رجال، ضمن منافسات 
دورة األل��ع��اب األومل��ب��ي��ة طوكيو 

.2020
وتأهل جالولوف عبر الفوز في 
ال����دور ق��ب��ل ال��ن��ه��ائ��ي ع��ل��ى حساب 
البريطاني فرازر كالرك، الذي أحرز 

بذلك امليدالية البرونزية.
وأوقف احلكام املواجهة بناء على 
طلب األطباء إثر إصابة كالرك بجرح 
في وجهه، وعانق جالولوف منافسه 

أكثر من مرة مع إعالن النتيجة.
وشهدت املواجهة األخرى بالدور 
قبل النهائي »سيناريو« مماثال، حيث 
تعرض الكازاخستاني كامشيبيك 

كونكاباييف إلصابة، وأوقف النزال.
وف��از ريتشارد ت��وري��ز جونيور 
ليتنافس على امليدالية الذهبية في 
النهائي بينما أح��رز كونكاباييف 

امليدالية البرونزية.

رفاعي الديحاني 

السورية ظاظا تتلقى دعوة تدريب في الصني 
تلّقت العبة كرة الطاولة السورية 
هند ظاظا، أصغر مشاركة في أوملبياد 
طوكيو عن 12 عاماً، دعوة من اللجنة 
األوملبية الصينية للتدرب مع أسياد 

اللعبة، وفق ما ذكرت تقارير صينية.
ظ��اظ��ا ال��ت��ي اش��ت��ه��رت ب���ني ليلة 
وض��ح��اه��ا ف��ي ب��ل��ده��ا ال����ذي مزقته 
احل��رب، بعد تأهلها إلى طوكيو العام 
املاضي، خرجت من ال��دور التمهيدي 
في العاصمة اليابانية بعد خسارتها 

-4صفر أمام النمسوية ليو جيا.
انتهى مشوارها باكراً في طوكيو 
لكن يبدو أن وجهتها املقبلة ستكون 
اعتباًرا من الشهر املقبل الصني التي 
أح��رز رياضيوها ذهبيتي وفضيتي 
ال��ف��ردي ل��دى ال��رج��ال وال��س��ي��دات في 

طوكيو حتى اآلن.
ذك��رت القناة احلكومية »س��ي سي 
تي ف��ي« أن ظاظا حصلت على دعوة 
من اللجنة األوملبية الصينية، ونقلت 
عن الالعبة قولها »أتطلع للتدرب في 
اخلارج كي أستمر في التطور وأحقق 

حلمي في إحراز البطوالت«.
وتابعت: »بالطبع آمل أوالً أن أرتقي 
إلى مستوى الالعبني الصينيني، حلمي 

أن أك��ون قوية مثلهم وأتطلع للذهاب 
إلى الصني وأحصل على التدريب الذي 
يخضعون ل���ه«. ك��ان على ظ��اظ��ا أن 
تتخطى صعوبات ع��دة في التمارين 
للوصول إلى األوملبياد حيث حملت علم 

بالدها في حفل االفتتاح.
أّدت احلرب في سوريا منذ اندالعها 
ف��ي ال��ع��ام 2011 إل��ى وف���اة أك��ث��ر من 
نصف مليون شخص وتهجير املاليني 

وتدمير املباني واملنشآت.
تابعت ظاظا أّن: »ال��ظ��روف التي 
مترنت فيها في سوريا كانت صعبة 

جداً، كنت أمتنى أن تكون مختلفة«.
ك��ان��ت ظ��اظ��ا أص��غ��ر م��ش��ارك��ة في 
األلعاب منذ العبة التزلج الفني على 
اجلليد الرومانية بياتريس هوستيو 
)11 ع��ام��اً( ف��ي أومل��ب��ي��اد غرونوبل 

الشتوي في فرنسا عام 1968. 

 العبة كرة الطاولة السورية هند ظاظا

سيدات أمريكا يبلغن نصف نهائي 
الكرة الطائرة باألوملبياد

واصل املنتخب األمريكي لسيدات 
الكرة الطائرة تقدمه بثبات في دورة 
األلعاب األلعاب األوملبية احلالية 
)ط��وك��ي��و 2020( وت��أه��ل للمربع 
ال��ذه��ب��ي ب��ف��وزه الكبير 3-0 على 
منتخب جمهورية الدومينيكان أمس 

األربعاء في دور الثمانية.
ول���م ي��ج��د امل��ن��ت��خ��ب األم��ري��ك��ي 
صعوبة كبيرة في كبيرة في حسم 
امل��ب��اراة لصاحله بنتيجة أش��واط 

25-11 و25-20 و25-19. ويلتقي 
املنتخب األمريكي في املربع الذهبي 
بعد غد اجلمعة الفائز من املواجهة 
امل��ق��ررة ال��ي��وم ب���دور الثمانية بني 

منتخبي صربيا وإيطاليا.
وافتتح منتخب كوريا اجلنوبية 
فعاليات دور الثمانية بالتغلب على 
نظيره التركي 3-2 بنتيجة أشواط 
17-25 و25-17 و28-26 و18-

25 و13-15.

باو جاسول يفوز بعضوية جلنة 
الرياضيني في األوملبية الدولية

فاز جنم كرة السلة اإلسباني باو جاسول 
بعضوية جلنة الرياضيني في اللجنة األوملبية 
الدولية رفقة 3 رياضيني آخرين، هم فيدريكا 
بيليجريني وي��وك��ي أوت���ا وم��اي��ا مارتينا 

فلوسكوفسكا.
ومتتد والي��ة الرباعي مل��دة 7 أع��وام، حتى 
أوملبياد لوس أجنيليس 2028 بعدما خلفوا 
أعضاء اللجنة التي تترأسها كيرستي كوفنتري 
ونائبة الرئيس دانكا بارتيكوفا التي خسرت 
االنتخابات، وأيضا الفرنسي توني إستاجنو 

واألسترالي جيمس تومكينز.
وقالت كوفنتري: »من الرائع رؤية النسبة 
املرتفعة من الرياضيني املشاركني في انتخابات 
جلنة الرياضيني، كان لدينا قائمة رائعة من 
املرشحني، أشكر جميع املرشحني إلقدامهم على 

متثيل الرياضيني من جميع أنحاء العالم«.
وأض��اف��ت: »إن عمل اللجنة ومسؤوليتها 
مهمان للغاية، كما كان دائما، في متثيل ودعم 
الرياضيني في كافة مراحل حياتهم، بوجود 

األعضاء اجلدد والقدامى باللجنة«.


