صدمة لدى اجلماهير التونسية بعد استبعاد معلول
شكل إب��ع��اد الع��ب األه��ل��ي امل��ص��ري ،علي
معلول ،عن قائمة الـ 23العبا الذين سيمثلون
نسور قرطاج ،في ك��أس أمم إفريقيا ،2019
صدمة للمتابعني ولقطاع واسع من اجلماهير
التونسية.
وكان مدرب منتخب تونس ،أالن جيريس،

alwasat.com.kw
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قد أق��دم على ه��ذه اخل��ط��وة ،عقب الفوز على
كرواتيا وديًا (.)1-2
وتعليقًا على هذا األمر ،اكتفى معلول بنشر
تدوينة مقتضبة ،عبر صفحته الرسمية على
«فيسبوك» ،قال فيها« :القادم أفضل بإذن الله».
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن الظهير
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هنأ وزي��ر االع�لام وزي��ر ال��دول��ة لشؤون
الشباب الكويتي محمد اجلبري اليوم الثالثاء
املبارز الكويتي ط��ارق القالف على حتقيقه
ميدالية ذهبية في منافسات سالح (السابر)
في بطولة مسيسيبي الدولية ملبارزة الكراسي
املتحركة.
وأش���اد ال��وزي��ر اجل��ب��ري ف��ي تصريح لـ
«ك��ون��ا» باملبارز القالف مضيفا ان��ه «يقدم
دائما أفضل املستويات في مختلف البطوالت
متوجا ذلك بصعوده ملنصات التتويج والظفر

الوزير محمد اجلبري

بعد جدل حول فترة الراحة..
صالح ينضم لتشكيلة «الفراعنة»

انضم محمد صالح لتشكيلة منتخب مصر استعدادا ً
لكأس األمم األفريقية ،لينهي اجلدل حول حصوله على
فترة من الراحة.
ب���دأت مصر معسكرا ً األس��ب��وع امل��اض��ي اس��ت��ع��دادا ً
الستضافة كأس األمم ،التي تنطلق  21يونيو اجلاري،
لكن صالح لم ينضم للتشكيلة في ظل حصوله على فترة
من الراحة ،بعد الفوز بلقب دوري األبطال مطلع الشهر
اجلاري.
وأثار غياب صالح جدالً في وسائل اإلعالم احمللية بني
مؤيد حلصوله على الراحة ،ومعارض لبدء استعدادات
املنتخب الوطني لكأس األمم دون جنمه وهدافه األشهر.
ونشر االحت��اد املصري ص��ورة لوصول ص�لاح إلى
معسكر املنتخب صباح اليوم األربعاء وكتب« :بانضمام
ص�ل�اح تكتمل ق��ائ��م��ة  23الع��ب �اً ال��ذي��ن سيخوضون
البطولة».
وتعلق اجلماهير املصرية آماال عريضة على صالح
لتكرار تألقه في الدوري اإلجنليزي ،حيث نال لقب هداف
املسابقة في آخر موسمني ،وقيادة املنتخب حلصد اللقب
القاري للمرة الثامنة في تاريخه ،بعدما خسر نهائي
النسخة املاضية منذ عامني ،وتوج بآخر ألقابه في .2010
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انتخابات األندية السعودية..
أغلق الباب وبدأت التساؤالت

اجلبري يهنئ القالف لتحقيقه ذهبية
في بطولة في بطولة مسيسيبي
بامليداليات امللونة».
وأك���د اجل��ب��ري ان ال��ق�لاف يعد م��ن أب��رز
الرياضيني من فئة ذوي االحتياجات اخلاصة
في البالد وله مسيرة حافلة باالجنازات ملا
يقدمه من جناحات طوال مسيرتة الرياضية
التي تعد فخرا للرياضة الكويتية.
يذكر ان بطولة مسيسيبي الدولية ملبارزة
الكراسي املتحركة أقيمت في الواليات املتحدة
األمريكية في السابع حتى التاسع من شهر
يوينو احلالي.

األيسر السابق للصفاقسي ،كان رافضا بشكل
قطعي لفكرة اجللوس على دكة البدالء ،خالل
بطولة أمم إفريقيا  2019مبصر ،وهو ما جعل
املدير الفني الفرنسي يتخذ قرارا باستبعاده،
حيث ضم بدلاً منه كرمي العواضي ،العب النجم
الساحلي.

 3وجوه جديدة ترفع
عدد املشاركني في أمم إفريقيا
إلى  42منتخب ًا
رغم الزيادة الكبيرة التي طرأت على عدد املنتخبات املشاركة
في النهائيات بالنسخة اجلديدة لبطولة كأس األمم األفريقية
التي تستضيفها مصر خ�لال األسابيع املقبلة ،اقتصر عدد
املنتخبات التي تخوض البطولة للمرة األول��ى من خالل هذه
النسخة على ثالثة منتخبات فقط هي موريتانيا ،مدغشقر،
وبوروندي.
على مدار  31نسخة سابقة من البطولة ،خلت  10نسخ فقط
من وج��ود منتخب واح��د على األق��ل يشارك في البطولة للمرة
األولى.
ولكن عدد املشاركني للمرة األول��ى في كل بطولة لم يرتبط
بشكل كبير بالزيادة التدريجية في عدد املنتخبات التي تشهدها
النهائيات ،وهو ما ينطبق أيضاً على النسخة اجلديدة الـ،32
التي تقام في مصر.
وخ�لال تاريخ البطولة املمتد عبر أكثر من  6عقود ،شهدت
النهائيات مشاركة  42منتخبا ً مختلفا ً ،مبا فيها املنتخبات الثالثة
التي تشارك للمرة األولى في نسخة .2019
ويتساوى عدد الوجوه اجلديدة في نسخة  ،2019مع عدد
الوجوه اجلديدة التي شهدتها نسخ  1965و 1996و2004
و ،2012حيث شهدت كل من هذه النسخ مشاركة ثالثة وجوه
جديدة ،وهو نفس العدد ال��ذي ب��دأت به البطولة في نسختها
األولى عام .1957

شهدت انتخابات الرئاسة على األندية السعودية إثارة
كبيرة ،استكماالً للموسم االستثنائي الذي شهدته البطوالت
احمللية ،حيث كانت أب��رز مفاجأة هي عدم تقدمي أي مرشح
أوراقه لرئاسة نادي النصر.
أنهت الهيئة العامة للرياضة فترة والية جميع الرؤساء
املكلفني لألندية احملترفة ،قبل أن تفتح باب االنتخابات األحد
املاضي الختيار مجالس إدارات جديدة ،وأغلقت اللجان العامة
النتخابات األندية الرياضية ملفاتها مع انتهاء املهلة التي
حددت للراغبني في التقدم لتسلم رئاسة األندية على مدار 3
أيام.
وفور انتهاء غلق باب الترشح ،بدأت التساؤالت في الشارع
الرياضي السعودي ،خاصة بالنسبة جلمهور النصر ،حيث لم
يتقدم أي مرشح لرئاسة الفريق املتوج بلقب دوري كأس األمير
محمد بن سلمان للموسم احلالي.
وفي الوقت نفسه كانت املفاجأة األخ��رى هي عدم ترشح
الرئيس احلالي لـ»العاملي» ،سعود آل سويلم ،لالستمرار في
رئاسة النادي ،بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري ،وبات
معشوقا ً للجمهور النصراوي.
وسيكون جمهور «العاملي» مطالب بانتظار ق��رار الهيئة
العامة للرياضة ،بتعيني إدارة لقيادة النادي ملدة موسم واحد،
علما ً أنه من املتوقع أن يتم التمديد للمجلس احلالي ،أو تكليف
مجلس إدارة للنادي بناء على قرار من رئيس مجلس إدارة
الهيئة ،إذ يجوز للهيئة تكليف من ت��راه من أعضاء مجلس
اإلدارة ،لتسيير أمور النادي ،أو تكليف مجلس إدارة جديد
مؤقت إلدارة النادي بعد انتهاء مدة مجلس اإلدارة النظامية،
أو حل املجلس ألي سبب من األسباب املقررة في هذه الالئحة،
وذلك ملدة تبدأ من شهر وحتى عام أو أكثر.
في املقابل لم تغب اإلثارة عن بقية أسماء املرشحني لألندية
األخ��رى ،بينما لم يتغير الرئيس في ثالثة أندية هي :أبها،
ضمك ،والعدالة ،وذلك لعدم انتهاء فترتهم النظامية.

الدوري السعودي ينطلق
 22أغسطس املقبل
أعلنت رابطة ال��دوري السعودي للمحترفني ،عن مواعيد
انطالق منافسات املوسم الكروي اجلديد .2019-2020
وأوضحت الرابطة عبر حسابها الرسمي على تويتر ،أن
منافسات دوري احملترفني ستنطلق يوم  22أغسطس املقبل.
وأف��ادت الرابطة بأن دوري األمير محمد بن سلمان ألندية
الدرجة األولى سينطلق يوم الثالثاء املوافق يوم  20من الشهر
ذاته.
يذكر أن النصر ،بطل النسخة األخيرة من دوري احملترفني،
سيواجه نظيره ال��ت��ع��اون ح��ام��ل لقب ك��أس خ���ادم احلرمني
الشريفني ،خالل شهر أغسطس املقبل ،في افتتاح املوسم اجلديد،
على لقب كأس السوبر السعودي.

