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5 أعوام وودز يعانق األلقاب بعد أكثر من 

اقتنص املصري البورسعيدي، بطاقة العبور 
إل��ى ال��دور نصف النهائي من ك��أس الكونفيدرالية 
األف��ري��ق��ي��ة، بعد أن تغلب على احت���اد العاصمة 
اجل��زائ��ري بنتيجة 1-0، مبلعب الثامن من مايو، 

األحد، في إياب ربع النهائي.
وكان املصري قد فاز على احتاد العاصمة ، بنفس 
النتيجة في لقاء الذهاب الذي جرى مبلعب بورسعيد.

وانتهج احتاد العاصمة منذ البداية مبدأ الهجوم 
بغية التسجيل، حيث كانت أول فرصة له بواسطة 
مخالفة خطيرة نفذها الظهير األي��س��ر مختار بن 
م��وس��ى، لكن احل���ارس أحمد مسعود أبعدها إلى 

الركنية في الدقيقة 12.
وكان رد املصري في الدقيقة 27، بواسطة محمود 
وادي الذي راوغ املدافع بن يحيى وسدد بقوة غير أن 

فاروق شافعي أنقذ فريقه من هدف محقق.
وف��اج��أ امل��ص��ري، اجلميع بهدف وقعه الدولي 

الفلسطيني محمود وادي برأسية، في الدقيقة 33.
وبعدها ع��رف الفريق املصري تسيير الدقائق 
املتبقية من الشوط األول، فيما اتسمت محاوالت 
احت���اد العاصمة بالعشوائية ون��ق��ص الفعالية 

والتركيز.

وب��دأ احت��اد العاصمة الشوط الثاني كسابقه، 
وراح يبحث عن هدف التعادل ال��ذي كاد أن يوقعه 
بواسطة عبد الرحمن مزيان الذي توغل داخل منطقة 
اجلزاء وسدد بقوة، لكن الدفاع أبعد الكرة من على 

خط املرمى.
ومرت الدقائق بعدها بال جديد حلقق املصري فوزا 

ثمينا، دفع به إلى نصف نهائي كأس الكونفيدرالية.

املصري يجدد فوزه على احتاد اجلزائر ويتأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية

»احتاد الكرة«  يعتمد 
قائمة جلنة احلكام

 اعتمد املكتب التنفيذي لالحتاد الكويتي لكرة القدم، قائمة أعضاء جلنة 
احلكام، التي أعدها رئيس اللجنة، صبيح أبل.

وكان أبل قد مت تكليفه من قبل احتاد الكرة، بعد استقالة جابر الزنكي، 
بتولي مهام جلنة احلكام.

وضمت جلنة احلكام، صبيح أبل رئيسا، وغامن السهلي نائبا، وجواد 
عاشور، وعبدالعزيزالسلمي، وعلي حسني وراضي احلداد، أعضاء.

جدير بالذكر أن جلنة احلكام من اللجان التي يعاد تشكيلها باستمرار 
في االحتاد الكويتي.

الزنكي يفجر مفاجأة في قضية 
القادسية والنصر

فجر رئيس جلنة احلكام السابق، في االحتاد الكويتي لكرة القدم، جابر 
الزنكي، مفاجأة من العيار الثقيل، فيما يخص أزمة الثالث نقاط، اخلاصة 

مبباراة القادسية والنصر، في اجلولة الثانية من الدوري املمتاز.
وقال الزنكي، في تصريحات تلفزيونية، إن حكم املباراة، البحريني 
نواف شكرالله، لم يكتب أي تقرير عن اللقاء، وكذلك املراقب، ما ينفي صحة 

»االسكور شيت« الذي مت االستناد عليه، لقلب نتيجة املواجهة. 
وتابع: »استدعاء احلكم سعد الفضلي، دون العودة إلى جلنة 
احلكام، ينفي عنه الصفة الرسمية، مبا يعني أن القرار الذي اتخذه، 

دون قيمة«.
وواصل: »القرار إجماال لم يراع اخلطوات الصحيحة«.

ولم ينف الزنكي أن التسريبات، التي حدثت لالجتماع، كانت ضمن 
األسباب التي دفعته إلى االستقالة، مشيرا إلى أن القرار لم يكن سهال، لكن 

قناعته كانت أكبر، بخصوص إرضاء ضميره. 
ونفى أن يكون قرار االستقالة مبيتا، للعودة إلى نادي الشباب، من أجل 
خوض االنتخابات املقبلة، مؤكدا أنه »ابن الشباب«، وال يحتاج إلى هذه 

اخلطوة. 
وقد تعيد تصريحات الزنكي، األزمة إلى املربع األول، ال سيما أن الرغبة 
كبيرة في القادسية، الستكمال طريق االحتجاج، من أجل استعادة الثالث 

نقاط.

املطيري : البطولة العربية أقوى 
من املنافسات احمللية

كشف نائب رئيس جهاز الكرة بالقادسية الكويتي، نواف املطيري 
عن برنامج استعدادات فريقه للمواجهة املرتقبة، مع الزمالك 

املصري، اجلمعة املقبل، في إياب دور ال�32 للبطولة العربية.
وك��ان��ت م��ب��اراة ال���ذه���اب، ق��د ان��ت��ه��ت ب��ال��ت��ع��ادل السلبي في 

اإلسكندرية.
وق��ال امل��ط��ي��ري: إن اجل��ه��از الفني فضل ال��دخ��ول ف��ي معسكر 
مغلق، اعتبارا من اليوم، لرفع معدل اللياقة البدنية، عبر تدريبات 
صباحية ومسائية، مشيرا إلى أن »مباريات البطولة العربية، أقوى 

من البطوالت احمللية الكويتية، ما يتطلب استعدادا خاصا«.
وأشار إلى جاهزية الفريق، بعد دخول مساعد ندا في التدريبات 
اجلماعية، موضحا أن غياب املهاجم الكاميروني، رونالد، عن مباراة 
التضامن، أمس، جاء بسبب حصوله على 3 بطاقات صفراء، في 

اجلوالت الثالث األولى للدوري.
وع��ن غياب احمل��ت��رف ال��س��وري، إس��راء احلموية، ع��ن صفوف 
القادسية في البطولة العربية، بسبب عدم قيده مبكرا في القائمة، 
أكد املطيري ثقته في جميع الالعبني، مشددا على امتالك الفريق 

للعديد من العناصر اجليدة.
جدير بالذكر أن القادسية، وجه الدعوة لنجوم النادي السابقني، 
حلضور مباراته أمام الزمالك، وخص بالدعوة فهد األنصاري، الذي 
تأكد حضوره، فيما اعتذر الالعب السوري، عمر السومة، النشغاله 

مبباراة مع أهلي جدة.

االحتاد املصري يرفض طلب الزمالك
رفض احتاد الكرة املصري، طلب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، 
بعدم خوض أي مباراة له في الدوري احمللي، بدون لعب مؤجالت األهلي، 

حتقيقا ملبدأ تكافؤ الفرص.
وكان رئيس الزمالك، قد خرج في تصريحات متلفزة، عقب فوز فريقه 
على املقاولون العرب، األحد، وأكد أنه لن يخوض أي مباراة في الدوري، 

قبل أن يلعب األهلي، مؤجالته.
ولعب األهلي، 3 مباريات أقل من الزمالك، بسبب ارتباطه بخوض 
مباريات دوري أبطال أفريقيا، والتي تأهل فيها لنصف النهائي، وينتظر 

مواجهة وفاق سطيف اجلزائري.
وق��ال أحمد مجاهد، املتحدث الرسمي الحت��اد الكرة: »ليس من حق 

الزمالك، االعتراض على مؤجالت األهلي«.
وتابع »الزمالك منذ عدة سنوات، مت تأجيل عدد كبير من املباريات 
له، بعد صعوده لنهائي أفريقيا عام 2016، التأجيل يكون لالرتباطات 

اخلارجية لألندية، وهي أمور حتمية ال نستطيع تغييرها«.
وأمت »مرتضى منصور لن يتسبب في مشكلة، أنا واثق من استكمال 

الزمالك ملبارياته في الدوري«.

مدرب السعودية يعد باملنافسة 
على لقب كأس آسيا

وع��د األرجنتيني خ��وان أنطونيو بيتزي، امل��دي��ر الفني للمنتخب 
السعودي، بتقدمي أداء قوي واملنافسة على لقب بطولة كأس آسيا 2019 

باإلمارات.
وقال بيتزي، خالل تواجده في مؤمتر الفيفا لتحليل مباريات كأس 
العالم 2018، املقام في لندن: »استفدنا من مشاركتنا في مونديال روسيا، 
رغم بعض السلبيات كاخلسارة القاسية في االفتتاح )0-5 أمام البلد 

املضيف(«.
وأضاف: »األمور ستكون مغايرة في كأس آسيا، ألننا منلك خبرة أكبر 
اآلن بعد أن أمضيت 10 أشهر مع املنتخب تخللها املشاركة في املونديال، 
ومتفائلون وعازمون على تقدمي بطولة جيدة، ومحاولة الوصول لألدوار 

النهائية«.
وتابع: »مبارياتنا في املجموعة ستكون صعبة لوجود تنافس تاريخي 

بني كافة املنتخبات وسنبذل كل ما بوسعنا للتغلب عليهم«.
وأوقعت قرعة البطولة منتخب السعودية في املجموعة اخلامسة مع 

قطر ولبنان وكوريا الشمالية.

»احتاد الكرة املصري« 
ينفي احلصول على أموال نظير 

اإلقامة في غروزني
رفض احتاد الكرة املصري، االتهامات التي وجهتها له نائبه في البرملان 
املصري، بتلقي أموال قدرها مليون و800 ألف دوالر نظير إقامة الفراعنة 

في مدينة غروزني الشيشانية، أثناء مونديال روسيا.
وتقدمت النائبة نادية هنري، مبذكرة ل��وزارة الرياضة، تطلب 
التحقيق في حصول مسئولي اجلبالية على تلك املبالغ، أثناء كأس 

العالم.
وقال أحمد مجاهد املتحدث الرسمي بإسم احتاد الكرة : »لم نحصل على 
أي أموال من دولة الشيشان، وال أعلم شيئا عن تلك املذكرة، فلم تخاطبنا 

وزارة الرياضة بشأنها، وعلمنا باألمر من وسائل اإلعالم«.
وتابع: »األمر كله مت الرد عليه عقب انتهاء كأس العالم، فيفا هو من 

حتمل إقامتنا في الشيشان«.

عانق النجم األميركي تايغر وودز 
األل��ق��اب م��ج��ددا ووض���ع ح��دا لصيام 
دام أك��ث��ر م��ن 5 أع���وام بتتويجه في 
س��ن ال�42 بلقب املرحلة األخ��ي��رة من 
البطولة السنوية لرابطة العبي الغولف 

احملترفني في الواليات املتحدة.
وأحرز وودز الذي سيكون بني أبرز 
النجوم املشاركني في كأس رايدر التي 
جتمع املنتخبني األوروب��ي واألميركي 
اعتبارا من ي��وم اجلمعة املقبل، لقبه 
ال�80 في مسيرته االحترافية واألول منذ 
2013، في أجواء هيستيرية جماعية، 
حيث تدافع اآلالف من املتفرجني حلضور 
ه��ذا احل���دث ال��ت��اري��خ��ي ح��ول احلفرة 
الثامنة عشرة األخيرة قبل أن يصرخوا 

فرحا بهذا اإلجناز.
وقال وودز متأثرا »كان يتعني علي 
القتال طيلة اليوم، ولكنني أحببت هذا 
اليوم. كان التفكير في إمكانية عودتي 

إلى إحراز األلقاب حتديا كبيرا في بداية 
العام، ولكن مع مرور املسابقات، رأيت 

أن ذلك سيكون ممكنا«.
وبات وودز على بعد لقبني فقط من 
معادلة الرقم القياسي في عدد األلقاب 
املوجود بحوزة مواطنه سام سنيد الذي 

توج ب�82 لقبا بني 1936 و1965.
وت��ص��در وودز، امللك السابق دون 
م��ن��ازع ف��ي ال��غ��ول��ف، امل��ن��اف��س��ات منذ 
اجلولة األولى على مضمار إيست اليك 
بالقرب م��ن أت��االن��ت��ا، وأنهاها بفارق 
ضربتني ع��ن أول م��ط��اردي��ه مواطنه 
بيلي هورشيل ))271 ضربة، 9- عن 

املعدل(.
وحقق وودز 71 ضربة ف��ي اليوم 
األخير )1+ عن املعدل( رافعا رصيده 
إل��ى 269 ضربة في نهاية املنافسات 
)11- ضربة عن املعدل(، علما بأنه مر 
بفترات عصيبة من خالل حتقيق ضربة 

ف��وق املعدل 3 م��رات في احلفر التسع 
األخيرة.

وحل اإلنكليزي جاسنت روز املصنف 
أول عامليا ف��ي امل��رك��ز ال��راب��ع )274 
ضربة، 6- عن املعدل(، بيد أن عزاءه 
ال��وح��ي��د ك��ان ف��ي حصوله على شيك 
بقيمة 10 ماليني دوالر )8.5 مليون 
يورو( إلحرازه كأس فيديكس اخلاصة 
بالتصنيف السنوي لرابطة الالعبني 

احملترفني.

املعدل حتت  متتالية  ضربات   5
وك���ان وودز ت��أل��ق بشكل كبير في 
اجلولة الثالثة السبت عندما حقق 5 
ضربات متتالية حتت املعدل معيدا إلى 
األذه��ان أي��ام تألقه الالفت، فجمع 65 

ضربة )5-(.
ومنذ عودته إلى املضامير في يناير 

2018، كان وودز قاب قوسني أو أدنى 
من الظفر بلقبه األول في مارس املاضي 
عندما حل ثانيا في بطولة فالسبار، 
ثم تصدر الترتيب العام في اجلولة 
الرابعة من بطولة بريطانيا قبل أن 
ينهي املنافسات في املركز السادس في 
يوليو، ثم فشل على بعد ضربتني خلف 
مواطنه بروكس كويبكا في أغسطس 
امل��اض��ي ف��ي إح���دى ج���والت البطولة 
السنوية لرابطة الالعبني احملترفني في 

الواليات املتحدة.
وبتتويجه األحد، أغلق وودز بشكل 
نهائي الفصل األكثر ظلمة في مسيرته 

الرياضية.
وفي الفترة بني عامي 2014 و2017، 
حقق وودز الذي يعتبر أحد أفضل العبي 
الغولف في التاريخ، مواسم مخيبة 
وابتعد عن املضامير مرات عدة ألشهر 
طويلة بسبب خضوعه ألربع عمليات 

جراحية ف��ي ظ��ه��ره. وه��و م��ا أدى الى 
خروجه من ن��ادي الالعبني األل��ف في 
العالم في التصنيف العاملي حتى أنه 
فكر في اعتزال اللعبة كونه لم يكن قادرا 

على املشي.
كما عانى وودز من االكتئاب ومشاكل 
على الصعيد الشخصي شملت الطالق 
من زوجته بعد اكتشاف خيانته لها 
وال��ت��ي ش��وه��ت سمعته بشكل كبير، 
وتوقيفه من قبل الشرطة على خلفية 

القيادة املتهورة.
ويعد وودز م��ن أعلى الرياضيني 
دخ��ال ف��ي ال��ت��اري��خ. وبحسب تقرير 
ملجلة »فوربس« األميركية املتخصصة 
نشر أواخ��ر 2017، حقق وودز خالل 
مسيرته مداخيل وصلت إلى 1.7 مليار 
دوالر أميركي، تعود الغالبية العظمى 
منها إل��ى العائدات اإلعالنية وعقود 

الرعاية.

فاز روجر فيدرر والكسندر زفيريف مبباراتي 
ال��ف��ردي ليتفوق فريق اوروب���ا على فريق العالم 
بنتيجة 13-8 ويحتفظ بكأس ليفر للتنس في اليوم 
الثالث واألخير من منافسات البطولة الدولية التي 

أقيمت في شيكاجو.
وبفوز فيدرر الصعب على األمريكي جون إيسنر 
6-7 و7-6 و10-7 أصبح فريق اوروبا على بعد 
ث��الث نقاط م��ن االنتصار ال��ذي حسمه زفيريف 

بتغلبه على كيفن أندرسون 6-7 و7-5 و7-10.
واحتاج األملاني زفيريف إلى أفضل مستوى لديه 
ليتجاوز الالعب اجلنوب افريقي لكنه فاز بالنقاط 
اخلمس األخ��ي��رة في الشوط الفاصل باملجموعة 

الثالثة ليضمن لفريق اوروبا االحتفاظ بالكأس التي 
أحرزها في نسختها األولى في براج العام املاضي.

وق��ال زفيريف ”كانت م��ب��اراة متكافئة متاما، 
ليست هذه املباراة فقط لكن البطولة بأكملها، بعض 

النقاط هنا أو هناك وكانت النتيجة ستختلف“.
وأضاف ”أنا سعيد بالفوز والدفاع عن اللقب، هذا 

هو أهم شيء“.
وأك��د زفيريف ف��وز فريق اوروب���ا بتفوقه على 

أندرسون، أحد أبرز العبي البطولة.
وت��ع��اون أن��درس��ون مع األمريكي ج��اك سوك 
ليفوزا على فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش في مباراة 
الزوجي في اليوم األول، ثم هزم ديوكوفيتش في 

الفردي يوم السبت.
وي��وم األح���د، تقدم فريق العالم بقيادة جون 
مكنرو ألول مرة بنتيجة 8-7 بعد فوز سوك وإيسنر 
في مباراة للزوجي على فيدرر وزفيريف 4-6 و7-

6 و9-11.
واحتاج فيدرر إل��ى إنقاذ ث��الث نقاط خلسارة 
امل��ب��اراة ليهزم إيسنر صاحب ض��رب��ات اإلرس��ال 
القوية ويفوز بأولى مباريات الفردي يوم األحد، 

والتي كانت تساوي ثالث نقاط مثل كل املواجهات.
وكان فريق العالم بحاجة للفوز بأول مباراتني 
ف��ي ال��ف��ردي ليؤجل احلسم حتى م��ب��اراة الفردي 
األخيرة بني ديوكوفيتش واالسترالي نيك كيريوس 

لكن انتصار زفيريف جعل ال حاجة لهذه املواجهة.
واألع��ض��اء اآلخ���رون في فريق اوروب���ا بقيادة 
السويدي بيورن ب��ورج هم جريجور دمييتروف 

وديفيد جوفني وكايل إدموند.
الكسندر زفيريف بعد فوزه مبباراة في بطولة 
أمريكا املفتوحة للتنس في نيويورك في األول من 
سبتمبر أيلول 2018. .صورة لرويترز من يو.إس.

إيه توداي سبورتس.
وق��ال ب��ورج ”إنه أسبوع ال يصدق. أن��ا فخور 
للغاية بالفريق، كنا نعرف أن من الصعب الفوز على 
فريق العالم في وجود جون )مكنرو(. ميتلك فريقا 

رائعا ومحترفا للغاية“. 

فيدرر وزفيريف يقودان فريق أوروبا لالحتفاظ بكأس ليفر للتنس

فريق أوروبا روجر فيدرر والكسندر زفيريف

النجم األميركي تايغر وودز
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