السعودية تواجه «أوزبكستان» في نهائي كأس آسيا تحت « »23سنة
طشقند -قنا -يسدل الستار اليوم السبت ،على منافسات النسخة الخامسة لبطولة كأس آسيا تحت 23
عاما ،وذلك من خالل المباراة النهائية التي تجمع بين المنتخبين السعودي واألوزبكي على استاد ميلي في
ً
العاصمة األوزبكية طشقند.
ويعتمد المنتخب السعودي األولمبي ،للظفر باللقب ،على القوة الضاربة التي يمتلكها المنتخب بقيادة
مديره الفني سعد الشهري ،والذي يعتمد على مجموعة مميزة من الالعبين في مقدمتهم القائد حسان
أعوام
عاما قبل أقل من 4
تمبكتي ،الذي ساهم في تتويج المنتخب السعودي للشباب بكأس آسيا تحت ً 19
ٍ
في إندونيسيا ،حين تغلب على منتخب كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف.
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حسين الخواجة العب منتخبنا الوطني السابق يفتح النار في كل االتجاهات عبر « $الرياضي» ويؤكد:

«ربكة» بسبب االستراتيجية!..
عوض الكباشي

كتب

أكد حسين الخواجة العب النادي األهلي والمنتخب القطري
السابق أن القرارات األخيرة االستراتيجية التي وضعتها مؤسسة
دوري نجوم قطر «أربكت» األندية ،وهي التي تسببت في عدم
وجود تعاقدات وصفقات حتى اآلن!..
وأضاف الخواجة في تصريحات خاصة لـ  $الرياضي:
علينا ان نتفق ان الموسم الحالي هو موسم «استثنائي»
على اعتبار انه موسم المونديال ،وهو ما يعني ان االنظار
جميعها ستكون نحو «قطر» البلد المنظم لكأس
العالم  ،2022وكان على االتحاد والمؤسسة تأجيل هذه
االستراتيجية والقرارات إلى ما بعد نهاية كأس العالم،
حتى تكون الفترة كافية لألندية لترتيب أوراقها،
وحتى يمر الموسم الحالي بالصورة المطلوبة.

إدارات األندية ستجد «شماعة» لإلخفاق..
والجمعيات العمومية لن تجد من تحاسبه

} حسين الخواجة

وقال العب العنابي السابق :أعرف أن
الشراكة تعتمد على التزام األندية
باتفاقية مشاركة جديدة ( )CPAوالتي
تتضمن المعايير االحترافية الالزمة
لتطوير المستوى االحترافي لألندية
والمسابقات ...وتابع :وأعلن االتحاد عن
استحداث فريق االستكشاف والذي يضم
خبراء لتقديم خدمات لألندية الستكشاف
المدربين والالعبين المحترفين وفقا
للقيمة الفعلية والكفاءة ..وسيكون القرار
األخير للتعاقد واالختيار من حق شركة
النادي وذلك بعد اتباع آلية االستكشاف
المعتمدة.
وأصدر المكتب التنفيذي لالتحاد القطري
لكرة القدم قراره بخصوص اعتماد إنشاء
لجنة االستكشاف المركزي ( ،)CSTحيث
إن الهدف الرئيسي للجنة ( )CSTالمساعدة
مستقبلاً في تطوير القدرة التنافسية لدى
دوري نجوم  QNBمن خالل تقديم خدمة
استقطاب الالعبين المدربين المحترفين

لشركات أندية الدرجتين األولى والثانية
على أسس الكفاءة ،والقيم الفعلية ..مما
يساهم في دعم تطبيق لوائح الرقابة المالية
من خالل تقييم طلبات الشركات الخاصة
بإبرام وتجديد التعاقدات أو تسويق أو انهاء
التعاقدات مع الالعبين المحترفين واألجهزة
الفنية ،وكذلك تقديم توصيات فنية إلى
لجنة الرقابة المالية.
وتتمثل مسؤولية لجنة ( )CSTفي دعم
شركات األندية من خالل إعطاء الرأي الفني
فقط ،حيث تقع المسؤولية الكاملة الختيار
الالعبين المدربين على إدارة شركة النادي
دون أي تدخل من أي طرف آخر.
وتابع الخواجة قائال :اعتبر ان الجزئية
األخيرة هي األهم ،على اعتبار أن إدارات
األندية هي المسؤولة أمام الجمعية
العمومية وأي ادراة ناد من المفترض ان
تتحمل قراراتها ،ولكن االعتماد على اللجنة
في االختيار سيجعل األندية تهرب من مهامها
ويمكنها ان تجد الحساب بسبب ان اختيار

خلفا لمواطنه غراسيا

رسميا ..المايسترو «ليلو» مدربا للسد

الالعبين واألجهزة الفنية لم تكن هي من
اختارت.
وأشار إلى الدور المهم لهذه للجنة والتي
تقييم طلبات شركات أندية الدرجتين
األولى والثانية بخصوص إبرام وتجديد
التعاقدات أو تسويق أو إنهاء التعاقدات
مع الالعبين المحترفين واألجهزة الفنية،
وإعطاء توصياتها من الناحية الفنية والقيم
المعادلة المتعارف عليها في األسواق
العالمية والمحلية بطريقة احترافية إلى
لجنة الرقابة المالية ..مشيرا إلى ان هذه
األدوار تعتبر إيجابية ومهمة وهو داعم لها
ومؤيدها ،لكن في نفس الوقت يرى أن
التوقيت فقط هو غير مناسب.
وشدد الخواجة إلى ان التوقيت الحالي هو
األنسب إلنهاء التعاقد مع عدد من الالعبين
حتى يتواجدوا مع الفريق منذ بداية االعداد،
محليين كانوا أو أجانب ،ولكن من خالل
المتابعة ال توجد أي صفقات حتى اآلن وهو
مؤشر مخيف ،ويضع األندية فوق «صفيح

$

} ليلو مدربا للسد

كتب

أعلن نادي السد رسميا عن تعاقده
مع اإلسباني خوان مانويل ليلو لتولي
مسؤولية اإلدارة الفنية للفريق األول لكرة
القدم ،وذلك خلفا لمواطنه خافي غراسيا
الذي انتهى عقده مع النادي.
وقال السد في بيان عبر موقعه الرسمي
إن المدرب الجديد سيصل الدوحة يوم
األحد المقبل ،للتوقيع الرسمي على عقد
قيادة الفريق في الموسم ،2023 - 2022
وتقديمه في مؤتمر صحفي الحقا.
وسبق لمدرب السد الجديد والملقب
بـ «المايسترو» أن عمل من قبل مدربا
مساعدا لمواطنه بيب غوارديوال في
فريق مانشستر سيتي بطل الدوري

األندية «على صفيح
ساخن» ..وتوقيت
القرارات «غير مناسب»
موسيماني ال يعمل
بدون «أدوات»..
واألفضل لـ «الهيل»
االستمرار مع القطراوي

« »4منتخبات تتأهل لبطولة العالم من الدوحة
تأهلت أمس الجمعة المنتخبات
اآلسيوية لبطولة العالم لكرة السلة
بمدينة ملقة اإلسبانية ،حيث
ضمنت منتخبات اليابان واستراليا
ونيوزيالندا ..بعد ان تفوقت اليابان
على الهند بنتيجة  84-91بعد مباراة
جاءت قوية ومثيرة ،وفي مباراة ثانية
تمكن المنتخب االسترالي ان يتغلب
على الفلبيني بنتيجة 83 – 109
بعد مواجهة حملت االثارة ..وتمكنت
نيوزيلندا من الفوز على ايران بنتيجة
 ..66-72لبطولة كأس آسيا لكرة
السلة للناشئين تحت  16سنة ،التي
يستضيفها االتحاد القطري بصالة

محمد الجزار

زاده وهو مدافع متميز مع المنتخب االيراني،
ويمثل إضافة كبيرة للفريق ،ويحتاج الفريق
تدعيم خط الوسط ،يحتاج لمحترف «رأس
حربة» من طراز عال.
وحول األنباء التي تتحدث عن رحيل جاسم
الهيل قال الخواجة :جاسم الهيل من حراس
المرمى المتميزين وقدم مستويات جيدة
مع القطراوي ،وفي رأيي استمراره مع ناديه
أفضل له من الرحيل لناد آخر ال يدري
هناك سيتواجد اساسيا أو يتواجد في دكة
البدالء ،ولكن لو ضمن أن يلعب أساسيا
ولديه عقد جيد ،ال بأس من الرحيل ،وغير
ذلك األفضل ان يواصل أساسيا مع ناديه.
وفي تعليقه عن مفاوضات مدرب األهلي
المصري موسيماني قال حسين الخواجة:
موسيماني مدرب جيد ،وهو مثله مثل اغلب
المدربين يعتمد على «األدوات» وال يستطيع
ان يخدم فريق ال توجد به األدوات ،وفي حال
توفر فريق يمتلك األدوات الجيدة ال مانع من
تواجده في دورينا في الموسم المقبل.

عبر بطولة كأس آسيا لكرة السلة للناشئين

الدوحة

اإلنجليزي ،بجانب عمله مساعدا
لألرجنتيني خورخي سامباولي في
إشبيلية وتشيلي ،كما تولى تدريب 10
فرق مختلفة على مدار مسيرته ،آخرها
كان جوينجداو هيونجاي الصيني.
ويعد خوان مانويل ليلو المدرب اإلسباني
الثالث على التوالي الذي يقود فريق
السد ،بعد مواطنيه تشافي هيرنانديز
(مدرب برشلونة اإلسباني الحالي)،
وخافي غراسيا الذي تسلم مهمة اإلدارة
الفنية لفريق السد في ديسمبر عام 2021
اعتبارا من الجولة العاشرة للدوري.
ونجح غراسيا في قيادة السد للحفاظ
على لقب الدوري ،حيث تمكن من
تسجيل  20فوزا وتعادلين من أصل 22
مباراة ،خاضها مدربا للسد بمختلف
البطوالت.

} موسيماني

ساخن» وهي تستعد من أجل موسم يحمل
بعدها «تقليص» األندية لعشرة أندية فقط.
وقال العب األهلي السابق :األندية بدأت اآلن
المرحلة األولى من االعداد ،وبعدها ستغادر
في معسكرات خارجية قبل العودة للدوحة
للدخول في المنافسات ،وكل األندية لم
تكمل صفوفها بالالعبين المحترفين ،مع
ان اغلب األندية تسعى من أجل التغيير
والتبديل في المحترفين ،وهو ما يجعل
فترة حضور الالعب غير كافية للتأقلم مع
زمالئه.
واعتبر حسين الخواجة التأخير في التعاقد
بمثابة األمر غير الجيد لموسم جديد،
مشيرا إلى ان التعاقد المبكر يأتي بنتائج
جيدة ومتميزة ،وتابع :اليزال هناك الوقت من
أجل التراجع عن القرارات أو حتى التساهل
وتسهيل المهام لألندية من أجل موسم جيد.
وعن األهلي في الموسم الحالي قال
الخواجة :فريق األهلي هو النادي الوحيد
الذي اعلن التعاقد مع المدافع خليل شجاع

} جاسم الهيل

} من منافسات بطولة السلة

نادي الغرافة.
وتقام مباراتا الدور نصف النهائي اليوم
السبت ..على أن تقام المباراة النهائية
والمباريات الترتيبية من المراكز
الثالث الى السابع غدا األحد في ختام
البطولة.
يذكر أن الفرق الـ 13المشاركة
بالبطولة تم تقسيمها الى 4
مجموعات حيث ضمت المجموعة
األولى منتخبات قطر ،البحرين،
الهند واستراليا ،وضمت المجموعة
الثانية ايران ولبنان واندونيسيا،
وضمت المجموعة الثالثة الفلبين
واليابان والكويت أما المجموعة الرابعة
واالخيرة فتضم منتخبات كوريا
ونيوزيالندا وكازاخستان..
وكانت منتخبات أستراليا وايران

واليابان وكوريا الجنوبية حسمت
تأهلها مباشرة الى الدور ربع النهائي
للبطولة ،بعد أن حلت في صدارة
مجموعاتها ،حيث تصدرت أستراليا
المجموعة األولى بالعالمة الكاملة
برصيد  6نقاط من  3انتصارات
متتالية ،فيما تصدرت إيران
المجموعة الثانية برصيد  4نقاط من
انتصارين ،وحلت اليابان في صدارة
المجموعة الثالثة برصيد  4نقاط من
انتصارين ،وجاءت كوريا في صدارة
المجموعة الرابعة برصيد  4نقاط من
انتصارين.
وكانت منتخبات نيوزيالندا والفلبين
والهند ولبنان ..وجاء تأهل هذه
المنتخبات لربع النهائي بعد أن
حققت الفوز في التصفيات التأهيلية.

يغادر لتركيا « »28الجاري

أم صالل يدشن موسمه بالدوحة
دشن الفريق األول لكرة القدم بنادي أم صالل المرحلة األولى
لفترة إعداده للموسم الجديد  ..2023/ 2022ومن المتوقع أن
يحضر جميع الالعبين الموجودين بقائمة الفريق تدريبات
الفريق حيث تستمر تدريبات الصقور بالدوحة حتى موعد
السفر للمعسكر الخارجي الذي سوف يقيمه الفريق في
تركيا في نهاية الشهر الجاري الستكمال فترة إعداده وخوض
عدد من المباريات الودية استعدادا للموسم الذي سينطلق
أول أغسطس المقبل.
وأعلن نادي أم صالل القطري عن إقامة معسكر خارجي
استعدادا للموسم
ً
-2022
المقبل
 ..2023ومن المقرر
أن يبدأ معسكر
الفريق القطري في
تركيا يوم  28يونيو
الجاري ..على أن
المعسكر
ينتهي
الخارجي الذي سيقام
في «إزميت» التركية،
التي تبعد عن مدينة
إسطنبول بحوالي
 100كيلومتر ،في
 20يوليو المقبل..
} من تدريبات أم صالل
ويخوض فريق أم
صالل عدة مباريات تجريبية خالل المعسكر التركي.
وأكمل الجهاز اإلداري والفني كافة الترتيبات الخاصة بالفريق
وبداية فترة اإلعداد وكذلك بالنسبة للمعسكر الخارجي
حتى يتم تسهيل األمور أمام الجهاز الفني لعمل فترة إعداد
جيدة للفريق.

رياضة

السنة ( - )27السبت  19من ذي القعدة 1443هـ الموافق  18يونيو 2022م العدد ()9784

15

صراع ساخن على خمسة أجهزة للرجال والسيدات

اليوم ..ختام منافسات «آسيوية الجمباز»
كتب

عادل النجار

تختتم مساء اليوم منافسات النسخة
التاسعة من بطولة الجمباز الفني (رجال
وسيدات) التي تقام حاليا تحت قبة أسباير
بمشاركة  21دولة يمثلها  137العبا والعبة
من أفضل نجوم اللعبة على مستوى القارة
اآلسيوية ،وتشهد البطولة اليوم المنافسة
على خمسة أجهزة :ثالثة رجال وسيدتين،
فالرجال سيتنافسون على حصان القفز
والعقلة والمتوازي ،والسيدات على األرضي
وعارضة التوازن ،ومن المتوقع أن تكون
منافسة قوية جدا في ظل تقارب المستوى
بين الالعبين واألداء الجيد الذي قدموه خالل
المرحلة الماضية.
وكانت نتائج األمس قد أسفرت عن فوز
الفلبيني كارلوس أيدريل بالمركز األول في
منافسات الجهاز األرضي ليتوج بالميدالية
الذهبية ،وجاء ثانيا الكوري هان سول ليتوج
بالفضية ،والمركز الثالث جاء الصيني جي
كسنج ليتوج بالبرونزية ،وفي منافسات
جهاز حصان الحلق نجح األردني أحمد أبو

السعود في تحقيق المركز األول ليتوج
بالذهبية ،وحل ثانيا الكازاخستاني ناريمان
كوربانوف ،وثالثا الصيني دايانج ين.
وفي منافسات جهاز الحلق جاء الصيني
كينج الن في المركز األول ،واإليراني مهدي

أحمد في المركز الثاني ،وفي المركز الثالث
الالعب الصين تايبيه جوناي لين.
وفي منافسات السيدات ،فازت الكورية يو
سيجونج بالمركز األول في منافسات حصان
القفز ،واليبانية ماياتا شوكو بالمركز

الثاني ،والهندية بارنتي ياياك بالمركز
الثالث.
وفي المتوازي سيدات ،جاءت الصين في
المركز األول والثاني عن طريق ويا اكسيونج
وتانج اكسنج ،وفي المركز الثالث الكوريا لي

يونسيو .وعقب انتهاء المنافسات ،تم تتويج
األبطال بالميداليات الملونة وسط تشجيع
حار من قبل الجماهير التي حرصت على
التواجد واالستمتاع بأداء الالعبين.
من جانبه ،أعرب علي الهتمي رئيس االتحاد

القطري للجمباز عن سعادته البالغة باإلشادة
الكبيرة التي تلقتها اللجنة المنظمة من قبل
الوفود المشاركة في النسخة التاسعة من
البطولة اآلسيوية للجمباز الفني.
وقال الهتمي في تصريحات صحفية:
«االتحاد القطري للجمباز حرص على تجهيز
أدق التفاصيل من أجل إخراج البطولة بهذه
الصورة الرائعة ،لتقديم مستوى تنظيمي
مميز كالعادة دائما .وأضاف :نعلم جيدا مدى
أهمية البطولة وقوتها ،فهي تضم موجوعة
مميزة من الالعبين والالعبات ،وبالفعل
المستوى الفني جاء مميزا جدا والمنافسة
قوية للغاية بين جميع المشاركين من أجل
تحقيق أفضل النتائج ،فالوصول إلى منصات
التتويج ليس األمر السهل.
واختتم قائال :نتوقع أن تكون المنافسات على
أشدها اليوم مع الوصول لمسك الختام ،ال
سيما أن المستوى الفني لالعبين والالعبات
مرتفع للغاية ،ونأمل أن تنتهي البطولة على
أكمل وجه لنؤكد من خالل هذه النسخة
قدرات قطر التنظيمية والمستويات العالية
من الناحية الفنية مع مشاركة كم كبير من
األبطال المميزين والمصنفين األوائل.

المنافسات ممتعة ..عيسى الهتمي:

محمد المراغي ..نائب مدير البطولة:

مكررا إنجازه في «»2019

وصلنا إلى مسك الختام

سعداء بالمستوى المميز

أبو السعود يفوز بذهبية «حصان الحلق»

هنأ عيسى الهتمي عضو مجلس إدارة
االتحاد القطري للجمباز ،المتوجيبن
ب��ال��م��ي��دال��ي��ات المختلفة في
ال���ب���ط���ول���ة ح���ت���ى اآلن،
م������ؤك������دا ع����ل����ى ان
المنافسات كانت
ممتعة ج��دا لكل
ع��ش��اق ومحبي
الجمباز.
وق�������ال ع��ي��س��ى
ال����ه����ت����م����ي ف��ي
ت����ص����ري����ح����ات
ص������ح������ف������ي������ة:
ال���ب���ط���ول���ة ش��ه��دت
العديد من المفاجآت
ع��ل��ى م��س��ت��وى ال�لاع��ب��ي��ن
والالعبات ،والمستوى الفني كان
مرتفعا للغاية ،نظرا لمشاركة نخبة

م��ن أف��ض��ل ال�لاع��ب��ي��ن وال�لاع��ب��ات على
مستوى العالم ف��ي البطولة ،السيما
وأنها بطولة في غاية األهمية
كونها مؤهلة إلى بطولة
العالم التي ستقام
بعد عدة اشهر في
مدينة ليفربول.
واخ��ت��ت��م ق��ائ�لا:
ال���ي���وم وص��ل��ن��ا
إل����������ى م���س���ك
ختام البطولة،
ون������ت������وق������ع أن
} عيسى
ي��ق��دم ال�لاع��ب��ون
الهتمي
ع�����روض�����ا م��م��ي��زة
تمتع الجماهير التي
ت��ح��رص ع��ل��ى ال��ح��ض��ور
ومتابعة المنافسات م��ن صالة
اسباير.

أكد محمد المراغي نائب مدير البطولة
على أن منافسات البطولة تسير كما
هو متوقع ،ولم يكن هناك أي
م�لاح��ظ��ات س�����واء على
ال���م���س���ت���وى ال��ف��ن��ي
أو ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي أو
التحكيمي وهو
م�����ا ي������دل ع��ل��ى
أن ال���ب���ط���ول���ة
ن��������اج��������ح��������ة
للغاية ،وهناك
بالفعل إشادات
م���ن ال��م��س��ؤل��ي��ن
ب��االت��ح��اد األس��ي��وي
بالبطولة بشكل عام.
وأض������اف ق���ائ�ل�ا :س��ع��داء
ب��ال��م��س��ت��وى ال�����ذي ظ���ه���رت به
المنافسات حتى اآلن ،فالنتائج تدل

على قوة المنافسة بين جميع الالعبين
وال�لاع��ب��ات ،وت��أل��ق ال��ع��دي��د م��ن العبي
الصين أم��ر طبيعي ومتوقع
ع��ط��ف��ا ع��ل��ى ماتمتلكه
الصين م��ن مواهب
في لعبة الجمباز
م���������ن أف�����ض�����ل
ال���م���واه���ب في
أسيا والعالم،
ون��ح��ن نتوقع
ت��أل��ق ال��ع��دي��د
م���ن ال�لاع��ب��ي��ن
م������ع ال�����وص�����ول
} محمد
ل��ل��ي��وم ال��خ��ت��ام��ي
المراغي
م��ن ال��ب��ط��ول��ة ال��ي��وم،
الس��ي��م��ا وأن م��ن��اف��س��ات
األمس شهدت تألق العبين من
إيران واألردن وكوريا واليابان.

السعود سلسلة النتائج المتميزة ،التي
ُيسجلها ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة بمختلف
البطوالت .وك��ان أب��و السعود قد
ت��أه��ل إل���ى ال��ن��ه��ائ��ي بعدما
ح�������ل ف�������ي ال����م����رك����ز
الثالث بالتصفيات
التأهيلية بمجموع
نقاط بلغ .14.8
ويمثل المنتخب
األردن���ي ف��ي هذه
ال���ب���ط���ول���ة ك��ل
م����ن أح����م����د أب���و
ال��س��ع��ود ،وسليم
ناغوج ،وي��رأس وفد
المنتخب ف��ي قطر،
ع����ادل ع�����ودة ،أم��ي��ن سر
االتحاد ،ويتكون الوفد كذلك
م��ن ال���م���درب ج��ورج��ن وال��م��ع��ال��ج��ة هال
المحارمة والحكم الدكتور جاد مزاهرة.

اح���ت���ف���ظ الع�����ب ال��م��ن��ت��خ��ب األردن������ي
للجمباز ،أح��م��د أب���و ال��س��ع��ود ،بلقبه
كبطل آلسيا ،على جهاز حصان
المقابض «الحلق» ،مساء
ال��ج��م��ع��ة ،وذل����ك بعد
ن���ي���ل���ه ال��م��ي��دال��ي��ة
ال�����ذه�����ب�����ي�����ة ف���ي
البطولة .واحتل
أب�������و ال���س���ع���ود
ال���م���رك���ز األول
ف������ي ن���ه���ائ���ي���ات
ج�����ه�����از ح���ص���ان
ال��م��ق��اب��ض ،بعد
أن ج��م��ع ()15.266
ليكرر إنجازه
نقطةُ ،
ف��ي ال��ن��س��خ��ة الماضية
م���ن ال��ب��ط��ول��ة ال���ت���ي ُأق��ي��م��ت
ع��ام  2019بالعاصمة المنغولية أوالن
ب��ات��ور .بهذا اإلن��ج��از ،يواصل أحمد أبو

خالل اجتماع الجمعية العمومية بمدينة جدة السعودية

ثابت سرور يفوز بعضوية االتحاد العربي للقوى
كتب

} ثابت سرور

محمد الجزار

فاز ثابت سرور عضو االتحاد القطري أللعاب
القوى رسميا بعضوية مجلس إدارة االتحاد
العربي خالل اجتماع الجمعية العمومية الذي
أقيم في مدينة جدة السعودية للدورة - 2022
 ،2025بحضور األمير نواف بن محمد نائب
رئيس االتحاد الدولي أللعاب القوى.
وقامت الجمعية العمومية لالتحاد العربي
بتزكية الدكتور حبيب الربعان رئيس ًا
لالتحاد العربي كذلك.
وشهد اجتماع الجمعية ،الذي عرضت فيه
التقارير المالية واإلدارية ،تزكية سالم العمري
من سلطنة عمان نائب ًا للرئيس عن قارة
آسيا ،وانتخاب محسن السباعي من ليبيا

نائب ًا للرئيس عن القارة األفريقية ،وتزكية
سارة الطويي من تونس نائبة للرئيس للمرأة
وهو المنصب الذي يستحدث ألول مرة في
مجلس إدارة االتحاد .وفاز بعضوية مجلس
اإلدارة الجديد ثمانية أعضاء ،وهم إلى جانب
ثابت سرور من قطر ،ووليد تركي من العراق،
وفيصل الدسم من الكويت ،والمعز عباس من
السودان ،ومحمد غزالن من المغرب ،وياسين
الوعيل من الجزائر ،وفدا الشوفي من سوريا،
ومازن الخطيب من فلسطين.
وأعلن مجلس إدارة االتحاد العربي أللعاب
القوى تعيين الدكتور عبد اإلله الصلوي أمين ًا
عام لالتحاد ،وبريقع الشمري أمين ًا مساعد ًا.
وشهدت الجمعية تكريم رئيس االتحاد
السعودي لعدد من رؤساء وأعضاء االتحاد
العربي والسعودي السابقين ،وهم :األمير

نواف بن محمد ،وسليمان الزايدي ،والدكتور
أحمد الفاضل ،وهادي بكر ،وإبراهيم العويران.
وقدم الدكتور الربعان رئيس االتحاد العربي
شكره ألعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم
بتزكيته رئيس ًا لالتحاد العربي ،وقال« :كل
الشكر والتقدير لوزير الرياضة رئيس اللجنة
األولمبية السعودية األمير عبدالعزيز بن
تركي الفيصل ولألمير فهد بن جلوي نائب
رئيس اللجنة األولمبية والبارالمبية على
دعمهما ومتابعتهما وحرصهما على تولي
القيادات السعودية للمناصب اإلقليمية
والعربية».
وأضاف« :شكر ًا ألخي الدكتور أحمد الفاضل
وزمالئه على كل ما قدموه لالتحاد العربي
خالل فترة ترؤسه التي شهدت العديد من
الخطط المستقبلية والتطويرية ،متمني ًا له

كل التوفيق في المستقبل».
من جانبه ،قدم محمد عيسى الفضالة رئيس
االتحاد القطري أللعاب القوى ورئيس الوفد
القطري في جدة التهنئة للكابتن ثابت سرور
على ثقته الجمعية العمومية وانتخابه ضمن
أعضاء مجلس إدارة االتحاد العربي للدورة
اإلنتخابية القادم .وشدد الفضالة على أن فوز
سرور عضو مجلس إدارة االتحاد القطري يعد
نجاحا جديدا ألم األلعاب القطرية وللرياضة
في قطر بشكل عام.
وأضاف رئيس االتحاد قائال :طموحاتنا
كبيرة على الصعيد الفني واإلداري ،ونتطلع
الستمرار النجاحات في كل المجاالت ،وإن
شاء الله يكون القادم أفضل ويشهد المزيد من
التألق ورفع اسم قطر عاليا على مستوى كافة
المحافل الدولية والقارية.

