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الفهد لـ »األنباء«: دوري الصاالت األقوى هذا املوسم
»األنباء« - خاص

أكــد مدير الفريــق األول 
لكرة الصاالت والشــاطئية 
الفهد  الكويت طــال  بنادي 
لقبــي  املنافســة علــى  أن 
الدوري والكأس لهذا املوسم 
ستكون أشد من سابقاتها في 
املواسم املاضية، بعد السماح 
مبشاركة محترفني لكل فريق 
في مباريات الدوري والكأس، 
وقال لـ »األنباء« تعاقدت أغلب 
األندية السبعة املشاركة في 
دوري الصاالت مع محترفني 
على درجة عالية من الكفاءة 
الفنيــة، ما يدعــم حظوظها 
سواء في املنافسة على األلقاب 

وهي الكويت وكاظمة والعربي 
واليرمــوك،  والقادســية 
بعكــس املواســم الســابقة، 
حيــث انعكســت املنافســة 

التتويج.  أو اعتاء منصــة 
وأشــار إلى أن خمســة فرق 
أضحت تنافس وتتطلع بقوة 
إلى املركز األول في الدوري 

بني الكويــت وكاظمة فقط. 
وذكر الفهد أن بداية الدوري 
شــهدت نتائج متفاوتة بني 
الفرق املتنافسة، ومبا يؤكد 

علــى أنه يصعب توقع فائز 
بعينه في الدوري، الســيما 
أن الدوري يتكون من ثاثة 
أقســام مختلفة مبا يســمح 
للمتعثر في بدايته بالعودة 
مجددا للمنافســة، وأضاف 
نــادي الكويــت تعاقــدا مع 
العبني محترفني هما البرازيلي 
رافائيل واإليطالي سلنجاري، 
مشددا على أن هدفه املنافسة 
على جميــع األلقاب املتاحة 
هذا املوسم، وذلك رغم عدم 

صعوبة املنافسة. 
يذكر أن األندية املشاركة في 
دوري الصاالت هي الكويت، 
العربــي، القادســية، كاظمة، 
الساملية، التضامن واليرموك.

الكويت يسعى ملواصلة حصد ألقاب الصاالت مدير فريق الكويت طالل الفهد 

لألندية األبطال.
وقال محمد مرجان، مدير 
النــادي، إنــه مت احلصــول 
على موافقــة األمن بحضور 
١٠ آالف مشــجع، مشددا على 
التزام األهلــي بقرارات جلنة 
االنضباط باالحتاد األفريقي 
»كاف« حيث بدأ حملة توعية 
شاملة للجماهير قبل املباراة.
وقــال مرجــان: »نطالــب 
جماهيرنا بالتشجيع املثالي 
ومساندة الفريق خاصة أننا 

نلعــب نصف نهائي دوري 
وتفصلنــا  األبطــال 

خطوتــان فقط عن 
التتويــج باللقب 

القــاري واألهلي 
ج  يحتــــــــــا

جماهيره في 
كل مباراة«.

االحتاد االفريقي لكرة القدم 
عمرو مصطفى فهمي.

األهلي يحذر جماهيره
وفــى القلعــة احلمــراء، 
ولنفس األسباب تقريبا، يرأس 
اليوم محمود اخلطيب اجتماعا 
ملجلــس اإلدارة، للنظــر فــي 
عقوبات الكاف األخيرة، وأيضا 
دراسة حتريك دعوى قضائية 
ضــد رئيس الزمالك مرتضى 
منصــور الذي شــن هجوما 
على اخلطيب في تصريحاته 
االخيرة، كما سيعتمد املجلس 
نتائج اجتماع عمومية األهلي، 
التي شهدت املوافقة على الئحة 
النــادي النطــاق العمل بها 

رسميا.
ومع هذا النشاط اإلداري، 
دخل فريق األهلي معســكرا 
مغلقا مساء امس عقب خوض 
مرانــه علــى ملعــب التتش 
باجلزيرة اســتعدادا ملواجهة 
وفاق سطيف اجلزائري املقرر 
لها غــدا الثاثاء على ســتاد 
السام في ذهاب نصف نهائي 
دوري أبطــال افريقيا، حيث 
فضل اجلهــاز الفني الدخول 
في معسكر مغلق مبكرا من أجل 
الوصول بالاعبني إلى أعلى 
معدالت التركيز قبل مواجهة 

بطل اجلزائر.
وأستأنف األهلي تدريباته 
أمس عقب العودة من لبنان 

بعد خوض مباراة النجمة 
اللبنانــي في إياب دور 

الـــ 3٢ لبطولــة 
زايد  كأس 

املســابقات في كل احتاد، كما 
قررت مخاطبة البرملان املصري 
لرفــع احلصانة عن مرتضى 
متهيدا للتحقيق معه في هذه 
التجــاوزات التــي دأب عليها 
مؤخــرا وطالــت العديــد من 
الشخصيات والرموز الرياضية 

احمللية واإلقليمية.
الى ذلك، أبدى مرتضى 
منصــور، رئيس الزمالك، 
عدم اهتمامــه بالعقوبات 
املوقعة ضــده، من جانب 
الكاف واللجنــة األوملبية 
املصريــة، وتوعــد بالــرد 
»بالقانــون«، على كل من 
رئيس الــكاف احمد احمد 
تير  ســكر و

نيانتاكي )غانا( والذي استقال 
من منصبه في يونيو املاضي، 
ومناقشة حقوق بث مباريات 
تصفيــات كأس العالم ٢٠٢٢ 
وتطورات التعاقد مع شركة 
الفرنسية  الجاردير ســبور 
الناقــل احلصــري لبطوالت 

الكاف.

تجاوزات مرتضى
وبعــد ســاعات قليلة من 
قــرارات »الــكاف«، أصــدرت 
اللجنــة األوملبيــة املصريــة 
عــددا مــن القــرارات في حق 
نــادي الزمالــك، حيث قررت 
اتخــاذ إجــراءات عاجلة ضد 
مرتضى منصور، حلني انتهاء 
التحقيقات معه، حول »حالة 
التمادي في اختراق القانون، 
والعصف باألخاقيات واملبادئ 
األوملبية«، وأعلنت اللجنة نقل 
جميع املنافســات الرياضية، 
خارج املاعب الكائنة بنادي 
الزمالــك، مع منــع مرتضى، 
من حضور جميع املنافسات 
الرياضيــة فــي كل األلعاب، 
األوملبيــة وغيــر األوملبيــة، 
التي يشــارك فيهــا أو يكون 
طرفها نادي الزمالك، وأكدت 
أن مخالفة هذا املنع ستعني 

خسارة نادي الزمالك حسب 
ئــح  ا لو

القاهرةـ  سامي عبدالفتاح

التهبت الساحة الرياضية 
املصرية، بعد توالي األحداث 
الكبرى على القطبني، والتي 
وصلت إلــى تغــرمي النادي 
األهلي ٢٠ الف دوالر واالنذار 
بحرمانــه مــن جماهيره في 
مباراتــني أفريقيتــني، ومــن 
قبل ذلك فســخ »صلة« لعقد 
الرعاية مــع القلعة احلمراء، 
ثــم جــاءت العاصفــة علــى 
نادي الزمالك ورئيسه، ليتم 
ايقافــه من قبــل »الــكاف«، 
بالتزامن مع عقوبات أشــمل 
من اللجنة األوملبية املصرية 
عليه شــخصيا وعلى الفرق 
الرياضية بالقلعة البيضاء.

ووســط هــذه األجــواء 
امللتهبــة، بدأ وزير الشــباب 
والرياضة د.اشــرف صبحي 
محاوالت الحتواء هذه األزمات 
ونتائجهــا الســلبية، وحالة 
الغضب التي انتابت »الكاف« 
واألوملبيــة املصريــة، خال 
حضوره اجتماعات اجلمعية 
العمومية لاحتــاد األفريقي 
لكرة القدم، التي انطلقت أمس 
مبدينة شرم الشيخ بحضور 
إنفانتينــو رئيــس  جيانــي 
االحتاد الدولي لكــرة القدم، 
حيــث من املقــرر ان يجتمع 
صبحي مع انفانتينو ورئيس 
الكاف احمــد احمد لتخفيف 
األجــواء الســاخنة احمليطة 

بالكرة املصرية.
اجتماعــات »الكاف« التي 
هانــي  انطلقــت بحضــور 
أبوريــدة رئيس احتاد الكرة 
وعضــو اللجنــة التنفيذيــة 
بالــكاف والفيفــا، ومندوبي 
كل االحتــادات األعضــاء في 
االحتاد األفريقي البالغ عددهم 
54 عضوا ستناقش مجموعة 
مــن املواضيــع املدرجة على 
جدول اعمالهــا منها انتخاب 
ممثل أفريقيا في مجلس الفيفا 
للمجموعــة الناطقــة باللغة 
االجنليزية ليحل محل كويسي 

»األوملبية املصرية« توقف مرتضى وتطلب رفع احلصانة عنه
صبحي يحاول احتواء »عاصفة غضب الكاف« على األهلي والزمالك

يحيى حميدان

تقدمــت إدارة لعبة كرة الســلة بنادي كاظمة 
بعرض رسمي لنظيرتها في العربي للحصول 
على خدمات العب االرتكاز محمد املطيري بنظام 

اإلعارة ملدة موسم واحد.
وفتحت اإلدارة الكظماوية خط املفاوضات مع 
»األخضر« في اآلونة األخيرة وذلك لرغبتهم 
في تعزيز صفوف فريقهم قبل انطالق املوسم 
اجلديد الذي لم يحدد موعد انطالقه حتى اللحظة.

يحيى حميدان 

اختتمت محاضرات شرح القوانني 
اجلديدة حلكام كرة السلة مساء 

أول من أمس والتي أقيمت 
على مدى 3 أيام مبشاركة 
الدوليني  جميع احلــكام 

واملستجدين. 
وقام رئيس جلنة احلكام 
الشيخ علي اخلليفة بتوزيع 

الشــهادات علــى احلكام 
املشاركني بحضور مسؤولي 

اللجنة. 
وأكد اخلليفة أن تنظيم الدورة جاء 

اســتكماال جلهود تطوير احلكام والتي بدأت 
من خالل اقامة معسكر خارجي لهم في 

اسطنبول ملدة 14 يوما. 
وأضــاف قائــال: »ســاهمت 
احملاضرات في إطالع احلكام 
علــى آخــر املســتجدات 
وشــرحها بطريقة وافية 
تســاعد على فهم قوانني 
اللعبة«.  وبني اخلليفة أن 
مسؤولي اللجنة يعملون من 
أجل توفير متطلبات احلكام 
وتهيئة األجواء املناسبة أمامهم 
لتطويــر مســتوياتهم لرفع 

مستوى اللعبة بصورة عامة.

املطيري على رادار »سلة كاظمة«

ختام محاضرات حكام »السلة«

نادي بيروت يستضيف سلة األندية العربية غداً

بيروتـ  ناجي شربل

ســحبت مســاء امس في فندق »النكاســتر« 
احلازمية، قرعة بطولة األندية العربية الـ 3١ للرجال 
في كرة السلة التي يستضيفها نادي بيروت بني 
٢ و١٢ اكتوبر اجلاري على ملعب الشياح البلدي 

تكرميا للراحل هنري شلهوب.
وتبدو اللجنة العليــا املنظمة للبطولة التي 
يرأسها رئيس النادي ندمي حكيم كـ »خلية نحل«، 
خاصة مع اقتراب االستحقاق العربي الكبير الذي 
سبق ان استضافه ناديا الرياضي بيروت واحلكمة 

بيروت مرات عدة.
وجاء دور نادي بيروت اليافع الذي لم يطفئ 
شمعته األولى بعد انطاقته في العام ٢٠١7، ولم 
يكن نيل النادي البيروتي شرف تنظيم البطولة 
العربية من قبل االحتاد العربي في مارس املاضي 
عبثا، بل كان عن قناعة لدى االحتاد العربي الذي 
يرأسه اللواء اسماعيل قرقاوي، الذي تربطه صداقة 

مع حكيم توطدت في السنوات األخيرة.
وبعدما نظم النــادي البيروتي بنجاح دورة 
الراحل هنري شلهوب احمللية التنشيطية املمهدة 
للموسم السلوي الرسمي اللبناني على مدى ثاث 
سنوات متتالية، رفع النادي »سقف التحدي« الى 
املستوى العربي عبر تنظيم االستحقاق العربي 
الكبير حيث يسعى املنظمون الى ان تكون النسخة 

املقبلة االفضل واألروع في تاريخ البطولة العربية.
ويقول حكيم »التحضيرات تسير على ما يرام 
وكل جلنة تعرف واجباتها. ولقد راودتني فكرة 
اقامة بطولة عربية رســمية حتمل اســم الراحل 
هنري شــلهوب الذي اعطى الكثير لكرة الســلة 
اللبنانية وحقق كرئيس مع نادي الشانڤيل لقب 
كأس لبنــان في العام ٢٠٠4 ولقب دورة دبي في 
العام عينه وتأهل إلى نهائي بطولة لبنان ملوسم 
٢٠٠3-٢٠٠4، كمــا احرز احلكمة في عهد الراحل 
شلهوب لقب بطولة غرب آسيا لألندية في العام 
٢٠٠5«. وحول األندية املشاركة في البطولة أجاب 
حكيم: »١٠ اندية وهي جمعية سا املغربي وصيف 
البطل، سبورتنغ واالحتاد السكندري )مصر(، الفتح 
والنصر )السعودية(، العربي )قطر(، أهلي سداب 
)سلطنة عمان(، مركز شباب قلنديا )فلسطني(، 
باالضافــة الى ناديي بيــروت املنظم وهومنتمن 
)بيروت( حامل اللقــب. وكان هومنتمن بيروت 
احرز لقب النسخة 3٠ من البطولة العربية التي 
استضافها املغرب العام املاضي بفوزه على جمعية 

سا بفارق نقطة واحدة.
وكان احلكمة بيروت دشــن عهد االنتصارات 
اللبنانية في البطولة عام ١99٨ بفوزه على وداد 
بوفاريك اجلزائري، ثم احتفظ بلقبه في العام التالي 
بفوزه على االهلي املصري، فيما احرز الرياضي 

بيروت اللقب العربي خمس مرات.

لقطة لفريق بيروت مع كأس الوصافة لدورة هنري شلهوب العام املاضي 

النصر والهالل إلى دور الـ 16 بالبطولة العربية

ردود فعل متفاوتة على قرار املشاركة الكويتية 
والبحرينية في الدوري السعودي

الرياض ـ خالد المصيبيح

تفاوتــت ردود الفعــل فــي 
الرياضي الســعودي  الشــارع 
حــول فكرة انضمام فريقني من 
الكويت والبحريــن الى الدوري 
السعودي املوسم املقبل بني مؤيد 
للفكــرة، حيــث يــرى البعــض انها 
تســاهم في زيادة اللحمة اخلليجية 
بني األشقاء وفي زيادة اإلثارة والقوة 
في املباريــات وايضا في جتديد 
التنافــس بني االشــقاء، 
مؤكديــن ان التنقات 
بني الدول الثاث لن 
تشــكل عائقــا لقرب 
املسافات بينها، فيما 
ترى فئة اخرى أن الفكرة 
حتتاج إلى صبر وترو 
قبــل تنفيذهــا، فهنــاك 
الئحــة ال بــد ان تصدر 
مبينــة الكيفيــة في حال 
فــوز أي مــن الفريقني بلقب 

الدوري الســعودي كذلك الوضع في 
حال الهبوط وبعدها يتم احلكم على 

جناح الفكرة من عدمه.
الى ذلــك، انضم قطبــا العاصمة 
النصــر والهال إلى األهلي في بلوغ 
الدور ثمن النهائي في بطولة األندية 
العربيــة بعد أن كــررا فوزهما على 
اجلزيرة اإلماراتي والشباب العماني، 
حيث فاز النصر على اجلزيرة 4-١.

ومــن ســلطنة عمان عــاد الهال 
ببطاقة التأهل بعد ان كرر فوزه على 
الشباب العماني بنفس نتيجة الذهاب 
بهدف دون مقابل ســجله البرازيلي 

ادواردو )5٢(.
من جهــة اخرى، اختتمت اجلولة 
الرابعة من الدوري الســعودي بلقاء 
األهلــي والباطن الــذي انتهى بفوز 
األهلي بهدفني دون رد سجلهما املصري 
عبداهلل السعيد ونوح املوسى، وارتفع 
رصيد االهلي الى ١٠ نقاط في املركز 
الثالث فيما ظل الباطن في موقع متأخر 

برصيد نقطة واحدة.

النصر اكتسح نظيره اجلزيرة اإلماراتي في البطولة العربية

يعقوب العوضي 

 يخــوض فريق كرة اليد بنــادي الكويت مواجهته 
الثانية ضمن دوري الدمج، وذلك عندما يلتقي اليوم مع 
الســاحل في اطار منافسات اجلولة الثالثة على صالة 
الشهيد فهد األحمد مبقر احتاد اليد في الدعية. ويدخل 
االبيض املباراة برصيد نقطتني فيما يخلو رصيد الساحل 
من النقاط. كما يواجه الســاملية )4 نقاط( النصر )با 
نقاط( ويلتقي الفحيحيل )نقطتني( كاظمة )4 نقاط(. 
 حامل لقب الدوري في املواسم اخلمسة املاضية 
اســتهل مشــواره بفوز كبير على التضامن 4١ 
- ١4 واعلــن عن جاهزيتــه التامة خلوض 
املنافسات بقيادة مدربه املخضرم سعيد 
حجازي ومواصلة الفوز واالحتفاظ 
بسجله ناصعا دون اي خسارة للعام 
اخلامس تواليا، ويلعب الكويت بدفاع 
متقدم منظم معتمــدا على امكانيات 
العبيه محمد وخالد الغربللي بجانب 
عبدالعزيز الدوســري، ونواف الشمري، ويعقوب 
اســيري، وخط املقدمة بوجود مشــاري ومشــعل طه 
وعبدالعزيز الشمري وعبدالرحمن البالول، ومن خلفهم 

حارسا املرمى تركي اخلالدي وسلمان املزعل.
 وفــي الزاوية األخرى يأمل الســاحل في التخلص 
من النتائج الســلبية والتي تشــكل الهم االول للمدرب 
املصري حســام الدين محمــد والتي طالت فريقه لعدة 
ظروف واسباب مختلفة منها توقف اللعبة ألربعني يوما 
وانعدام التدريبات فيها ونقص التعاقدات، لكنه يعتمد 
على عناصر قادرة على حتقيق االهداف رغم صعوبتها 
ومنهم جمال مطر، ويوسف الفيلكاوي، ومحمود حسن، 

وحمزة الوزان، ويعقوب االمير، وعلي الهندال.

 السالمية مع النصر 
 جنح مدرب الســاملية الوطنــي خالد املا في قيادة 

فريقه في املواسم املاضية للمنافسة على لقب الدوري 
ويســتمر في تقدمي مواهب شــابة قــادرة على حتقيق 
نتائج ايجابية حيث فاز في اجلولة املاضية على الساحل 
3٦-٢7. واليوم يأمل في حتقيق فوز ثالث على حساب 
النصر ويلعب باالعتماد على عناصر مميزة مثل بشار 
يوسف، وفواز عبداهلل، وبندر الشمري، وحيدر دشتي، 
وعلي البلوشي، وراكان يوسف، وفيصل بولند وخلفهم 

حارسا املرمى عبداهلل جرخي وحسن صفر. 
 أما مناور دهش مدرب النصر فلديه امكانية حتقيق 
نتيجــة ايجابية في حال جنح في فــرض الرقابة على 
مفاتيح اللعب واحكام اغاق املنطقة احملرمة. ويعتمد 
على العبني بإمكانهم تطبيق تعليماته وهم نواف العنزي، 
وأحمد ماهر، وعبداهلل الســنافي، وفالح الزعبي، وبدر 
الرندي، وناصر الفرج، وخلف محمد خلف، وعلي فيصل، 
وساير العنزي، وعبداهلل وليد، وعبدالعزيز الشمري، 

ومحمد وليد وأحمد خميس. 
 وتنصب الترشــيحات في صالح السماوي بالنظر 
لتاريخ مواجهات الفريقني على مدار املواســم اخلمسة 
املاضية ولكن يبقى كل ذلك على االوراق والكلمة الفصل 

على ارضية امللعب.

الفحيحيل مع كاظمة 
 يتطلع كاظمة بقيادة املدرب رابح غربي لتحقيق فوز 
جديد يدعم به منافســته على احتال صدارة الترتيب 
العام ولدى اجلهاز الفني كوكبة من النجوم القادرة على 
حتقيــق الفوز ومنهم باقر خريبــط، وناصر بوخصرا 
ومهدي القاف الى جانب ســالم عبدالسام واسماعيل 

اخلزعل على الدائرة ومحمد مراد وعبداهلل العنزي. 
 اما الفحيحيل فقد بدأ بداية جيدة بتحقيق نقطتني 
اثــر الفوز على الصليبخــات ٢4 - ٢١ ولكنه تعثر في 
اجلولة الثانية امام برقان بنتيجة ٢١ - ٢7 وعمل املدرب 
الصربي نيكوالي ماركوفيتــش على معاجلة االخطاء 
واتباع السبل السليمة لتحقيق الفوز وضمانه امام احد 

الفرق املرشحة للقب اليوم. 
 ويعتمد على كل من خالد الرويشد، وخالد مناحي، 
وعلي الشــطي، ومحمد طارق، وعمر الشمري، وصقر 
الفهد، ويوســف فهيد، ومحمد عبداهلل، وفهد العجمي، 

وابراهيم املرجان، وراشد العنزي ومسلم املسلم.

النصر يواجه السالمية في الجولة الثالثة من دوري الدمج

مهمة سهلة لـ»يد« الكويت أمام الساحل

مباريات اليوم
4:3٠  الكويت – الساحل
٦:٠٠  الساملية – النصر

7:3٠ الفحيحيل – كاظمة


