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العجمي: الفحيحيل لديه مشروع كروي متكامل

بتألق احلــارس خالد عجاج، واملهاجم 
الغيني نابي ســوما الذي سجل هدفي 

الفوز على اجلهراء.

الفريق يوما بعد آخر، وما احتالل للمركز 
الثاني قبل انتهاء املسابقة مبرحلة واحدة 
إال تأكيد على ذلك التطور، ومشــيدا 

مجموعة متميزة من الالعبني الشباب 
وذوي اخلبرة، بقيادة املدرب الوطني 
الذي يواصل تطوير  العدواني،  ظاهر 

هادي العنزي

أشــاد رئيس جهاز الكــرة بنادي 
الفحيحيل حمــد العجمي بأداء العبي 
الفريق عقب التغلب على اجلهراء ٢-٠ 
في منافســات األسبوع الـ ١٩ لدوري 
«stc» للدرجة األولى، مؤكدا لـ «األنباء» 
أن الفريق يلعب وفق مشروع متكامل، 
وهدف محدد مرحلي يسعى للوصول 
إليه وهو اللعــب ضمن فرق الدوري 
املمتاز، وتقدمي مستويات تعكس اهتمام 
وحرص مجلس اإلدارة برئاســة حمد 
الدبوس علــى تطوير الفريق وتوفير 
كل الســبل من أجل حتقيق األهداف 
املنشودة، سواء عبر التعاقد مع أفضل 
احملترفــني، أو تذليل كل العقبات التي 
تعترض طريق الالعبني احملليني. وذكر 
العجمــي أن الفحيحيــل يعتمد على 

حمد العجمي

الكرواتي سيكلك مدربًا لبرقان
يحيى حميدان

قررت إدارة نادي برقان إسناد مهمة 
تدريب الفريق األول لكرة القدم للمدرب 
الكرواتي برونو سيكلك رسميا ليكون خلفا 

للمدرب الوطني ماهر الشمري.
ووقع ســيكلك على العقد مع برقان 
صباح امس، على أن تباشر اإلدارة إجراءات 
استخراج سمة الدخول «الفيزا» له للقدوم 

الى البالد ومباشرة عمله عقب الدخول في 
احلجر املنزلي وفقا لالشتراطات الصحية 
احلالية للحد من انتشار ڤيروس «كورونا».
وسبق لسيكلك أن درب ناديي فنجاء 
والسيب العمانيني، كما عمل مساعدا ملواطنه 
داليبور ســتاركيفيتش عندما كان مدربا 
للقادسية. ويقود برقان في الوقت احلالي 
مساعد املدرب التونسي مهدي بن حرب 

الى حني وصول سيكلك.

الرشيدي يقود «يد» الكويت

يعقوب العوضي

يتولى مدير لعبة كرة اليد بنادي الكويت 
واملدير الفني هيثم الرشــيدي مهمة تدريب 
فريق كرة اليد بالنادي في املباريات الـ ٥ األولى 
لألبيض عند استئناف منافسات بطولة الدوري 
أمام كل من التضامــن واجلهراء واليرموك 
والقادسية والقرين، وذلك حلني وصول املدرب 
املصري مجدي أبواملجــد الى البالد، والذي 
تأجل وصوله بســبب اإلجراءات االحترازية 
املفروضة التي حظرت دخول مواطني ٣١ دولة 

البالد ومن ضمنها مصر.
 ويســعى األبيض إلى احلفاظ على لقبه 
بطال للدوري املمتاز، حيث يحمل في رصيده 
١٢ نقطة وله مباريــات مؤجلة مع التضامن 

واليرموك والقادسية.

إلى ذلك، أكد هيثم الرشيدي أن املهمة املقبلة 
تعتبر حتديا كبيرا في ظل الظروف الصحية 
الراهنة، مشيرا إلى أن التزام الالعبني ومتيزهم 
بالعقلية االحترافية من خالل التدريبات اليومية 

يدعوان إلى التفاؤل.
وأضاف: لدينــا مجموعة من الالعبني 
املميزين القادرين على تطبيق وترجمة أفكار 
اجلهــاز الفني على أرض الواقع واخلروج 
املدرب  املطلوبة، وننتظر وصول  بالنتائج 
مجدي أبو املجد لتولي قيادة الفريق، حيث 
الثقيل لكن  العيــار  تنتظرنا مباريات من 
ثقتي كبيرة بالالعبني حيث إنهم على قدر 

املسؤولية.
من جانب آخر، قامت إدارة اليد بتكرمي 
العب الفريق األول مشاري صيوان لفوزه 
بجائزة العب الشهر عن أغسطس املاضي.

سعود الضويحي قوة ضاربة في الكويت

إصابة السليم بكورونا 
توقف تدريبات «طائرة» األبيض

يعقوب العوضي

تعرضت تدريبات الفريــق األول للكرة 
الطائرة بنادي الكويت للتوقف بسبب إصابة 
الالعب عامر السليم بڤيروس كورونا، وستقوم 
إدارة النــادي باإلجراءات االحترازية لصالة 
الڤيروس اخلميس  النادي وإجراء مسحات 
املقبل مبركز الطب الرياضي على ان تستأنف 

التدريبات بعد ظهور النتائج.
وفي السياق ذاته، أكد مدير الفريق منصور 
الشمري أن الفريق أظهر التزاما كبيرا في بداية 
التدريبات كما كان الالعبون عند حسن الظن 
من خالل التزامهم بالتدريب الفردي أثناء فترة 
التوقف. لكن لدينا اآلن وضع استثنائي يحتم 
تعطيل خطة اإلعداد وعلينا التكاتف والتعاون 
لعبور الظروف الصحية التي تواجه اجلميع.

وأضاف: منلك تصورا فنيا للفريق ونتطلع 
الى تطبيقه مبا يتناسب مع طموحات اجلهازين 
اإلداري والفني، حيث إننا نطمح لتحقيق لقب 
الدوري املمتاز، الفتا إلى أن الفريق لم يخض 
أي مباراة ودية حتى اللحظة إذ ســيجتمع 
مدرب الفريق خالد بلعيد مع اجلهاز اإلداري 
للفريق لوضع اللمسات األخيرة خلطة اإلعداد 

واملباريات الودية.
وأوضــح الشــمري أن املباريات الودية 

ضرورية للوصول إلــى احلالة املطلوبة من 
اجلاهزية، لكن يجب مراعاة عدم خوض أي 
لقاء ضد فرق املربع الذهبي والتي ستواجه 
الكويت، وعلينا االحتفاظ باألوراق التكتيكية 
وعدم كشفها للمنافسني، لذا فإن نظرة اجلهاز 
الفني لتحديد الفرق التي سنلعب معها املباريات 

التجريبية مهمة جدا.

الكويت ينتظر نتائج فحوصات «كورونا»

ر األوضاع في اإلسماعيلي ثالثية االحتاد ُتفجِّ
القاهرة - سامي عبدالفتاح

سقط فريق اإلسماعيلي على ملعبه بثالثية 
مقابل هدف أمام فريق االحتاد الســكندري، 
ممــا فجر األوضاع في قلعة الدراويش، بعد 
أسبوع واحد من إقالة املدير الفني الفرنسي 
جوميز، وتولى أدهم الســلحدار املهمة خلفا 
لــه، ففاز على طنطا بنتيجة ١/٣، ثم خســر 
بنفس النتيجة في ملعبه بستاد االسماعيلية، 
لتفرح جماهير «سيد البلد» بأول فوز لها بعد 
٧ جــوالت في الدوري، كمــا ان االحتاد ثأر 
خلسارته أمام االسماعيلي في دور الثمانية 

لبطولة األندية العربية.
ورفع االحتاد رصيده بقيادة مديره الفني 
طلعت يوسف إلى ٣٤ نقطة في املركز اخلامس 
وله مباراة مؤجلة ضد املصري بينما جتمد 
رصيد اإلسماعيلي عند ٢٧ نقطة في املركز 
الثامن. وفى مباراة أخرى ضمن اجلولة ٢٣ 
تعادل حرس احلدود ومصر املقاصة بنتيجة ١/١.
وتنطلق اليوم اجلولة ٢٤ بثالث مباريات، 
فيســتضيف طالئع اجليش فريق اسوان، 
ويلتقي انبي مع اجلونة، فيما سيكون االنتاج 
احلربى ضيفا على سموحة في االسكندرية.

ومن توابع اجلولة ٢٣ أنها شهدت استبدال 
اثنني من املديرين الفنيني لفرق الدوري، فقد 
تولى املدرب علي ماهر املسؤولية في املصري 
البورسعيدي بدال من طارق العشري بسبب 
غياب االنتصارات.. وقد علق العشري على األمر 
بأنه علم بخيانة إدارة املصري له وبالتفاوض 
مع عدد من املدربني قبل مباراة األهلي فقرر 
الرحيل، وكان علــي ماهر قد تولى من قبل 
قيادة فريق األسيوطي سبورت قبل بيع النادي 

وحتويل اسمه إلى بيراميدز، كما تولى تدريب 
سموحة إنبي. واملدرب الثاني كان أحمد سامي، 
الذي تولــى قيادة فريق طنطا خلفا للمدرب 

محمد صالح.
جتميد عقوبة كهربا

من جانب آخر، قرر االحتاد الدولي «فيفا»، 
جتميد الغرامة املالية املوقعة على العب األهلي 
محمود كهربا، حلني النظر في الطعن الذي تقدم 
به الالعب ضد العقوبة الصادرة من جلنة فض 
املنازعات، بتغرميه ٢ مليون دوالر بالتضامن 
مع نادي أفيس البرتغالي لصالح نادي الزمالك.
ومن املمكن أنه بقبول الطعن الذي تقدم 
به كهربا يتم إيقاف احلكم من أجل التحقيق 
فيه مجددا لدى احملكمــة الرياضية الدولية 
من أجل تأكيد احلكــم مرة ثانية أو تخفيفه 
أو إلغائه متاما، وبحسب لوائح فيفا فإن هذا 

الطعن سينظر فيه خالل ١٠ شهور.

د عقوبة كهربا عشرة شهور «فيفا» يُجمِّ

مهاجم نيجيري في الطريق إلى القادسية
عبدالعزيز جاسم 

يسعى الفريق األول لكرة 
القدم في القادسية إلى تدعيم 
صفوفه مبحترف جديد خالل 
فترة االنتقاالت احلالية وذلك 
لالنضمام لكتيبة «األصفر» 
في املوسم املقبل، حيث وصل 
النادي إلى مفاوضات متقدمة 
مع مهاجــم نيجيري ليكون 
احملترف الســادس وبالتالي 
سيتعني على الفريق التخلي 
عن أحــد محترفيه املوســم 
املقبل في حال التوقيع بشكل 

رسمي.
وسبق لألصفر وأن جدد 
البرازيلي لوكاس  للمهاجــم 
يتواجــد  الــذي  غاوتشــو 
باحلجر املنزلي حاليا وكذلك 
الدبــاغ  الفلســطيني عــدي 
واألردنــي عــدي الصيفــي 
والنيجيري جيمس اوكوسا 
إلــى التوقيع مع  باإلضافــة 

األلباني لورنس تراشي.

من خالل الوقفة االحتجاجية 
قبل انطالق لقاء كاظمة إيصال 
رسالة بأن الفريق «مظلوم» 

وهذا رأي أغلب املتابعني.
مــن جانبــه، هنــأ جنــم 
القادســية بدر املطوع نادي 

الــدوري وبعدهــا تنتظرنــا 
آخــر بطولة باملوســم وهي 
كأس سمو األمير.. دعواتكم 
لنا بالتوفيق ومبروك لنادي 
الكويــت حصولــه على لقب 

الدوري».

الكويــت حصولــه على لقب 
الدوري، حيث قال عبر حسابه 
الشخصي في تويتر: «اللهم لك 
احلمــد ٣ نقاط مهمة رغم كل 
الظروف اللي واجهتنا طوال 
هذا املوسم محطة أخيرة في 

إلــى ذلــك، من املقــرر أن 
يتجه القادســية اليــوم إلى 
الرياضية  التحكيــم  محكمة 
وذلــك لالحتجــاج على قلب 
نتيجته مباراته مع الساملية 

في الدوري.
الشيخ: لم نخسر بامللعب

قــال قائــد  مــن جهتــه، 
القادسية ومدربه املؤقت صالح 
الشيخ بعد الفوز على كاظمة 
بهدف نظيف ان الفريق قدم ما 
عليه رغم الظروف التي مرت 
عليه، وحقق الفوز في جميع 
املباريات وظهر مبستوى جيد 
أمام كاظمة وكان األخطر طوال 
املباراة، مشيرا إلى أن الفريق 
لم يخسر أي مباراة في امللعب، 
وقلب النتيجة أمام الساملية 
يعتبر أمرا خارجا عن إرادتهم 
واحلكم بالنهاية للجمهور ملا 

حدث.
وأضــاف فــي تصريــح 
أردنا  لبرنامــج «الديربــي»: 

كراسكو يصل قريبًا لقيادة «األوملبي»
مبارك اخلالدي

تلقــى احتاد كــرة القــدم امس 
اتصاال من مدرب منتخبنا الوطني 
األوملبي االسباني كراسكو يفيد بأنه 
أنهــى اإلجــراءات اخلاصة بقدومه 
إلى الكويت وبرفقته مدربو املراحل 
السنية ملنتخبات الشباب والناشئني 
معلنــا وصولهم إلــى البالد خالل 
الفترة من ١٠ إلى ١٥ سبتمبر اجلاري.

ومن املقرر أن تتم مراسم توقيع 
العقود مع احتاد كرة القدم واعتمادها 
في الهيئة العامــة للرياضة إيذانا 

ببدء مهامهم الرسمية.
وأكد كراسكو خالل االتصال أنه 
كان على تواصل مع اجلهاز الفني 
لألزرق أثناء تدريبات املنتخب التي 

انطلقت منذ نحو أسبوعني بقيادة 
املدربــني املســاعدين محمد العزب 
وطــارق اخلليفي ومدرب احلراس 
سمير دشتي وبإشراف مدير التطوير 

والتدريب عبدالعزيز حمادة.
 وفــي جانــب متصــل، علمــت 
«األنباء» أن مسؤولي جلنة التطوير 
والتدريب باحتاد الكــرة يراقبون 
قائمــة الالعبني األوليــة للمنتخب 
األوملبــي املكونــة مــن ٦٩ العبــا 
باستمرار ســواء من يحضر منهم 
تدريبــات األزرق أو مــن اليزالون 
في أنديتهم، إذ يأمل أعضاء اللجنة 
من األندية االهتمام بالعبي األوملبي 
وحثهم على املشــاركة ســواء في 
التدريبات أو ما تبقى من مباريات 

املوسم. جانب من جتمع سابق للمنتخب االوملبي

صراع الوصافة في «األولى» 
يتأجل للجولة األخيرة

عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان

تغلــب الفحيحيل علــى اجلهــراء ٢-٠ ضمن اجلولة 
التاسعة عشرة قبل األخيرة من مسابقة دوري «stc» للدرجة 
األولى، ليصعد الى املركز الثاني برصيد ٢٢ نقطة بفارق ١٠ 
نقاط عن املتصدر وبطل املسابقة اجلهراء. وسجل هدفي 
«أحمر العاشرة» مهاجمه الغيني نابي سوما (٤٩ و٧٠).

وفي مباراة أخرى، فاز خيطان على برقان بهدفني دون 
رد ســجلهما محمد عبيد وحمد احلساوي، وبذلك يرتقي 
خيطان للمركز الثالث برصيد ٢١ نقطة، فيما بقي اخلاسر 

على رصيده السابق بـ ١٥ نقطة في املركز األخير.

السد والدحيل يختاران «أجانب» القائمة «اآلسيوية»
الدوحة - فريد عبدالباقي

اســتقر املدرب اإلســباني 
لنادي الســد القطري تشافي 
هيرنانديز علــى قيد الثنائي 
احملتــرف اجلديــد البرازيلي 
جيليرمي توريس واإلسباني 
ســانتي كازورال فــي قائمــة 
الفريق اآلســيوية اســتعدادا 
الســتكمال دور املجموعــات 
لدوري األبطال والتي ستقام 
في الدوحة خالل الفترة من ١٤ 
سبتمبر اجلاري حتى ٣ أكتوبر 
املقبل. وكان السد أعلن تعاقده 
رسميا مع البرازيلي جيليرمي 

اليونانــي، فيما ضــم النادي 
القطري ســانتي كازورال من 
نــادي ڤياريال اإلســباني في 
صفقة انتقال حر خالل فترة 
االنتقاالت الصيفية اجلارية.

ويفــاوض تشــافي بــني 
الثنائي الكوري اجلنوبي وو 
يونــغ جونغ، ونــام تاي هي 
لضم أحدهما بالقائمة في خانة 
احملتــرف اآلســيوي، بجانب 
اســتمرار املهاجــم اجلزائري 

بغداد بوجناح.
علــى جانب آخر، كشــف 
املدرب املغربي للدحيل وليد 
الركراكي عن اســتقراره على 

العقــد.. ومن املقــرر أن يقود 
يونس علي تدريبات الفريق 
اســتعدادا ملواجهــة الغرافــة 
الغد (اخلميــس) في انطالق 
دوري جنــوم QNB للموســم 
٢٠٢٠-٢٠٢١. وعلــى صعيــد 
الصفقات، أبرم النادي العربي 
صفقــة إيرانيــة بضــم العب 
ديسبورتيفو أفيس البرتغالي 
مهــرداد محمــدي بعقد ميتد 
لثالثة مواســم ليتم تسجيله 
بدال من مواطنه مرتضى كنجي 
الذي غــادر صفــوف الفريق 
القطــري إلــى نادي شــنغن 

الصيني.

الرباعــي األجنبي فــي قائمة 
الفريــق اآلســيوية بتواجــد 
كل مــن البرازيليــني إدواردو 
بيريــرا رودريغيــز «دودو»، 
جونيــور،  وايدميلســون 
واملغربــي مهدي بــن عطية، 
واإليرانــي رامــني رضائيــان 

«محترف آسيوي».
هذا، وأســند مجلس إدارة 
نــادي قطــر مهمــة تدريــب 
الفريق الكــروي إلى القطري 
يونس علــي خلالفة مواطنه 
وسام رزق الذي أعلن النادي 
إعفاءه من تدريب الفريق األول 
بسبب عدم االتفاق على بنود 

يونس علي يخلف رزق في تدريب نادي قطر

جيليرمي أحدث صفقات السد

توريــس ملدة ثالث ســنوات 
قادما من نــادي أوملبياكوس 

الواعد يوسف الفضلي يقدم مستويات متميزة مع الفحيحيل

صراع على الكرة بني العب خيطان حمد احلساوي والعب برقان سالم الفيلكاوي


