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أحمد املال إلى دبي لعالج ركبته
يعقوب العوضي

غــادر ظهر امس احمد املال العب الفريق 
األول للكرة الطائرة بنادي الشباب متوجها إلى 
اإلمارات الستئناف عالج إصابته في الركبة التي 
تعرض لها منذ موسمني، حيث يشرف د.فيليبي 

التخصصي  الفرهود  الندرو في مستشفى 
بدبي على الفحوصات الطبية والتقارير التي 
ستظهر أثناء العالج، والتي على اثرها سيتم 
حتديد حاجــة الالعب إلجراء عملية جراحية 
من عدمها، علما أن املال تكفل بنفقات السفر 

والعالج على حسابه اخلاص.

قطر تكشف شعار استضافة «آسياد ٢٠٣٠»

من جهه أخرى، ينطلق اليوم قطار مباريات 
النســخة الـ ٤٩ من دوري جنوم QNB لكرة 
القدم، وستكون البداية بإقامة ٣ مباريات يلتقي 
في األولى اخلريطيــات (الصاعد حديثا من 
الدرجة الثانية) مع السد، كما يلتقي السيلية 
مع الريان (وصيف النســخة املاضية)، فيما 

يحل الغرافة ضيفا على قطر.

الدوحة- فريد عبدالباقي

كشفت قطر عن شعار 
األلعاب  اســتضافة دورة 
اآلسيوية ٢٠٣٠ الذي يعكس 
املزيج الذي تشــكله دولة 
قطر من األصالة واملعاصرة 
والتزامها باستضافة نسخة 

استثنائية من الدورة تترك خلفها إرثا مستداما 
لقارة آسيا.

وقام رئيس اللجنة األوملبية القطرية ورئيس 
جلنة ملف الدوحة الســتضافة دورة األلعاب 
اآلسيوية ٢٠٣٠ الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني 
بالكشف عن الهوية والشعار الرسميني للملف 
«الدوحة ٢٠٣٠.. هي بوابتك» بصورة افتراضية.

مواجهة نارية بني الزمالك وبيراميدز

لكرة القدم نظيره املصري، بإعالنه األخير 
بضرورة تقدمي أســماء الفرق املشاركة في 
بطولتى افريقيا قبل يوم ٢٠ اكتوبر املقبل، رغم 
ان الدوري املصري لن ينتهي قبل منتصف 

نوفمبر املقبل.
كما تقام اليوم ثالث مباريات أخرى في 
اجلولة ٢٤، فيستضيف طنطا فريق االحتاد 
السكندرى، وسيكون نادي مصر ضيفا على 
حرس احلدود، كما يلعب املقاولون مع املصري.

الى ذلك، نفى نادي املقاولون ما يتردد عن 
تراجع األهلي عن إمتام صفقة العبه طاهر، 
مؤكدا أن الصفقة حســمت بعد االتفاق مع 

رئيس األهلي محمود اخلطيب.

القاهرة - سامي عبدالفتاح

 يحتضن ستاد الدفاع اجلوي بالقاهرة في 
التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت الكويت 
مواجهة قوية ضمن اجلولة ٢٤ من الدوري 
املصري املمتاز بني بيراميدز والزمالك ولكل 
منهما ٤٥ نقطة في سباق الوصافة الذي ابتعد 
عنه املقاولون قليال.. ذلك ان مباراة اليوم بـ٦ 
نقاط ألن الفائز سيضع اخلاسر خلف ظهره 
وينطلق فيما هو قادم للحفاظ على «الوصافة» 

بعد ان اقترب اللقب من األهلى.
وقيمة «الوصافة» هذا املوســم حتســم 
املشــكلة التي وضع فيها االحتاد األفريقي 

قريبًا.. إعالن استضافة الكويت لـ «آسيوية الصاالت»
يحيى حميدان

اقترب االحتاد اآلسيوي من إعالن استضافة الكويت 
لنهائيات كاس آســيا لكرة الصاالت املؤهلة الى كأس 
العالم في ليتوانيا العام املقبل، إذ انه اليزال في طور 
املناقشات حول هذا األمر، بعدما ترددت معلومات عن 
تأجيــل البطولة القارية ملدة شــهر لتقام ابتداء من ٢ 

حتى ١٣ ديسمبر املقبل.
ومن املقرر أن يصدر القرار من جانب االحتاد اآلسيوي 
خــالل األســبوع املقبل، خاصة في ظــل عدم وضوح 
الرؤية بسبب ڤيروس «كورونا» املستجد، والذي قد 

يربك إقامة البطولة.
هذا، وأنهى اجلهاز الفني البرازيلي ملنتخبنا الوطني 
بقيادة املدرب ريكاردو سابرال «كاكاو» احلجر املنزلي 
واســتطاع أن يتولى قيادة التدريبــات للمرة األولى 

مساء أول من امس.
وأبــدى «كاكاو» بعض املالحظــات لالعبني والتي 
الحظهــا خالل متابعته لهم عبر «الڤيديو» في الفترة 
املاضية. ويحرص املدرب البرازيلي حاليا على اجلوانب 
اللياقية وزيادة حساسية الكرة لدى الالعبني بعد أشهر 

طويلة من االنقطاع.

العربي تخّطى الساحل وتصّدر مؤقتًا «دوري اليد» 

مع الســاملية في الـ ٦٫٣٠، علما أن 
جميع املباريات ستنقل على قناة 
الكويت الرياضية وأنها ستقام من 
دون جماهيــر تطبيقا لالحترازات 
الصحية لتفادي انتشار  ڤيروس 

كورونا (كوفيد -١٩).

متهيدا الستضافة املباريات املؤجلة 
من اجلولتني التاسعة والعاشرة من 
البطولة والتي ستقام غدا وجتمع 
الكويــت مع اجلهراء فــي الـ ٥٫٠٠ 
مساء وتليها إحدى أقوى مباريات 
البطولة والتــي جتمع بني كاظمة 

يعقوب العوضي

فاز العربي على الساحل بنتيجة 
٣٦-١٥ فــي املباراة التي جمعتهما 
مســاء أول مــن أمس ضمــن إطار 
املباريــات املؤجلــة مــن اجلولــة 
الثانية من الدوري العام لكرة اليد 
والتي أقيمــت على مجمع صاالت 
الشــيخ ســعد العبداهللا الصباح، 
وبذلــك رفع العربــي رصيده إلى 
١٨ نقطــة متســاويا مــع الغــرمي 
التقليدي القادسية ومشاركا إياه 
صدارة الترتيب العام مؤقتا بينما 
بقي الساحل على رصيده السابق 

(نقطتني).
وفي مباراة أخرى، فاز الكويت 
على التضامن بنتيجة ٤٣ -١٣، ليرفع 
«األبيض» رصيده إلى ١٤ نقطة بينما 
بقي التضامن على (نقطتني)، حيث 
ساهم حارس مرمى الكويت الشاب 
الواعــد مصطفى محمود في قيادة 
فريقه إلى اخلروج من اللقاء بأقل 
عدد من األهداف عبر تصديه ألكثر 
من كرة خطرة، كما تألق طوال فترة 
مشاركته في اللقاء. اجلدير بالذكر 
أن محمــود يظهر للمرة األولى مع 
الفريق األول وحظي باستحســان 

اجلهازين اإلداري والفني.
إلى ذلك، يتم تعقيم مجمع صاالت 
الشــيخ ســعد العبداهللا الصباح 

الكويت اكتسح التضامن في لقاء شهد تألق احلارس الواعد مصطفى محمود

ظهور مميز حلارس «األبيض» الواعد مصطفى محمود

جراحة ناجحة 
ملزعل القادسية

أجرى العب القادسية احمد املزعل 
عملية جراحية لغضروف الركبة مساء 
أول من امس، وهو األمر الذي سيحتاج 
معه الالعب لفترة من الراحة مع عالج 
طبيعي تأهيلي متتد لنحو ٦ اشهر قبل 

أن يعود للمالعب من جديد.

وداعًا.. السيد الوهيدي

الوهيدي، رحمه اهللا، حيث أشــاد رئيس 
نادي كاظمة أسعد البنوان بعطاء الزميل 
على مدار رحلته الطويلة في الكويت والتي 
استمرت ٤٨ عاما بدأها في كاظمة، حيث 
ساهم في إنجاز صعود الفريق األول لكرة 

القدم للدرجة األولى.
وقال البنوان ممثال النادي في تكريم 
الراحل قبل العودة الى مصر: «نحن نعتز 
ونثمــن عطاء مدربنا األســبق الذي ظل 
على عالقة وطيدة مع ناديه ونحن نعتبره 
ضمن أسرة البرتقالي، ونفتخر بما قدمه 
الرياضية كأحد  المســيرة  الوهيدي في 
اإلعالميين المرموقين حيث أشع بخبرته 

على مجاله».
كما كرمته جمعية الصحافيين عدة مرات 
بعــد دوره البارز في الصحافة الرياضية 

الكويتية.
رحم اهللا الزميل «بو بالل» وأسكنه فسيح 
جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان 

(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

باإلخالص والوفاء بالوفاء.
من جانبه، أكد رئيس نادي الكويت خالد 
الغامن أن الوهيدي فرض احترامه بنزاهته 

وحياديته في التعامل مع األزمات.
عبدالعزيز املرزوق: يتفانى في أداء واجبه

السابق  الكويت  أثنى رئيس نادي  بدوره، 
عبدالعزيز املرزوق على عطاء الوهيدي، وقال 
انه متعدد اخلبرات عرفته وهو في كنف جريدة 
«األنباء» يعشق العمل ويتفانى في أداء واجبه 
في كل تكليف له، ولم يبخل على تعليم الكوادر 
الوطنية، وشكر املرزوق، الراحل الوهيدي الذي 
حقق جنومية في كل أعماله ألنه تسلح بالوفاء 
واإلخالص للديرة التي عاش فيها شبابه وكان 
قدوة صاحلة في كل أعماله، ونال احترام كل 
من عمل معهم من جماهير وفرق ومنتخبات 
عسى اهللا أن يوفقه في بقية مشواره اجلديد.

أسعد البنوان: إجناز الوهيدي مع كاظمة كبير

كما كرم نادي كاظمة عام ٢٠١٤ السيد 

عائدا الى «احملروسة» في العام ٢٠١٤، كرَّم 
رئيس مجلس األمة الرئيس الفخري لنادي 
الكويت مرزوق الغامن الراحل السيد الوهيدي 
املعلم واملدرب والصحافي املرموق ومعد 
البرامج الرياضية فــي تلفزيون الكويت 
والذي متتع طوال حياته برصيد هائل من 
احملبة واالحترام واخلبرة الهائلة في معاملة 
اآلخرين، حيث كان، رحمه اهللا، املنســق 
الصحافي ملباراة فريق نادي الكويت املطعم 
بالنجوم من خارج قائمة العميد ومنتخب 

البرازيل بكل جنومه.
وثمــن الغامن في تلك املناســبة عطاء 
الوهيدي على مدار رحلة ماراثونية تعلم 
خاللها وعلم واكتسب اخلبرة التي لم يبخل 
بها عن أي من الكــوادر التي عملت معه 
وعمل معها في منظومة أثمرت إجنازات 
على مــدار أجيال، وأضــاف: ومن حقه 
علينا ان نعبر عــن امتناننا وتقديرنا ملا 
قدمه مع أمنيــات طيبة أن يوفقه اهللا في 
مشــواره املقبل، وختم بقوله: اإلخالص 

تلقى الوسط الرياضي خبر وفاة اإلعالمي 
املخضرم الزميل الســيد الوهيدي مبشاعر 
حزينة، بعدما قضى سنوات طويلة في الكويت، 
وعاصر فترة إجنــازات الكرة الكويتية في 
عصرها الذهبي خالل السبعينيات والثمانينيات 
ووثقها إعالميا، كما ساهم الفقيد عبر رحلته 
الصحافية الطويلة في إبراز الوجه املشرق 
للكرة الكويتية وتناولها بالنقد من أجل تصحيح 
األخطاء. وقد كانت «األنباء» من أهم محطاته، 
حيث قضى فيها مشوارا طويال، وعاصر عدة 
أجيال في كرة القدم مجال تخصصه، كما عمل 
الوهيدي مدربا بناديي اجلهراء وكاظمة قبل 

أن يتوجه إلى مجال الصحافة.
الوهيدي في سطور

بدأ الوهيدي مشواره الرياضي العبا في 
نادي املصري البورســعيدي، قبل التوجه 
الى الكويت التي قضى فيها نحو ٤٨ عاما، 
حيث جاء الى الكويت في ســبتمبر ١٩٦٥ 
وانضم الى النادي العربي عن طريق احلارس 
الكبير حسني شــعراوي، كما عمل مدربا 
للناشئني والفريق األول بنادي كاظمة بالعام 
١٩٦٨ قبل ان يتجه الى نادي اجلهراء، وعمل 
ايضا مدرسا لســنوات. وفي السبعينيات، 
التقى بالشهيد الشيخ فهد األحمد الذي أشاد 
مبوهبته الصحافية وطالبه باالجتاه نحو عالم 
الصحافة، واســتمر في هذا املجال سنوات 
طويلة عمل خاللها في «األنباء» ثم «الشاهد»، 
كما عمل منسقا إعالميا الحتاد كرة القدم، 
الذي استذكر الراحل ومساهماته مع االحتاد، 
كما تقدم رئيس احتاد كرة القدم الشيخ أحمد 
اليوســف وأعضاء مجلس اإلدارة بخالص 

التعازي واملواساة إلى أسرة الراحل.
مرزوق الغامن: يتمتع برصيد هائل من احملبة

وقبل مغادرة السيد الوهيدي الكويت 

الراحل الوهيدي مع جورج أرمسترونغ خالل كأس اخلليج  التاسعة

الشيخ سلمان احلمود مكرما الراحل الوهيدي بحضور ماضي اخلميس

أسعد البنوان مكرما الوهيدي

الراحل السيد الوهيدي في مكتب «األنباء» رفقة شيخ املدربني صالح زكريا رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن اثناء تكرمي الراحل

«الهيئة» تنعى الوهيدي
نعــى مدير عام الهيئة 
العامــة للرياضــة حمود 
فليطح اإلعالمي والرياضي 
الوهيدي  الســيد  القدير 
الــذي وافتــه المنية بعد 
رحلة مــن العطاء الطويل 
الذي تكلل  بالكفاح  مليئة 
بالنجاح في مجال الصحافة 
الكويتية على مدار ٤٨ عاما 
قضاها في الكويت منذ عام 
١٩٦٥ ترأس خاللها األقسام 
الرياضية بجريدتي «األنباء» 
و«الشاهد» وتولى منصب 
المنسق اإلعالمي لالتحاد 

الكويتي لكرة القدم.
وقال فليطح: «الوهيدي عمل مدربا بنادي كاظمة وساهم 
في إنجاز صعود الفريق األول لكرة القدم للدرجة األولى، 
وكان له الفضل في بروز اكثر من العب مثلوا النادي في 
فترات ســابقة. ويعد الوهيدي من الشخصيات اإلعالمية 
التي قدمت الكثير للحركــة الرياضية في فترات طويلة، 
حيث أفنى حياته فــي مهنة الصحافة الرياضية، وكان له 
دور بارز فــي صناعة اإلعالم الرياضي في جيله الذهبي 
ولعب دورا مهما في تصعيد أجيال من الصحافيين الذين 
أصبح لهم اســم المع في شــارع الصحافة ويخدمون 
الكويت مهنيا ومعنويا». وختم فليطح قائال: «نعزي أنفسنا 
بصفة خاصة واألسرة الرياضية واإلعالمية بصفحة عامة 
في الحدث الجلل، ســائلين اهللا تعالــى أن يجعل مثواه 
الجنة إن شــاء اهللا. للفقيد الرحمة وخالص العزاء ألسرة 
الوهيدي الكريمة ولألهل الصبر والسلوان و(إنا هللا وإنا 

إليه راجعون)».

حمود فليطح


