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مندني ومرمر: طوينا صفحة الدوري.. 
ونستعد بقوة لكأس األمير

مبارك اخلالدي

اتفق رئيس جهاز الكرة 
بالنادي العربي علي مندني 
واملدرب باســم مرمر على 
أن «األخضر» طوى صفحة 
الدوري املمتاز ويستعد حاليا 
وبقوة للذهاب إلى أبعد مدى 
في بطولة كأس سمو األمير.
حديث املســؤولني جاء 
لبرنامج  خالل تصريحات 
بني الشــوطني عقب الفوز 
على التضامن بهدفني نظيفني 

في اجلولة اخلتامية، حيث قال مندني: «نطمح 
دائما لتطوير الفريق نحو األفضل ورغم أن 
املباراة كانت حتصيل حاصل، لكننا سعينا إلى 
الفوز لتجنب التعادل أو اخلسارة تفاديا ألي 
موقف سيئ قد يحدث قبل انطالق منافسات 
كأس ســمو األمير»، مضيفا «انه مت االتفاق 
مع املــدرب مرمر على منح الفرصة لعدد من 
الالعبني الشباب للوقوف على مستوياتهم وكان 
الالعبون رجال داخل امللعب سواء األساسيني 

أو البدالء والكل أدى املطلوب».
من جهته قال مرمر: «طوينا صفحة الدوري 
وفي مثل هذه املباريات غير املؤثرة من حيث 
النتيجة تكون الفرصــة مواتية ملنح الالعبني 
االحتياط فرصة املشــاركة، خصوصا وأننا 
مقبلون على بطولة كأس ســمو األمير وهي 
مهمة لنا، إذ نســتعد بقوة وبكل ما لدينا من 
إمكانيات، حيــث نتمنى أن نصل ألبعد مدى 

في البطولة».

املدرب اللبناني مرمر مع مساعديه

فرانكو يقود القادسية ١١ اجلاري
من الالعبني سيغيبون بسبب عدم انتهائهم 
من احلجر املنزلي كخالد الرشيدي وسلطان 

العنزي ومشعل فواز.
إلى ذلــك، من املقــرر ان ينتهي املدرب 
اإلسباني بابلو فرانكو ومساعديه من فترة 
احلجر املنزلي ١١ اجلــاري، وفي حال بلوغ 
األصفر الدور نصف النهائي ســيتمكن من 
قيادة تدريبات الفريق بصورة طبيعية بعدما 

غاب عنها طوال الفترة املاضية.
كما سيعود املدافع األلباني لورنس تراشي 
بداية األسبوع املقبل بعد انتهائه من مهمته مع 
منتخب بالده في بطولة دوري األمم األوربية، 
حيث يشارك مع منتخب بالده حاليا والذي 

تغلب على بيالروسيا أول من أمس ٢-٠.

عبدالعزيز جاسم

الفلسطيني  القادسية  يعود مهاجم نادي 
عدي الدباغ إلــى تدريبات الفريق اليوم بعد 
تعافيه من ڤيروس كورونا، والذي ســيمثل 
إضافة قوية خلط املقدمة بشكل خاص والفريق 
بشكل عام، حيث يعاني األصفر من ٧ إصابات 
أخرى بالڤيــروس لالعبيه، فضال عن غياب 
العب الوسط رضا هاني لإلصابة بتمزق في 
العضلة األمامية، وناصر ســالم الذي يضع 

قدمه في اجلبس.
ويسعى األصفر إلى جتهيز الفريق بصورة 
سريعة قبل مواجهة كاظمة بعد غد في الدور 
ربع النهائي لكأس األمير، السيما أن هناك عددا 

الدباغ ينضم للتدريبات.. وإصابة رضا بتمزق

«يد» الكويت يتخطى اجلهراء
يعقوب العوضي

فاز فريق كرة اليد بنادي الكويت على 
اجلهــراء بنتيجة ٣٣-١٨ فــي املباراة التي 
جمعتهما مســاء أول من أمس على مجمع 
صاالت الشيخ سعد العبداهللا ضمن املباريات 
املؤجلة من الدوري العــام ورفع األبيض 
رصيده إلى ١٦ نقطة بينما بقي اخلاســر 
على رصيده السابق بـ ٤ نقاط. وفي مباراة 
أخرى وعلى نفس الصالة اقتسم الساملية 
وكاظمة نقطتي املباراة التي انتهت بالتعادل 
٢٦-٢٦ ليرفــع الفريقان رصيدهما إلى ١٧ 
نقطة. وســيلتقي الكويت مع اليرموك (٧ 
نقاط) في الـ ٥٫٠٠ مساء اليوم على نفس 
الصالة، فيما سيلعب العربي (١٨ نقطة) مع 

التضامن (نقطتني) في الـ ٦٫٣٠.
إلى ذلك، تعرض العب اجلهراء حسني 

الظفيري إلــى إصابة في الصدر مع نهاية 
مباراة فريقه ضد الكويت وأسعف على إثرها 
إلى املستشفى، وفي بادرة طيبة من الكويت 
واجلهراء لم يستكمل الفريقان املباراة حلني 
االطمئنان على الالعب والذي تأخرت عملية 
إسعافه بسبب عدم وجود سيارة إسعاف.

وفي إطار متصل، حمل أمني سر احتاد 
اليد قايد العدواني وزارة الصحة مغبة عدم 
حضور سيارات اإلسعاف لفعاليات اللعبة 
والتي تقام على صالتي الشهيد في الدعية 
ومجمع صاالت الشيخ سعد العبداهللا والتي 
نتج عنها نقل العب اجلهراء حسني الظفيري 
متأخرا إلى املستشــفى مع نهاية الشوط 

األول لفريقه أمام الكويت.
وأكد ان االحتاد اتخذ اإلجراءات الرسمية 
اللعبة عبر  لتوفير اإلســعاف ومتطلبات 

املخاطبات الرسمية، ولكن دون جدوى.

العدواني: عدم وجود إسعاف مسؤولية «الصحة»

«الطائرة» يفتح باب املشاركة 
في البطولة األولى للسيدات

للمشاركة في البطولة بهدف مشاركة أكبر عدد 
ممكن من الفرق الرياضية في البطولة، كما اننا 
نرحب بكل رياضية ترغب في املشاركة، بحيث 
نضعها مع فريق يتناسب مع إمكاناتها الفنية، 
الفتة أن البطولة األولى للسيدات ستكون مبنزلة 

عودة رسمية لنشاط «الطائرة» النسائية. 

هادي العنزي

فتحت اللجنة النسائية في احتاد كرة الطائرة 
باب املشاركة للفرق والالعبات في البطولة النسائية 
األولى للسيدات واملزمع إقامتها أكتوبر املقبل، 
لتكون باكورة نشاط كرة الطائرة النسائية للموسم 
الرياضــي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١. جاء ذلك بعد اجتماع 
عضو مجلــس إدارة اللجنة األوملبية الكويتية 
ورئيــس جلنة املرأة فاطمــة حيات مع رئيس 
مجلس إدارة احتاد كرة الطائرة حسني عاشور 
وأمني السر العام فوزي املعتوق، ورئيسة اللجنة 
النســائية في االحتاد خيرية بخيت، ونائبتها 
اللجنة فاطمة الصراف.  الزعابي، ومقررة  رمي 
وأكدت رئيسة اللجنة النسائية خيرية بخيت في 
تصريح خاص لـ «األنباء» أن الدعوة للمشاركة 
في البطولة األولى لكرة الطائرة ستكون مفتوحة 
جلميع األعمار بــدءا من ١٥ عاما ومن مختلف 
اجلنسيات، مضيفة: سنقوم خالل األيام القليلة 
املقبلة مبخاطبة مختلف القطاعات العامة واخلاصة 

بخيت لـ «األنباء»: نستقبل األفراد والفرق جلميع األعمار ومن مختلف اجلنسيات

فاطمة حيات وخيرية بخيت

خالد الغامن: «األبيض».. ناوي على «الزعامة»
يحيى حميدان 

احتفــاالت كبيرة عاشــها أنصار 
نادي الكويت طويال مساء اخلميس 
املاضي عقب التتويج الرسمي بلقب 
الــدوري املمتــاز للمــرة الـــ ١٦ فــي 
تاريخه ليتساوى مع العربي بنفس 
عدد مرات التتويج، ويأتي كل منهما 
خلف القادســية الذي يتقدم عليهما 
بفــارق لقب وحيد، وذلــك في اليوم 
اخلتامي للمسابقة الذي شهد حتقيق 
فوز معنوي كبير للفريق الكويتاوي 
على الشباب ٥-١ بعدما ضمن اللقب 
في اجلولة قبل األخيرة، وحول جميع 
عشــاق «األبيض» تركيزهم بعد ذلك 
صوب احلصول على لقب «الزعامة» 

لبطولة الدوري والتــي باتت قريبة 
جدا من أبناء كيفان. 

وبهذه املناسبة، قال رئيس نادي 
الكويــت خالد الغامن ان هذا التتويج 
جاء بفضــل جهود اجلميع، يتقدمهم 
الرئيــس الفخــري مــرزوق الغــامن 
والرئيس السابق عبدالعزيز املرزوق، 
باإلضافة الى مجلس اإلدارة وجميع 
األجهزة املرافقة للفريق األول وكذلك 

الالعبني واجلماهير.
وبــني الغامن أن الطموح اآلن لدى 
نادي الكويت هو احلصول على لقب 
الزعامة وهو حق مشروع لهم ومطلب 
جلميع عشاق «األبيض» ونحن اآلن 
لســنا بعيدين عن هذا الهدف بعدما 
عادلنا العربي صاحب التاريخ الكبير. 

وأوضــح الغــامن أن «األخضــر» 
ســيدخل في دائرة الصراع على لقب 
كأس األمير للموســم احلالي، وكذلك 
بطوالت املوسم املقبل وهذا أمر إيجابي 
سيكون في صالح الكرة الكويتية حال 
اتساع املنافسة بني اكثر من فريقني. 
وأشــار الغــامن الــى أن الفريــق 
الكويتــاوي اســتحق احلصول على 
اللقب في امللعب، وذلك ألنه املتصدر 
منذ انطالق املســابقة وهــو الفريق 
األفضل في معظم اإلحصائيات، وهذا 

دليل كاف على استحقاقنا للقب. 
وطالب الغامن بوضع فرحة التتويج 
بلقب الدوري خلف ظهورنا، مشــددا 
في حديثه على ضرورة التركيز اآلن 
على املنافســة على لقب كأس األمير 

الذي سيســتأنف من جديــد بعد غد 
الثالثاء، حيث سيواجه «األبيض» في 
بداية مشــواره الساملية ضمن الدور 

ربع النهائي للمسابقة الغالية. 
من جهته، أكد نائب رئيس جهاز 
الكــرة عادل عقلــة ان احلصول على 
لقب الدوري للمرة الـ ١٦ لم يكن سهال 
وجاء بعد عمل سنوات طويلة، ووضع 
األساس له الرئيس الفخري للنادي ثم 
أشقاءه وال ميكن إغفال الدور الذي قام 
به عبدالعزيز املرزوق أيضا، منوها الى 
أن الوصول إلى منصة التتويج ورفع 
درع الدوري كان ثمرة جهد وتعب بدأ 
منذ عام كامــل تقريبا وحتمل خالله 
الالعبون كافة الضغوط وتوجوا هذا 

التعب باحلصول على اللقب.

اعتبر أن الكويت استحق لقب الدوري املمتاز بامللعب

stc: سعداء بتكليل أنشطة احتاد الكرة وبطولة الدوري بالنجاح املتوقع

احلدث الرياضي وعلى رأسهم 
رئيس وأعضاء االحتاد الكويتي 

لكرة القدم. 
وتســعى stc دومــا الى 
املشاركة الفعالة لتشجيع األفراد 
اتباع  من جميع األعمار على 
أسلوب حياة صحي يسهم في 
البدنية،  لياقتهم  احلفاظ على 
وذلك انسجاما مع استراتيجيتها 
املستدامة للمسؤولية املجتمعية 
التي تشتمل على دعم الوعي 
الصحي والترويج لألنشطة 
الرياضية التــي تعزز اللياقة 

البدنية.
وأعربت stc عن سعادتها 
بهذا التعاون مع االحتاد الكويتي 
لكرة القدم ومختلف اجلهات 
املنظمة والفرق خالل الدورة 
السابعة على التوالي للمسابقة 
األكثر تنافسية من نوعها على 
مستوى الكويت، وتتطلع ملزيد 
من التعاون مع اجلهات الداعمة 
للرياضة احمللية، مبا يسهم في 
التوجهات االستراتيجية  دعم 

لكلتا املؤسستني.

املنافسة الشريفة والتشجيع 
على الرياضة والتحلي بالروح 
الرياضية وقيم العمل اجلماعي 

في مختلف أوجه احلياة.
الشــركة: نفتخر  وقالت 
القدم  بدورنا في دعــم كرة 
احمللية، وأحد األنشطة الرياضية 
األكثر إقباال وشعبية في الكويت 
بل والعالم أجمع، ونؤكد دوما 
على دورنا املجتمعي وأسبقيتنا 
في الوقوف إلى جانب الرياضة 
بشــكل عام وجميــع محبي 
وعشاق املســتديرة بشكل 

خاص.
وأكدت stc أنها ستواصل 
الرياضية  دعــم األنشــطة 
املتنوعة خاصة تلك املسابقات 
والرياضات، إميانا منها بدور 
الرياضة في تأســيس جيل 
الرياضي والذي  الشباب  من 
يتمتع بصحة جيدة، األمر الذي 
حترص عليه أيضا ضمن فرق 

العمل لديها.
 stc وبهذه املناسبة، تتقدم
بالشكر الى اجلهات املنظمة لهذا 

الوطني واإلدارة العامة للطيران 
املدني واإلدارة العامة للجمارك 
الكويتية  واخلطوط اجلوية 

واإلدارة العامة لإلطفاء.
وأعربت stc عن سعادتها 
بتكليل أنشطة االحتاد الكويتي 
الدوري  القدم وبطولة  لكرة 
املتوقــع من حيث  بالنجاح 
التنظيم والفعاليات، مشيرة 
إلى أن هذه الرعاية لفعاليات 
كرة القــدم تأتي انطالقا من 
القيم األساســية التي تؤمن 
بها stc والتي تتمثل في دعم 

للموسم السابع على التوالي، 
قام الرئيس التنفيذي لقطاع 
شؤون الشركات في stc عصام 
العسعوسي نيابة عن الرئيس 
التنفيذي للشــركة م.مزيد 
بن ناصــر احلربي، ورئيس 
احتاد كرة القدم الشيخ أحمد 
اليوسف بتتويج فريق نادي 
الكويت، وذلك بعد فوزه في 
آخر مباريات الدوري املمتاز 
الشــباب والتي  على فريق 
انتهت بنتيجة ٥ - ١ لصالح 

الكويت.
عصــام  وبحضــور 
العسعوســي ودانة اجلاسم 
إدارة اتصاالت  مدير عــام 
الشركات في stc وفريق عمل 
إدارة العالقات العامة، مت توزيع 
الدروع وتكرمي الفرق الفائزة 
بالدوري لكرة القدم، كما قاموا 
بتكــرمي أبطال ومســؤولي 
اجلهات التي متثل الصفوف 
األمامية فــي الكويت ومنها 
وزارات الصحــة والداخلية 
والدفــاع واإلعالم واحلرس 

اختتمت شركة stc الراعي 
الرسمي جلميع أنشطة االحتاد 
الكويتي لكرة القدم ودوري 
الدرجة املمتازة فعاليات موسم 
٢٠١٩ و٢٠٢٠ لكــرة القــدم 
الكويتية، وذلك في حفل تتويج 
بطل الــدوري بحضور عدد 
من ممثلي شركة االتصاالت 
الرائدة في الكويت stc وأعضاء 

احتاد كرة القدم.
وقالت شركة االتصاالت 
الكويتيــة stc، الرائــدة في 
متكني التحول الرقمي وتقدمي 
املبتكرة واملنصات  اخلدمات 
املتكاملة للعمالء في الكويت، 
إن اختتام مســابقات دوري 
كــرة القــدم الكويتي يكلل 
مسيرة موسم شيق ومليء 
باملنافســة والتحــدي بني 
الفرق املتنافسة في مختلف 
املسابقات بالدرجتني املمتازة 

واألولى.
وباعتبارها الراعي الرسمي 
لدوري كرة القدم وأنشــطة 
القدم  الكويتي لكرة  االحتاد 

صورة جماعية أثناء تكرمي أبطال الصفوف األمامية stc الشيخ أحمد اليوسف متوسطا دانة اجلاسم وعصام السنعوسي من

فليطح: اجلهراء يضم عناصر مميزة بكل األلعاب
مبارك اخلالدي

أشــاد مدير عام الهيئة العامــة للرياضة حمود 
فليطــح بجهود مجلــس إدارة نــادي اجلهراء، بعد 
حصــول اجلهــراء على لقــب دوري الدرجة األولي 
والصعــود للدوري املمتاز، وذلك على هامش حفل 
التتويــج لبطلي الــدوري املمتــاز والدرجة األولي 

اخلميس املاضي.
وتوجه فليطح برسالة إلى مجلس اإلدارة قائال: 
بحكم انني العب سابق قبل أن اكون مسؤوال، يفترض 
ان يكون اجلهراء ضمن األربعة الكبار في املمتاز، فهو 
ميتلك مجموعة كبيرة ومميزة من الالعبني ليس في 
كرة القدم فقط بل في كل األلعاب، فجميع املنتخبات 
الوطنية تضم العبني من نادي اجلهراء العزيز على 

قلوبنا وقلوب اجلميع كرافد قوي للمنتخبات.
وأضاف: أمتني من اخواني أعضاء مجلس اإلدارة 
ان يأخذوا هذه الرسالة بعني االعتبار، فقد شاهدت 
اليوم في حفل التتويج مجموعة الفتة من الالعبني 
الصغار يبشرون مبستقبل واعد لكنهم يحتاجون 
ملزيد مــن التركيــز واالهتمام ليعــود اجلهراء إلى 

موقعة الطبيعي ضمن فرق املقدمة.

البحريني عبدالنبي يقود أزرق «اليد» النسائي
املنامة - ناصر محمد

توصل املدرب الوطني محمد عبدالنبي 
إلى اتفاق نهائي مع االحتاد الكويتي لكرة 
الفترة  الفتيات في  اليد لقيادة منتخب 
القادمة بعقد ميتد لعام كامل، وذلك بعد 
مفاوضات ســريعة دارت بني الطرفني 
وتكللت بالنجــاح والتوصل إلى اتفاق 
نهائي بني الطرفني بعد التوافق على كل 
اجلوانب، ولم يتبق سوى التوقيع الرسمي 

على العقود والذي من املتوقع أن يكون 
في األيام القليلة املقبلة.

انتهاء اإلجراءات  وينتظر عبدالنبي 
الروتينية قبل التوقيع على العقد الرسمي 
مع االحتاد الكويتي على أن يستعد للتوجه 
إلى الكويت في األسابيع القليلة املقبلة بعد 
حسم كل األمور لبدء مهامه مع منتخب 
نساء الكويت والتي تنتظره مجموعة من 
املشاركات اخلليجية واإلقليمية خالل 
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