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الفيلكاوي: غير راٍض عن أداء اليرموك

«يد» القادسية لتضميد جراحه أمام العربي

السليمان لـ «األنباء»: أسعى لتحقيق 
لقب بطل املوسم في البحرين

عبدالعزيز جاسم

قال مديــر الكرة بنــادي اليرموك عثمان 
الفيلكاوي ان اجلميع في النادي غير راض عن 
أداء الفريق والنتيجة في مباراة الساحل التي 
خسرها بنتيجة ١-٣ في دوري stc «التصنيف»، 
مشيرا إلى أن الالعبني أيضا غير راضني عما 
قدموه في املواجهــة ألنهم يدركون أن لديهم 
األفضــل، الفتا الــى انها البداية وســنحاول 
التصحيح سريعا في مواجهة التضامن الثالثاء 
املقبل. وأضــاف الفيلكاوي انه رغم التراجع 

الكبير في املســتوى بالشوط األول وتأخرنا 
بثالثة أهداف إال أن الفريق حاول العودة وسجل 
هدفا واضاع ركلة جزاء، لذلك تعتبر التبديالت 
التي اجراها اجلهاز الفني مفيدة قياسا ببداية 
املباراة. وأشــار إلى أن العب الوسط يوسف 
سعود مازال يعاني من اإلصابة في العضلة 
اخللفية وهــي ذات اإلصابة التي تعرض لها 
أحمد هاني في مواجهة الساحل وننتظر تقرير 
اجلهاز الطبي، فيما يحتاج عبداهللا اشكناني 
لوقت من أجل التعافي بعد تعرضه لإلصابة 

أيضا في العضلة اخللفية للساق.

يعقوب العوضي

يلتقي الغرميان التقليديان القادسية (٧ 
نقاط) مع العربي (٦ نقاط) في الـ ٤:٣٠ مساء 
ضمن منافسات اجلولة اخلامسة من الدوري 
املمتــاز لكرة اليد واملقامة على صالة مجمع 
الشــيخ ســعد العبداهللا في ضاحية صباح 
السالم، كما يتواجه برقان مع كاظمة في الـ 
٦:١٥، ويخلو رصيد الفريقني من النقاط، وفي 
ثالث مباريات اليوم يلعب الكويت (١١نقطة) 

مع الساملية (٦ نقاط) في الـ ٨:٠٠.
وتتجه األنظار إلى مواجهة القادسية مع 

العربي، حيث خسر األصفر مباراته األخيرة 
وبصعوبة بالغة أمام الكويت وبنتيجة ٢٠-٢١، 
ويسعى اليوم إلى تضميد جراحه واخلروج 
بفوز يقطع به شوطا كبيرا نحو البقاء ضمن 
املراكز الثالثة األولى. ويعول مدرب القادسية 
وليد ساملني على خبرات عبدالعزيز جنيب، 
مهدي القالف، ومشعل السويلم وحارس املرمى 
ســلمان املزعل. في املقابل، يخوض العربي 
املواجهــة، ويتطلع بدوره الى حتقيق الفوز 
بقيادة املدرب ســعيد حجــازي الذي يعتمد 
على عبداهللا مصطفى، وحارس املرمى مهدي 

عبداحلليم، واحمد حسني ومحمد مجدي.

أسامة املنصور

أكد املتســابق الكويتي محمد الســليمان 
عزمه املنافسة ضمن جوالت بطولة البحرين 
لسباق السرعة لهذا املوسم واملقرر أن تنطلق 
أولى جوالتها في يناير املقبل ٢٠٢١ مشيرا إلى 
أن املنافسة ستكون عبر ثالث فئات وهدفه 
حتقيق لقب املوسم من خالل الفئات الثالث.

وأضاف السليمان في تصريح لـ «األنباء» 
انه في غضون األيام القليلة القادمة سيتوجه 
فريق «الفرامه» بقيادة محمد أشكناني وحسني 
احلداد ومحمد املطوع إلــى مملكة البحرين 
الشقيقة والدخول في معسكر تدريبي للوقوف 
على مدى جاهزية الفريق من الناحية الفنية، 
الفتا إلى أن توقف النشــاط بســبب جائحة 
كورونا كانت له نتائج سلبية على األداء بشكل 
عام، وعليه قررت إدارة الفريق أن يدخل هذا 
املعســكر التدريبي الذي سيسهم بكل تأكيد 
في عودة الفريق مجددا إلى مناخ املنافسة.

وذكــر: أننــا كفريق كويتــي منتلك هدفا 
واضحــا يتمثــل في تكــرار تلــك اإلجنازات 
الكويتية على مضمار نادي البحرين وغيره من 
املضامير الدولية، ونحن واثقون من حتقيق 
هذا الهدف، حيث سبق أن حتقق بالفعل من 

خالل موسم ٢٠١٦-٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩ عندما 
 Street تربع فريق الفرامة على عرش فئة الـ
V٨ الــى جانــب حتقيقنا العديد مــن املراكز 

املتقدمة ضمن فئة البرومود.
وحــول التغير الذي حدث في أجندة هذا 
املوسم، قال السليمان: انه أمر إيجابي ويحسب 
إلدارة نادي البحرين لسباق السيارات أن يتم 
ترحيل اجلوالت إلى يناير املقبل، خاصة بعد 
أن مت الكشف عن مواعيد إقامة اجلوالت في 
السابع والعشرين من أكتوبر احلالي ٢٠٢٠ 
فهذا التوقيت لم يكن محل شك في حال عدم 
وجود ظروف استثنائية تتعلق باإلجراءات 
االحترازية ملكافحة انتشار ڤيروس كورونا 

املستجد - كوفيد ١٩. 
وأثنى على الدور اإليجابي وامللموس الذي 
تقوم به إدارة نادي باســل الســالم الصباح 
لســباق الســيارات والدراجات، حيث كانت 
ومازالت توفــر املناخ اجليد لكل منتســبي 
النادي، وتعكف حاليا على وضع اللمســات 
األخيرة للموسم املقبل، وهناك جوانب إيجابية 
من شــأنها أن تخدم ممارســي هذه الرياضة 
وغيرهــا مــن الرياضــات املعنيــة برياضة 
السيارات والدراجات النارية سيتم الكشف 

عنها في وقت الحق.

محمد السليمان على منت سيارة من نوع نوفا في إحدى املنافسات السابقة

«األخضر» يفتقد يعقوبو 
والصالح أمام اجلهراء

العدواني: مواجهة كاظمة اختبار حقيقي لـ «األشاوس»

مبارك اخلالدي

وضع اجلهاز الفني للفريق األول لكرة القدم بالنادي العربي 
احللول الالزمة لتعويض غياب احملترفني أحمد الصالح وعيسى 
يعقوبــو املتواجدين خارج البــالد، وذلك في مباراة الغد أمام 
فريق اجلهراء ضمن اجلولة الثانية لدوري stc «التصنيف»، 
وهو الظهور األول لألخضر في البطولة بعد غيابه عن اجلولة 

االولى.
ولعب الفريق خالل مرحلة االستعداد ثالث مباريات ودية 
عمد خاللها اجلهاز الفني إلى منح الفرصة لكل الالعبني الشباب 
وذوي اخلبرة، وباتت دكة االحتياطي زاخرة بعدد من الالعبني 
األكفاء. ومن املقرر أن يدفع املدرب باسم مرمر بالثالثي املتواجد 
من احملترفني وهم الليبي الهادي السنوســي الذي تعافي من 
«كورونا» وســيدريك هنري والغيني سيكو كيتا. كما انضم 
للفريق العبو األزرق واملنتخب األوملبي، وهم: بندر الســالمة 
ومحمد صفر وحســني اشكناني وســلمان العوضي. اجلدير 
بالذكر ان العربي يتدرب على ستاد جابر الدولي بدال من ستاد 

صباح السالم الذي يخضع حاليا لعمليات صيانة دورية.

هادي العنزي

أبدى مدرب الفريــق األول لكرة القدم 
بنادي الفحيحيل ظاهر العدواني رضاه عن 
األداء العام لـ«االشاوس» في املواجهة األولى 
للدوري والتي خرج بها فائزا على الصليبخات 
٢-٠، وأكد لـ«األنباء» أن املواجهة األولى دائما 
ما تكون صعبة على كال الفريقني، وخاصة 
إن كال الفريقني يعرفــان إمكاناتهما جيدا 
في الدرجة األولى، كما أن الصعوبة جاءت 
مضاعفة خاصة في ظل تغير التشكيلة بنسبة 
٨٠٪، وتأخر وصول احملترفني، وكذلك غياب 
٥ عناصر أساسية عن املباراة، وتغلبنا على 
جميع تلك الظروف وقدمنا أداء جيدا بدرجة 
كبيرة، كما متكنا من خلق العديد من الفرص، 
واخلروج بشباك نظيفة، وهذه نقطة إيجابية 
أخرى من املباراة، كما سنعالج بعض أوجه 

القصور التي كشفتها املباراة في األيام املقبلة، 
مشيدا بااللتزام التكتيكي جلميع الالعبني في 
لقاء الصليبخات، واجلهازين اإلداري والطبي 
الذين يعدون أساسيا مهما في حتقيق الفوز. 
وذكر العدواني أن مواجهة كاظمة غدا االثنني 
تعد صعبة لعدة أسباب، منها تواجد عدد من 
العناصر الشابة في الفريق الطامحة إلى إثبات 
جدارتها، وخرج متعادال في مباراته األولى، 
وســيأتي بحافز كبير للفوز، ومن جهتنا 
ســوف نخوض املواجهة بطريقة مختلفة، 
فلكل مباراة حســاباتها اخلاصة، وهي تعد 
اختبارا حقيقيا لـ «االشاوس» تظهر إمكانات 
الفريق وقدراته، ونحن جاهزون للمواجهة، 
وسنسعى للفوز بطبيعة احلال للخروج بنقاط 
املباراة كاملة، الفتا إلى أن فريقه ســيفتقد 
جلهود عبدالرحمن احلربي وفواز الرشيدي 

واملهاجم البرازيلي لويز فرناندو.

أشاد لـ «األنباء» بااللتزام التكتيكي لالعبني والدور املميز للجهازين الطبي واإلداري

القاهرة - سامي عبد الفتاح

يخوض فريق الزمالك في العاشرة 
مساء اليوم بتوقيت الكويت مواجهة 
الذهاب مع الرجاء البيضاوي املغربي 
مبلعب مركب محمد اخلامس في ذهاب 
لبطولة دوري  النهائي  الدور نصف 
األبطال بدون قطبي الفريق واثنني من 
أبرز هدافيه محمود عالء وفرجانى 
ساســي، بعد أن مت نقل ساسي إلى 
املستشــفى في الدار البيضاء ملزيد 
من الفحوصات، لالشتباه في إصابته 
بكورونــا، فيما يدرس بيتشــيكو 
باملدافع  الدفع  مع مســاعديه، عدم 
وهداف الفريــق محمود عالء رغم 
شفائه، الذي أصيب بجذع في رباط 
الركبة مفضال أن يكون جاهزا للقاء 
اإلياب في القاهرة األســبوع املقبل، 

وللنهائي إذا جنح الفريق في التأهل 
للمبــاراة النهائية. وعلى ضوء هذه 
الغيابات فإن التشكيل احملتمل للزمالك 
سيضم: محمد  أبوجبل في حراسة 
املرمى والرباعي اخللفي محمد عبد 
الغنى (محمود عالء) ومحمود  الونش 
وحازم إمام وعبداهللا جمعة.  وطارق 
حامد وأحمد ســيد زيزو في وسط 
امللعب، مع الرباعي املتقدم أشرف بن 
شرقي ومحمد أوناجم  ويوسف أوباما 

ويتقدمهم مصطفى محمد. 
الرباعي اإلفريقي

املقاولون  إلى ذلك، حصل فريق 
العرب على بطاقة املشاركة في النسخة 
القادمة من البطولة الكونفدرالية بعد 
تعادل املقاصة مع ضيفه سموحة دون 
أهداف، ضمــن اجلولة الـ ٣٣ وقبل 

األخيرة للدوري املصري املمتاز، مما 
الفرصة على فريق سموحة،  أضاع 

الذي احتل املركز اخلامس.
ومؤخرا، أعلن احتاد الكرة اليوم 
بشكل رسمي إرسال أسماء األندية 
األربعة األولى ملسابقة الدوري املمتاز 
لالشتراك في بطولتي األندية األفريقية 
املوسم  املقبلتني، أســوة مبا حدث 
املاضي، نظرا ألن بطولة كأس مصر 
هذا املوسم ستنتهي في وقت يقترب 
من انطالق النسخة اجلديدة لبطوالت 
أفريقيا، بينما يشارك الثالث والرابع 
في الكونفيدرالية، حيث تأكدت مشاركة 
األهلي في دوري األبطال واألقرب معه 
فريق الزمالك بينما يشارك بيراميدز 

واملقاولون في الكونفدرالية.
الدكتور أشرف  وباألمس حضر 
صبحــي وزير الشــباب والرياضة 

اجتماعا مع اللجنة اخلماسية املكلفة 
بإدارة االحتــاد املصري لكرة القدم 
بحضور كل من حسام البدري املدير 
الفني ملنتخب مصر الوطني وشوقي 
غريب املدير الفني للمنتخب الوطني 
األوملبي وربيع ياســني املدير الفني 
للمنتخب الوطني للشباب لبحث كل 
االستعدادات والتدريبات واالستعدادات 

اخلاصة باملنتخبات املصرية.
ويبدأ الشهر املقبل معسكر الفراعنة 
استعدادا ملباراتي توجو يومي ١٤ و١٧ 
نوفمبر املقبل في التصفيات املؤهلة 
ألمم أفريقيــا ٢٠٢٢ في الكاميرون، 
وأعلن البدري قائمة مبدئية من الالعبني 
تضم ٥٠ العبا. وفى التوقيت نفسه 
يخوض املنتخب األوملبي وديتني أمام 
اثنني من املنتخبات األوروبية سيتم 

حتديدهما الحقا.

أحمد الصالح

عيسي يعقوبو

العنزي: «ثالثيات السلة» للرجال تنطلق ٢٤ أكتوبر
هادي العنزي

كشف أمني السر املساعد في 
احتاد كرة السلة ورئيس جلنة 
بطوالت (٣×٣) عويد العنزي، 
عن أن أولى البطوالت الثالثية 
للرجال ستقام يومي ٢٤ و٢٥ 
أكتوبــر اجلاري علــى صالة 
االحتاد في مجمع الشيخ سعد 
الرياضي، مضيفا:  العبداهللا 
«خاطبنا جميع األندية باملوعد 
املقــرر للبطولة، وســيكون 

متاحا املشاركة بفريقني لكل 
نــادي، وقــد تلقينــا موافقة 
عــدة أنديــة علــى املشــاركة 
ومن املتوقــع أن يزداد العدد 
في اليومني املقبلني، الفتا إلى 
أن اللجنة وافقت على مشاركة 
العب واحد لكل فريق من غير 
محددي اجلنسية (البدون) أو 
ممن يحملون جنسية أخرى 

لكل فريق». 
وأكــد العنــزي أن جميع 
العاملــة مبجلــس  اللجــان 

ضمن املسابقات األوملبية في 
األوملبياد املقبل، وسيشارك 
أفضل ٣٢ منتخبا من حيث 
الترتيــب مباشــرة، ودون 
احلاجة إلى خوض منافسات 
تصفيات تأهيلية، وسنسعى 
لتنظيــم عدة بطوالت خالل 
الفترة املقبلة للرجال، وكذلك 
للناشئني بعد موافقة مسبقة 
من قبل وزارة الصحة على 
النشــاط لهــذه  اســتئناف 

املرحلة السنية.

إلــى  إدارة االحتــاد تســعى 
حتســني ترتيــب الكويت في 
التصنيــف العاملــي للعبــة، 
مضيفا أن االحتاد الدولي لكرة 
السلة (FIBA) مينح نقاطا لكل 
دولة عن كل بطولة تنظمها، 
وعليــه فــإن الترتيــب العام 
يتحسن تدريجيا وفقا لعدد 
الفعاليات واألنشطة الرياضية 
التي سينظمها ويشرف عليها 
احتاد اللعبــة احمللي، والفتا 
إلى أن بطولة (٣×٣) أدرجت 

أكد أن حتسني تصنيف الكويت دولياً بإقامة العديد من البطوالت املتنوعة

عويد العنزي

ظاهر العدواني

الزمالك في 
مواجهة صعبة أمام 

الرجاء املغربي 
بنصف نهائي 

أفريقيا

الشهاب: «مؤقتة الطائرة» جتتمع اليوم
أعلن نائب رئيس اللجنة 
املؤقتــة التــي تديــر أعمال 
الكويتــي للكــرة  االحتــاد 
الطائرة مؤيد الشهاب، بعد 
أن شكلتها اجلمعية العمومية 
غير العادية فــي اجتماعها 
الــذي انعقــد مؤخــرا مبقر 
اللجنــة األوملبية الكويتية، 
أن اللجنــة املؤقتة ســتعقد 
اول اجتماع لها اليوم األحد 
مبقر االحتاد الكويتي للكرة 
الطائرة مبقــره اجلديد في 
مبنى الشيخ سعد العبداهللا 

الكائن في منطقة صباح السالم.وقال الشهاب 
إن االجتماع سيناقش العديد من املوضوعات 
املتعلقة بأمور االحتــاد، موضحا أن اللجنة 
هدفها اإلصالح من أجل أن يستمر احتاد الكرة 
الطائــرة في عطائه، ومؤكدا أن ما يهمها في 
املقام األول هــو مصحلة الرياضة الكويتية 
وكذلك الالعبني، وأنهم في اللجنة سيعملون 
على إعادة الكرة الطائرة إلى سكة االنتصارات 
وحتقيق االجنازات واالنتصارات في مختلف 
البطوالت اخلارجية وهذا يحتاج إلى تضاعف 
اجلهود وتعــاون كل األندية مع اللجنة ألن 

اجلميع في قارب واحد نعمل 
على ايصاله إلى بر األمان.

ومضى الشهاب بالقول: 
«نــدرك أن هنــاك باالحتاد 
توجد ملفات ساخنة وهذه 
امللفــات حتتاج إلــى حلول 
جذريــة ونحن فــي اللجنة 
سنعمل على حلها والتعاون 

مع جميع األندية».
واختتــم مؤيد الشــهاب 
تصريحه بدعم األندية للجنة 
املؤقتة حتى تواصل عملها 
ملا يعود بالنفع على الالعبني 

بشكل خاص والرياضة بشكل عام.
وكانت يــوم اخلميس املاضــي قد جرت 
عملية استالم وتسلم مقر االحتاد بني املجلسني 
(القدمي واجلديد)، وحضر عملية التســليم 
واالستالم عن املجلس السابق حسني عاشورـ  
الرئيس السابق لالحتاد وفوزي املعتوقـ  أمني 
السر العام وخلف الهاجريـ  أمني الصندوق، 
وحضر عن اللجنة املؤقتة كل من: مؤيد الشهاب 
ـ نائب رئيس اللجنة، عبدالرحمن الســهو ـ 
امني الســر، مالك العنــزي ـ أمني الصندوق، 

وحسني عاشور ـ عضو اللجنة.

مؤيد الشهاب


