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االثنني ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ رياضـة

١-١ وكان ميكنه الفوز لو استغل العبوه 
الفرص التي اتيحت لهم ولو استمر 
مدربه االسباني روبيرتو بيانكي بهذا 
األسلوب لوجد فريقه في املراكز األولى 
بعدما أحــدث «جتميال» على صورة 
الفريق خالل الفتــرة القصيرة التي 
تولى بها تدريب الفريق، فما يبحث 
الشــباب عن تعويض نقاطه الثالث 

التي خسرها أمام النصر ١-٢.
وفي مباراة الساحل والصليبخات، 
فــإن األول ظهــر بشــكل مميــز في 
مباراتــه االولى وســجل ثالثية في 
مرمــى اليرموك مبشــاركة ٤ العبني 
برازيليني جدد، فيما خسر الصليبخات 
مــن الفحيحيل ويتطلــع للفوز كي 

ال يتأخر كثيرا .

السنوسي إلى جانب عناصر محلية 
سيدفع املدرب اللبناني باسم مرمر بها 
بعدما أكملت جهوزيتها. وقد خاض 
األخضر بعض املباريات الودية اطمأن 

بها املدرب على العبيه.
أما اجلهراء فقد تعادل في مباراته 
املاضية مع برقان ١-١ بعدما فرط في 
فرصه، وعلــى مدربه ملينكوڤيتش 
والعبيه ان يدركوا ان االستمرار في 
فقدان النقاط سيكلفهم الكثير عندما 
تقترب املنافسة من اخلتام وتصنيف 

الفرق إلى درجتني.
البرتقالي متطور

قــدم كاظمة مســتوى مميــزا في 
مباراته السابقة مع الساملية وتعادل 

ناصرالعنزي

تنطلق مساء اليوم مباريات اجلولة 
الثانيــة لدوري stc «التصنيف» بإقامة 
ثــالث مباريــات من أجل جمــع النقاط 
وحتسني املراكز، جتمع العربي في أول 
ظهور له مع اجلهراء «نقطة واحدة» على 
ملعب علي صباح السالم بنادي النصر، 
ويقطع كاظمة وله نقطة واحدة مسافة 
طويلة للقاء الفحيحيل «٣ نقاط» على 
ملعب نادي الشــباب باألحمدي، وعلى 
ملعب ثامر بنادي الساملية يلتقي الساحل 

«٣ نقاط» مع الصليبخات بال نقاط.
األخضر جاهز

يبــدأ األخضــر أولــى مبارياتــه 
في املســابقة بعدمــا حقق قبل فترة 
بطولة كأس األمير والتي رفعت من 
معنويات الالعبني كثيرا وأصبح مؤهال 
للمنافســة على البطــوالت، ويفتقد 
اليوم خدمات محترفيه أحمد الصالح 
وعيســى يعقوبو املتواجدين خارج 
البالد فيما تأكدت مشــاركة الثالثي 
سيدريك هنري وسيكو كيتا والهادي 

صراع خماسي على صدارة «يد األولى»

يعقوب العوضي

تتواصل منافسات دوري الدرجة األولى 
لكرة اليد بإقامة ٥ مباريات ضمن اجلولة الـ٥ 
على مجمع صاالت الشيخ سعد العبداهللا في 
ضاحية صباح السالم، حيث يلتقي الصليبخات 
(٣ نقاط) مع التضامن (بال رصيد) في الـ ٤:٣٠، 
ويلعب الشباب (٦ نقاط) مع الساحل (نقطتني) 
في الـ ٦:١٥ ويتواجه النصر مع خيطان ولكل 

منهما ٦ نقاط في الـ ٨:٠٠.
فيما تســتقبل صالة الشهيد فهد األحمد 
مبقــر االحتاد في الدعية مباراتي القرين مع 
الفحيحيل، ولكل منهما ٦ نقاط في الـ ٥:٠٠، 
واجلهراء (نقطة) مــع اليرموك (٤ نقاط) في 

الـ ٦:٤٥.
وتبرز مواجهة النصر مع خيطان، حيث 
ميلك الفريقان فرصة لالنفراد بالصدارة ولو 
مؤقتا، ويعتمد مدرب النصر خلضر عروش 
على عدة جنوم منهم باســل املطيري فالح 
الزعبي بدر الرندي، مطلــق املطيري أحمد 
الصالل، ساير العنزي وحارسي املرمى جابر 

العازمي وعلي الفضلي.
وفي املقابل، يعول مــدرب خيطان علي 

العنــزور على فهد األحمد، وعبداهللا جاولي، 
وسالم وإبراهيم ويوسف وأحمد البلوشي، وفي 
حراسة املرمى محمد الكندري ويوسف مدوه.

وال تقل مباراة القرين مع الفحيحيل شأنا 
عن سابقتها، إذ ميلك الطرفان مقومات الفوز 
ويســعى كالهما خلطف نقطتــي املواجهة، 
ويعمد مدرب القرين رشيد شريح إلى أسلوب 
التصويب من مسافات مختلفة بوجود فيصل 
احلوطي القوة الضاربة إلى جانب فهد الروضان 

ومحمد اجلدي واخلبرة بخيت جميل.
فيما يسعى نيكوالي ماركوفيتش مدرب 
الفحيحيل إلى استغالل خبرات خالد مناحي 

وصقر الفهد وخالد الرويشد.
الــى ذلك، شــدد االحتاد علــى االلتزام 
بتوجيهــات احلكومة واللجنــة الثالثية من 
خالل عدم حضور املباريــات لغير املعنيني 
فيها واملرخص لهم دخول امللعب، وأشــار 
في بيان إلى أن بوابات صالة الشهيد ومجمع 
صاالت الشيخ سعد العبداهللا خاضعة لوزارة 
الداخلية والتي ستنظم عملية الدخول واخلروج 
للجميع، ويأتي ذلك حرصا على جميع العاملني 
واملنتسبني ألسرة كرة اليد في األندية واالحتاد 

وللجماهير في ظل األزمة الصحية الراهنة.

خيطان يطمح العتالء الصدارة خالل مواجهته مع النصر

عبيد: الصليبخات يحتاج محترفني
هادي العنزي

أكد مدرب الفريق األول لكرة 
الصليبخات محمد  بنادي  القدم 
عبيد في تصريح خاص لـ«األنباء»، 
أن فريقه بحاجة ماســة لتدعيم 
صفوفه مبحترفني لكي يستطيع 
مقارعة الفرق املنافسة في دوري 
stc «التصنيف» وحتقيق ننتائج 
جيدة تؤهله للمنافسة على حجز 

مقعد مؤهل للدوري املمتاز.
وأضاف أن أغلب الفرق تلعب 
بـ٥ محترفني، بينما الصليبخات 

يلعب في أحسن األحوال بثالثة فقط لعدم وصول 
محترفني اثنني حتى اآلن، وهذا يشــكل فارقا 

كبيرا وميزة إضافية للفرق املنافسة.
وأبــدى عبيد رضاه عــن األداء الذي قدمه 
فريقه أمام الفحيحيل رغم اخلســارة ٠-٢ في 
أولى مباريات الفريق بدوري التصنيف، وقال: 

«قدمنا أداء جيدا في الشوط 
األول، لكن جانبنا التوفيق 
في استغالل الفرص، وقد 
أجرينــا عدة تبديالت في 
لم  لكنها  الثاني  الشــوط 
باملــردود املطلوب،  تأت 
ونسعى اليوم أمام الساحل 
الذي يضم بني صفوفه ٥ 
برازيليني وعدد وافر من 
للفوز  املتميزين  الشباب 
لتعويض اخلسارة األولى 
وللحاق بركب الفرق قبل 

فوات األوان».
وذكر أن الفريقني متقاربان من حيث املستوى 
العام بدرجة كبيرة، وعليه فإن إمكانية حتقيق 
نتيجة إيجابية كبيرة في مواجهة الساحل ممكنة، 
الفتا إلى أن الدولي السابق طالل نايف سيعود 
للمشاركة مع الصليبخات بعد غيابه عن مباراة 

الفحيحيل لإليقاف وهو عنصر مهم بالفريق.

كاظمة 
يحتج لدى 

«دولي الطائرة»
يعقوب العوضي

وجــه نــادي كاظمة 
احتجاجا رسميا لالحتاد 
الدولي للكرة الطائرة على 
قرارات اجتماع اجلمعية 
العمومية لالحتاد الكويتي 
للعبــة الذي عقد الثالثاء 
املاضي على خلفية استقالة 
٥ أعضــاء وتعيني جلنة 
انتقالية. وورد في اخلطاب 
البرتقالــي رفــض  أن 
مشاركة الالعب األجنبي 
الصادر له بطاقة االنتقال 
الدولية في املوسم احلالي 
٢٠٢٠ - ٢٠٢١ الستكمال 
املوسم الرياضي ٢٠١٩ - 
٢٠٢٠ وذلك ملخالفة قرار 

االحتاد الدولي.
كمــا رفــض النادي 
املوسم،  إلغاء  في خطابه 
حيث إن النادي قد طبق 
جميع القوانني واإلجراءات 
وهو الفريق الوحيد الذي 
ميلك حق إشراك احملترف 
األجنبي كونه مقيدا للعب 
في املوســم احلالي ولم 
يتم االســتغناء عنه، كما 
اتبع النادي كل اإلجراءات 

املالية.
وذكــر اخلطــاب أن 
النادي يطالب باحتساب 
نتيجة مباراته أمام الكويت 
لصاحله، والتي أقيمت على 
صالة يوسف شاهني الغامن 
حتت مظلة االحتاد السابق.

أزرق «السلة» يستعد لـ «اخلليجية» 
بـ ٥٣ تدريبًا و٩ مباريات دولية

هادي العنزي

كشف املدير الفني ملنتخبنا الوطني 
لكرة السلة التونسي عادل التالتلي 
عــن برنامــج إعــداد األزرق للدورة 
اخلليجية الرابعة املزمع إقامتها في 
الكويت مارس املقبل، حيث سيجتمع 
املنتخب أســبوعا من كل شهر حتى 
انطالق البطولــة، بحيث يجري ٥٣ 
حصة تدريب جماعية، تتضمنها ٩ 
مباريــات دولية وديــة موزعة على 
الفترة املقبلة، باإلضافة إلى تدريبات 
خاصــة لعدد من الالعبــني لتطوير 

مهاراتهم الفردية.
وذكــر التالتلــي فــي تصريح لـ 
«األنباء» أن القاعدة األساسية التي 
يعتمدها في تدريب األزرق تعتمد على 
انضباط الالعبني باحلضور وأثناء 
التمارين، مضيفا أن اجلميع يعلم أنه 
لن يكون هنــاك مكان لغير امللتزم، 

بغض النظر عن مســتواه وخبرته 
ومكانته فــي الفريــق، فنحن لعبة 
جماعية تعتمد على جميع الالعبني 
وليــس العبا بعينــه، كما أن متثيل 
املنتخب شــرف ألي العــب، وعليه 
فهو مطالب باحلضور واالنضباط، 
لتحقيــق الهدف املتمثل باســتعادة 
املكانة التي تســتحقها كرة الســلة 

الكويتية إقليميا وقاريا.
وأشــار الى أن التشكيلة شهدت 
انضمــام عدد من الالعبني الشــباب 
إلى جانب زمالئهم من ذوي اخلبرة، 
ويأتي ذلك بهدف بناء مستقبل واعد 
ملنتخب الكويت ولعدة سنوات مقبلة، 
وجميع الالعبني املختارين لديهم ما 
يؤهلهم الرتداء قميص األزرق، وفي 
املجمل لدينا عدد كاف من املوهوبني 
من مختلف األعمار، وجل ما ينقصهم 
خــوض مباريات دولية، واالحتكاك 
مبدارس ومســتويات مختلفة، وقد 

شــهدنا بطولة اخلليج الـــ ١٦ التي 
أقيمت في الكويت، فرغم قلة اإلعداد 
ولعب ٥ مباريات ودية فقط، حصلنا 
على املركز الثاني، بينما السعودي 
الــذي فاز باللقب لعب قبل البطولة 

٢٥ مباراة.
وتطرق التالتلي إلى جلنة التطوير 
في االحتاد الدولي لكرة السلة والتي 
يشــغل عضويتها إلــى جانب ٩ من 
أفضل مدربي العالم، مؤكدا أن اللجنة 
فــي اجتمــاع دائم رغــم عقبة فارق 
التوقيت بني األعضاء بحسب بلدانهم 
في أميركا واستراليا وإسبانيا على 
ســبيل املثال، مضيفا: اننا نتناقش 
في كل ما من شــأنه تطوير اللعبة، 
وقد درســنا جيدا القوانني اجلديدة 
لكرة الســلة، بناء على توصية من 
االحتاد الدولي، ومت األخذ بالعديد من 
اآلراء الفنية التي من شأنها مصلحة 

وتطوير اللعبة.

التالتلي لـ «األنباء»: نعمل على بناء منتخب قوي للمستقبل

(محمد هنداوي) جانب من تدريب منتخب السلة   ملشاهدة الڤيديوعادل التالتلي

امللعبالتوقيتالفريقان

علي صباح السالم٥:٤٠اجلهراء ـ العربي

الشباب٧:٥٥الفحيحيل ـ كاظمة

(محمد هنداوي)ستاد ثامر٧:٥٥الصليبخات ـ الساحل العربي واجلهراء.. مواجهة تتجدد بني الفريقني في اجلولة الثانية من الدوري 

«األخضر» في أول ظهور له يواجه اجلهراء«األخضر» في أول ظهور له يواجه اجلهراء«األخضر» في أول ظهور له يواجه اجلهراء«األخضر» في أول ظهور له يواجه اجلهراء«األخضر» في أول ظهور له يواجه اجلهراء«األخضر» في أول ظهور له يواجه اجلهراء«األخضر» في أول ظهور له يواجه اجلهراء«األخضر» في أول ظهور له يواجه اجلهراء«األخضر» في أول ظهور له يواجه اجلهراء«األخضر» في أول ظهور له يواجه اجلهراء«األخضر» في أول ظهور له يواجه اجلهراء«األخضر» في أول ظهور له يواجه اجلهراء«األخضر» في أول ظهور له يواجه اجلهراء«األخضر» في أول ظهور له يواجه اجلهراء
stc كاظمة والساحل يلتقيان الفحيحيل والصليبخات في اجلولة الثانية لدوري

أبوشنيبة يغيب عن برقان أمام القادسية
يحيى حميدان

بات املدافع التونسي رامي ابوشنيبة خارج 
حسابات اجلهاز لفريق الكرة ينادي برقان في 
مباراة الغد أمام القادسية في اجلولة الثانية من 
دوري «stc» التصنيــف بســبب تعطيل ناديه 
السابق مستقبل سليمان واالحتاد التونسي كذلك 
إجراءات إرسال بطاقته الدولية. واعتبرت إدارة 
نادي مستقبل سليمان أن ابوشنيبة ال يحق له 
اللعب مع برقان أو أي ناد آخر لوجود عقد يربطه 

مع النادي، فيما يؤكد الالعب - حسب مسؤولي 
الفريق البرقاني - أن عناد ناديه السابق يعود 
لرفضه توقيع عقد جديد مع الفريق وإعارته إلى 
برقان بعد ذلك، مؤكدا أنه لم يوقع على أي عقود 
مع مستقبل سليمان عقب انتهاء العقد السابق.

هذا، وسيكون العب الوسط النيجيري اوديني 
ايغور متاحا للجهاز الفني بقيادة الكرواتي برونو 
شيكلتش بعدما مت االنتهاء من إجراءات تسجيله، 
والتي غيبته عن اللقاء السابق أمام اجلهراء ١-١ 

في اجلولة االفتتاحية.

الساملية يدعم صفوفه مبحترفني قريبًا.. وعادي يغيب ٧ أيام
هادي العنزي

يســعى اجلهاز اإلداري للفريق األول 
لكرة القــدم بنادي الســاملية إلى تدعيم 
صفوف فريقــه مبحترفــني اثنني خالل 
األيام القليلة املقبلة، وذلك قبل اغالق باب 
االنتقاالت نهاية الشهر اجلاري، ويتوقع 
أن يكون التحرك «الســلماوي» لالعبني 

في خط الوسط.
وفي اطار متصل، كشــفت الفحوص 
الطبية عــن اصابة احلارس أحمد عادي 
بتمــزق بســيط فــي الفخذ ســيبعده ٧ 
أيــام على أقصى تقدير، فيما عاد املدافع 
أحمد عبدالغفور للتدريبات أمس األول، 
وســيكون جاهزا في حال مت استدعاؤه 

من قبل اجلهاز الفني. 
وأكــد مديــر الفريــق بــدر اخلالــدي 
لـ«األنبــاء» أن نتيجــة مبــاراة فريقــه 
جاءت مرضية بدرجة كبيرة، حيث متكن 
«السماوي» من معادلة النتيجة بالشوط 
الثاني بعد قراءة جيدة من املدرب الوطني 
د.محمد املشــعان في أولى مبارياته مع 
الفريــق، وقد دانــت األفضليــة للفريق 
بالشوط الثاني حتديدا، وكنا قريبني من 
تسجيل نتيجة ايجابية واخلروج فائزين 
باملبــاراة، وذلك رغم مشــارك محترفني 
اثنني فقط هما البرازيلي باتريك فابيانو 
أليكس ليما، فيمــا كان احملترف الثالث 

رونيرو احتياطيا.

ووصف اخلالدي مواجهة خيطان غدا 
بـ«الصعبة»، معلال ذلك بأنه خيطان يضم 
عددا من الالعبني الشباب، وأن جميع الفرق 
تســعى للفوز، ونحن نعــد من بني األقل 
حتضيرا، وكذلك شهد الفريق تغيرا على 
مستوى اجلهاز الفني بقيادة املشعان الذي 
لم يسعفه الوقت ليقود الفريق في مباراة 
ودية واحدة، لكن ثقتنا به كبير، وعلينا 
ورغم كل الظروف حتقيق الفوز في جميع 
املباريات، والوصول إلى أفضل أداء ممكن.
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