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مبارك اخلالدي

أشاد نائب رئيس جهاز الكرة بنادي 
الشــباب علي كنكوني باألداء القوي 
لفريقه أمــام فريق الكويت واخلروج 
بتعادل مثير ١-١ مع ختام اجلولة الثانية 

لدوري stc «التصنيف».
وقال كنكوني لـ «األنباء» إننا لعبنا 

بشكل مميز وتركنا بصمة الفتة أمام 
فريق قوي ويزخــر باملواهب احمللية 
واحملترفني لكن فريقنا فرض نفســه 
وسيطر على امللعب أغلب أوقات املباراة.

واضاف أن الشباب لعب بأداء متوازن 
وروح عالية ونحن اآلن نفكر في اللقاء 
املقبل أمام الساملية وقد وضعنا اجلدول 
في موقف صعب إذ التقينا فرق املمتاز 

مع بداية مشوار البطولة املعتمدة على 
جتميع النقاط حيث خسرنا أمام النصر 
لظروف معينة وانتزعنا تعادال في وقت 
الكويت ونستعد ملواجهة  أمام  متأخر 
الساملية وهذا ما جعلنا حتت الضغط.

البطولة  أن نظــام  وذكر كنكوني 
يعتمد على جمع النقاط ونحن نطمح 
في نهاية املشــوار الى احلصول على 

اكبر قدر من النقاط التي تســمح لنا 
بالبقاء ضمن العشرة االوائل املرشحة 
للدوري املمتاز، وعليه ســنعمل على 
تهيئة الالعبني بدنيا ومعنويا للحفاظ 
على املستوى الذي قدمناه أمام الكويت 
في القادم من املباريات والتي ستكون 
صعبة للغاية وسنتعامل معها بحسب 

ظروفها والفريق املنافس.

«خماسية الطائرة» لم جتتمع!
يعقوب العوضي

علمــت «األنباء» من مصادر مطلعة في 
االحتاد الكويتي للكرة الطائرة أن هناك صعوبة 
بالغة حتول دون عقد اجتماع اللجنة االنتقالية 
املعينة من اللجنة األوملبيــة قبل عدة أيام 
مضت، وذلك على خلفية حل مجلس اإلدارة 
الســابق والذي استقال منه ٥ أعضاء دفعة 
واحدة في ضوء املشاكل املتواترة التي أملت 
بالتشكيل ككل، والتي كانت آخرها احتساب 
الكويت خاسرا ٠-٣ لعدم حضوره الى صالة 
يوسف شــاهني الغامن ملواجهة كاظمة في 
املبــاراة املؤجلة بالدوري وذلك خالل فترة 
الدعــوة النعقاد جمعية عمومية غير عادية 

لالحتاد من قبل اللجنة األوملبية الكويتية.
وطالب كاظمة باحتساب النتيجة لصاحله 
حيث حضر الفريق وامتثل جلدول املباريات 
الصادر من االحتاد املنحل فيما تغيب الكويت 
عن املباراة الذي أوضح في بيان وكتاب خاص 
منه الى اللجنة اخلماسية ان املشاركة حتت 

احتاد ال يحمل الصفة الشــرعية محفوف 
باملخاطر وهو ما لم ترد إدارة الفريق الشروع 
فيه. وكان من املقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها 
في اليوم الثاني من تعيينها اال ان العراقيل 
كانت في الطريق وســباقة إلى ما يصبون 
إليه من إيجاد مخارج للمشكالت املتراكمة 
السابقة وحالت دون انعقاد االجتماع املرتقب.

وأشــارت املصادر إلى أن تأخيره يأتي 
ضمن إيجاد حلول إيجابية للمعضالت انفة 
الذكر السيما وعقبة مشاركة احملترف األجنبي 
املقيد للموســم املقبل في كشوفات األندية 
اثناء املوسم اجلاري، والذي أعلن نادي كاظمة 
رفضه التام وخاطب االحتاد الدولي في هذا 
الصدد عبر كتاب رسمي مذيل بتوقيع أمني 

السر يوسف بوسكندر.
إذ تلقت اللجنة اخلماســية املوافقة من 
االحتاد الدولي حسبما اشارت املصادر في 
االحتاد ولكن احلذر في اتخاذ القرار وإعالنه 
يسيطر على األجواء وينطبق ذلك على نتيجة 

مباراة كاظمة والكويت أيضا.

«سلة» برقان تضم اليوسف.. وتفاوض ٣ العبني

الهالل والنصر في ضيافة أبها والتعاون

يعقوب العوضي

واصــل فريق كــرة اليد بنادي الســاملية 
انتصاراته وحقق فوزا مستحقا على العربي 
بنتيجة ٢٤-٢٠ ليرفع رصيده الى ١٠ نقاط، 
فيمــا بقي العربي على رصيــده ب ٦ نقاط، 

وذلك ضمن منافسات الدوري املمتاز.
كما عاد الكويت ايضا الى انتصاراته على 
حساب برقان وبنتيجة ٣٣-٢٨ ليرفع رصيده 
الــى ١٣ نقطة بينما ظــل برقان على رصيده 

بنقطتني.
إلى ذلك تتواصل منافسات دوري الدرجة 
األولى لكرة اليد بإقامة ٥ مباريات اليوم ضمن 
اجلولة الـ ٦ من البطولة، فعلى صالة مجمع 
الشــيخ ســعد العبداهللا في ضاحية صباح 
الســالم يلتقي كل من الساحل (نقطتني) مع 
خيطان (٨ نقاط) في الـ ٤٫٣٠، ويلعب القرين 
(٨ نقاط) مع اليرموك (٦ نقاط) في الـ ٦٫١٥، 
فيما يتواجه النصر (٦ نقاط) مع الفحيحيل 

(الرصيد نفسه) في الـ ٨٫٠٠.

أما صالة الشهيد فهد األحمد مبقر االحتاد 
في الدعية فستشــهد مباراتني، حيث جتمع 
األولى بني اجلهراء (نقطة واحدة) مع التضامن 
(بال رصيد) في الـ ٥٫٠٠ بينما يلتقي في الثانية 
الشباب (٨ نقاط) مع الصليبخات (٥ نقاط) 
في الـ ٦٫٤٥. والتزال املنافسة على املركزين 
األول والثاني مشتعلة، حيث يتنافس القرين، 
خيطان والشباب على الصدارة وبرصيدهم 
٨ نقاط ويطاردهم كل من النصر، الفحيحيل 

واليرموك وميلكون من النقاط ٦.
كرم يجرى الرباط الصليبي 

إلــى ذلك، أجرى حارس مرمى فريق اليد 
األول في القادســية فهد كــرم عملية الرباط 
الصليبي للركبة اليمنى في مستشفى الرازي 
مساء أول من أمس وتكللت العملية بالنجاح، 
وكشفت التقارير الطبية عن حاجته للدخول 
فــي العالج التأهيلي الطبيعي ملا ال يقل عن 
٣ أشــهر وبذلك يكون كرم خارج حســابات 

«امللكي»  املوسم احلالي.

هادي العنزي

أمتت إدارة نادي برقان 
تعاقدها مع العب الفريق 
األول لكرة الســلة بنادي 
ومنتخبنــا  القادســية 
الوطنــي أحمد اليوســف 
ملوسم واحد قابل للتجديد، 
وذلــك فــي خطــوة منها 
الفريق  لتدعيم صفــوف 
قبل انطالق الدوري العام 
٦ نوفمبر املقبل، كما يتوقع 
أن تبــرم ثالثــة تعاقدات 
جديدة مع العبني محليني 
األيــام  متميزيــن خــالل 
القليلة املقبلة. وأكد رئيس 

جهاز كرة السلة بنادي برقان نواف العدواني 
أن حتضيرات الفريق تسير وفق البرنامج 
املعــد من قبل اجلهاز الفني بقيادة د. طالل 
القالف ومساعده فهد بوطيبة، مضيفا اننا 
لعبنا ثالث مباريات ودية مع أندية الكويت، 
واليرموك، والعربي، كما سنخوض مباراة 
ودية رابعة اليوم مع الشــباب، وذلك لرفع 
اجلاهزية الفنية والبدنية لالعبني، خاصة أن 
املباريات الودية حتدد وبشكل واضح مدى 
جاهزية الالعبني الفنية خلوض املنافسات 
املقبلة، كما أنها تكشف عن اجلوانب اإليجابية 
لتطويرهــا والســلبية ملعاجلتها وتالفيها، 
وقــد وصلنا ملرحلــة متقدمة مــن اإلعداد، 

الرياض - خالد املصيبيح

جتــددت اإلصابــات بــني العبــي النصر 
السعودي، حيث انضم االرجنتيني مارتينيز 
الــى حمداهللا وســلطان الغنــام والبرازيلي 
مايكون، وهو ما سيجد معه البرتغالي فيتوريا 
اليوم حرجــا في تعويضهــم عندما يواجه 
التعاون في بريده خاصة بعد خسارة الفريق 
في اجلولــة األولى من الفتــح. وتبدأ اليوم 
اجلولة الثانية بثالثة لقاءات، فيغادر الهالل 
الى أبها ملواجهة فريقها في ظروف متناقضة 
للفريقني، فالهالل الذي كسب لقاءه األول أمام 
الصاعد العني بهدف يقابله أبها الذي خســر 
لقــاءه األول من الشــباب أيضا بهدف، لذلك 
سيبحث أبها عن تعويض خسارته السابقة، 

وان كان سيواجه الهالل الذي يأمل االستمرار 
في الفوز خاصة أن هناك لقاء آخر يجمعهما 
الثالثاء املقبل في الــدور نصف النهائي في 
مســابقة كأس امللك، وإن كان اللقاء سيكون 
فــي الرياض. وفي لقاء آخــر، يلتقي األهلي 
والوحدة في جدة، وكالهما كســب لقاءه في 
اجلولة األولى، األهلي أمام الباطن والوحدة 
أمام القادسية، ويسعى الفريقان إلى البحث 
عن النقاط الثالث التي ستشكل دافعا معنويا 
للفائز نحو التقدم أكثر واملنافسة مبكرا. فيما 
سيكون لقاء النصر والتعاون من اجل تعويض 
إخفاق اجلولــة األولى، وان كان التعاون قد 
خرج بالتعادل في ارضه أمام الفيصلي إال انه 
ســيبحث اليوم عن استغالل حاالت النقص 

في النصر.

العدواني: لعبنا ٣ مباريات ودية لرفع اجلاهزية

أنور العتيبي مع الدولي أحمد اليوسف وطالب الكندري

جمعية الرياضيني تبحث التعاون املشترك مع العربي

القاهرة - سامي عبد الفتاح

استكماال للثالثية املصرية األفريقية، 
تأهل بيراميدز ألول مرة في تاريخه 
الى نهائي كأس الكونفيدرالية األفريقية 
في أول مشــاركة لــه، بعد أن تخطى 
حوريــا كوناكري الغيني بالفوز عليه 
٢-٠، في لقاء نصــف نهائي البطولة 
التي تستكمل في املغرب ضاربا موعدا 
ناريا في نهائي البطولة مع نهضة بركان 

املغربي األحد املقبل.
وقد صمد الفريق الغيني ٧٤ دقيقة، 
حتى سجل البديل إبراهيم حسن هدف 
التقدم في الدقيقة ٧٣، أتبعه القائد عبداهللا 
السعيد بهدف ثان سجله بشكل رائع 
فــي الدقيقة ٧٦، حيث جنح بيراميدز 
في تقدمي مباراة جيدة املستوى، خاصة 

في الشوط الثاني، مع تبديالت املدرب 
الكرواتي أنتي شاشيتش. وبذلك، أصبح 
النهائي مصريا - مغربيا للموسم الثاني 
على التوالي بالكونفيدرالية، حيث سبق 
أن واجه نهضة البركان، فريق الزمالك 
في النســخة املاضيــة، التي توج بها 

الزمالك بركالت الترجيح.
الى ذلك، رحب رئيس نادي الزمالك 
مرتضى منصور بتأجيل لقاء العودة مع 
الرجاء املغربي في نصف نهائي دوري 
أبطال أفريقيا، واحملدد له السبت املقبل، 
مؤكدا أن صحة اإلنسان أهم من كرة 
القدم، وانه يتمنى السالمة لالعبني أوال.
وكانت السلطات املغربية قد منعت 
فريق الرجــاء البيضاوي من مغادرة 
البالد للتوجه إلى القاهرة، وأدخلت البعثة 
في حجر صحي ملدة ٧ أيام، بعد التأكد 

من إصابة ٨ العبني من العبي الفريق 
بڤيروس كورونا، ما يعطي تأكيدات أن 
املباراة املرتقبة الســبت املقبل بستاد 
القاهرة، باتت في حكم املؤجلة الى موعد 

آخر، وبالتالي تأجيل نهائي البطولة.
يذكر أن األهلي ســيلعب بعد غد 
اجلمعة في نفــس اجلولة أمام الوداد 
املغربي، الذي وصل بالفعل مساء األول 
الى القاهرة، ويؤدي تدريباته اليوم في 
ملعب املباراة، وسبق لألهلي الفوز في 

الذهاب ٢-٠.
األهلي يستعيد ٤ من املعارين

وفي نفس الشأن األفريقي، واصل 
األهلي بقيادة موســيماني تدريباته 
استعدادا ملباراة الوداد املغربي، حيث 
يحاول اجلهاز الفني جتهيز جميع العبيه 

للمباراة مبا فيهم مجدي قفشة ومروان 
محسن بعدما اشتكى الثنائي من إصابات 
بســيطة عقب لقاء الذهاب، حيث أكد 
اجلهاز الطبي أن قفشة سيكون جاهزا 
للمباراة املقبلة بعدما عانى الالعب من 
كدمة في الضلع خالل مباراة الذهاب.

من ناحيــة أخــرى، طلبت جلنة 
التخطيط باألهلــي، وبناء على طلب 
موسيماني بعودة ٤ العبني من املعارين 
لصفــوف الفريق بداية من املوســم 
اجلديد، وهم: ناصــر ماهر ومحمد 
عبداملنعم كامبوس املعارين لسموحة، 
وعمار حمدي املعــار لطالئع اجليش 
ومحمد شريف جنم الفريق املعار إلنبي، 
مع جتديد إعارات عدد آخر من الالعبني 
وهم: أحمد ريان واكرم توفيق ومحمود 

اجلزار وصالح محسن.

في إطار التعاون املشترك 
الرياضيــني  جمعيــة  بــني 
الكويتية واألندية الرياضية، 
قــام نائــب رئيــس اجلمعية 
يوسف سويد وأعضاء جلنة 
العالقات واإلعالم في اجلمعية 
طالب الهزمي وصالح السويلم 
وممثلني عن الشركة العربية 
اإلســالمية للتأمــني التكافلي 
بزيارة النادي العربي حيث كان 
في استقبالهم رئيس النادي 
عبدالعزيز عاشور وأمني السر 
فؤاد املزيدي وامني الصندوق 
فهد الفهد واألعضاء علي اتش 
وعلي جواد وإسماعيل حبيب.

وقد تبادل الطرفان احلديث 
عــن أهميــة ودور جمعيــة 
الرياضيــني الكويتيــة في ما 
تقدمــه اجلمعية مــن خدمات 
إداريــة ومالية خاصة لالعب 
الكويتــي، وقــد شــكر عضو 
جلنة العالقــات واإلعالم في 
الكويتية  الرياضيني  جمعية 
صالح السويلم رئيس النادي 

االهتمام بالالعب الكويتي ودور 
األنديــة واجلمعية في توفير 
الرعايــة الصحيــة اخلاصــة 

في توفيــر العالج املناســب 
لالعب املصــاب أثناء املباراة 

او في التمرين.

لالعب قبل وبعد اعتزاله وذلك 
عن طريــق التأمــني الصحي 
اخلاص بالالعبني ملا له أهمية 

استكماال للثالثية املصرية األفريقية، 

الى نهائي كأس الكونفيدرالية األفريقية 

التي تستكمل في املغرب ضاربا موعدا 
ناريا في نهائي البطولة مع نهضة بركان 

٧٤وقد صمد الفريق الغيني ٧٤وقد صمد الفريق الغيني ٧٤ دقيقة، 
حتى سجل البديل إبراهيم حسن هدف 
٧٣التقدم في الدقيقة ٧٣التقدم في الدقيقة ٧٣، أتبعه القائد عبداهللا 

في تقدمي مباراة جيدة املستوى، خاصة 

الكرواتي أنتي شاشيتش. وبذلك، أصبح 
النهائي مصريا - مغربيا للموسم الثاني 
على التوالي بالكونفيدرالية، حيث سبق 

الى ذلك، رحب رئيس نادي الزمالك 
مرتضى منصور بتأجيل لقاء العودة مع 
الرجاء املغربي في نصف نهائي دوري 
أبطال أفريقيا، واحملدد له السبت املقبل، 

القدم، وانه يتمنى السالمة لالعبني أوال.

البالد للتوجه إلى القاهرة، وأدخلت البعثة 
في حجر صحي ملدة في حجر صحي ملدة  أيام، بعد التأكد 

بڤيروس كورونا، ما يعطي تأكيدات أن بڤيروس كورونا، ما يعطي تأكيدات أن 

القاهرة، باتت في حكم املؤجلة الى موعد القاهرة، باتت في حكم املؤجلة الى موعد القاهرة، باتت في حكم املؤجلة الى موعد 

املغربي، الذي وصل بالفعل مساء األول 
الى القاهرة، ويؤدي تدريباته اليوم في 
ملعب املباراة، وسبق لألهلي الفوز في 

وفي نفس الشأن األفريقي، واصل 

يحاول اجلهاز الفني جتهيز جميع العبيه 

للمباراة مبا فيهم مجدي قفشة ومروان 
محسن بعدما اشتكى الثنائي من إصابات 

اجلهاز الطبي أن قفشة سيكون جاهزا 

موسيماني بعودة موسيماني بعودة  العبني من املعارين 

ومحمد شريف جنم الفريق املعار إلنبي، 
مع جتديد إعارات عدد آخر من الالعبني 
ومحمد شريف جنم الفريق املعار إلنبي، 
مع جتديد إعارات عدد آخر من الالعبني 
ومحمد شريف جنم الفريق املعار إلنبي، 

وهم: أحمد ريان واكرم توفيق ومحمود 

عبدالعزيز عاشور مستقبال أعضاء جمعية الرياضيني الكويتية واألندية بحضور مجموعة من أعضاء مجلس إدارة النادي

عبدالعزيز عاشــور وأعضاء 
مجلــس ادارة النــادي علــى 
حسن االستقبال واتفاقهم على 
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يحيى حميدان

حمل نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الكويت عادل عقلة مسؤولية 
التعادل امام الشباب ضمن اجلولة الثانية من دوري stc «التصنيف» 
وفقدان نقطتني للمهاجم يوســف ناصر بعد حصوله على بطاقة 

حمراء مستحقة لسوء السلوك. 
واضــاف عقلة انه من الطبيعي ان يتأثر «االبيض» بهذا الطرد 
والذي أضاع مجهود فريق كامل، مشيرا الى أن هذا االمر لن مير 
مرور الكرام، وســتكون هناك محاســبة لالعب ولن نقبل بذهاب 
جهود من يعمل سدى. وأكد ان التعادل كان مستحقا للكويت بعدما 
كان الشباب افضل واخطر وقدم كرة ممتعة، بيد اننا لم نستحق 
الهزمية او الفوز قياســا على املستوى الذي قدمناه. وأشار عقلة 
الى ان املدافع التونسي رامي بدوي وصل للبالد في االيام املاضية 
ليكون احملتــرف الرابع في قائمة احملترفــني االجانب الى جانب 
العاجي جمعة سعيد واالســباني جاي دميبلي والفرنسي عبدول 
سيســوكو. وبني أن احملترف اخلامس سيكون في مركز الهجوم 

وسيتم الكشف عن هويته قريبا.

مشــيدا بتعاقــد مجلس اإلدارة مــع الدولي 
أحمد اليوسف وما يشكله من إضافة مهمة 
للفريق. وتطرق العدواني إلى نظام مسابقة 
الدوري العام اجلديدة املوسم املقبل، وقال ان 
كثرة املباريات جيدة وتعود بفوائد كبيرة 
علــى الالعبني، وتصب فــي نهاية األمر في 
مصلحة األزرق، وهو الهدف األسمى للجميع، 
وفي املجمل نسعى للتأهل إلى الدوري املمتاز 
واملنافسة على املراكز املتقدمة، رغم املنافسة 
املتوقعة من العديد من األندية، الفتا إلى أنه 
كان يفضل أن يقام الدوري بنظام املجموعة 
الواحدة، عوضا عن املجموعتني التي ال تسمح 

مبالقاة جميع الفرق املشاركة بالبطولة. تاريخية.. بيراميدز في نهائي «الكونفدرالية»
ب بتأجيل مباراة الرجاء املغربي بسبب «كورونا» رئيس الزمالك يُرحِّ

كنكوني: لعبنا بشكل مميز وتركنا بصمة قوية أمام «األبيض»

عبد اهللا السعيد قاد بيراميدز إلى أول نهائي في تاريخه

الشباب قدم مباراة كبيرة أمام الكويت 
وجنح في اخلروج متعادال     (أحمد علي )

«يد» الساملية يتخطى العربي
واألبيض يعود إلى انتصاراته

القرين واليرموك.. اخلطأ ممنوع في «األولى»


