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مع كاظمة وخيطان وتعادل فيهما «١-١ و٢-٢» 
بل كان قريبا من الفــوز، خصوصا في مباراته 
األخيرة، لكنه يضيــع الفرص بغرابة، ويبحث 
مدربه محمد املشــعان والعبوه عن حتقيق أول 
فــوز لهم للعودة مرة أخــرى للمراكز املتقدمة، 
وتضم صفوف الساملية عناصر جيدة ذات خبرة 
وشباب أظهرت جتانسا فيما بينها ولكن سيطرة 
علــى الكرة مــن دون فوز «ما يــوكل خبز»، أما 
الصليبخات فقد خسر مباراتيه املاضيتني ويسعى 
الى حتقيــق نتيجة إيجابية كي ال يزداد موقفه 

خطورة.
وفي مباراة التضامن واجلهراء فكل فريق قادر 
على حتقيق الفوز على اآلخر، والتضامن متكن 
من تصحيح أخطائه وحقق فوزا على اليرموك، 
فيمــا يبحث اجلهراء عن حتقيــق أول فوز بعد 
تعادلني ولكن على مدربه الصربي ملينكوفيتش 

تفعيل هجومه بشكل أخطر.

من جانبه، فإن برقان قاوم القادسية في مباراته 
الســابقة قبل أن يخســر، وعلى مدربــه الكرواتي 
ســيكلك معاجلة األخطاء في خط الدفاع والتنبيه 
على العبيه بعدم اللجوء الى اخلشــونة وارتكاب 

األخطاء القريبة من منطقة اجلزاء.
وفي مبــاراة الفحيحيل واليرمــوك، فإن األول 
بقيادة مدربه ظاهر العدواني حقق فوزين متتاليني 
آخرهما على كاظمة ما جعله في مقدمة الفرق وإذا 
استمر على هذا املنوال فلن يجد صعوبة في حجز 
مقعد في الدوري املمتاز، ومتيز العبو األحمر بالروح 
العالية داخل امللعب وبرز منهم بشكل الفت املهاجم 
محمد نعيــم، أما اليرموك فيأتي في املركز األخير 
بعد خسارته مباراتيه السابقتني، ومن املتوقع أن 
يشاركه اليوم مهاجم القادسية السابق عدي الدباغ.

السماوي يبحث عن فوز

لم يكن الساملية سيئا في مباراتيه السابقتني 

ناصر العنزي

تعــود فرق دوري stc «التصنيف» للمنافســة 
مــن جديد في انطالق اجلولة الثالثة غدا الســبت 
بإقامــة ٤ مباريات، حيث يلتقي العربي مع برقان 
على ستاد نادي الكويت ولكل منهما نقطة واحدة، 
ويتطلع الفحيحيل «٦ نقاط» إلى زيادة نقاطه على 
حساب اليرموك الذي يدخل املباراة من دون نقاط 
على ملعب نادي الشباب، كما يسعى الساملية وله 
نقطتــان الى حتقيق أول فوز له أمام الصليبخات 
اخلالــي رصيده مــن النقاط علــى ملعب عبداهللا 
اخلليفة بنادي اليرموك، وعلى ملعب علي صباح 
السالم بنادي النصر يلتقي التضامن «٣ نقاط» مع 

اجلهراء «نقطتني».
األخضر إلظهار قوته

لــم يكن العربي في حالتــه املعهودة واملرجوة 
منــه كبطل لــكأس األمير في مباراتــه األولى أمام 
اجلهراء «١-١» رغم جاهزية الالعبني الفنية وكثرة 
الالعبني املؤهلني للعب في التشــكيلة األساسية، 
وهذا ما يجب أن يفطن إليه املدرب اللبناني باسم 
مرمر في مباراة اليوم وإحداث تغيير في تشكيلته.

ويعتمد األخضر عادة على مباغتة اخلصم من 
األطراف بوجود عناصر مقتدرة، ولكن يحب عليه 
عدم التفريط في مباراة اليوم كي ال يتأخر مركزه.

«السماوي» يفتقد ليما والسويدان
هادي العنزي

الفريــق األول  يفتقــد 
لكرة القدم بنادي الســاملية 
جهــود مدافعــه البرازيلي 
الوسط  ليما والعب  أليكس 
السويدان في مباراة  محمد 
 stc الثالثــة بدوري الفريق 
الصليبخات  أمام  التصنيف 
غدا السبت، حيث يغيب ليما 
بداعي اإلصابة، والسويدان 
حلصوله على البطاقة احلمراء 

أمام خيطان.
الوطني  املدرب  ويسعى 
الى تسجيل  محمد املشعان 
أول فوز له مع الساملية بعد 
للفريق  الفنية  القيادة  توليه 
قبل انطالق الدوري بأسبوع 
واحد، ويتوقع أن يبدأ باملدافع 
أحمد عبدالغفور بعدما أصبح 
جاهزا إثر تعافيه من اإلصابة 
اليكس ليما يغيب عن مواجهة الصليبخاتالتي أبعدته في الفترة األخيرة.

سلبية اختبار كورونا 
للمدربني اإلسبان

مبارك اخلالدي

ظهرت نتائج الفحوصات الطبية التي متت لـ ١١ مدربا 
اسبانيا مت التعاقد معهم لقيادة منتخبات املراحل السنية 
والتي جاءت سلبية وخلو اجلميع من أي أعراض لڤيروس 

كورونا املستجد.
وبشكل عام فإن ظهور النتائج السلبية ال يكفي بحد ذاته 
ملباشرة املدربني ملهام عملهم، حيث يجب استكمال اجلميع 
لفترة احلجر الصحي التي متتد ملنتصف األسبوع املقبل.
وكان املدربون االســبان ومن بينهم مدرب املنتخب 
االوملبي كراسكو قد وصلوا الى البالد السبت املاضي ومت 
إيداعهم احد الفنادق لتمضية فترة احلجر املنزلي وفقا 
لإلجراءات الصحية املتبعة، كما مت أخذ املسحات الطبية 

والتى جاءت نتائجها سليمة متاما.
وفي جانب آخر، علمت «األنباء» أن احتاد الكرة ينوى 
الكشف عن صفقة املدربني االسبان وتقدميهم إلى اجلمهور 
بشكل رسمي، وذلك بعد توقيع العقود واعتمادها من قبل 

الهيئة العامة للرياضة.

ات ا ف ض م وي ع ت ى ل ع س ان ي رق ز: ب زي ع
يحيى حميدان 

أكــد مدير فريــق الكرة 
بنادي برقان مصطفى عزيز 
أن احلصول على النقاط أمام 
العربــي غدا ســيكون هدفا 
تعادلنا  لتعويض  لنا  بالنسبة 
مع اجلهراء ١-١ وهزميتنا من 
القادســية ٠-٣ في اجلولتني 

األولى والثانية. 
وأشار عزيز في تصريح 
خاص لـ «األنباء» الى أن طموح 
الفريق البرقاني كان حتقيق ٤ 

نقاط على أقل تقدير من أول مباراتني، بيد أننا 
لم نوفق في هذا األمر، وعليه سنعمل بكل قوة 
لتعويض ما فاتنا وحتقيق نتيجة إيجابية أمام 

«األخضر» غدا. 

وأضاف: «حتى في حال كان 
هناك تراجع في املستوى الفني 
للعربي فــي اآلونة األخيرة، 
اال أن العربــي يبقى العربي 
ويجب احترامه بالشكل الكافي، 
وفريقنا مكتمــل الصفوف 
لهــذه املواجهة وال نعاني من 
أي غيابات بعــد االنتهاء من 
تســجيل املدافع التونســي 
رامي بوشــنيبة حيث يغيب 
فقط املهاجم التونســي خالد 
يحيى لعدم االنتهاء من إجراءات 
استخراج سمة الدخول (الڤيزا) 
الى البالد». وعن الهزمية من القادسية، أوضح 
عزيز أن برقان قدم مباراة كبيرة بالشوط األول 
وسنحت لنا عدة فرص للتسجيل، ولكن «األصفر» 
استطاع حسم الفوز باخلبرة في الشوط الثاني.

األهلي والوداد في لقاء املفاجآت الليلة

القاهرة - سامي عبد الفتاح

 يدخل األهلي املصــري مواجهة مهمة 
وحاسمة في العاشرة مساء اليوم بتوقيت 
الكويت ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال 
أفريقيا أمام الوداد املغربي. وقد انتهت مباراة 
الذهاب في املغرب بفوز األهلي بهدفني نظيفني.
وضمن خطة اخلداع، فقد قرر اجلنوب 
أفريقي بيتســو موسيماني مدرب األهلي، 
حشــد ٢٢ العبا في املعسكر رغم أن الئحة 
البطولة حتدد تســجيل ١٨ العبا فقط، بحد 
أقصى في قائمة الفريق قبل املباراة مباشرة، 
أي ال بد من خــروج ٤ العبني على األقل، 
ولكن موسيماني تعمد الدخول في املعسكر 
املغلق قبل املباراة بـ ٤٨ ساعة، إلخفاء مالمح 

خطته وتشكيلته.
وفي املقابل، جلأ فريق الوداد املغربي الى 

السرية في مرانه األخير في التاسعة أمس 
على ستاد القاهرة، كما يفرض مسؤولو الوداد 
منذ وصولهم القاهرة أول أمس، سياجا من 

السرية على تدريباتهم وحتركاتهم.
وإلى املباراة األخرى في نصف النهائي 
بني الزمالك والرجاء املغربي، فقد تأكد تأجيل 
املواجهة إلى ٣١ أكتوبر اجلاري، أو أول نوفمبر 
املقبل على أقصى تقدير، بعد أن يكون فريق 
الرجاء قد اســتكمل فترة احلجر الصحي 
على العبيه، لدى السلطات الطبية املغربية، 
والتي كانت ســببا في عدم حضور الفريق 
إلى القاهرة للعب غدا السبت في لقاء اإلياب، 

يذكر أن الزمالك فاز ١-٠ في املغرب.
إلى ذلك، غادر إلى العاصمة املغربية (الرباط) 
فريق بيراميدز، استعدادا للمباراة النهائية في 
البطولة الكونفدرالية، غدا األحد أمام فريق 

نهضة بركان املغربي.
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امللعبالتوقيتالفريقان
الكويت٥:٣٥العربي ـ برقان

الشباب٥:٣٥اليرموك ـ الفحيحيل
عبداهللا اخلليفة٧:٥٠الصليبخات ـ الساملية

علي صباح السالم٧:٥٠التضامن ـ اجلهراء

«األخضر» جاهز.. وعاشور اجتمع بالالعبني
مبارك الخالدي

عقــد رئيس مجلس إدارة النــادي العربي 
عبدالعزيز عاشــور اجتماعا مع العبي الفريق 
األول للكرة بالنادي بحضور أعضاء اجلهازين 
الفني واإلداري جريا على عادة إدارة النادي في 
متابعة شؤون الفريق، وذلك في خضم استعدادات 
الفريق ملواجهة برقان غدا السبت وهي املباراة 
الثانية للفريق في بطولة دوري stc التصنيف، 
حيث يحمل الفريق في جعبته نقطة واحدة بعد 
التعادل مع اجلهراء فــي ظهوره األول بهدف 

لكل منهما.
وعلمت «األنباء» أن عاشــور أشاد بالتزام 
الالعبني في التدريبات وتنفيذ تعليمات اجلهازين 
الفني واإلداري، لكنه طالبهم بضرورة بذل أقصى 
ما ميكن داخل أرضية امللعب إلظهار مستوياتهم 
احلقيقية التي تتناسب مع تاريخ النادي وكونه 

حامل لقب بطولة كأس سمو األمير.

كما بحث عاشور وأعضاء اجلهاز اإلداري 
األمور الفنية مع اجلهاز الفني الذي يقوده اللبناني 

باسم مرمر.
في موازاة ذلك، تواصلت استعدادات الفريق 
خلــوض مواجهة برقان غــدا مبعنويات عالية 
وصفــوف مكتملة باســتثناء غياب احملترفني 
أحمد الصالح وعيســى يعقوبــو املتواجدين 
خارج البالد، إذ من املتوقع وصولهما األسبوع 

املقبل.
وتكتسب مباراة العربي أمام برقان أهمية 
خاصة لرغبــة الفريق في العودة مجددا إلى 
املستوى احلقيقي املعهود، وذلك إرضاء جلمهور 
األخضر، كما أن املباراة تأتي في األســبوع 
األخير املتبقي على فترة قيد وتسجيل قائمة 
الالعبني بشكلها النهائي لدى احتاد الكرة، ما 
يجعل املنافسة شرسة في صفوف الالعبني 
الشباب واخلبرة حلجز مقعد ضمن صفوف 

«األخضر» لهذا املوسم.

«يد» العربي تبحث عن ذاتها 
أمام الكويت غدًا

يعقوب العوضي

يترقب متابعو كرة اليد الكويتية اجلولة الســابعة من 
الــدوري املمتاز لكرة اليد التي تنطلق غدا، وحتديدا حني 
يلتقــي الكويت املتصدر بـ(١٣ نقطة) مع العربي (٦ نقاط) 
في الـ ٨:٠٠ مساء على صالة مجمع الشيخ سعد العبداهللا 

الصباح في ضاحية صباح السالم.
ويســبق املواجهة املنتظرة لقاء كاظمة (نقطة واحدة) 
مع الســاملية (١٠ نقاط) في الـ ٤:٣٠، ويليه مباراة جتمع 
القادسية (١٠ نقاط) مع برقان (نقطتني) في الـ ٦:١٥، وضمن 
منافسات اجلولة السابقة تقاسم القادسية وكاظمة نقطتي 
مباراتهما بتعادلهما مساء أول من أمس بنتيجة ٢٩ -٢٩.

وفي الســياق ذاته، عاد مشاري طه وصالح املوسوي 
للمشاركة مع فريقهما الكويت رسميا وذلك في مباراته مع 
برقان والتي انتهت بفوز «األبيض» ٣٣-٢٨ ليواصل الفريق 
العزف منفردا بصدارة الترتيب العام مع نهاية اجلولة رغم 
خسارته من الساملية في اجلولة قبل املاضية بنتيجة ٢٧-١٩.
وسيحاول العربي البحث عن نفسه أمام الكويت بعد 
خسارتني متتاليتني من الغرمي التقليدي القادسية ثم الساملية، 
وفنيا علما أن الفريق جلأ الى الدفاع املتقدم ٣-٣ والتي أقرب 
إلى الرقابة اللصيقة (رجل لرجل) وهو ما ســمح للساملية 
بالسيطرة على مجريات اللعب، ولذا فإن اجلهاز الفني لـ 
«األخضر» مجبر على الوصول الى «خلطة» سحرية تفك 

شفرات «األبيض».
وفي املقابل، الكويت مــع املدرب القدمي اجلديد هيثم 
الرشيدي لعب فأمتع وأدى فأقنع في مباراته أمام برقان 
والتي صال وجال فيها بطول الصالة وعرضها وسيسعى بال 
شك إلى تكرار تفوقه على «األخضر» في الدور التمهيدي 

والقسم األول من الدوري املمتاز.

«األبيض» يفاوض هّداف اجلونة بواليا
يحيى حميدان

تســعى ادارة نادي الكويت للتوقيع مع 
مهاجم اجلونة املصري الزامبي والتر بواليا، 
للحصول على خدماته قبل إغالق باب االنتقاالت 

الصيفية احلالية في ٣١ الشهر اجلاري. 
ويلعب بواليا (٢٥ سنة) في مركز الهجوم، 
ويعتبر أحد الهدافــني املميزين في الدوري 
املصري، ما جعل كبار األندية العربية ترغب 
في خطب وده ومنها االهلي املصري والترجي 
التونســي وأندية خليجيــة أخرى بخالف 

«األبيض». 
وتقف مغــاالة إدارة اجلونة في اجلوانب 
املالية حائال حتى اللحظة دون إمتام الصفقة 
بالنسبة للكويت، الراغب في تخفيض املبلغ 

واحلصول على بواليا بعقد طويل األمد. 
وميتلك «األبيض» حاليا ٤ محترفني أجانب، 

وهم: التونسي رامي بدوي، الفرنسي عبدول 
سيسوكو، اإلسباني جاي دميبلي، والعاجي 

جمعة سعيد.

«األصفر» ينتظر تراشي و«جراحية» للمعتوق
عبدالعزيز جاسم

قام مدافع الفريق األول 
لكرة القدم في القادســية 
عامر املعتوق بإجراء عملية 
فــي الكاحل مســاء أمس 
بأكادميية اسباير في قطر 
«املنظار»  وذلك عن طريق 
بعــد أن عانى من اإلصابة 
لفترة طويلة ساهمت في 
غيابه عن عدد من املباريات.
إلــى ذلــك، ينتظــر 
«األصفر» وصول محترفه 

املدافع األلباني لورانس تراشي وذلك بعد 
أن شارك مع منتخب بالده في دوري األمم 
األوربية إال أن تأخر إصدار تأشيرة دخوله 
ساهم في عدم وصوله حتى اآلن، وبالتالي 
حتى في حال متكن من االلتحاق خالل األيام 
سيغيب عن اجلوالت األربعة املقبلة بسبب 

احلجر الصحي ملدة ١٤ يوما.
احتجاج على خميس

القدساوي،  الشأن  وفي 
تقدم النادي باحتجاج رسمي 
لدى احتاد الكرة بشأن التدخل 
العنيف من قبل العب برقان 
صالح خميــس على العب 
الرشيدي، وأن  الفريق عيد 
احلالة كانت تستدعي الطرد 
املباشــر بدال مــن البطاقة 
الصفراء، وبدوره ســيقوم 
االحتــاد بتحويــل كتــاب 
االحتجاج الى جلنة االنضباط بحسب طلب 

النادي.
وكان الرشــيدي قد كتب على حســابه 
بـ«تويتر» ان الالعب خميس وعضو مجلس 
إدارة برقان قد اتصال به واعتذرا عما حصل 

وأنه يشكرهما على هذا االتصال.

األلباني لورانس تراشي

جالي: جميع مباريات «التصنيف» صعبة
هادي العنزي

أكد مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي الساحل يوسف 
جالي في تصريح خاص لـ «األنباء» أن جميع مواجهات دوري 
stc التصنيف لكرة القدم تعد صعبة، وليس هناك مباراة سهلة، 
أو غير ذات أهمية، مضيفا: اننــا حققنا ٦ نقاط من مباراتني، 
وهــذه بداية تعد جيدة، لكن علينــا مضاعفة اجلهود ونطمح 
لتقدمي األفضل في املباريات املقبلة، لتأمني مركز متقدم يضمن 

مشاركتنا ضمن فرق دوري stc املمتاز.
وأضــاف جالي «ان صدارة الترتيب أو غيرها من األمور ال 
تشــغلنا»، الفتا إلى أن فريقه افتقد التركيز في الشوط األول 
أمام الصليبخات، وانه غير راض عن األداء العام للفريق، لكنه 
سعيد بالنقاط الثالث التي حتصلها فريقه، آمال تقدمي أداء جيد 
أمام القادسية بعد غد. وأشار إلى أن أداء احملترفني األربعة اجلدد 

يوسف جالييعد مرضيا بدرجة كافية.

مصطفى عزيز

تصنيف األزرق «ثابت»

لــم يطرأ أي تغيير على تصنيــف منتخبنا الوطني 
لكرة القــدم عامليا، حيث ظل في املركز ١٤٧، وذلك وفقا 
للتصنيف اجلديد الصادر من االحتاد الدولي لكرة القدم 
«فيفا» أمس، حيث لم يخض األزرق أي مباراة رســمية 

أو دولية ودية طوال الفترة املاضية.
ويستعد األزرق خلوض ٣ مباريات ودية خالل أكتوبر 
اجلاري ونوفمبر املقبل أمام اإلمارات وسورية يومي ٨ 

و١٢ أكتوبر، وعمان ١٦ نوفمبر.

جانب من اللقاء األخير الذي جمع العربي 
مع برقان بربع نهائي كأس سمو األمير


