
رياضـة
25االحد ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠

١٢ ودية لـ «سلة األخضر» قبل انطالق الدوري
وأشــار بالل إلــى أن زيادة عــدد مباريات 
الدوري العام وفق ما أعلنته جلنة املسابقات 
في االحتاد تصب في مصلحة السلة بشكل عام، 
وتطور املستوى وترفع املنافسة بني األندية، 
وإن لم تكن موزعة زمنيا بطريقة علمية فمن 
شــأنها التسبب في إرهاق الالعبني، ولكن في 
املجمل فإن زيادة عدد املباريات احمللية يسهم 
في إعداد األزرق بطريقة غير مباشرة، ويقلص 

فترة إعداده متى ما تطلب األمر.

هادي العنزي

أنهى اجلهاز الفني للفريق األول لكرة السلة 
بالنادي العربي بقيادة املدرب طالل بالل اجلزء 
األكبر من برنامجه اإلعدادي، وسيباشر اعتبارا 
من األسبوع اجلاري املرحلة األخيرة من اإلعداد 
التي تتضمن خوض ١٢ ودية على أقصى تقدير، 
قبــل انطــالق أولى مواجهــات «األخضر» في 
الدوري العام والتي ســتجمعه مع النصر في 
٨ نوفمبر املقبل على صالة االحتاد في مجمع 
الشــيخ ســعد العبداهللا الرياضي في صباح 

السالم.
وبهذه املناســبة، أكد املدرب الوطني طالل 
بالل في تصريح خاص لـ «األنباء» أن «سلة» 
العربي ستعتمد على الشباب، بعد مغادرة عدد 
من الالعبني بسبب سماح احتاد اللعبة بانتقال 
الالعبني فوق الـ ٣٠ عاما ألي ناٍد يرغبون في 
االنضمام إليه، مضيفا: «سنقدم وجوها جديدة 
قادرة على متثيل النادي العربي بأفضل طريقة 
ممكنة في املوسم املقبل، وقد أنهينا أغلب مراحل 
البرنامج اإلعدادي للفريق، وسنلعب عددا من 
املباريات الودية للتعرف على جاهزية الالعبني 
الفنية والبدنية، ومعاجلة األخطاء إن وجدت»، 
الفتا إلى أن انتقال عدد من الالعبني ذوي اخلبرة 

يعد فرصة كبيرة للشباب إلثبات جدارتهم.

بالل لـ «األنباء»: العربي يعتمد على الشباب في املوسم املقبل

(محمد هنداوي) املدرب الوطني طالل بالل  

برقان يضم الفضلي
واصل اجلهاز اإلداري لكرة السلة بنادي 
برقان تدعيم صفوف فريقه قبل انطالق 
الدوري العام، وبعد التعاقد مع الدولي أحمد 
اليوســف، أبرم برقان تعاقده الثاني مع 
فارس الفضلي، ملدة موسم قابل للتجديد، 
ويتوقع أن تكشف إدارة برقان عن تعاقدين 
جديدين خالل األيام القليلة املقبلة، سعيا 
ألجل حجز مقعد متقدم في الدوري العام، 

للتأهل إلى الدوري املمتاز.

مدرب أميركي والعب مجنس 
ملنتخب سلة سورية
وصل املدرب األميركي جوزيف ساليرنو 
إلى دمشق لتولي مهمة اإلشراف على منتخب 
سورية لكرة السلة في تصفيات كأس آسيا 
٢٠٢١، يرافقه الالعب املجنس اجلديد جورج 

كيل.
وقد أحرز ســاليرنو (٣٩ عاما) جائزة 
أفضل مدرب في الدوري الكندي ٣ مرات 
(٢٠١٣ و٢٠١٩ و٢٠٢٠)، كما توج بلقب ٢٠١٩ 

مع فريق مونكتون ماجيك.
قال ساليرنو لصفحة االحتاد على موقع 
«فيسبوك» بعد لقائه األول بالالعبني «فخور 
بوجودي بينكم، أنا هنا لنعمل معا كي نتطور 
ونصل الى الهدف الــذي نريد أن نحققه 

جميعا».
أما الالعب كيل (٢٤ عاما، ١٩٣ سم) فسبق 
له اللعب حتت إدارة ساليرنو العام املاضي 
وبلغ معدل تسجيله ١٩٫٧ نقطة في املباراة 

الواحدة.
بالتواجد  وأعرب كيل عــن ســعادته 
ضمن صفوف املنتخب «لدي حماس كبير 
لتحقيق نتائج إيجابية، جئت ألقدم كل ما 
لدي للمنتخب وسعيد مبا رأيته في سورية 

حتى اآلن وأنتظر بدء العمل مع الفريق».
وكانت سورية خسرت مباراتها األولى 
أمام إيران ٤٨-٩٤ فــي اجلولة األولي من 
تصفيات املجموعة اخلامســة، قبل فوزها 
على الســعودية ٧٥-٧٠ بعــد التمديد في 
فبراير املاضي، وتستعد ملواجهة قطر في 
٢٨ نوفمبر املقبل وإيران في ٣٠ منه، بعد 
استئناف التصفيات املعلقة بسبب تفشي 

ڤيروس كورونا املستجد.
وعن طريقة دفع رواتب املدرب بعد اجلدل 
الذي أثير في األيام املاضية حول تخلف احتاد 
القدم عن دفع رواتب مدربه التونسي نبيل 
معلول، قال مشرف جلنة املنتخبات الوطنية 
طريف قوطرش: «ستدفع رواتب املدرب من 
قبل مكتب االحتاد الرياضي العام. سيكون 
عقده على عــدة مراحل براتب يبلغ ٥٥٠٠ 
دوالر شهريا»، وتابع «أما الالعب املجنس 
فسيبقى بني ٣ و٤ اشهر مع املنتخب، براتب 
يصل إلى ٧ آالف دوالر». وأضاف قوطرش 
أن املنتخب سيســافر األسبوع املقبل إلى 
روســيا خلوض معسكر تدريبي يضم ٢١ 
العبا تتخلله مباريات ودية على مدى ١٨ يوما.

ملشاهدة الڤيديو

خيطان يلتقي الصليبخات لتعزيز صدارة «أولى اليد»
يعقوب العوضي 

تقام اليوم ٥ مباريات ضمن 
إطار منافسات دوري الدرجة 
األولى لكرة اليد في جولته الـ٧، 
ففي الـ٤٫٣٠ يتواجه القرين (٨ 
نقاط) مع اجلهراء (٣ نقاط)، 
كما يلتقي في الـ٦٫١٥ خيطان 
(١٠ نقــاط) مــع الصليبخات 
(٦ نقــاط) بينمــا يلعــب في 
الـ٨٫٠٠ الساحل (نقطتني) مع 
الفحيحيــل (٨ نقــاط) وتقام 
املباريات الثــالث على صالة 
مجمع الشيخ سعد العبداهللا في 
ضاحية صباح السالم، بينما 
على صالة مركز الشــهيد فهد 
األحمد مبقر االحتاد في الدعية 
يلتقي اليرموك (٨ نقاط) مع 
النصر (٦ نقاط) في الـ٥٫٠٠، 
ويلعــب الشــباب (٩ نقــاط) 
مع التضامــن (دون رصيد). 
ويبــدو أن اإلثــارة في دوري 
الدرجة األولى فــي أوجها، إذ 
إن صــراع التأهل إلى الدوري 
املمتــاز مشــتعل بــني ٧ فرق 
مــع بقاء ٣ جوالت على نهاية 
البطولــة، حيث يقدم خيطان 
املتصدر مســتوى مميزا منذ 
بداية البطولة، وكذلك الشباب 
الوصيف، الفحيحيل، القرين، 
اليرموك الصليبخات والنصر.
وبطبيعة احلال، سيكون 

الصقر، أحمد يعقوب وعايض 
الرشــيدي. في املقابــل، كون 
خيطان بقيادة املدرب البحريني 
علي العنزور شخصية قوية 
خالل األيام املاضية وحتديدا 
بعــد فتــرة التوقــف بدواعي 
ڤيــروس كورونــا فلــم يفقد 
الفريق أي نقطة في مشواره 
حتــى اليــوم، ويســعى إلــى 

تعرض العب الفريق األول 
فــي الســاحل خالــد البرك 
لتمــزق فــي عضلــة الفخذ 
اخللفية سيغيب على إثرها 
ملــدة ال تتجــاوز ١٥ يومــا، 
حيــث كشــفت الفحوصات 
الطبية عن حاجته للراحة 
واالنخراط فــورا في خطة 

للعالج الطبيعي.

مواصلــة االنتصارات، ولديه 
كل مــن فهد األحمــد، حارس 
املرمى يوسف مدوه، عبداهللا 
جاولي، سالم البلوشي، إبراهيم 
البلوشي  البلوشي، يوســف 

وأحمد البلوشي.
الساحل يفتقد جهود البرك

ذاتــه،  الســياق  فــي 

مهمة سهلة للشباب أمام التضامن ضمن ٥ مباريات اليوم

إبراهيم البلوشي أحد مفاتيح لعب العنزور

لقاء الصليبخات مع خيطان 
غاية في األهمية، حيث يسعى 
الصليبخــات بقيــادة املدرب 
فيصل صيوان ومساعده محمد 
فــالح، إلى تكــرار التأهل إلى 
دوري األضواء والذي حققه قبل 
موسمني، حيث يعول على عدة 
أسماء بارزة منهم جراح علي، 
جراح الصالح، براك طه، حمد 

باقتدار.. األهلي 
لنهائي «األبطال»

كرر فوزه على الوداد.. وينتظر الفائز من الزمالك والرجاء

القاهرة - سامي عبد الفتاح

بسهولة واقتدار، اكتسح األهلي فريق الوداد املغربي للمرة الثانية بنتيجة 
١/٣ في مباراة العودة للدور نصف النهائي من دوري أبطال 

أفريقيا والتي جرت اول من امس على ستاد القاهرة، 
ليكون مجموع فوز األهلي على الفريق املغربي 

٥-١، ويتأهل الى نهائي البطولة الذي سيقام 
بنفس امللعب ٦ نوفمبر املقبل، منتظرا 
الفائز من مباراة الزمالك والرجاء، على 
ضوء اللقاء املؤجل املرتقب يوم األول 
من نوفمبر املقبل، في ظل فوز الزمالك 
في الذهاب ١-٠.. ويأتي تأهل األهلي 
للمرة اخلامســة  للنهائي األفريقي 

عشرة، وتوج بـ٨ ألقاب وأصبح على 
أبواب اللقب التاسع، سجل لألهلي مروان 

محسن (د.٤) وحسني الشحات (د.٢٦) وياسر 
ابراهيم (د.٦٥) وســجل هدف الوداد الوحيد 

زهير املترجي (د.٨١)، ولم يستطع الوداد أن يجاري 
العبي االهلي في املباراة إال في بضع دقائق من البداية، وأشرك 

موسيماني ١٥ العبا في املباراة لتجهيز أكبر عدد من العبيه استعدادا للنهائي.
من جانبــه، قال رئيس الزمالك مرتضى منصــور انه طلب من االحتاد 

االفريقي رسميا، حتقيق تكافؤ الفرص في املباراة النهائية، بعد تأجيل مباراة 
الزمالك والرجاء لتقام يوم ١ نوفمبر املقبل بدال من ٢٤ أكتوبر اجلاري وقال: 
«ٔاخطرنــا الكاف بٔانه ليس من املنطقي ٔان يحصل فريق وصل للنهأيي على 
راحــة ١٣ يوما قبل املباراة في حني يحصل الطرف اآلخر 

على ٤ ٔايام فقط قبل املباراة النهأيية».
ومع حسم األهلي لبطولة الدوري، والتأهل 
للنهائي االفريقي، قرر اجلهاز الفني بقيادة 
موســيماني ان يلعب األهلي مباراته 
األخيــرة في الــدوري، أمام طالئع 
اكتوبر اجلاري،   ٣١ اجليش، يــوم 
بالبدالء، وهي املباراة التي ســوف 
تشهد احتفالية االحتاد املصري لكرة 
الدوري لألهلي  القدم بتسليم درع 

مبلعب املباراة.
نهائي «الكونفدرالية»

الى ذلك، يشهد اليوم ملعب موالي عبداهللا 
بالعاصمة املغربية الرباط، نهائي كأس الكونفدرالية 
بني فريقي بيراميدز ونهضة بركان، بعد تأهل بيراميدز للنهائي 
للمرة األولي في تاريخه على حساب حوريا الغيني، فيما تأهل نهضة بركان 

على حساب مواطنه حسينية أغادير.

انطالق كأس «الطائرة» اليوم

يعقوب العوضي

تنطلق منافســات كأس 
االحتاد الكويتي للكرة الطائرة 
اليوم بإقامة ٤ مباريات، فيلتقي 
على صالة مجمع الشيخ سعد 
العبداهللا في مقر االحتاد في 
ضاحية صباح السالم الكويت 
مع برقان في الـ ٥٫٠٠، بينما 
يتواجه الشــباب مع اجلهراء 
في الـ ٧٫٠٠، وعلى صالة نادي 
اليرموك وفي الـ ٦٫٠٠ يلعب 
التضامن مع الســاحل، فيما 

تختتم منافسات اليوم األول من البطولة بلقاء 
اليرموك مع الصليبخات على صالة اليرموك.

من جهة أخرى، أصدرت جلنة املسابقات 
جدول املباريات املؤجلة من دوري الدرجة األولى، 
حيث سينطلق في ٣٠ أكتوبر اجلاري، فيلعب 
الساحل مع برقان والتضامن مع اجلهراء، وتقام 
املباراتان على صالة مجمع الشيخ سعد العبداهللا.

وكانت اللجنة اخلماســية إلدارة شؤون 
االحتاد بصفة مؤقتة قد ألغت القســم الثالث 
من بطولة دوري الدرجة األولى واكتفت بإقامة 
الدور نصف نهائي مــن مباراة واحدة فقط 
نظرا لضيق الوقت، كما اعتبرت نتيجة مباراة 
الكويت مع كاظمة املؤجلة من الدوري املمتاز 
ملغاة لعدم شــرعية االحتاد في الفترة التي 
أقيمت فيها املواجهة حســب كتاب أصدرته 

مساء أول من أمس.
وســيطرت اخلالفات على االحتاد السابق 
وانعكست آثار اخلالف على الفرق واألندية والتي 

لم متنح الفرصة لالســتعداد 
بالصورة املطلوبة، خاصة في 
ظل احليرة التي رافقت إشراك 
احملترف األجنبي في املوسم 

اجلاري.
وكانت اللجنــة االنتقالية 
قد اجتمعت امس بحضور ٤ 
أعضاء هم: نائب الرئيس مؤيد 
شهاب، أمني السر عبدالرحمن 
السهو، أمني الصندوق مالك 
العنزي، والعضو حسني عاشور 
اللجنة  بينما حضر رئيــس 
االنتقالية بدر الكوس عن بُعد 

«أونالين» بسبب مرضه.
وبهذه املناسبة، قال السهو: «نقوم بدورنا 
كلجنة انتقالية على أكمل وجه من خالل مواجهة 
الصعوبات التي تعرقل تقدم اللعبة ونسعى حلل 
جميع املعضالت والتي واكبت االحتاد السابق»، 
مضيفا: «قررنا في االجتماع االكتفاء مبشاركة 
احملترفني األجانب املسجلني للموسم ٢٠١٩ -٢٠٢٠ 
فيما تبقى من املوســم احلالــي ٢٠١٩ مع عدم 
مشاركة غيرهم من احملترفني املسجلني للموسم 

املقبل ٢٠٢٠-٢٠٢١».
وأوضح: «ستعاد جدولة كل املباريات التي 
كان مــن املقرر إقامتها فــي الفترة ما بني حل 
مجلس اإلدارة الســابق وموعــد عقد اجتماع 
اجلمعية العمومية غير العادية الذي شكلت اللجنة 
االنتقالية». وتابع: «لضيق الوقت سنلغي القسم 
الثالث من دوري الدرجة األولى ونكتفي بإقامة 
مباريات حتديد الصعــود والهبوط من دوري 
الدرجة األولى للدوري املمتاز في املوسم اجلديد».

«اخلماسية» ألغت القسم الثالث من «األولى» وأصدرت جدول املؤجالت

عبدالرحمن السهو

٤ ميداليات للكويت 
في «رماية كازاخستان» الدولية

حتت رعاية االحتاد اآلسيوي للرماية، نظم 
االحتاد الكازاخستاني للرماية البطولة الدولية 
الـ٢٩ إلحياء ذكرى فالدميير بوشيفالوف - رئيس 
احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفييتية في 
الرياضة عبر خاصيــة األونالين خالل الفترة 
مــن ٢٠ - ٣٠ أكتوبر اجلاري وذلك حفاظا على 
االشتراطات الصحية واإلجراءات االحترازية، في 
منافسات الرماية األوملبية (التراب - السكيت - 
املسدس - البندقية) وشارك فيها ما يقرب من 
٢٦٠ راميا ورامية ميثلون ٢٠ دولة. وقد حقق 
أبطال الرماية الكويتية فوزا مهما في البطولة، 
حيث متكن منصور الرشــيدي من احلصول 
على املركز الثاني في منافسات رماية السكيت 
للرجال بتحقيق ١٤٥ من ١٥٠ طبقا، فيما متكن 
ناصر املقلد من احلصول على املركز الثاني في 
منافسات التراب للرجال بإصابة ١٤٤ طبقا من 
إجمالي ١٥٠، وعلى صعيد منافسات السيدات، 
كانت راميات الكويــت على موعد مع اقتناص 
ميداليتني ذهبيتني عن طريق سارة احلوال في 
منافسات التراب وإميان الشماع في منافسات 
السكيت. وفي تصريح ألمني عام االحتاد اآلسيوي 
للرماية ورئيس االحتاديــن العربي والكويتي 
دعيج العتيبي، قال: إن االحتاد األسيوي للرماية 
برئاسة الشيخ سلمان احلمود رحب ودعم فكرة 
االحتاد الكازاخســتاني في إقامة هذه البطولة. 
وأشاد بأداء ومستوى رماة الكويت األبطال في 
البطولة، خاصة أنها تأتي عقب استئناف النشاط 
الرياضي والتدريبات بعد توقف دام ألكثر من ٤ 
شهور ضمن اإلجراءات االحترازية واالشتراطات 
الصحيــة، وقد متكن رماة الكويت األبطال من 
حتقيق ٤ ميداليــات ذهبيتني وفضيتني، األمر 

الذي يدل على قوة رماة الكويت.

دعيج العتيبي ومنصور الرشيدي في مناسبة سابقة

إميان الشماع

سارة احلوال

السهو: نسعى حلل املعضالت التي واجهت اللعبة


