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خيطان ينتظر توقيع األنصاري
يحيى حميدان 

مازالت إدارة نادي خيطان تنتظر توقيع 
العب خط الوسط طالل األنصاري على العقد 
املقدم له، وذلك للحفاظ عليه وعدم انتقاله إلى 
ناد آخر في ظل حرية انتقاالت الالعبني حاليا 
عقب إلغاء املادة التي تقضي بتسجيل الالعب 
احلاصل على بطاقتــه الدولية كـ «محترف 
أجنبــي» وهو ما فتح الباب على مصراعيه 
أمام الالعبني الراغبني في االستفادة الفنية 

واملادية.
وحصلت إدارة «األحمر واألســود» على 
موافقة األنصاري على العرض املقدم له، إال 
أن الالعب لم يوقع حتى اللحظة على العقد 
اجلديد، حيث ينتظر أن يتم التوقيع خالل 

األسبوع اجلاري.

هذا، ورحل املهاجم الدولي فواز املبيلش 
عن خيطان في األسبوع املاضي بعدما وقع 
مع صاللة العماني الذي طلب بطاقته الدولية 
مع وجود تكهنات بانتقاله إلى القادسية يناير 

املقبل خالل االنتقاالت الشتوية.
في حــني، بات املدافع أحمد ســمير على 
أعتاب الرحيل عن الفريق بعدما حصل على 
بطاقتــه الدولية في األيام املاضية، علما ان 
الالعب منقطع عن التدريبات منذ انطالقها 
في يوليو املاضي وهو ما أجبر إدارة الفريق 

على إيقافه.
وسيخوض خيطان مباراة جتريبية أمام 
الشــباب بعد غد الثالثاء على ســتاد ناصر 
العصيمي، وذلك في ظل عدم مشاركة الفريقني 
في اجلولة األولى من مسابقة كأس االحتاد 

«التنشيطية».

كميل عاد إلى البالد
البالد  الــى  وصل 
مساء امس السبت النجم 
الدولــي الكبير فتحي 
كميــل قادما من لندن 
بعد إجــراء فحوصات 
صحيــة ملشــكلة في 
القلب، حيــث أخبره 
األطباء فــي بريطانيا 
الى عملية  بانه يحتاج 
لالستغناء عن البطارية 
ووضع ســلك على ان 
تكون في نهاية الشهر 

اجلاري.
وشــكر كميل فواز مبارك احلساوي 
على تكفله بنفقات عالجه احلالية والقادمة، 

مبينا أن هذا األمر ليس بغريب على صديق 
عرفته منذ سنوات طويلة، كما شكر كل 

من سأل عنه ودعا له بالشفاء.

فواز احلساوي ود.محمد خليل خالل زيارة فتحي كميل في لندن

«الهيئة» و«الكرة» يجتمعان 
اليوم بشأن عودة اجلماهير

اجلهراء ُيسقط عضوية 
الشمري واللجنة االنتخابية

مبارك اخلالدي

تعقد الهيئة العامة للرياضة اجتماعا اليوم مع مسؤولي 
احتاد كرة القدم لبحث القرار اخلاص مبنع دخول اجلماهير 
إلى املباريات. وكانت الهيئة قد أصدرت توجيهات مبنع 
دخول اجلماهير بعد املالحظات التي مت رصدها في مباراة 
الديربي بني القادســية والعربي في نصف نهائي بطولة 

كأس سمو األمير.

أعلن مجلس إدارة نادي اجلهراء إسقاط عضوية أعضاء 
اللجنة االنتخابية بالنادي بجلسته املنعقدة ٢٦ أغسطس 
املاضي، الفتا إلى أن مخاطبة الهيئة العامة للرياضة بشأن 
إسقاط عضوية أعضاء اللجنة وهم: تركي مكمي وصالح 
سودان وماطر محمد مسير، إذ لفت مجلس اإلدارة إلى أن 
اللجنة تعتبر في حكم املنحلة وال يوجد أي اثر لتحركاتها 
األخيرة بشــأن الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية، 
كما اعلن مجلس اإلدارة إســقاط عضوية عضو مجلس 
اإلدارة حسن فرحان الشمري (الصادر به قرار قبل عام) 
عمال بنصوص النظام األساسي للنادي، حيث متت إحاطة 

الهيئة علما بتلك القرارات مع ما يترتب عليها من آثار.

الغيني سيدوبا في الطريق إلى «األبيض»

بسبب خالفات بني الالعب ومدرب الفريق 
أليكسندر ستانويڤيتش.

وفــي هــذا الشــأن، قــال ســيدوبا في 
تصريحات إعالمية إن املدرب ستانويڤيتش 
لم يكن يريده منذ وصوله، مضيفا: «عندما 
تسأله وسائل اإلعالم عني يلقي باللوم علي.. 
لم ترغب اإلدارة في االستغناء عني ولكنهم 
رضخوا فــي النهاية ملوقف املدرب»، فيما 
كشــفت مصادر إعالمية أن قرار استغناء 
إدارة بارتيــزان بلغراد عن ســيدوبا يأتي 

ألسباب تأديبية.

يحيى حميدان

بات احملترف الغيني 
سيدوبا سوما قاب قوسني 
أو أدنــى من التوقيع مع 
نادي الكويت عقب قرار 
االســتغناء عن احملترف 
ســاردار  األوزبكــي 
راشيدوف لعدم ظهوره 

باملستوى املأمول.
وحجز ســيدوبا (٣٠ 
عاما) رحلته إلى البالد، 
حيــث ينتظــر أن يصل 
خالل يومني لتوقيع عقد 
االنضمــام الــى الفريــق 
والدخــول مباشــرة في 

التدريبــات قبل خوض غمار بطولة كأس 
االحتاد «التنشيطية»، وهي فرصة رائعة 
بالنســبة للجهاز الفني وســيدوبا ملنحه 
الوقت الكاف لالنسجام مع زمالئه اجلدد.

وخاض سيدوبا، الذي مثل منتخب غينيا 
في ٣٤ مباراة سجل خاللها ٩ أهداف، جتربة 
احترافيــة في الــدوري الكويتي بصفوف 
القادسية في موســم ٢٠١٥-٢٠١٦، قبل أن 
ينتقل إلى سلوفان براتيسالفا السلوڤاكي 
وأخيــرا بارتيــزان بلغــراد الصربي الذي 
اســتغنى عن خدماته بالتراضي قبل أيام 

عقب االستغناء عن األوزبكي راشيدوف لعدم ظهوره باملستوى املأمول

«يد» الساملية «صادت» القادسية
يعقوب العوضي

حقــق الســاملية فوزا 
مثيرا على القادسية في 
انطالقة مشــوارهما في 
الدوري املمتاز لكرة اليد 
بنتيجة ٢٧-٢٥ في املباراة 
التــي دارت بينهما أمس 
األول، حيث شهدت املباراة 
ندية وقوة منــذ بدايتها 
إذ تبــادل طرفــا اللقــاء 
الســيطرة على مجريات 
اللعب ومتيز اجلهاز الفني 
لـــ «الســماوي» بقيــادة 
املدرب السعودي فاضل 
الســعيد بقراءته اجليدة 
لألحداث خاصة أنها املهمة 

الرسمية األولى له مع الفريق وليعلن عن 
دخوله السباق على املنافسة على منصات 
التتويج واستعداده الذهني والفني لها. 

وفي مباراة ثانية، فاز كاظمة على القرين 
بنتيجة ٣٠-٢٤، حيث شهدت أيضا املهمة 
األولــى ملدرب القرين راتكــو دوكوفيتش 
املونتينيغــري والذي تعامل مع معطيات 
املباراة باحترافية ولكن خبرة مروان رجب 
مدرب كاظمة كانت احلاسمة في نهاية اللقاء.

فوز أول خليطان واليرموك باألولى

وفي منافسات دوري الدرجة األولى، فاز 

خيطان على الشــباب ٣٠-٢٣ وكسب أول 
نقطتني في مشواره للصعود إلى الدوري 
املمتاز، بينما فاز اليرموك على الســاحل 

بنتيجة ٢٤-٢٠ وربح أول نقطتني له.
فرانكيس وهيرنالديز إلى الوحدة

من ناحية أخرى، وافــق مجلس إدارة 
نادي الكويت على إعارة محترفيه آنخيل 
هيرنالديز الكوبي وفرانكيس مارزو القطري 
إلى نادي الوحدة السعودي للمشاركة في 
بطولة القارات (سوبر جلوب) والتي تنطلق 
٥ أكتوبر اجلاري في مدينة جدة بالسعودية.

«األبيض» يعير فرانكيس وهيرنالديز إلى الوحدة السعودي

كماشة دفاعية قدساوية على العب الساملية

«األوملبي» خسر من ُعمان 
ويتدرب اليوم في الدمام

مبارك اخلالدي

وصلــت إلــى الدمام امــس بعثة 
منتخبنا األوملبي قادمة من ســلطنة 
عمان للمشاركة في بطولة غرب آسيا 
حتت ٢٣ سنة املقرر انطالقها بعد غد 
االثنــني، حيث من املقــرر أن يجري 
منتخبنا تدريبا رئيسيا مساء اليوم.

ويخوض األزرق منافسات غرب 
آسيا ضمن املجموعة األولى التي تضم 
منتخبات األردن واليمن وعمان، إذ من 
املقرر أن يدشن األزرق مواجهاته غدا 

االثنني أمام املنتخب اليمني.
وكانت بعثــة األزرق األوملبي قد 
غادرت السلطنة بعد أن لعب مباراة 
ودية أمام نظيره العماني مساء اجلمعة 
وانتهت بفوز األحمر العماني ٤-٢، 
إذ سجل هدفي املنتخب بندر السالمة 
وسلمان البوص، لكنه لم ينجح في 
طمأنة جماهيره في التجربة األخيرة 
فبعد أن انهى الشــوط األول بشــكل 

مميــز والتقدم فــي النتيجة بهدفني 
لهدف تراجع في الشوط الثاني وظهر 
بشــكل مختلف حيث تراجع املعدل 
البدنــي لالعبني نظــرا لإلجهاد ولم 
تفلح محاوالت اجلهاز الفني بقيادة 
األســباني كارلــوس غونزاليس في 
التوازن بإجراء مجموعة  اســتعادة 
من التبديالت لتنتهي املباراة بخسارة 

األزرق.
وتعتبــر بطولــة غــرب آســيا 
املقــرر انطالقهــا فــي الدمــام غدا 
فرصة مثالية ملنتخبنا اســتعدادا 
خلــوض االســتحقاق األهــم وهو 
التصفيات اآلســيوية املؤهلة إلى 
كأس آسيا حتت ٢٣ سنة في نسختها 
اخلامسة في أوزباكستان ٢٠٢٢، إذ 
مــن املقرر أن تســتضيف الكويت 
منافســات مجموعتهم التي تضم 
منتخبات السعودية وأوزباكستان 
وبنغالديش خــالل الفترة من ٢٣ 

حتى ٣١ اجلاري.

يستعد ملواجهة اليمن غداً في بطولة غرب آسيا

الفحيحيل يتعادل مع «بيليكن» الغابوني
هادي العنزي

تعادل الفريق األول لكرة 
القــدم بنــادي الفحيحيل مع 
الغابونــي  نظيــره بيليكــن 
الوديــة  املبــاراة  فــي   ٣-٣
التــي جمعــت الفريقــني في 
التركية،  مدينــة اســطنبول 
وســجل أهداف «األشــاوس» 
جاي دميبلي (هدفني) وفواز 
الرشــيدي، وســتكون ثانــي 
مباريات الفحيحيل مع فريق 
نادي مالتيبا التركي، على أن 
يعود الفريق إلى البالد في ١١ 
اجلاري قبل مواجهة التضامن 
في أولى مبارياته في بطولة 
كأس االحتاد، علما انه يلعب 
الثانيــة إلى  فــي املجموعــة 
جانب أندية القادسية، النصر، 

التضامن والصليبخات.

واملســائية علــى حد ســواء، 
مضيفــا لـ «األنباء»: «يســير 
البرنامــج  وفــق  املعســكر 

ممكنــة مــن املعســكر، قبــل 
خوض كأس االحتاد والدوري 
املمتــاز، وال توجــد إصابات 
بني أعضاء الفريق، باستثناء 
منور املطيري الذي يعاني من 
إصابة خفيفة». وقد خصص 
الفتــرة الصباحية  العدواني 
لتقويــة العضــالت، وزيادة 
األحمال البدنيــة، فيما يركز 
على اجلانب التكتيكي، وزيادة 
الفني بني الالعبني  االنسجام 

في الفترة املسائية.
ويغيــــب عــــن معسكــر 
الفحيحيل اإليڤواري سيدريك 
هنــري، والبرازيليــان لويز 
فرنانديــز، واليســن مايــا، 
حيــث تســتكمل إجــراءات 
اإلقامة اخلاصة بهما، ويتوقع 
انضمامهما إلى الفريق خالل 

اليومني القادمني.

املعد من قبل اجلهــاز الفني، 
والالعبون جميعا حريصون 
على حتقيق أقصى اســتفادة 

يستعد لثاني ودياته أمام «مالتيبا» التركي

(املركز اإلعالمي للفحيحيل) جانب من تدريبات الفحيحيل في معسكره بتركيا  

الفحيحيل  وأشــاد مدرب 
ظاهر العدواني بالتزام الالعبني 
فــي التدريبــات الصباحيــة 

مواجهات صعبة للكويت واليرموك 
في «السلة العربية»

هادي العنزي

يخوض ممثال الكويت 
فريقا الكويت واليرموك 
مواجهتــني صعبتني في 
البطولة العربية لألندية 
الـ ٣٣ لكرة السلة اليوم 
في املرحلة قبل األخيرة 
لدور املجموعات املؤهل 
لربع النهائي، حيث يلتقي 
الكويت مع نظيره الغرافة 
القطري، فيمــا يصطدم 
الزهراء  اليرموك بفريق 

التونسي أحد املرشحني لنيل اللقب العربي.
وقــد متكــن الكويــت بطــل البطولــة 
اخلليجية في نســختها األخيرة من الفوز 
في املواجهتني اللتني خاضهما أمام البطائح 
اإلماراتــي (١١٢-٦٠)، واملنامــة البحريني 
(٩٣-٩٠) تواليا، بينما متكن اليرموك من 
تســجيل فوزه األول في البطولة بتغلبه 
على نظيره اليوناني الســوداني ١٠٦-٥٥ 
نقطة في ثاني مبارياته، بعد خسارته أمام 

الوكرة القطري في أولى مبارياته ٨٠-٥٨.
وقد حصلت جميع الفرق املشاركة في 
البطولة على راحة أمس، على أن تقام اليوم 
٤ مواجهات، باإلضافة إلى مواجهتي الكويت 
واليرموك، حيث يلتقي اليوناني السوداني 
مع الشــارقة اإلماراتي، والفتح السعودي 
مع الزهراء التونســي، واملنامة البحريني 
والغرافة القطري، فيما يجمع آخر اللقاءات 
األهلي املصري ووداد بوفارك اجلزائري.

جانب من مواجهة الكويت واملنامة البحريني        (املركز اإلعالمي للكويت)

مسيرة «الكراسي املتحركة» في «التنس» قريبًا

ضمــن جهــود مجلــس إدارة االحتــاد 
الكويتي للتنس لتوسيع قاعدة املشاركني 
في اللعبة، وإفساح املجال أمام جميع فئات 
وشــرائح املجتمــع ملمارســتها واالهتمام 
باملواهب ورعايتها، استقبل رئيس االحتادين 
الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد اجلابر 
العبداهللا، الرئيس الفخري للنادي الكويتي 
الرياضي للمعاقني الشيخة شيخة العبداهللا، 
ورئيس اللجنة الباراملبية ناصر العجمي، 
واألمني العام للجنة الباراملبية شريفة الغامن، 
ورئيس مجلس إدارة نادي اإلرادة للمعاقني 
دعيج الهاجري، حيث تناول اللقاء ســبل 
التعــاون والدعم وتهيئة كافة األجواء من 
أجل انطالق مسيرة رياضة تنس الكراسي 

املتحركة داخل مجمع الشيخ جابر العبداهللا 
اجلابر الدولي للتنس بالتعاون مع أكادميية 

رافال نادال الكويت.
التنســيق  واتفــق املجتمعــون علــى 
املتواصل بني اجلانبني خالل الفترة املقبلة، 
للتجهيز واإلعداد وتذليل كافة العقبات التي 
تواجه انطالق اللعبة في أسرع وقت، حيث 
سيتم حتديد املوعد اخلاص ببدء ممارسة 
اللعبة داخل مجمع الشيخ جابر العبداهللا، 
من خالل مؤمتر صحافي مشــترك يجمع 
االحتــاد الكويتي للتنس وأكادميية رافال 
نادال الكويت واللجنة الباراملبية الكويتية 
والنادي الكويتي الرياضي للمعاقني سيتم 

اإلعالن من خالله عن كافة التفاصيل.

بالتعاون مع اللجنة الباراملبية والنادي الرياضي للمعاقني

الشيخ أحمد اجلابر مستقبال الشيخة شيخة العبداهللا وناصر العجمي وشريفة الغامن ودعيج الهاجري


