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جدول مباريات اليوم في تنشيطية االحتاد

امللعبالتوقيتاملباراة
نايف الدبوس٦:٠٠الساملية - اليرموك
(محمد هاشم)عبداهللا اخلليفة٨:٠٠النصر – التضامن مشاري العازمي ورقة رابحة في تشكيلة النصر  

النصر والساملية يلتقيان التضامن واليرموك في كأس االحتاد
ناصر العنزي

تختتم مســاء اليوم مباريات اجلولة األولى من بطولة 
كأس االحتاد التنشيطية بإقامة مباراتني جتمعان النصر مع 
التضامن على ملعب عبداهللا اخلليفة والساملية مع اليرموك 

على ملعب ناصر العصيمي بنادي خيطان.
ففي مباراة الســاملية واليرموك، يبحث «السماوي» عن 
املنافسة على صدارة املجموعة التي تضم إلى جانبه الكويت، 
اذ يخطط مدربه التونسي حامت مؤدب للمزاحمة على الصدارة 
فيما يســعى اليرمــوك إلى حتقيق نتيجــة طيبة وجتربة 

عناصر جديدة.
وفي مباراة اجلارين النصر والتضامن فسيكون التنافس 
بينهما شديدا نظرا لطبيعة العالقة بني الالعبني، وكذلك فرصة 
ملدربــي الفريقني لتجربة الالعبني األجانب وعناصر شــابة 
جتهيزا للدوري املمتاز، ويقــود «العنابي» املدرب الوطني 
سلمان عواد بعدما قدم مستويات جيدة في بطولة كأس سمو 
األمير، لذلك يسعى للمنافسة على صدارة املجموعة الثانية، 
فيما أجرى التضامن أيضا تغييرات في صفوفه بإشــراف 
املدرب السلوڤاكي رومان بيڤارنيك، حيث يجهز العبيه في 

هذه البطولة استعدادا النطالقة قوية في الدوري املمتاز.

«السماوي» يفتقد الهويدي وعبدالغفور.. 
وانتهاء موسم البرازيلي دوغالس

هادي العنزي

األول  الفريــق  أكمــل 
لكــرة القدم بنادي الســاملية 
لبــدء املوســم  اســتعداداته 
الكروي بأفضل طريقة ممكنة، 
وإن عابــت حتضيراتــه تلك 
اإلصابات التي الحقت الفريق، 
بدءا مــن البرازيلي دوغالس 
الذي تعرض لقطع في الرباط 
الصليبي مبعسكر الدوحة في 
أغســطس املاضــي، وانتهاء 
بغياب العب الوســط محمد 
الهويدي إلصابة في الكاحل، 
مرورا باملدافعني مساعد ندا، 
وأحمد عبدالغفور وفهد املجمد، 
الذين يســتعيدون تعافيهم 
تدريجيا، وبدأوا بالتدريبات 
مبراحل مختلفة، وفقا لتحسن 
إصاباتهم، كما يفتقد السماوي 
جهود ثالثي املنتخب األوملبي 
مبارك الفنيني ومهدي دشتي 

وحمد القالف.

واحلصول على أفضل نتيجة 
ممكنة، تعزيزا لثقافة الفوز 
بــني الالعبني، خاصــة وأن 
الفريق يغلــب عليه الطابع 
الشــبابي، وكذلــك لتكــون 
مبنزلــة حتضيــر نهائــي 
خلــوض منافســات بطولة 

الدوري املمتاز.
وأشــاد اخلالدي بالتزام 
التدريبــات  الالعبــني فــي 
والتوجيهــات  اليوميــة، 
التونســي  الفنيــة للمدرب 
حامت املؤدب، وقــال: «نأمل 
أولــى بطــوالت  أن تظهــر 
املوســم احلالــي أفضــل ما 
في الفريــق، وما يضمه من 
عناصر متميزة في مختلف 
املراكز، ومدرب مجتهد، وفيما 
يتعلق باحملترف البرازيلي 
دوغالس دا سيلفا، فإن إدارة 
إدارة النادي باشرت بإجراء 
الترتيبــات الالزمــة إلجراء 

عملية جراحية له».

وأبدى مدير «السماوي» 
بــدر اخلالدي فــي تصريح 
خاص لـ «األنباء» رضاه التام 
عن حتضيرات الفريق، بدءا 
من املرحلة األولى، ومرورا 
باملعسكر التدريبي، وانتهاء 
باملرحلة األخيــرة، مضيفا: 
نأخذ املشــاركة فــي بطولة 
كأس االحتــاد علــى محمــل 
اجلد، ونســعى للمنافســة، 

اخلالدي: الشباب ميثلون العنصر األكبر بالفريق

بدر اخلالدي

احمد عبدالغفور بدأ 
التعافي من االصابة

ع مع التونسي املاجري.. ويستغني عن جاردسون برقان يوقِّ
وفضل اجلهاز الفني لبرقان بقيادة 
املدرب أنور يعقوب االســتغناء عن 
جاردســون لعدم ظهوره باملستوى 
املأمول أمام القادسية في ربع نهائي 
كأس ســمو األمير، وكذلــك األمر في 
املباراتني التجريبيتني اللتني خاضهما 
الفريــق أمام النصر واليرموك، وهو 

ما عجل برحيله.
وتضم صفــوف «الذهبي» حاليا 
الرباعــي األجنبــي التونســي رامي 
أبوشــنيبة والنيجيــري شــيبوزي 
بــاول والبرازيليني اوتافيو هينريك 
ووليــام رودريغيــز، باإلضافــة إلى 
املاجري املنتظــر وصوله إلى البالد 
خالل الفترة املقبلة عقب االنتهاء من 
إجراءات اســتخراج تأشيرة الدخول 

«الڤيزا».

يحيى حميدان

تعاقــدت إدارة نــادي برقــان مع 
احملترف التونســي فــراس املاجري 
(٢٣ عامــا) لتدعيم صفــوف الفريق 
األول لكرة القدم بعد االســتغناء عن 
البرازيلي جاردسون أمليدا «بوالكو» 

بالتراضي. 
ويشــغل املاجري، الذي يخوض 
جتربته االحترافية اخلارجية األولى 
خــارج بلده تونــس بعدما مثل فرق 
امللعــب التونســي واحتــاد تطاوين 
واالفريقي، مركز اجلناح األمين وصانع 
األلعاب، علما بأنه وقع عقد انضمامه لـ 
«الذهبي» أمس ويتبقى فقط تسجيله 
في كشوف احتاد الكرة اليوم بالساعات 

فراس املاجري خالل متثيله األفريقي التونسياألخيرة قبل إغالق باب االنتقاالت. 

القادسية والكويت يقصان شريط ممتاز «الطائرة»
يعقوب العوضي

أقيمــت قرعــة بطــوالت 
املوســم املقبل الحتاد الكرة 
الطائرة مساء أول من امس في 
مقر االحتاد بضاحية صباح 
السالم في مجمع الشيخ سعد 
العبداهللا، حيث وضعت قرعة 
الكأس القادســية على رأس 
املجموعــة األولي كونه بطل 
الدوري في آخر نســخة إلى 
جانب كل من العربي، اجلهراء، 
الشباب، التضامن واليرموك، 
فيما جاء الكويت بطل النسخة 
املاضيــة مــن كأس االحتــاد 
الثانية  على رأس املجموعة 
بجانــب كاظمــة والســاحل 
والصليبيخــات،  وبرقــان 
حيث ستنطلق البطولة في 

٢٣ أكتوبر اجلاري.
مــن جانب آخــر، تنطلق 

مــع العربي، بينما يلعب في 
الدرجــة األولي الشــباب مع 
الساحل واليرموك مع منتخب 

الشباب.
كمــا جرت مراســم قرعة 
بطولة الدوري جلميع املراحل 

مجلــس اإلدارة رئيس جلنة 
التدريب املنتخبات الوطنية 
بدر الكــوس وأعضاء جلنة 
املسابقات باالحتاد د.مشعل 
رمضان وعارف الصبيحي في 
حضور ممثلي معظم األندية.

السنية، وهي: األشبال حتت 
١٥ سنة والناشئني حتت ١٧، 

والشباب حتت ٢٠ سنة.
وأشــرف علــى مراســم 
القرعة رئيس االحتاد د.عبد 
الشــبيب وعضــو  الهــادي 

الدوري مطلع نوفمبر.. ونشاط اللعبة ينطلق ببطولة الكأس في ٢٣ أكتوبر

سحب قرعة كأس الطائرةممثلو األندية خالل إجراء قرعة دوري الطائرة

بطولة الدوري مطلع نوفمبر 
القرعــة  إذ أســفرت  املقبــل 
اجلولــة األولى من «املمتاز» 
عن مواجهة قوية بني الكويت 
والقادســية وأيضا مواجهه 
التضامن مع برقان واجلهراء 

الكويت إلى ربع نهائي «السلة العربية»
هادي العنزي

بجـــدارة، وبثالثـــــة 
انتصــارات متتالية، كان 
آخرها الفوز على الغرافة 
القطــري بنتيجة ٩٠-٦٩ 
نقطة، تأهل الفريق األول 
لكرة السلة بنادي الكويت 
لكرة السلة إلى ربع نهائي 
البطولة العربية الـ ٣٣ لكرة 
السلة املقامة حاليا مبدينة 
اإلسكندرية، بعد أن حجز 
رســميا إحــدى البطاقات 
املؤهلــة عــن املجموعــة 

الرابعة.
وفــي مبــاراة ثانية، 
خسر اليرموك من نظيره 
الزهراء التونسي بنتيجة 

٩٥-٦٥، وذلك ضمن منافســات املجموعة 
الثانية.

وقد اختتم دور املجموعات في وقت متأخر 
من مساء أمس، وبناء على نتائجه النهائية 
يتأهــل األول والثاني من املجموعات األربع 

إلى الدور ربع النهائي الذي سينطلق غدا.
وبســط «العميد» في مواجهة الغرافة 
القطري أفضلية واضحة منذ بداية املواجهة، 
ليتمكن من اخلروج متقدما ٢١-١٤ نقطة، 
وواصل تفوقه على نظيره القطري املدجج 
باحملترفني في الربع الثاني، ليحسم النصف 
األول من املواجهة ملصلحته بفارق ١٩ نقطة 
(٥١-٣٠)، وسعى الغرافة الى تقليص الفارق 
والعودة باملبــاراة إلى نقطة البداية، لكن 
التزام العبــي العميــد التكتيكي وصالبة 
دفاعهم وجناعة الهجوم حالت دون تقليص 
الفارق، ليواصل تقدمه منهيا الربع الثالث 
بفارق ١٦ نقطة (٧٠-٤٤)، ولم يكن الربع 
األخير بأحســن من ســابقيه، بعدما أيقن 
العبو الغرافة بصعوبة مواجهة بطل اخلليج 

لتنتهي املواجهة ٩٠-٦٩ وتأهل الكويت إلى 
ربع النهائي بجدارة.

وعقب الفوز على الغرافة، أعرب العب 
الكويت احملترف األميركي جيمس فيلداين 
عن سعادته، قائال: «البطولة قوية وجدولها 
مزدحم جدا، إذ نلعب تقريبا كل يوم، وبناء 
علــى ذلك علينا البقاء في أعلى مســتوى 

من التركيز».
وتابــع: «مازال أمامنــا الكثير لنقدمه، 
وأمتنى أن نستمر بهذا املستوى»، وأضاف: 
«ال نفكر في الدور القادم، اآلن هدفنا الفوز 
فقط مباراة بيروت اللبناني، ألننا نسعى 
لتصدر املجموعة وليس الصعود فقط».

وأمت: «هذه أول بطولة عربية لي، وأول 
مرة أزور مصر، أعتقد أنها جتربة مختلفة.. 
األجواء لها مذاق خاص، واســتمتعت جدا 

باللعب هنا».
وتضم املجموعة الرابعة أندية بيروت 
اللبناني، املنامة البحريني، الغرافة القطري، 

الكويت الكويتي، البطائح اإلماراتي.

عبر الغرافة القطري.. واليرموك خسر من الزهراء التونسي

العربي والساملية لالنفراد بصدارة «اليد»

يتســلح «األصفر» بقيادة املدير الفني وليد 
ساملني واملدرب الوطني أمجد مقبل باحملترفني 
البحريني محمد حبيب ومواطنه أحمد املقابي، 
فيما يقود القرين املدرب املونتينيغري راتكو 
دوكوفيتش ويعول على محترفيه التونسي 

محمد اجليالني ونيفني من البوسنة.
وضمن منافســات دوري الدرجة األولى 
على صالة الشهيد فهد األحمد بقر احتاد اليد 
فــي الدعية تقام أيضــا مباراتني ففي األولى 
يتواجه الصليبخــات (نقطتان) مع النصر 
(نقطتان) في ٥٫٣٠ مســاء بينما في املباراة 
الثانية يلتقي اليرموك (نقطتان) مع التضامن 

(دون نقاط) في ٧٫٣٠.

يعقوب العوضي

تقــام مباراتــان اليوم 
ضمن إطار منافسات اجلولة 
الثانية من الدوري املمتاز 
لكرة اليد على صالة مجمع 
الشيخ سعد العبداهللا في 
ضاحيــة صباح الســالم، 
فيلتقــي القادســية (بــال 
نقاط) مــع القرين (نفس 
الرصيد) في ٥٫٣٠ مســاء 
بينمــا تتجــه األنظار إلى 
مواجهة العربي (نقطتان) 
مع الساملية (الرصيد ذاته) 
في ٧٫٣٠. ففي لقاء القمة، 

يأمل العربي والساملية في االنفراد بصدارة 
الترتيب العام ولو مؤقتا، إذ يقود «األخضر» 
املدرب الكرواتي نينــاد كليايتش الكرواتي 
ومحترفاه اإليراني سجاد استكي واألوكراني 
بوينينكو، وفي املقابل لدى «السماوي» أيضا 
كل من التونسيني محمد رضا وأنور بن عبداهللا 
ويقوده املدرب الســعودي فاضل بن سعيد 
الذي فاجأ اجلمع باجلولة األولى بفوزه على 
القادسية أحد أبرز املرشحني للمنافسة على 
لقب البطولة. من جهة أخرى، يسعى القادسية 
لتعويض خســارته في اجلولة األولى أمام 
الساملية (٢٥-٢٧)، فيما يتطلع القرين أيضا 
لتعويض اخلسارة أمام كاظمة (٣٠-٢٤)، حيث 

اجلريحان القادسية والقرين لتضميد جراحهما

السعودي فاضل بن سعيد يوجه العب «السماوي» (املركز اإلعالمي للساملية)

الدبوس: نثق في قدرة املهندي 
على قيادة آسيوي كرة الطاولة

أكــد رئيس االحتاد الكويتي لكرة الطاولة علي الدبوس 
ثقتــه الكبيرة في قدرة رئيس االحتادين القطري والعربي 
لكــرة الطاولة خليل املهندي على قيادة االحتاد اآلســيوي 
لكرة الطاولة. تصريح الدبوس جاء على هامش انتخابات 
اجلمعية العمومية لالحتاد اآلسيوي للعبة التي زكت القطري 
خليل املهندي رئيسا لالحتاد باإلضافة إلى تزكية الدبوس 
عضو في مجلس إدارة االحتاد اآلسيوي للعبة خالل الدورة 
االنتخابية من (٢٠٢١ - ٢٠٢٥)، كما أعرب الدبوس لـ «كونا» 
عن ثقته الكبيرة في قدرة املهندي على تقدمي إضافة جديدة 
لالحتاد اآلسيوي للعبة. وأصبح املهندي أول عربي يتولى 
رئاسة االحتاد اآلسيوي لكرة الطاولة منذ تأسيسه في العام 

علي الدبوس١٩٧٢ وسادس رئيس لالحتاد اآلسيوي على مر تاريخه.

خسارة ثقيلة لـ «أزرق الناشئني» من اإلمارات
مبارك اخلالدي

خسر منتخبنا الوطني للناشئني لكرة 
القدم ٠-٤ من نظيره اإلماراتي، وذلك في 
املبــاراة الودية التي جمعتهما عصر أمس 
على ملعب االحتاد اإلماراتي ضمن معسكره 
القصير املقام هناك حاليا. ولم يقدم «األزرق 
الصغير» ما يشفع له طوال شوطي املباراة 

التي سيطر عليها «األحمر» اإلماراتي الشقيق 
املتفوق بدنيــا وفنيا، والذي حظي بفترة 
إعداد مميزة. ومن املقرر أن يلتقي املنتخبان 
مجددا غدا في لقاء ودي ثان، حيث يستعد 
املنتخبان خلوض االســتحقاقات املقبلة، 
وفــي مقدمتها دورة غرب آســيا التي من 
املقرر إقامتها في مدينة جدة خالل الفترة 

من ١٤ حتى ٢٤ اجلاري.


