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رياضـةاخلميس ١٤ اكتوبر ٢٠٢١

«يد» الكويت تعتلي صدارة «املمتاز»

اليد في الدعية.
وفي مباراة أخرى، فاز الصليبخات على 
خيطــان بنتيجة ٣٥-٣١ ليقفــز إلى صدارة 
الترتيــب العام برصيــد ٦ نقاط، فيما يبقى 
اخلاســر على رصيده السابق ٤ نقاط وذلك 

في ختام منافسات اجلولة الثالثة.

يعقوب العوضي

تصدر الكويت الترتيب 
العام للدوري املمتاز لكرة 
اليد مؤقتا بعد فوزه على 
كاظمة بنتيجة ٣٤-٣٠ في 
املباراة التي دارت بينهما 
مســاء أول من امس على 
صالة مجمع الشيخ سعد 
العبداهللا في ضاحية صباح 
السالم ضمن إطار اجلولة 
الثالثة من البطولة، ليرفع 
حامل اللقب رصيده إلى ٦ 
نقاط فيما بقي كاظمة على 

رصيده السابق ٤ نقاط.
وفــي مبــاراة أخــرى، 
حصــد برقان أول نقطتني 
له بعــد فوزه املهــم على 
القادســية بنتيجــة ٢٤-

٢١ ليبقــى «األصفر» على 
رصيده السابق نقطتني.

وضمن منافسات دوري الدرجة األولي، ربح 
التضامن أول نقطتني له بعد فوزه على الساحل 
بنتيجة ٢٤-١٨ فيما بقى رصيد اخلاسر خالي 
الوفــاض، وذلك في املبــاراة التي جمعتهما 
على صالة الشــهيد فهــد األحمد مبقر احتاد 

الكويت في الصدارة بالفوز على كاظمة

«السلة اخلليجية» في البحرين 
آخر البطوالت املجمعة

هادي العنزي

رفض االحتاد اآلسيوي 
لكــرة الســلة احملاوالت 
اجلادة التي قام بها عدد 
من االحتادات اخلليجية 
إقامــة  علــى  لإلبقــاء 
البطوالت اخلليجية لكرة 
السلة بنظام التجمع في 
دولة واحدة، وأقر عوضا 
البطوالت  إقامــة  عنهــا 
بنظــام الذهاب واإلياب، 
وعليه ستكون البطولة 
اخلليجية لألندية املزمع 
إقامتها في البحرين مايو 
٢٠٢٢ آخر النســخ التي 
ســتقام بنظــام التجمع 
اذ  فــي دولــة واحــدة، 
أرجع «اآلسيوي» قراره 

إلى قرار من االحتاد الدولي لكرة الســلة 
(FIBA) بهذا الشأن.

وأشار االحتاد اآلســيوي لكرة السلة 
عقب اجتماعه في دبي أمس األول إلى أن 
البطولة اخلليجية املقبلة لن تبنى عليها 
نتائج آسيوية، مبينا أنها لن تكون مؤهلة 
إلى نهائيات كأس آسيا، على أن تكون الغاية 
من إقامتها أن البطل والوصيف سيكونان 
قادرين على اصطحاب الفريقني أصحاب 

املركــز الثاني فــي بلديهما إلــى البطولة 
اخلليجية املقبلة، والتي ســتكون مؤهلة 
إلى كأس آسيا، على أن تقام تلك البطولة 
نهاية ٢٠٢٢ بنظام الذهاب واإلياب وليس 
التجمع في دولة واحدة، وسيقوم االحتاد 
اآلســيوي باســتضافة الفرق املتنافسة، 
ويتكفل بأجور احلكام وجلنة اإلحصاء، 
علــى أن يتكلــف البلد املضيــف بتوفير 

املواصالت.

الكويت والنصر السعودي خالل بطولة السلة اخلليجية الـ ٤٠

القالف: محترفان أميركيان 
في الطريق إلى «سلة» اليرموك

على البطوالت احمللية املستحقة، وسوف 
نضع املنافســة علــى كأس االحتاد نصب 
أعيننا، ونأمل من إدارة النادي التعاقد مع 
محترفني أميركيني مت اختيارهما بعد بحث 
دقيق في أفضل اخليارات املتاحة، وذلك مبا 
يخدم مصلحة الفريق، ويحقق أهدافه»، الفتا 
إلى أنه كان يتمنى أن يقام الدوري املوسم 
احلالي بنظام الدمج نظرا لعودة مشاركة 

احملترف األجنبي بعد طول غياب.

هادي العنزي

أشــاد مدرب الفريق األول لكرة الســلة 
بنادي اليرموك خالد القالف بأداء فريقه في 
البطولة العربية الـ ٣٣ لألندية لكرة السلة 
التي اختتمت في اإلســكندرية ٩ اجلاري، 
والتــي متكــن خاللها «أبناء مشــرف» من 
تسجيل انتصارين على اليوناني السوداني، 
والشارقة اإلماراتي، ضمن املجموعة الثانية، 
فيما خســر من الزهراء التونســي (ثالث 

البطولة)، والوكرة القطري.
وقال القالف لـ «األنباء»: «حققنا نتائج 
مرضية فاجأت الكثيرين، سواء في الكويت 
أو في البطولة العربية، بعدما قدم الفريق أداء 
متكامال دفاعا وهجوما، ولو لم تكن مواجهة 
الوكرة القطري األولى لنا في البطولة لتمكنا 
من التأهل إلى الدور ربع النهائي، رغم أن 

البطولة تعد األولى للفريق».
وذكر أن اليرموك يضع التأهل إلى الدوري 
املمتاز هدفا رئيسيا له هذا املوسم، مضيفا: 
«بعد األداء املشــرف في البطولة العربية، 
علينا مواصلة التألق والتقدم للمنافســة 

أشاد بتألق الالعبني في البطولة العربية باإلسكندرية

خالد القالف

مدرب إندونيسي ملنتخب الريشة

مــع النادي. وكان في اســتقبال املدرب أمني 
السر العام للنادي محمد عبدالهادي وإداري 

الفريق سيد حمزة املزيدي.

أمــس مــدرب  وصــل 
املنتخب الكويتي للريشة 
الطائـــــرة اإلندونيســي 
برباويزا، متهيدا لتســلم 
قيــادة املنتخــب واإلعداد 
لبرنامــــج املشاركـــــات 
الدوليــة  البطــوالت  فــي 
واخلليجية واآلسيوية، اذ 
جاء دخول برباويزا ضمن 
املدربــني األجانب  قائمــة 
الذين حصلت الهيئة العامة 
للرياضة على استثناء من 
الوزراء بدخولهم  مجلس 

البالد. 
وفي هذا الصدد، أكد أمني 

السر العام للنادي الكويتي للريشة الطائرة 
محمد عبدالهادي أن املدرب سيخضع للحجر 
املؤسسي مدة ١٤ يوما، ثم يدخل التدريبات 

محمد عبدالهادي وسيد حمزة املزيدي خالل استقبال برباويزا

«نسائية الطائرة» تستعد الستكمال املوسم
اللجنة د.استقالل الرقم، عن استكمال 
مسابقات املوسم املاضي بإقامة بطولة 
كأس االحتاد للفتيات، وبعدها ستقام 
بطولة السوبر للموسم اجلديد ٢٠٢١-

٢٠٢٢، مشيرة إلى أن اللجنة تطمح إلى 
حتقيق إجنارات كبيرة على صعيد 
اللعبة سوء على مستوى للمنتخبات 

الوطنية أو األندية.
وقالت الرقم إن اللجنة ســتقوم 
هذا املوســم بتنظيم عدة مسابقات 
على مســتوى النشاط احمللي الذي 
يشارك فيه ٤ أندية هي نادي سلوى 
الصباح والفتــاة والعيون والنادي 
العربي، وذلك بالنسبة لفئة الدرجة 
األولى والناشئات حتت ١٧ سنة وهي 

«الدوري وكاس االحتاد».

اجتمعت اللجنة النسائية للكرة 
الطائرة مســاء امــس األول في مقر 
االحتاد ملناقشــة خطة عمل اللجنة 
فــي املرحلة املقبلــة ووضع تصور 
لشــكل ومواعيد مســابقات املوسم 
اجلديــد، وكذلك اســتكمال ما تبقى 
من بطوالت املوسم املاضي الذي تعذر 
اقامته بسبب تداعيات انتشار ڤيروس 
كورونا. وحضر االجتماع عضوات 
اللجنــة النســائية للكــرة الطائرة 
املشــكلة حديثا برئاسة د.استقالل 
الرقم ونائبة رئيسة اللجنة حميدة 
اليوســفي والشــيخة لولوة ســالم 
الصبــاح ورمي الزعابي وســكرتير 

اللجنة علي الشرقاوي.
جانب من اجتماع اللجنة النسائية للكرة الطائرةوعقب االجتماع، كشفت رئيسة 

فوز الساملية وخيطان في كأس االحتاد
يحيى حميدان - هادي العنزي

واصل الســاملية نتائجــه اجليدة في 
بطولة كأس االحتاد وذلك بعد الفوز على 
اجلهراء ٢-١ في املبــاراة التي جمعتهما 
مســاء أول مــن امس علــى ملعب ناصر 
العصيمــي ضمــن اجلولــة الثالثــة من 
منافسات املجموعة الثانية من املسابقة، 
حيث سجل هدفي «السماوي» نايف زويد 
واليكس ليما وللجهراء يوسف الرشيدي، 
وبهذا الفوز رفع «السماوي» رصيده إلى 
٦ نقاط وبقي رصيــد اجلهراء خاليا من 

النقاط.
وحلساب املجموعة الثالثة حقق خيطان 
فوزا مستحقا على اليرموك ٣-٢، اذ سجل 
أهداف خيطان ويلبر واحمد عادل ومحمد 
عبيد فيما سجل لليرموك مكان وكارلوس، 
وبهذا الفوز اصبح رصيد خيطان ٣ نقاط 

وبقي رصيد اخلاسر خاليا من النقاط.
تعادل مخيب

وعلى ستاد نادي الشباب انتهى اللقاء 
الذي جمع فريقــا التضامن والفحيحيل 
بالتعادل السلبي ليصبح رصيد التضامن 

٤ نقاط فيما وضع الفحيحيل نقطته األولى 
في رصيده، الذي بسط سيطرته على مدار 
شــوطي املبــاراة، اذ كان مبقدور املهاجم 
االيڤواري سيدريك هنري افتتاح النتيجة 
بالشــوط االول ملصلحة الفحيحيل لكنه 
فقد توازنه لتضيع فرصة ذهبية، ثم عاد 
بعدهــا البرازيلي لويــز فرنانديز مكررا 
احملاولة، لكن العارضة وقفت أمامه حائال 
دون افتتاح النتيجة، وفي الشوط الثاني 
واصل «االشــاوش» أفضليته لكن غابت 
الفاعلية الهجومية، باإلضافة الى إجادة 
حارس اليرموك سعود اجلناعي، وسوء 
احلظ الذي الزم سيدريك هنري وزمالءه 

في املقدمة.
إلــى ذلك، أكد مدافع منتخب ســورية 
والفحيحيل عبداهللا الشامي أن فريقه كان 
يطمح للفــوز ونقاط املباراة كاملة، لكن 
ظروف الفريق حالت دون اخلروج فائزين، 
مضيفا: «عانينا من ظروف صعبة، حيث 
وصلنا متأخرين من تركيا، ولم نحصل 
على الراحة الكافية»، مشيدا بفكرة إقامة 
بطولة كأس االحتاد لكونها تسهم في رفع 
جاهزية جميع األندية قبل انطالق بطولة 

الدوري بوقت كاف.

اليكس ليما سجل هدفًا 
في فوز الساملية 

على اجلهراء

رسميًا.. احلشان «عرباوي»
مبارك اخلالدي

جنح اجلهاز اإلداري في الفريق 
األول بالنــادي العربــي فــي قيــد 
وتســجيل الالعب سيف احلشان 
وذلــك قبــل يــوم من إغــالق باب 

االنتقاالت لالعبني احملليني.
وكانت جلنــة أوضاع الالعبني 
باحتاد الكرة برئاسة نائب رئيس 
االحتاد وعضوية د.أحمد املطيري 
ود.ناصر الرشيدي وباسل الشمري 
قد شطبت الالعب من سجالت نادي 
القادسية بعد االستئناس بالرأي 
القانوني من جلنة أوضاع الالعبني 
لدى «فيفا»، وبذلك أصبح احلشان 
العبا في صفوف «األخضر» بشكل 
رســمي منهيًا بذلك جدال اســتمر 

ألسابيع حول بطاقة الالعب الدولية.
وفــي شــأن متصل، يســتأنف 
«األخضــر» تدريباتــه املعتــادة 
اليوم على ســتاد نادي الشــباب 
بعد انتهاء الراحة اإلجبارية التي 
منحها اجلهاز الفني للفرق بقيادة 
الكرواتــي انتي ميشــا، حيث من 
املتوقــع أن ينضم إلــى تدريبات 
الفريق احملترفان الســوري عالء 
الدالي والليبي السنوســي  الدين 
الهادي بعد انتهاء مشاركتهما مع 
منتخبي بالدهما ضمن التصفيات 

املؤهلة إلى كأس العالم.
جديــر بالذكــر أن «األخضــر» 
الســاحل االثنني  يستعد ملواجهة 
املقبــل ضمن اجلولــة الثالثة من 

بطولة كأس االحتاد التنشيطية.

العدواني: احلظ عاند الفحيحيل 
أمام التضامن وكنا األقرب إلى الفوز

هادي العنزي

الفحيحيل  أكد مدرب 
ظاهر العدوني لـ «األنباء» 
أن املعسكر التركي الذي 
أقامة الفريــق في مدينة 
اسطنبول التركية، حقق 
كافة األهداف املرصودة من 
قبل اجلهاز الفني، خاصة 
أن الفريق لعب ٣ مباريات 
ودية، شارك فيها جميع 

الالعبني املختارين.
وذكر أن بطولة كأس 
االحتاد ســتكون فرصة 
إلــى  مثاليــة للوصــول 
افضــل جاهزيــة ممكنة 
قبــل انطالق منافســات 
دوري الدرجــة املمتــازة 
نوفمبر املقبــل، مضيفا: 
«وصلــت احلالة البدنية 
واالنســجام  لالعبــني، 
فيمــا بينهم إلــى مرحلة 
متقدمــة، ونأمــل خــالل 
مباريات (التنشــيطية) 
حتقيــق نتائــج جيــدة، 

تعكــس التطور الذي شــهده الفريق على 
املســتويني الفني والبدنــي»، الفتا إلى أن 
الفحيحيل سيظهر بشكل مغاير في بطوالت 

املوسم احلالي.
وفيمــا يتعلق مببــاراة التضامن التي 
خاضها الفريق بعد يوم واحد من وصوله 
من تركيا، أشار العدواني إلى أن الفحيحيل 
كان األحق باخلروج بنقاط املباراة كاملة، 
بعدما تســيد مجريات املبــاراة على مدار 
شــوطي اللقاء، موضحا: «لــم نتمكن من 

تســجيل هدف أو أكثر يؤكــد أحقيتنا في 
اخلــروج فائزين، حيث كنــا األكثر خلقا 
للفرص، ووصوال الى مرمى اخلصم، ولكن 
هذا لعله يرجع إلى اإلجهاد الذي رمبا طال 
عــددا من الالعبني، خاصة ان الفريق لعب 
مبــاراة ودية قبل مغــادرة تركيا، ورحلة 
عودة كانت طويلة نسبيا، ونأمل حتقيق 
نتائج إيجابية في املباريات املقبلة»، مشيدا 
فــي الوقت ذاته باجلــودة التي يتمتع بها 

فريق التضامن.

معسكر تركيا حقق املطلوب

ظاهر العدواني

املال: املبيلش خارج 
حسابات خيطان

يحيى حميدان

أشاد رئيس جهاز الكرة بنادي خيطان محمد املال بفوز 
فريقه على اليرموك ٣-٢ في «التنشــيطية»، مشيرا إلى 
أن ما قدمه الالعبون يســتحق الشكر واإلشادة، خاصة 
في ظل ابتعادهم عن املباريات منذ ما يقارب الشهر بعد 
اخلروج من كأس سمو األمير املرحل من املوسم املاضي.

وأضاف املال لـ «األنباء» أن املدرب هاني الصقر بدأ 
في االعتماد على جميع العناصر املتاحة باستثناء غياب 

املدافع الفرنسي إسحاق كونيه لإلصابة.
وحول ما يتردد عن انتقال مهاجم «األحمر واألسود» 
فواز املبيلش إلى القادسية، أكد املال أن غياب الالعب بات 
مؤكدا عن الفريق باملوســم اجلديد لورود معلومات عن 

توقيعه مع «األصفر» ومتثيله ابتداء من يناير املقبل.
وبني املال أن املبيلش من الالعبني املميزين واملهمني في 
خيطان، حيث كنا نرغب في اجللوس معه لتقدمي العرض 
املناسب له، إال أنه كان يؤجل هذا األمر لرغبته في التركيز 
مع املنتخبني األوملبي واألول، وبعد ذلك فوجئنا بتوقيعه 

مع «األصفر» حسبما يتردد حاليا.

فواز املبيلش مشاركا مع «األوملبي» ضد فلسطني    (محمد هاشم)


