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«الطائرة» يبحث 
عن مدرب جديد للمنتخب

يعقوب العوضي

عقدت جلنة التدريــب واملنتخبات الوطنية في احتاد الكرة 
الطائرة اجتماعا عاديا مساء امس برئاسة عضو مجلس اإلدارة 
عبدالرحمن السهو، وبحضور كل من نائبه خالد الدويسان ومقرر 
اللجنــة مالك العنزي والعضوين محمد القطان وعادل املزيعل.  
وفي هذا اإلطار، قال السهو: «متت مناقشة دعوة االحتاد العربي 
للكرة الطائرة للمشاركة في البطولة العربية للرجال املقررة في 
اربيل العراقية من ٧ حتى ١٧ نوفمبر املقبل، حيث ستعرض على 

مجلس اإلدارة التخاذ القرار املناسب».
وأضاف: «استعراضنا وناقشنا نتائج جميع املنتخبات 
الرجال والشباب والناشئني في البطوالت اخلارجية خالل 
الفترة املاضية، حيث مت وضع تصور خلطة متكاملة لنهوض 
وتطوير منظومة العمل داخل قطاع املنتخبات الوطنية باالحتاد 
على املديني القصير والطويل، وكذلك مت وضع تصور للهيكل 

التنظيمي «اإلداري - والفني» للمنتخبات الوطنية.
وأوضح السهو أن جلنة التدريب ناقشت اختيار املدرب 
اجلديد للمنتخــب الوطني األول عقــب إنهاء عقد مدرب 
املنتخب السابق الصربي ألكسندر، مبينا أن اللجنة تدرس 
حاليا عددا من السير الذاتية للتعاقد مع األفضل منها لقيادة 
«األزرق» في املرحلة املقبلة، مشــيرا إلى انه سيتم عرض 
محضر اجتماع اللجنة على مجلس إدارة االحتاد العتماده 

في اقرب وقت.

جانب من جلنة التدريب واملنتخبات في احتاد الطائرة

الكويت والبحرين.. صراع خاص 
على تذكرة مونديال ناشئي «اليد»

يعقوب العوضي

سيكون منتخبنا الوطني 
لكــرة اليــد للناشــئني علــى 
موعــد نــاري اليــوم ملقابلة 
نظيره البحريني في الـ ٦٫٠٠

اليوم علــى صالة أم احلصم 
في البحرين حلســم البطاقة 
اخلامسة واألخيرة املؤهلة إلى 
نهائيات كأس العالم للناشئني 
لكــرة اليد في كرواتيا ٢٠٢٣. 
وكان «األزرق» قد حتصل على 
املركــز الثالث فــي املجموعة 
الثانيــة وواجــه املنتخــب 
االوزبكســتاني فــي مبــاراة 
امللحــق أمــس األول وتغلب 

عليه بنتيجة ٢٢-٢٠.
وفنيا، ال شــك أن اجلهاز 
الفني بقيادة املدرب اإلسباني 
ديغو غونزاليس ومســاعده 

اإلشارة إلى ضرورة احلضور 
الذهنــي وعــدم االندفــاع في 
الهجــوم والتريث فــي إنهاء 
الهجمات. إلــى ذلك، تعاقدت 
إدارة نادي خيطان مع مدرب 
حراس املرمى التونسي قيس 

بن عمر رسميا.

املدرب الوطني حسني حبيب 
قــد أعــدوا العــدة للمواجهة 
املنتظــرة والتي متثل طموح 
الفريق عامة، إذ وضع املدربان 
النقاط علــى احلروف لعالج 
مواطن الضعف الفنية وتعزيز 
مكامــن القوة، ولكن ال بد من 

آمال كبيرة على الهجوم اليوم حلسم تذكرة مونديال ناشئي اليد

الساملية والعربي
صراع «قمة» اجلولة

ناصر العنزي

تنطلق مساء اليوم منافسات اجلولة الثانية من دوري 
«زين» املمتاز بإقامة مباراة واحدة جتمع الســاملية صاحب 
الـ ٣ نقاط مع العربي برصيد نقطة واحدة، وذلك على ستاد 

صباح السالم.
وكان «السماوي» قد فاز على التضامن بهدف نظيف في 
اجلولة املاضية فيما تعادل «األخضر» مع النصر بهدف لكل 
منهما، وبالتالي فإن فوز أحدهما اليوم سيقفز به إلى الصدارة 

مؤقتا قبل استئناف باقي املباريات اخلميس واجلمعة.
وبالطبــع، ال ميكــن احلكــم على مســتوى الفريقني من 
مبــاراة واحدة في انطالقة الدوري، لذلك يســعى كل فريق 
إلى إثبات أحقية املنافســة على الصدارة في مباراة اليوم، 
فالســاملية بقيادة مدربه محمــد إبراهيم حقق فوزا مطلوبا 
على التضامن بهدف نظيف لكن عليه معاجلة إهدار الفرص 
مــن مهاجميه بعدما ضاعت منه عــدة فرص لتعزيز هدفه 
والتي تصدى لبعضها حارس التضامن ســعود اجلناعي، 

فيما تسرع العبو «السماوي» في التعامل مع فرصهم لذلك 
من املتوقع أن يجري املدرب إبراهيم تعديالت على تشكيلته 
اليــوم خصوصا فــي اجلانب الهجومي كما أنه ســيحتاط 
كثيــرا ملنع العبي «األخضر» من التغلغل إلى منطقة جزاء 
فريقه ويأتي ذلك بإغالق املنافذ املؤدية إلى مرمى حارســه 
عبدالرحمن الفضلي، كما ســيعتمد على عناصر ذات خبرة 

في تنفيذ مهامه ودعم هجومه بالعراقي أسو رستم.
أما «األخضر» فقد تعثر في افتتاح الدوري بالتعادل مع 
النصر وأنقذه احلارس ســليمان عبدالغفور من اخلســارة 
بتصديــه لركلــة جزاء فــي الدقيقــة األخيرة مــن املباراة، 
ويتحمل العبوه فقدان نقطتني بســبب إضاعتهم ملجموعة 
من الفرص الســهلة بســبب عدم تركيز العبيه بعدما دفع 
املدرب ترينشوفسكي بالثالثي الهجومي احملترف السنوسي 
الهادي وإيدو ودياكيتي منذ البداية ووصل «األخضر» أكثر 
من مرة ملناطق اخلطورة لكنه لم يسجل سوى هدف واحد، 
كذلــك يحب علــى املدرب معاجلة القصور فــي خط الدفاع 
بعدما كثرت به الثغرات وهددت مرمى حارسه عبدالغفور.

صراع على الكرة بني محمد الصولة وفواز 
عايض في لقاء املوسم املاضي 

(األزرق.كوم)

املزيدي: «األخضر» سّلم قائمته اآلسيوية
مبارك اخلالدي

قال أمني الســر العام الناطق الرســمي 
بالنــادي العربي فؤاد املزيدي لـ «األنباء» 
إن إدارة «األخضــر» وبالتعاون مع احتاد 
كرة القدم اســتكملت الكثير من اخلطوات 
الالزمة الســتضافة فريق السيب العماني 
املقرر وصولــه إلى البالد الســبت املقبل 
ملواجهة الفريق في ربع نهائي بطولة االحتاد 

اآلسيوي.
وبني أن احتاد الكرة أنهى وبالتعاون مع 
اجلهات الرسمية كافة التأشيرات اخلاصة 
ببعثة الفريق العماني من األجهزة الفنية 

والطبية والعبيــه احملترفني وكذلك طاقم 
التحكيم بالكامــل، كما قامت إدارة النادي 
بحجز مقر اإلقامة في أحد الفنادق التي مت 
اختيارها من إدارة السيب، مضيفا أن إدارة 
النادي ســلمت قائمــة الفريق بالكامل مبا 
فيها احملترفون على ان يتم اختيار الالعبني 
املشاركني في املباراة من قبل اجلهاز الفني.

وأعــرب املزيــدي عــن ثقتــه بالعبــي 
«األخضر» واجلهاز الفني بتجاوز ضغط 
املباريات املتواصل، الفتا إلى أنها محطات 
مهمة في مســيرة الفريق للمنافســة وفي 
مقدمتها مواجهة فريق الساملية اليوم ضمن 

اجلولة الثانية لدوري «زين» املمتاز.

إعارة شريدة الشريدة إلى كاظمة         (املركز اإلعالمي للكويت)

«األبيض» لضم عادي«األبيض» لضم عادي
ويستأنف عقوبات «اآلسيوي»ويستأنف عقوبات «اآلسيوي»

يحيى حميدان

تقدمت إدارة نادي الكويت باستئناف على عقوبات 
االحتاد اآلسيوي لكرة القدم لالعبيه عقب األحداث التي 
صاحبت نهاية مباراة الفريق أمام جبلة السوري في 

ختام دور املجموعات خالل مايو املاضي.
وقرر االحتاد القاري في اجتماعه أمس إيقاف إبراهيم 
كميل ٨ مباريات، واحلارس ضاري العتيبي ويوسف 
ناصــر ٦ مباريات، واحلــارس عبدالرحمــن كميل ٤

مباريــات، واالكتفاء بقرار البطاقة احلمراء ملشــاري 
غنام، مع حتذير كل من شريدة الشريدة، فواز الفضلي، 
شاهني اخلميس وسلطان الفرج، مع إقرار عقوبة مالية 

تصل إلى ١٠ آالف دوالر على إدارة النادي.

إلــى ذلك تضــع إدارة فريق الكــرة بنادي الكويت 
اللمســات األخيرة لصفقة ضــم احلارس أحمد عادي 
لصفــوف الفريق قبل إغالق باب االنتقاالت الصيفية 

غدا األربعاء.
وتســعى اإلدارة الكويتاوية لتعزيز مركز حراسة 
املرمى بعنصر ذي خبرة نظرا لصغر ســن احلارس 

احلالي ضاري العتيبي وقلة خبرته.
إلى ذلك، ووافقــت إدارة الكويت على إعارة العب 
الوسط شريدة الشريدة إلى كاظمة ملدة موسم واحد، 
على أن يعود لصفوف «األبيض» عقب انتهاء املوسم 
احلالي. ويريد الشريدة احلصول على فرصة للعب مع 
«البرتقالي» بسبب «زحمة الالعبني» في مركزه بنادي 
الكويت وهو ما يقلل من فرص مشاركته حتى كبديل.

بالفوز على الصليبخات.. وتعادل سلبي بني برقان والشباب

اليرموك في صدارة «األولى»
عبدالعزيز جاسم

متكن اليرموك من الظفــر بصدارة دوري 
«زين» للدرجة األولى بعد متكنه من الفوز على 
الصليبخات ٢-١، وتعادل الشباب مع برقان ٠-٠

مع انطالق مباريات اجلولة األولى.
وجاءت فوز «أبناء مشرف» بعد أن متكن من 
التقدم في النتيجة بهدفني عن طريق محترفيه 
اإلكوادوري جيري جبريل والنيجيري براون إيدي 
الذي تعرض للطرد مع نهاية الشوط األول، فيما 
سجل للصليبخات محترفه النيجيري شيبويزي 
أوبي. من جهته، قال إداري الفريق األول لكرة 
القدم في اليرموك يوســف العنزي إن الالعبني 

قدموا مباراة كبيرة في أول ظهور لهم ومتكنوا 
من حتقيق الفوز رغم النقص العددي مع نهاية 
الشوط األول بعد طرد احملترف براون، مشيرا 
إلى أن الفريق ظهر بشــكل جيد في أول ظهور 
رسمي مع املدرب اجلديد البرتغالي جورجي بيشاو.
الالعبــني بخطة املدرب  التزام  وأضاف أن 
وتعليماته ساهمت كثيرا في حتقيق الفوز، الفتا 
إلى أن مستوى اليرموك ســيرتفع من مباراة 
ألخرى ألن لدينا ثقة كبيرة مبستوى الالعبني 

وإمكاناتهم.
إلى ذلك، ســيطر التعادل السلبي على لقاء 
الشباب وبرقان حيث حتلى اللقاء بتحفظ كبير 
(زين عالم)من الفريقني وسط ندرة الفرص التي سنحت لهما. جيري وفرحة الهدف األول في الصليبخات  

خسارة ثانية لـ «الصاالت» من املجر
يحيى حميدان

خسر منتخبنا الوطني لكرة 
الصــاالت مباراته التجريبية 
الثانيــة أمام املجــر ٣-٤ في 
(بودابســـــت)  العاصمــة 
استعـــــــدادات  ضمــــــن 
«األزرق» لنهائيات كأس آسيا 
التي ستقام في الكويت بداية 
من ٢٧ الشــهر املقبل حتى ٨

أكتوبر. ولم يشارك في املباراة 
التجريبية الثانية أمام املجر 
كل من حمد العوضي وسلطان 
املاجــد ويوســف اخلليفــة 
لإلصابــة. وكان «األزرق» قد 
خســر املباراة األولــى أيضا 
بنتيجــة ١-٢. ومن املقرر أن 
يغــادر منتخبنــا العاصمــة 
املجرية إلى إسبانيا للدخول 
في معسكر تدريبي آخر هناك، 
يتخلله خوض بعض املباريات 

التجريبية.
إدارة  إلــى ذلــك، قــررت 
النادي العربي جتديد التعاقد 

واللياقة البدنية.
وجنحـت إدارة «األخضر» 
فــي جتديــد عقــد احملتــرف 
الصربــي ماركو بيرســيتش 
بعد ظهوره مبســتوى مميز 

في املوسم املاضي.

مع املدرب اإلسباني فيليكس 
فرناندو، ليســتمر على رأس 
اإلدارة الفنيــة لـــ «األخضر» 
ملوسم آخر، كما وقعت اإلدارة 
العرباوية مع البرتغالي لويس 
كاساكا ليكون مدربا للحراس 

جانب من مواجهة منتخبنا مع نظيره املجري

دوري دمج لـ «السلة» مبشاركة ١١ فريقًا
هادي العنزي

أعلن احتاد كرة السلة عن شكل الدوري 
العام ملختلف املراحل السنية، مبينا أن دوري 
الدرجة األولى سيكون بنظام الدمج من دور 
واحد مبشاركة ١١ فريقا، على أن تتأهل األندية 
صاحبة املراكز الـ ٦ األولى إلى الدوري املمتاز، 
بحيث يلعبون دوري من ٣ مراحل مختلفة، 
فيما يلتقى أصحاب املراكز من الـ ٧ حتى الـ ١١

للعب دوري الدرجة األولى الذي سيكون من 
٣ أقســام. وأشار احتاد السلة إلى أن األدوار 
النهائية للدوري بقسميه «املمتاز» و«األولى» 
سيقام بطريقة «البالي اوف»، بحيث تلعب 
الفرق أصحاب املراكز األربعة األولى في الدوري 

املمتاز فيما بينها بنظام «املقص» إذ سيلعب 
األول مع الرابع، والثاني مع الثالث بأفضلية 
الفائز في ٣ مباريــات من إجمالي ٥ متاحة، 
فيما يقام الدور قبل النهائي للدرجة األولى 
بأفضليــة الفائز فــي مباراتني من ٣ متاحة، 
والفائز فــي املباراة النهائية لدوري الدرجة 
األولى يتأهل تلقائيا إلى الدوري املمتاز املوسم 
املقبــل، فيما يقابل اخلاســر الفريق صاحب 
املركز اخلامس فــي «املمتاز» لتحديد هوية 
سادس الفرق الـ ٦ في املوسم ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

ويتوقع أن تنطلق منافسات دوري الدمج 
للموســم احلالي بعد انتهــاء بطولة األندية 
العربية الـ ٣٤ للرجال التي يستضيفها نادي 
الكويت خالل الفترة من ٥ إلى ١٥ أكتوبر املقبل.

اخلالد لـ «األنباء»: موسم «٩٦٥ للمحركات» 
حافل بالفعاليات الرياضية

أسامة املنصور

أكد رئيس نــادي ٩٦٥
الشــيخ محمد  للمحركات 
اخلالد الصباح في تصريح 
لـ «األنباء» أن موسم نادي 
٩٦٥ للمحركات ســينطلق 
خــالل األســابيع القليلــة 
املقبلة، مؤكدا أنه سيكون 
حافال بالعديد من الفعاليات 
الرياضية املعنية برياضة 
احملركات، مشــيرا إلى أن 
تنوع الفعاليات سيســهم 

في تطوير الرياضــة والرياضيني، معربا 
عــن أن اآلمال معقودة في بناء جيل جديد 
يحمل الهوية الكويتية التي دائما ما تتميز 

باإلجنازات في احملافل العاملية.
وأضــاف أن مجلــس إدارة نــادي ٩٦٥
للمحــركات في اجتماعه األخير اتفق على 
البدء في تنفيذ استراتيجية توازي الطموح، 

والتي تأتي من منطلق دعم 
رياضة احملركات الكويتية 
بشــتى صورها، الفتا إلى 
أن إدارة النادي تسعى إلى 
تنظيم بطوالت محلية ذات 
صبغة دولية ســواء على 
مستوى رياضة السيارات 
أو رياضة الدراجات النارية 
وصــوال إلــى الرياضــات 
البحرية امليكانيكية، مؤكدا 
أن أبواب النادي ســتكون 

دائما مفتوحة للجميع.
وأفــاد اخلالد بأن هناك 
تعاونا مثمرا وإيجابيا قد تلمســته إدارة 
النادي مع الهيئة العامة للرياضة لتفعيل 
الرياضة امليكانيكية واستقطاب العدد األكبر 
من الشباب الكويتي، مشيرا في الوقت ذاته 
إلــى أن إدارة النادي ســوف تســتعني في 
تنظيم البطوالت التي سيقيمها باخلبرات 

الكويتية إداريا وفنيا وإعالميا.

الشيخ محمد اخلالد الصباح

الهدبة: الهيئة لن تتأخر في دعم املواهب
أكد نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة 
لقطــاع الرياضة للجميع د.مشــعل الهدبة أن 
الهيئة لن تتأخر في دعم كل املواهب من خالل 
تســخير اإلمكانيات املادية والفنية واإلدارية 
إلجناح خطة االحتاد الكويتي الرياضي املدرسي 
والتعليــم العالي خالل الفترة املقبل من خالل 
توجيهات وزير اإلعالم والثقافة وزير الدولة 
لشؤون الشــباب عبدالرحمن املطيري ومدير 

عام الهيئة حمود فليطح.
وقال الهدبة خالل زيارة أكادميية املوهوبني 
لكرة القدم العشبية التي تأتي ضمن خطة االحتاد 

املدرسي «صيفنا في مدارسنا»: نتطلع ألن تكون 
تلــك املواهب التي جنحت فــي الوصول لهذه 
املرحلة من التفوق الرياضي نواة للمنتخبات 
الوطنية املختلفة وتنجح في حتقيق اإلجنازات 
للرياضــة الكويتية بصفة عامــة وكرة القدم 
بصفة خاصة من خالل املشاركات اخلارجية.

٣٢ بلقب بطولة  B إلــى ذلك، تــوج فريــق
كرة القدم الشاطئية للرجال التي نظمها قطاع 
الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة ضمن 
فعاليات «صيفكم بارد» بينما جاء فريق سبورتي 

في املركز الثاني وفريق A٣٢ ثالثا.

مباراتا اليوم
القناةالتوقيتامللعبالفريقان
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