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الثالثاء ١١ اكتوبر ٢٠٢٢ رياضـة

املال: خيطان مير بظروف صعبة
يحيى حميدان

أبدى رئيــس جهاز الكرة بنادي خيطان 
محمد املال ثقته الكبيرة باملدرب هاني الصقر 
والالعبني لتجاوز ظروف املرحلة احلالية.

وأضاف املال لـ «األنباء»، أن الصقر وجهازه 
الفني والالعبني يقومون بجهود كبيرة في 
التدريبات واملباريات رغم الغيابات الكبيرة.
وأردف ان «األحمر واألسود» يعاني من 
غياب املدافع الفرنسي اسحاق كونيه وعلي 
باش وســعد املطيري وعثمــان الفيلكاوي 
لالصابــة، وكذلك األمر مع احلــارس أحمد 
الدوسري الذي دخل في برنامج جتهيز خاص 
منذ أيام. وأشــار املال إلى أن إسحاق انتهى 
موسمه بشكل مؤكد بعد اصابته في الرباط 

الصليبي، وعليه سنقوم بالبحث عن مدافع 
أجنبــي بديل في فترة االنتقاالت الشــتوية 

املقررة يناير املقبل.
وأوضــح أن خيطان تأثر كذلك مبغادرة 
مجموعــة من العبيه األساســيني إلى أندية 
أخــرى، وجميــع هذه الظــروف تؤثر حتى 

على أكبر الفرق.
وبني املال أن «األحمر واألسود» سيستعيد 
جهود اجلناح محمد عبيد في لقاء الغد امام 
الشــباب ضمن اجلولة اخلامسة من دوري 
«زين» للدرجة األولى بعد غيابه عن الفريق في 
الفترة املاضية لإلصابة، ووصوله للجاهزية 
املطلوبــة حاليا، الفتا الــى ان مواجهة الغد 
لن تكون سهلة امام فريق مكتمل الصفوف 

وميتلك خبرة في الدوري املمتاز.

«طائرة» العربي تضم بلغاريًا وبيالروسيًا
يعقوب العوضي

ضم الفريق األول للكر الطائرة بالنادي 
العربــي احملترف البيالروســي ســالفا 
للموسم احلالي، كما  شرابوفيتش رسميا 
تعاقد مع احملترف البلغاري فينلني كاينكوف.
بالعديد من  ويزخر ســجل احملترفني 
اإلجنازات حيث حقق البيالروســي سالفا 

برونزية بطولــة كأس التحدي في ٢٠٠٩
مع منتخب بــالده وفضية بطولة الدوري 
األوروبــي، كما انه مثل العديد من األندية، 
منها أورال الروسي، زالدو الروماني وغوميل 
البلغاري  البيالروسي، فيما لعب احملترف 
فينلني لـ«األخضر» قبل موسمني ومثل عدة 
أندية منها سايبا كهران اإليراني، بونتاس 

التركي والغرافة القطري.

احتاد الكرة بحث مع نظيره البحريني تعزيز التعاون 
املنامة - ناصر محمد

قام رئيس مجلس إدارة احتاد كرة 
القدم عبداهللا الشاهني بزيارة رئيس 
االحتاد اآلسيوي لكرة القدم الشيخ 
ســلمان بن إبراهيم آل خليفة أمس 
في البحرين، بحضور نائب رئيس 
مجلس إدارة االحتاد للشؤون املالية 
واإلدارية أحمد عقلة العنزي وعضو 
مجلس اإلدارة عبدالعزيز السمحان 
واألمني العام لالحتاد صالح القناعي.
وهنأ الشاهني الشيخ سلمان بن 
إبراهيم بعد اقتراب اإلعالن عن تزكيته 
بشكل رسمي لوالية ثالثة في رئاسة 
االحتاد اآلسيوي وذلك لعدم ترشح 
منافس آخر على رئاسة االحتاد وهو 
أمر يدل على جناح الشيخ سلمان بن 
إبراهيم في تطوير كرة القدم اآلسيوية 
طوال الســنوات املاضية. كما التقى 

واألمني العام لالحتاد صالح القناعي 
وعدد من أعضاء مجلس إدارة االحتاد 

البحريني.
وأشاد الشــاهني بالدور الكبير 
الذي يقوم به الشيخ علي بن خليفة 
من أجل تطوير كرة القدم البحرينية.

وتطرق معه إلى العديد من األمور 
التي تساهم في زيادة التعاون بني 
االحتادين الشقيقني في مجال تبادل 

اخلبرات واملباريات الودية.
من جانبه، أشاد الشيخ علي بن 
خليفة باجلهود التي بذلها الشاهني 
في تطوير مسيرة الكرة الكويتية، 
معربــا عــن تقديره لــدور االحتاد 
الكويتي البارز في دعم اللعبة سواء 
محليا أو خليجيا أو دوليا، باعتبار 
الكرة الكويتية أحد أركان منظومة 
الكرة، والتي يشــهد لهــا تاريخها 
باإلجنــازات احلافلة واملكتســبات 
املتعــددة، والتــي تعكــس التطور 
الهائل لدى األشــقاء على مستوى 
اللعبة الشعبية األولى في العالم، 
ومتمنيا كل التوفيق ملجلس إدارة 
االحتاد الكويتي لكرة القدم برئاسة 

عبد اهللا أحمد الشاهني.

الشاهني يلتقي سلمان بن إبراهيم في املنامة

عبداهللا الشاهني وأحمد عقلة وعبدالعزيز السمحان وصالح القناعي في لقطة جماعية مع رئيس وأعضاء االحتاد البحريني

الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة مستقبال عبداهللا الشاهني

الشــاهني برئيس االحتاد البحريني 
لكرة القدم الشــيخ علــي بن خليفة 
اول مــن أمس بحضور نائب رئيس 
مجلس إدارة االحتاد للشؤون املالية 
واإلدارية أحمد عقلة العنزي وعضو 
مجلس اإلدارة عبدالعزيز السمحان 

تصفيات «آسيوية الشباب» إلى نادي النصر
مبارك اخلالدي

قــرر احتــاد كــرة القــدم 
باالتفاق مع االحتاد اآلسيوي 
للعبة نقل منافسات املجموعة 
التصفيــات  مــن  الثامنــة 
اآلسيوية حتت ٢٠ سنة املؤهلة 
الى نهائيات كأس آسيا ٢٠٢٣، 
والتي يشــارك فيها منتخبنا 
الوطني الى جوار اســتراليا 
والعــراق والهنــد، واملقــرر 
انطالقهــا اجلمعــة املقبل من 
ستاد جابر الدولي الى ستاد 
الســالم بنادي  علي صبــاح 
النصر.  وجاء التعديل لدواع 
تنظيمية، حيث قام احتاد الكرة 
باتخاذ كل اإلجراءات الالزمة 
إلقامــة املباريات على ســتاد 

نادي النصر.
وكان األزرق قــد اســتعد 
التصفيــات بخطة  خلــوض 
إعداد طويلة انطلقت الصيف 
احلالــي مبعســكر أقيــم في 
صربيا تخللته مباريات ودية، 

كما انخرط في معســكر آخر 
بالبوســنة والهرسك تضمن 
عدة مباريات، ثم مبعسكر في 
القاهرة لعب خالله مباراتني 
وديتــني، واختتــم برنامجه 
محليــا بالفــوز علــى فريق 
القادسية حتت ٢١ سنة ٤-٠. 
وقد دخلــت بعثة األزرق في 
معسكر داخلي بفندق كراون 

بالزا. أما على صعيد وصول 
املنتخبات املشاركة واحلكام، 
فقــد وصلت بعثــة املنتخب 
االسترالي على دفعات ضمت 
مجموعة مــن الالعبني، ومن 
املقرر ان تصل بعثة املنتخب 
العراقي غدا عبر منفذ العبدلي 
البري، كما سيصل في نفس 
التوقيت وفد املنتخب الهندي.

«الكرة» ينهي عقد  مدرب «أزرق» الصاالت
يحيى حميدان 

قرر احتاد كــرة القدم انهــاء عقد مدرب 
منتخبنا الوطنــي لكرة الصاالت البرازيلي 
ريكاردو سوبرال «كاكاو»، وذلك إثر اخلروج 
مــن كأس آســيا التــي احتضنتهــا الكويت 
األســبوعني املاضيــني، بعــد اخلســارة من 

أوزبكستان ٠-٣ في الدور ربع النهائي.
ولم يظهــر «أزرق الصاالت» مبســتواه 
املعهود في البطولة القارية، حيث عانى في 
جتــاوز مرحلة املجموعات قبل الهزمية من 
أوزبكســتان.  وحقق «كاكاو» نتائج مميزة 
مع «األزرق»، حيث فاز بامليدالية الذهبية في 
دورة األلعاب اخلليجية، وكأس غرب آسيا 
للمرة األولى في تاريخ منتخبنا، كما وصل 
إلى نصف نهائي كأس العرب بتشكيلة من 
الالعبني الشــباب املطعمني بعــدد قليل من 

عناصر اخلبرة.

تأهــل كاظمة إلــى الدور ربــع النهائي 
لبطولة األندية العربية الـ ٣٤ لكرة السلة 
للرجال بعد تغلبه على نظيره وداد بوفاريك 
اجلزائري ٩٠-٧٤ في املواجهة التي جمعت 
الفريقني مســاء أمس علــى صالة االحتاد 
مبجمع الشــيخ ســعد العبداهللا للصاالت 
بضاحية صباح السالم، كما حجز االحتاد 
الســكندري املصــري البطاقــة الثانية في 
دور الـــ ٨ بعد تغلبــه الكبير على الغرافة 
القطري ١٠٩-٧٠ في أولي مواجهات دور الـ 
١٦ للبطولة التي يستضيفها نادي الكويت.
إلى ذلك، تختتم اليــوم مواجهات دور 
الـ ١٦، مبواجهة جتمع اجلهراء ثالث ممثلي 
السلة الكويتية مع نظيره البشائر العماني 
في ٧ مساء على صالة االحتاد مبجمع الشيخ 
ســعد العبداهللا للصاالت بضاحية صباح 
السالم، فيما يخوض األهلي املصري حامل 
اللقب أولى مواجهات النصف الثاني من هذا 
الدور بلقاء يجمعه مع أهلي حلب السوري 
في ١ ظهرا يعقبه في ٣ عصرا مواجهة متكافئة 
جتمــع الرياضي اللبنانــي وأهلي بنغازي 
الليبي، فيما يصطدم بيروت اللبناني بنظيره 

السد القطري في ٥ مساء.
ومن املقرر أن تنطلق مساء غد األربعاء 
مواجهات الدور ربع النهائي للبطولة التي 
يستضيفها نادي الكويت مبشاركة ١٦ ناديا 

من ١١ دولة، وتختتم السبت املقبل باملباراة 
النهائية، اذ ستقام جميع مباريات األدوار 

اإلقصائية على صالة احتاد كرة السلة.
هذا، ولن يكون البشائر العماني صيدا 
ســهال لـ «اجلهراوية» اليــوم، ويتوقع أن 
يتسبب ممثل السلة العمانية مبتاعب كبيرة 
لفريــق املدرب اللبناني أحمد الفران، الذي 
أبدى سعادته بالتواجد في عرس كرة السلة 
العربي الكبير. وقال: «مشاركتنا في البطولة 
شرف رفيع، وهناك العديد من العبي الفريق 
يشاركون في البطولة للمرة األولى، ونسعى 
لتحقيــق أفضل النتائــج، ونأمل أن نكون 
«احلصان األسود» في البطولة، وعند حسن 
ظن جماهير اجلهراء وعشاق كرة السلة في 
الكويت»، الفتا إلى أن اجلهراء اســتعد في 
القاهرة، وتأثر ســلبا بعدد من اإلصابات، 

وتأخر وصول احملترفني.
إلى ذلك، يبدو األهلي املصري في طريقه 
لتجاوز عقبة أهلي حلب واملضي قدما نحو 
ربع النهائي، عطفا على األداء الثابت الذي 
قدمه في األدوار التمهيدية، والنتائج الكبيرة 
التي سجلها في أغلب مبارياته بقيادة مدربه 
اإلســباني أوغســتي بوش، بينما ال تبدو 
املهمة سهلة ملمثلي السلة اللبنانية الرياضي 
وبيــروت، حيث ينتظرهمــا أهلي بنغازي 

والسد تواليا.

اجلهراء يخشى مفاجآت اجلهراء يخشى مفاجآت 
«البشائر» في ختام «البشائر» في ختام 

دور الـ دور الـ ١٦١٦

كاظمة إلى ربع نهائي كاظمة إلى ربع نهائي 
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