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االحد ٣١ يوليو ٢٠٢٢ رياضـة

برقان يضم البرازيلي تالون واألردني الصيفي

«ناشئو الطائرة» إلى إسطنبول

«شباب السلة» يخسر من قطر
ويلتقي ُعمان في «اخلليجية»

مبارك اخلالدي

أعلنــت إدارة نادي برقــان التعاقد مع 
احملترف البرازيلي تالون كوريا قادما من 
فريق األخدود السعودي في صفقة انتقال 
حر، حضر مراســم التوقيع نائب رئيس 
مجلس اإلدارة مساعد البراك. ويجيد الالعب 
البرازيلي اللعب في مركز الهجوم وسبق 

له متثيل فريق العروبة اإلماراتي.
إلــى ذلك، تترقــب إدارة النادي تعزيز 
صفوف الفريق بالتعاقد مع األردني حمزة 
الصيفي قادما من فريق اجلزيرة األردني. 
ويســتعد برقان خلوض منافسات دوري 
الدرجة األولى الذي سينطلق ٢٨ أغسطس 
املقبل ويســتهل مشــواره مبواجهة فريق 

الشباب.

يعقوب العوضي

 غــادرت أمس بعثة منتخبنــا الوطني 
للناشئني للكرة الطائرة متجهة الى العاصمة 
التركية (إسطنبول) إلقامة معسكر تدريبي 
ملدة أســبوعني اســتعدادا للمشــاركة في 
البطولة اآلسيوية للناشئني حتت ١٨ سنة 
املقرر أن تستضيفها إيران خالل الفترة من 

١٥ الى ٢٢ أغسطس املقبل.

وفي السياق ذاته، فاز منتخبنا الوطني 
للشباب على اإلمارات بنتيجة ٣-١ ضمن 
مباريــات حتديد املراكز مــن اخلامس إلى 
الثامن في بطولة غرب آسيا املقامة حاليا 

في السعودية.
وكان األزرق الشــاب قــد خســر مــن 
مســتضيف البطولة في االفتتاح، ثم من 
املنتخب العراقي ٣-١ في الدور التمهيدي 
ليفقد فرصة التأهل إلى نهائيات البطولة.

هادي العنزي

خســر منتخبنــا الوطني لكرة الســلة 
للشباب (حتت ١٨سنة) أمام منتخب قطر 
٥١-٦٤ فــي أولــى مبارياته فــي البطولة 
اخلليجية للشــباب املؤهلــة إلى نهائيات 
كأس آسيا، واملقامة حاليا في دبي، وتختتم 

في السادس من أغسطس املقبل.
وخاض «شباب السلة» ثاني مبارياته 
فــي البطولة أمــام نظيره الســعودي في 
وقت متأخر من مساء أمس، على أن يلتقي 
املنتخب العماني في الـ٨:٣٠ مســاء اليوم، 
ويأمل األزرق حجز أحد املراكز األربعة األولى 
في الدور التمهيدي الذي يقام بنظام الدوري 

من دور واحد، ســعيا خلوض منافســات 
الدور قبل النهائي في البطولة، حيث يتأهل 
األول والثاني مباشرة إلى كأس آسيا املزمع 
إقامته في العاصمة اإليرانية (طهران) نهاية 

أغسطس املقبل.
وقــد اســتعد منتخبنا الوطنــي جيدا 
للمنافسات اخلليجية، منذ املوسم املاضي، 
حيث شــارك فــي مســابقة دوري الدرجة 
األولى، تاله معسكر خارجي بتركيا، وتبعه 
باملشاركة في البطولة العربية، ثم معسكر 
داخلي قبل املغادرة إلى دبي األسبوع املاضي، 
ويشرف املدرب البحريني سلمان رمضان 
على القيادة الفنية ألزرق الشباب، ويساعده 

خالد بوزبر، وسالم الداود مساعدين.

جانب من مواجهة الكويت وقطر في البطولة اخلليجية

٤ وديات للقادسية في مصر.. 
والكويت يضم الظفيري

مبارك اخلالدي - عبدالعزيز جاسم

وضع الفريــق األول لكرة 
القدم بنادي القادسية اخلطة 
اإلعدادية الثانية في معسكر ٦ 
أكتوبر من خالل حتديد أسماء 
ومواعيد الفرق التي سيواجهها 
خالل فتــرة تواجده بالقاهرة 
والتي ستمتد حتى ١٢ أغسطس 
املقبل، حيث اتفق اجلهاز الفني 
مع القائمني على املعسكر على 
إقامة ٤ مباريات ودية بشــكل 
رســمي، على أن تكــون هناك 
مباراة خامسة في حال االتفاق 

مع أحد الفرق وستقام في الفترة الصباحية، كما ستكون هناك مباراة 
أخرى في اليوم نفسه خالل الفترة املسائية.

 وسيخوض األصفر ٤ مباريات منها ٣ مواجهات مع فرق مصرية 
هي الســكة احلديد واف ســي مصر وحرس احلدود، فيما ســتكون 

املواجهة الرابعة مع الساحل السعودي.
وكانت بعثة الفريق قد وصلت أمس مدينة ٦ أكتوبر وترأس الوفد 
حســني فاضل مديــر الفريق، مبرافقة فيصل نيــروز إداري الفريق، 
وعبــداهللا األنصاري املنســق اإلعالمــي، وإبراهيم أشــكناني عضو 
العالقات العامة، واجلهاز الفني: ناصر الشــطي املدير الفني، وميثم 
الشطي مساعد املدرب، وصالح الشيخ مساعد املدرب، وخليل اجلبابلي 
مــدرب اللياقة، ومحمــد صيام مدرب احلراس، وعلــي بولند احمللل 
الفني، واجلهاز الطبي: هيثم طلبة، وأســامة فرج، إلى جانب قائمة 

ضمت ٣٣ العبا.

وبعد العودة من املعســكر 
فــإن املــدرب الشــطي مطالب 
بتقليص قائمة الالعبني لتصل 
إلى ٣٠ العبا وفق الئحة احتاد 
الكــرة وقد تتم إعارة العب أو 
اثنني بعد الوصول ١٢ أغسطس. 
وقبل املغادرة، متكن القادسية 
من التغلب على خيطان برباعية 
دون رد فــي ثانــي مبارياتــه 
الودية سجلها أحمد الرياحي 
(هدفني) وبدر املطوع والعاجي 

سورو مامادو.
من جانب آخر، أعلنت إدارة 
نادي الكويت تعاقدها مع جنم 
املنتخب الوطني ونادي القادسية السابق أحمد الظفيري وذلك بصفة 
انتقال دائم بعد موافقة مجلس إدارة نادي القادسية بحسب ما ورد 
في بيان النادي الصادر امس. وســيدخل الظفيري تدريبات األبيض 
في معســكره األوروبي خالل األيام القليلــة املقبلة. ومن املتوقع ان 
يضيف الكثير لقوة خط وسط األبيض نظرا ملا يتمتع به من خبرة 

ومهارة عالية.
وفي جانب آخر، أعلن الالعب يعقوب الطراروة انتهاء مشــواره 
مع األبيض والذي امتد لعشرين عاما تخلله متثيل الفريق في كافة 
املراحل السنية وصوال الى الفريق األول، حيث حقق ١٤ بطولة متنوعة.
ووجــه الطراروة الشــكر إلدارة النادي وجماهيــره على دعمهم 

املتواصل له خالل مسيرته مع النادي.
إلى ذلك، تتواصل تدريبات األبيض في املعسكر األوروبي مبعنويات 

عالية بقيادة املدرب الكرواتي رادان غاسانني.

خالد الغامن وأحمد الظفيري بعد توقيع العقد                               (املركز اإلعالمي بالكويت)

الساملية يلتقي األهلي السعودي في تركيا
هادي العنزي 

األول  الفريــق  يلتقــي 
لكرة القدم بنادي الســاملية 
الســعودي  نظيــره األهلي 
مساء الثالثاء املقبل في أولى 
مباريات الفريق مبعســكره 
التدريبــي في مدينة أزميت 

التركية.
 وقــد وصــل الســماوي 
مساء أمس األول إلى تركيا 
لالنخراط في معسكر ميتد 
حتــى ١٥ أغســطس املقبل، 
وأشــرف املــدرب الوطنــي 
محمد إبراهيم على احلصة 
التدريبية األولــى للفريق، 
الذي شمل تدريبات متنوعة، 
ركــز خاللهــا علــى اجلانب 
الفني، بعدما انتهى من فترة 
اإلعداد األولى التي انطلقت 
بالنــادي منتصــف يوليــو 
اجلاري بقيادة املدرب املساعد 

بداح الهاجري.
وقد انتظم في املعســكر 
البرازيلي  املدافع  احملترفان 

ســعودية، وقد لعــب أولى 
مبارياتــه التحضيريــة مع 
الســاحل قبل املغــادرة إلى 
تركيا، وانتهت بالتعادل ٠-٠.
إلــى ذلك، أعلــن املهاجم 
البرازيلــي باتريــك فابيانو 

واإلداري طــوال تواجده مع 
السماوي، وقال عبر حسابه 
فــي «تويتر» مشــواري مع 
الســاملية وصل إلى نهايته، 
للنــادي،  التوفيــق  أمتنــى 

وزمالئي، وشكرا للجميع.

نهايــة مشــواره مــع نادي 
الساملية، بعد مشوار حافل 
مع الســماوي، قــدم خالله 
مســتويات متميزة، وشكر 
الســاملية  إدارة  فابيانــو 
والالعبني واجلهازين الفني 

ليما وكارلوس انتظما في التدريبات.. وفابيانو يودع السماوي

محمد إبراهيم يشرف على احلصة التدريبية األولى للسماوي في تركيا  (املركز اإلعالمي للساملية)

واملهاجــم  ليمــا،  أليكــس 
الكوملبــي كارلوس ريفاس، 
بعدمــا تخلفا عــن املرحلة 
األولى ألسباب شخصية، ومن 
املتوقــع أن يلعب الســاملية 
٤ مباريات وديــة مع أندية 

املطيري إلى جورجيا استعدادًا لبطولة كوبا لأللعاب القتالية
يعقوب العوضي

يتوجه العــب األلعاب القتاليــة املختلطة 
(MMA) فالح املطيري إلى كوبا إلقامة معسكر 
خارجــي، ويرافقــه املدرب اجلورجــي ديڤيد، 
اســتعدادا للمشاركة في بطولة العالم الودية، 
التي تنظمها كوبا أغســطس املقبل، ويشــارك 
فيها العبون من مختلف الدول منها إيران وكوبا 

واألرجنتني وأميركا وروسيا البيضاء.
وقال املطيري ان لدينا استراتيجية وخطة 
إعداد للبطوالت املختلفة، الفتا إلى أن ابتعاده 
عن املالكمة الكالسيكية جاء بعد رفض بعض 
األندية انضمامه لهــا، ورغم أنني حققت عدة 
ميداليات في املالكمة سابقا واأللعاب القتالية 
املختلطة حاليا إال أنني ال أجد تفسيرا لرفض 
األندية احمللية عودتي إلى صفوفها، مؤكدا ان 
مسألة العمر ليست بالفارق الكبير في األلعاب 

الفردية، كما أن وجود العبني من ذوي اخلبرة 
مفيد جدا ملختلف الفرق.

وقال املطيري ان لدينا الكثير من املواهب 
احمللية في األلعاب القتالية، واملالكمة حتتاج 
لرعاية، مناشدا الهيئة العامة للرياضة دعم 
الالعبني وتوفير االحتراف الكامل لهم، وقد 
شــاركت في العديد من البطــوالت لكنني 
افتقدت الرعاية الوطنية من مختلف اجلهات 
علــى الرغم مــن متثيلي الكويــت بصورة 
رســمية، ولم أكترث لذلك رغم املشــكالت 
الكثيرة والعراقيل املختلفة التي واجهتني. 
وأكد انه يجب على الهيئة العامة للرياضة 
واللجنة األوملبية والقطاع اخلاص التركيز 
واالهتمام باأللعــاب الفردية ملا حتققه من 
إجنازات، فعلى املستوى اخلليجي كنا من 
أفضــل الدول التي تقــدم مواهب في لعبة 

املالكمة واأللعاب القتالية. فالح املطيري رافعا علم الكويت في إحدى البطوالت

كاظمة يتدرب في بلغراد اليوم
عبدالعزيز جاسم 

يخوض الفريق األول لكرة القدم في نادي 
كاظمــة أولى حصصــه التدريبية اليوم في 
مدينة بلغــراد الصربية وذلك بعد وصوله 
عصــر أمس، حيث قرر اجلهــاز الفني منح 
الالعبني راحة بعد رحلة الســفر مع بعض 
التدريبــات اخلفيفة في الصالــة الرياضية 

بالفندق.
ويسعى مدرب البرتقالي الصربي زيلكو 
ماركوف إلى إعداد الفريق بصورة مثالية من 
خالل خطة اإلعداد الثانية والتي تعتبر املرحلة 
األهم للوصول إلى اجلاهزية البدنية والفنية 
بشكل مميز قبل انطالق بطولة الدوري املمتاز 
٢٥ أغســطس املقبل، خاصــة ان البرتقالي 

احتل املوســم املاضي وصافــة الدوري بعد 
أن كان قريبا من حتقيق اللقب حتى األمتار 
األخيرة، لكنه عوض ذلك بختام ناجح بعد 

حتقيق لقب كأس سمو األمير.
ويبحث ماركوف مع اجلهاز اإلداري عن 
احملتــرف اخلامس ليكمــل قائمة احملترفني 
بعــد التجديد مع الثالثــي عماد الدين عزي 
والســويدي «الفلســطيني األصل» ميشيل 
ميالد، والعب الوسط األردني أحمد عرسان 

والعب الوسط اإلسباني جاي دميبلي.
وكانت إدارة الفريق قد اتفقت مع متعهد 
املعســكر على إقامة ٤ مباريات ودية يومي 
٢ و٤ أغســطس مع فريقني مــن صربيا، ثم 
يومي ٧ و١٠ مع فريقني من اإلمارات هما دبا 

الفجيرة والظفرة.

القادسية تغلب على خيطان 
برباعية قبل املغادرة إلى مصر
 (املركز اإلعالمي بالقادسية)


