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االثنني ١ أغسطس ٢٠٢٢ رياضـة

الفحيحيل يضم سيزار
وبن سودة ويغادر إلى تركيا

«الكراتيه» يعود من القاهرة 
بـ ١١ ميدالية

«شباب السلة» 
يخسر من السعودية

سواريش: لست ساحرًا !

هادي العنزي

وصل إلى البالد في وقت متأخر من مســاء أمس األول العبا 
الفريق األول لكرة القدم بنــادي الفحيحيل، املدافع البرازيلي 
جوليو سيزار، واملهاجم التونسي يوسف بن سودة، ليخوضا 
أول جتربة احتراف لهما في الكويت برفقة «األشاوس»، وكان 

في استقبالهما مبطار الكويت مدير الفريق جنم العنزي.
ومن املقرر أن يدخل اليوم فريق الفحيحيل في معسكر تدريبي 
مبدينة أنطاليا التركية ميتد حتى ١٥ أغسطس املقبل، ويخوض 
خالله ٤ مباريات ودية، وقد بدأت حتضيرات «األحمر» منتصف 
يوليو املاضي، على ملعب عبدالرحمن البكر باحتاد الكرة، ولعب 
األسبوع املاضي أولى مبارياته الودية أمام القادسية وخسر ٠-٦.

وقد اكتمل عقد محترفي الفحيحيل بوجود الدولي الســوري 
عبداهللا الشامي، والغاني سولومون مينساه، والبرازيلي سيزار، 
والتونسي بن سودة، على أن يلتحق البرازيلي لويز فرنانديز 

بالفريق في تركيا.

هادي العنزي

وصل في الـ ٦:٣٠ من مساء أمس وفد منتخبنا الوطني للكراتيه 
عائدا من العاصمة املصرية القاهرة، بعد مشاركته في البطولة 
العربية الـ ١٣ للكراتيه، وفوزه بـ ١١ ميدالية متنوعة (ذهبية، و٤ 

فضيات، و٦ برونزيات).
من جانبه، أبدى عضو مجلس إدارة احتاد الكراتيه ورئيس الوفد 
فيصل العتيبي سعادته باإلجناز الذي حققه أبطال الكويت، وقال 
لـ «األنباء»: «جاءت البطولة عامرة بالندية، وشهدت تنافسا قويا، 
مبشاركة العديد من األبطال العرب األوملبيني، واملصنفني دوليا 
في مختلف الفئات، وقد جمعنا ١١ ميدالية متنوعة مبشــاركة 
إيجابية ومتميزة ألبطال األزرق»، مشــيدا بدعم الهيئة العامة 
للرياضة، وحرصها على مشــاركة «الكراتيــه» في البطوالت 

اإلقليمية والقارية والدولية.

هادي العنزي

خسر منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب أمام نظيره السعودي 
٦٣-٧٢، وذلك في املباراة الثانية له بالبطولة اخلليجية املؤهلة إلى 
نهائيات كأس آسيا للشباب والتي ستقام نهاية الشهر اجلاري 
في طهران. وقد خســر أزرق الشباب أولى مبارياته أمام قطر 
٥١-٦٤، وخاض في وقت متأخر من مســاء أمس ثالث مبارياته 
بالبطولة أمام نظيره العماني، على أن يختتم مبارياته مبواجهة 

املنتخب اإلماراتي األربعاء.
وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل الـ 
٤ األوائل الى قبــل النهائي، ويتأهل األول والثاني في البطولة 

إلى نهائيات كأس آسيا مباشرة.

القاهرة - سامي عبدالفتاح 

قبل ٥ جوالت من نهاية الدوري املصري، خرج فريق األهلي 
بقيادة البرتغالي ســواريش من سباق املنافسة على بطولة 
الــدوري مع الزمالك وبيراميــدز، اللذين يحتالن الصدارة 
والوصافة، وذلك بعد تعادل األهلي سلبيا ٠-٠ مع املقاولون 
العرب مساء األول من أمس، في املباراة املؤجلة بني الفريقني 
من اجلولة ٢١، ليتوقــف األهلي عند النقطة ٥٥، وذلك قبل 
مواجهة اليوم التي ستجمع بني الزمالك (٦٣ نقطة) وبيراميدز 

(٥٩ نقطة) ضمن اجلولة ٢٨.
شهدت املباراة العديد من الفرص الضائعة لألهلي على مرمى 
املقاولون العرب، وأهدر التونسي علي معلول ضربة جزاء 
للفريق األحمر في الدقيقة ٣٩، كما ألغى الڤار هدفا لألهلي 

في الشوط الثاني دون سبب مفهوم.
وخالل الدقائق الـ ١٠ األولى من املباراة خسر األهلي املهاجمني 
صالح محسن وأحمد عبدالقادر، لشعورهما بشد في العضلة 

اخللفية بسبب اإلجهاد.
ورفع األهلي رصيده بقيادة مديره الفني البرتغالي ريكاردو 
ســواريش إلى ٥٥ نقطة في املركز الثالث وله مباراة مؤجلة 
ضد اإلسماعيلي، بينما يتصدر الزمالك الترتيب برصيد ٦٣ 
نقطة بفارق ٤ نقاط عن بيراميدز وارتفع رصيد املقاولون 
بقيــادة مديره الفني محمد عودة إلــى ٢٥ نقطة في املركز 

السادس عشر.
وتعقيبا على التعادل الذي أبعد الفريق عن املنافســة على 
لقب الدوري، قال سواريش املدير الفني لألهلي في املؤمتر 
الصحافي: «األهلي لم يتعاقد مع ساحر، أنا لست ساحرا أنا 
مدرب للفريق.. عندما أحصل على فترتي التدريبية بصورة 

كامل حتدثوا معي وحاسبوني».

جنم العنزي مستقبال التونسي يوسف بن سودة

فيصل العتيبي يتوسط منتخبنا الوطني للكراتيه

العربي يلتقي مرجان التونسي.. وأشكناني يلتحق به اليوم 

النيجيري أوماه آخر محترفي «البرتقالي».. والقادسية يكّثف تدريباته

مبارك اخلالدي

يخوض الفريق األول لكرة 
القدم بالنــادي العربي أولى 
جتاربه الودية في الســابعة 
مساء اليوم ضمن معسكره 
التدريبــي املقــام حاليا في 
مدينة طبرقة التونسية، اذ 
الذي  يلتقي فريــق املرجان 
يلعب ضمن الرابطة الثالثة 
التونســية.  القــدم  لكــرة 
واملباراة هي األولى ضمن ٦ 
مباريات متدرجة ســيلعبها 
العربي في معســكره. وكان 
األخضر قد واصل تدريباته 
على ٣ فتــرات منذ وصوله 
الى تونس الســبت املاضي، 
ومن املقرر ان يستمر املعسكر 

العرباوي حتى ١٢ اجلاري.

عبدالعزيز جاسم 

اقترب الفريق األول لكرة 
القدم بنادي كاظمة من إغالق 
ملف احملترفني بشكل نهائي 
بعدمــا قرر مغــادرة املهاجم 
النيجيــري مايكل أوماه (٣٠ 
عاما) إلى معسكر صربيا قبل 
يومني بعد أن خاض جتربة 
مــع البرتقالــي ملــدة تقارب 
األســبوع في الكويــت، ولم 
يتبق علــى الصفقة ســوى 
اإلعالن الرسمي، وكان أوماه 
قد خاض جتربــة احترافية 
في املوســم املاضي مع نادي 

فيتيرول الروماني.
إلى ذلك، تتواصل تدريبات 

وفــي جانب آخر، يلتحق 
الالعب حسني أشكناني اليوم 
بصفوف الفريق بعد انتهاء 
ارتباطاتــه الدراســية، كمــا 
سيجري الالعب بندر السالمة 
اختبارات طبية هي األخيرة 
ضمــن برنامجــه التأهيلــي 
في اســباير القطرية على ان 
يلتحق بصفوف الفريق خالل 

األسبوع اجلاري.
وفــي الفروانيــة يواصل 
التضامــن تدريباته  فريــق 
اليومية علــى امللعب رقم ٢ 
بنادي النصر نظرا النشغال 
أرضية ستاد النادي بأعمال 
الصيانة، حيث يعمل اجلهاز 
الفني على رفع معدالت اللياقة 

البدنية لالعبني.
إلى ذلك، استقبل اجلهاز 

البرتقالــي في بلغــراد على 
فترتــني جتهيــزا خلــوض 
املبــاراة األولى غــدا مع أحد 

الفرق الصربية.
مــن جهة أخــرى، حرص 
اجلهاز الفنــي للفريق األول 
لكرة القدم بنادي القادســية 
بقيادة املدرب الوطني ناصر 
الشطي على تكثيف تدريبات 
الفريــق علــى فترتــني فــي 
معسكر ٦ أكتوبر مبصر وذلك 
لضمان وصول الالعبني إلى 
أعلى معدل من اللياقة البدنية 
والتجانــس وهو ما يســعى 
الشــطي للتأكــد منــه خالل 
الوديــات األربع التي حددها 
مع فرق السكة احلديد واف 

اإلداري فجــر امــس األول 
احملترف النيجيري موسيس 
اوركونا الذي يجيد اللعب 
في منطقة وســط امللعب، 
وكان فــي اســتقباله مدير 
الغــواص  الفريــق مهنــا 

واإلداري محمد املسيلم.
وعلى صعيد آخر، ودعت 
إدارة الفريق جنمها السابق 
مشــعل الشــمري وهو أحد 
الالعبــني مــن فئــة البدون، 
والذي انتقل الى فريق سترة 
البحريني الصاعد الى الدوري 
املمتاز املوســم املقبل، حيث 
قدمت إدارة النادي كل الدعم 
لــه لتحقيق قفزة نوعية في 
مسيرته الرياضية، وسيلتحق 
الشــمري بصفــوف فريقــه 

اجلديد اليومني املقبلني.

سي مصر وحرس احلدود من 
مصر والساحل السعودي.

من ناحية أخرى، يغادر 
الفريــق األول لكــرة القــدم 
بنادي النصر إلى معسكره 
بصربيــا اليــوم اســتعدادا 
النطالق الدوري املمتاز ٢٥ 
الشــهر اجلاري، وسيلتقي 
«العنابــي» خالل املعســكر 
مع فريقني من اإلمارات هما 
الظفرة ودبا الفجيرة، على 
أن تكون هناك مواجهة ثالثة 
مع أحــد الفرق الســعودية 
التــي تلعب بــدوري «يلو» 
للدرجة األولــى، وقد يقرر 
املدرب محمد املشعان إقامة 

مباراة ودية رابعة.

التضامن يواصل تدريباته ويوّدع مشعل الشمري

النصر يغادر إلىمعسكره في صربيا اليوم استعداداً النطالق الدوري

(املركز اإلعالمي بالعربي) جانب من تدريبات العربي في معسكر تونس 

النيجيري مايكل أوماهاألصفر تدرب على فترتني في القاهرة  (املركز اإلعالمي بالقادسية)

حيات: االحتراف اجلزئي يشمل ٤٣ العبة في ٩ احتادات
هادي العنزي

قالت عضو مجلس إدارة 
اللجنــة األوملبيــة الكويتية 
فاطمــة حيــات إن االحتراف 
اجلزئــي للموســم الرياضي 
٢٠٢٢-٢٠٢٣ سيتضمــــــن 
أسماء ٤٣ العبة من ٩ احتادات 
مختلفــة للمــرة األولــى في 
تاريــخ الرياضــة الكويتية، 
وذلك ضمــن املرحلة الثانية 
لالحتراف اجلزئي التي أعلن 

عنها مدير عام الهيئة العامة 
للرياضة باإلنابة د.صقر املال 
في املؤمتر الصحافي الذي عقد 
في مســرح «الهيئــة» نهاية 

األسبوع املاضي.
وذكرت حيات أن االحتراف 
اجلزئي للموسم املقبل سيشمل 
٥ العبات مــن ألعاب القوى، 
و٤ في كرة الطاولة، واثنتني 
في رفع األثقال، ومثلهما في 
السباحة، واملالكمة، واملبارزة، 
واالسكواش، و٤ العبات في 

املقبلة أكبــر عدد ممكن من 
العبات األنديــة في األلعاب 
اجلماعيــة، باإلضافــة إلــى 

الرياضات األخرى».
وأكدت أن شمول االحتراف 
اجلزئــي لـــ ٤٣ العبــة مــن 
٩ احتــادات يأتــي تطبيقــا 
الستراتيجية اللجنة األوملبية 
الكويتية، وحتقيقا ألحد أهم 
أهدافها املتمثل بتطوير رياضة 
املــرأة، بالتعاون مــع الهيئة 
العامة للرياضة، مضيفة انه 

إجناز جديد يضاف إلى السجل 
الرياضيــة  احلافــل للفتــاة 
الكويتية، وخطوة في االجتاه 
الصحيــح من شــأنها متكني 

الفتاة في جميع األلعاب.
وشــكرت حيات مجلس 
إدارة اللجنة األوملبية برئاسة 
الشيخ فهد الناصر، ود.صقر 
املــال، علــى دعمهــم الدائــم 
الكويتية،  الرياضية  للفتاة 
وعضوات جلنة رياضة املرأة 

باللجنة األوملبية.

رياضة الكراتيه، باإلضافة إلى 
األعــداد املعتمدة مســبقا في 
نادي الرماية وأندية املعاقني، 
و٢٠ العبة من منتخب الكويت 
لكرة قدم الصاالت للسيدات.

وأضافت: «نبارك لالعبات 
احلصول على حقوقهن بعد 
طول انتظار، ومواسم طويلة 
من العمل اجلــاد، واإلجناز 
املســتمر، وبدايــة واعــدة 
مبشــرة، ونأمل أن يشــمل 
االحتراف اجلزئي في الفترة  فاطمة حيات

كلوب بعد لقب «الدرع اخليرية»: 
مواجهة «السيتي» رائعة دومًا

«الريال» وبرشلونة يختتمان حتضيراتهما 

أبدى مدرب ليڤربول يورغن كلوب، 
سعادته بفوز فريقه على مان سيتي ٣-١ 
مساء السبت، في مباراة درع املجتمع 
اإلجنليــزي، وأحرز «الريــدز» اللقب، 
بعدما قــدم العبوه أداء قويا أمام بطل 
الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم، 
وتألق املهاجــم األوروغواياني اجلديد 
داروين نونيز، الذي سجل هدفا وأهدى 
فريقه ركلة جزاء، والفرعون املصري 
محمد صالح الذي سجل بدوره الهدف 
الثاني لفريقه، ومرر متريرة حاســمة 
لزميله الكســندر أرنولد ليسجل منها 

الهدف األول لفريقه.
وقال كلوب عقب انتهاء املباراة: «لقد 

أحببت املباراة كثيرا، في معظم األوقات 
تعتبر مشاهدة مباريات «السيتي» ضدنا 
أمرا رائعا، ال نفوز دائما لكنها مباريات 
مسلية»، مضيفا لعبنا متريرات ذكية. 
رأينا داروين نونيز في مواقف خطيرة. 
استخدم املساحات وحسم املباراة بشكل 

جيد أيضا.
من جانبه، دافع بيب غوارديوال مدرب 
مان ســيتي عن مهاجــم فريقه اجلديد 
إيرلينــغ  هاالند ، بعدمــا أهدر أكثر من 
فرصة في مواجهة ليڤربول، وقال: «من 
اجليد أن يرى هاالند الواقع في بلد جديد 
ودوري جديد لكنه لم يسجل، لديه جودة 
ال تصدق وسيفعلها، وعندما سجل هدفا 

في الواليات املتحدة، حتدث اجلميع عن 
مدى إعجابهم به، لقد كان هناك ولديه 
الفرص، ال شــيء يتغير، إنه قوي، في 
مرة أخرى سيسجل، إنها كرة القدم».

وبارك غوارديوال خلصمه ليڤربول 
بالفوز بكأس الدرع اخليرية، مضيفا 

كانــوا أفضل أوال ومــن ثم دخلنا 
أجــواء املبــاراة، بدأنا الشــوط 
الثاني بشكل أفضل، كنا جيدين 
حقا، صنعنا الكثير من الفرض 
لتحقيق الفوز، واآلن، علينا أن 
نتحسن، نحن بحاجة إلى تدريب 
هذا الشهر للحصول على إيقاعنا 

وسنفعل ذلك.

اختتم ريال مدريد، بطل الدوري اإلســباني ودوري 
أبطال أوروبا، جولته األميركية االســتعدادية للموســم 
الكــروي اجلديد بالفوز على يوڤنتــوس اإليطالي ٢-٠ 
الســبت علــى ملعب «روز بــول» في باســادينا بوالية 
كاليفورنيا، وســجل هدفــي «الريال» كرمي بنزمية (١٩) 

من ركلة جزاء، وماركو إسينسيو (٦٩).
وحتضيرا خلوض مباراة الكأس السوبر األوروبية ضد 
أينتراخت فرانكفورت األملاني، بطل مسابقة «يوروبا ليغ»، 
في العاشر من أغسطس، بدأ املدرب اإليطالي لريال كارلو 
أنشيلوتي املباراة ضد فريقه السابق يوڤنتوس بنفس 
التشكيلة التي فازت في مايو على ليڤربول اإلجنليزي 

في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأثمر خيار أنشــيلوتي عن منح النادي امللكي فوزه 
األول فــي جولته األميركية التي بدأها باخلســارة أمام 
غرميه احمللي برشلونة ٠-١ في الس فيغاس، ثم بالتعادل 
مع كلوب أميركا املكسيكي ٢-٢ في سان فرانسيسكو.

إلى ذلك، ســجل الفرنسي عثمان دميبلي والهولندي 
ممفيس ديباي هدفي الفوز لبرشــلونة اإلســباني على 

نيويورك ريد بولز األميركي السبت، ليختتم 
العمالق الكاتالوني جولته الصيفية األميركية 

دون خسارة.
وســجل اجلنــاح الدولــي دميبلي هدف 
االفتتــاح (٤٠)، وعزز ديباي النتيجة (٨٧)، 
بعــد خمــس دقائق من طرد دانيــال إيدملان 
العب ريــد بول لتدخل عنيــف على اليافع 

بابلو توري.
وفيما لم يسجل بعد مهاجم برشلونة اجلديد 
الپولندي املخضرم روبرت ليڤاندوفســكي، 
القادم من بايرن ميونيخ األملاني بعد مد وجزر، 
عاد برشلونة إلى إسبانيا مع ثالثة انتصارات 

وتعادل من أربع مباريات في جولته. 
ويختتم برشلونة استعداداته للموسم مبواجهة 

بوماس أونام املكسيكي األحد املقبل على ملعبه كامب 
نو، قبل أســبوع من انطالق الدوري اإلسباني حيث 
يحــاول مقارعة ريال مدريــد حامل اللقب بعد حملة 

تغييرات جذرية في صفوف الفريق.


