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اخلميس ٤ اغسطس ٢٠٢٢ رياضـة

اعتمد جداول بطوالت كأس ولي العهد و«املمتاز» و«األولى».. وشّكل جلنة احلكام

مبارك اخلالدي - عبدالعزيز جاسم

أعلن مجلس إدارة احتاد كرة القدم 
رسميا االجتاه إلى املدرسة البرتغالية 
لتطوير املنتخبات في املرحلة املقبلة، 
حيث مت التعاقد مع املدرب روي بينتو 
لقيادة املنتخب األول ومواطنه امييليو 
بيكسي لقيادة املنتخب األوملبي للمرحلة 

املقبلة.
 ويتمتع املدرب بينتو «مواليد ١٩٧٢» 
بســيرة ذاتية كبيرة مع خبرة ١٧ عاما 
في مجال التدريب منها ٨ ســنوات مع 
املنتخــب البرتغالي، وحقــق إجنازات 
الفتة منها املركز األول ملنتخب البرتغال 
حتت ١٨ سنة موسم ٢٠١٨-٢٠١٩، وذلك 
في بطولتي المنجا الدولية في إسبانيا 

وابوروتو الدولية في البرتغال.
وعمل مدربا لفريق األهلي السعودي 
وحقق معه املركــز األول لكأس األمير 

فيصل بن فهد حتت ٢٣ سنة.
أما مدرب املنتخب األوملبي امييليو 
بيكسى فهو من مواليد ١٩٧٣ ويحمل هو 
اآلخر تاريخا مميزا في عالم التدريب، 
ومنه ١٥ عاما مع املنتخبات البرتغالية 
حيث اشرف على قيادة منتخبات املراحل 
الســنية منذ ٢٠٠٧-٢٠٠٨ وكان آخرها 
قيادة منتخب البرتغال حتت ٢٠ ســنة 

ملوسم ٢٠٢١-٢٠٢٢.
وفــي جانب متصــل، اعتمد مجلس 
إدارة احتاد كرة القدم جداول البطوالت 
احملليــة وهي كأس ســمو ولــي العهد 
والدوري املمتاز ودوري الدرجة األولى، 
إذ سينطلق الدور التمهيدي لبطولة كأس 
ســمو ولي العهد فــي ١٨ أكتوبر املقبل 
وحتــى ٢١ منه، علــى ان تقام مباريات 
الدور ربع النهائي يومي ٢٦ و٢٧ أكتوبر، 
وستحدد الحقا مواعيد مواجهات الدور 

نصف النهائي والنهائي.

وفــي بطولة الدوري املمتاز تنطلق 
اجلولة األولى منه ٢٥ اجلاري مبباراتني، 
إذ يلتقي النصر مع العربي، والساملية مع 
التضامن، وتستكمل في ٢٦ منه، حيث 
يلتقــي الكويت مع اجلهراء والســاحل 
مع القادسية وتختتم مواجهات اجلولة 
األولى في ٢٧ اجلاري بلقاء يجمع كاظمة 

والفحيحيل.
وفــي دوري الدرجــة األولــى وهو 
من ٤ أقســام تنطلق منافسات اجلولة 
األولى من القســم األول في ٢٨ اجلاري 
بإقامــة مباراتني إذ يلتقي الصليبخات 

مع اليرموك، والشباب مع برقان.
وفي جانــب آخر، أعلن احتاد الكرة 
تشكيل جلنة احلكام برئاسة البريطاني 
ســنودن واحلكم السابق غامن السهلي 
نائبا للرئيس، واحملاضر الدولي سعد 
كميل نائبا للرئيس للشــؤون الفنية، 
ومحمد احلداد مقررا، وفرح بودي عضوا.

«الكرة» يتعاقد مع البرتغاليني بينتو 
وبيكسي لقيادة األزرق واألوملبي

«شباب السلة» يهزم البحرين
هادي العنزي

أحــرز منتخبنــا الوطني لكرة الســلة 
للشــباب فوزه الثاني تواليا في البطولة 
اخلليجية للشباب التي جتري منافساتها 
في دبي، وذلك بعــد تغلبه على البحرين 
٦٤-٤٧ نقطــة، فــي املواجهة التي جمعت 
الفريقني مساء أمس األول، وقد سبقه بفوز 

على نظيره العماني.

ولعب أزرق الشــباب فــي وقت متأخر 
من مساء أمس مواجهة حاسمة مع نظيره 
اإلماراتي، حيث يتأهل الفائز منهما إلى الدور 
نصف النهائي الذي يقام غدا اجلمعة، حيث 
يلتقي األول مع الرابع، والثاني مع الثالث، 
ويتأهل الفريقان الفائزان في نصف النهائي 
مباشــرة إلى نهائيات كأس آســيا املزمعة 
إقامتها في العاصمة اإليرانية طهران نهاية 

الشهر اجلاري.

ختام بطولة «شهداء القرين» للكارتينغ

القريــن»  اختتمــت بطولــة «شــهداء 
للكارتينغ أول من أمس، على حلبة مجمع 
الكوت بعد منافسات مثيرة، وسط جناح 
كبير ومشــاركة مميــزة من املتســابقني، 
وبحضور الوكيل بالديوان األميري ومدير 
مكتب الشهيد صالح العوفان وأمني صندوق 
النادي الكويتي للكارتينغ يوسف الكندري 

وأسر شهداء بيت القرين.
وجاءت النتائج النهائية كالتالي: في فئة 
الفتيات جاءت اوال سعاد الزنكي والثانية 
نورة العازمي وحلت ثالثا شيخة خالد، وفي 
فئة الفتيان حل أوال يعقوب الزنكي والثاني 

مشعل الشعالن والثالث حمد الكندري.
وفي فئــة البنات حققــت اللقب إميان 

شمس الدين وجاءت ثانية فاطمة الشويعي 
وحلت ثالثة شريفة باقر، وأخيرا في فئة 
الشــباب أحرز املركــز األول عبداهللا خان 
وجاء ثانيا فيصل الشويعي وثالثا عادل 

الشويعي.
وحصل صاحب املركز األول في كل فئة 
على ٣٠٠ دينار والثاني ٢٠٠ دينار فيما نال 

الثالث ١٥٠ دينارا.
من جانبــه، أكد صالح العوفان، جناح 
البطولة التي حتمل اسما عزيزا على أهل 
الكويــت وهم شــهداء بيــت القرين الذين 
ســطروا أجمل املالحــم الوطنيــة وبذلوا 
أرواحهــم فــداء للوطــن. كما شــكر نادي 

الكارتينغ على تنظيم البطولة الرائع.

صالح العوفان ويوسف الكندري مع الفائزين باملراكز األولى

إليتش مديرًا فنيًا ملنتخب األرز
بيروت - ناجي شربل

أعلن االحتــاد اللبناني 
امــس تعيني  القدم  لكــرة 
الصربي ألكســندر إليتش 
للمنتخــب  فنيــا  مديــرا 
اللبناني لكرة القدم. ليخلف 
الصربي ايڤان هاسيك الذي 
انتهى عقده مع ختام مشوار 
املنتخب في الدور النهائي 
اآلســيوي احلاسم املؤهل 

ملونديال قطر.
وســبق إلليتــش (٥٣ 

سنة) تدريب نادي الشرطة العراقي، وحقق 
معه كأس السوبر العراقي في ٢٠١٩.

كما كانت له جتارب سابقة في الدوري 
الســعودي منها الرائد وأهلي جدة والذي 

حقق معه لقب كأس امللك 
.٢٠١١

وكانــت أبــرز محطاته 
أتلتيكو  االحترافيــة مــع 
مدريــد، واف ســي بروج 
وأندرخلــت  البلجيكــي، 
البلجيكي، وقادش اإلسباني 
والنجمة احلمراء الصربي.

وميتد عقد املدرب ثالث 
سنوات، يتخللها اإلشراف 
علــى منتخــب األرز فــي 
نهائيات كأس آسيا ٢٠٢٣.

إعــالن تعيــني  وفــور 
املدرب، تقدم عضوان من جلنة املنتخبات 
الوطنية هما محمد حالل وحســني وهبي 
باستقالتهما، وعزا وهبي خطوته الى «غياب 

التشاور».

ألكسندر إليتش

«اجلمباز» يعلن خطة إعداد املنتخبات
أعلــن احتــاد اجلمباز عن خطــة إعداد 
املنتخبات الوطنية لالســتحقاقات املقبلة 
والتي تســتهلها باملشــاركة فــي البطولة 
العربيــة للرجال والســيدات في اجلزائر 

سبتمبر املقبل.
وأوضــح رئيــس مجلــس إدارة احتاد 
اللعبــة فهــد الصولــة أن وفــد منتخــب 
اجلمباز اإليقاعي للفتيات سيغادر غدا إلى 
كازاخستان خلوض معسكر تدريبي ملدة 
٢٣ يوما استعدادا للبطولة العربية، فيما 

سيغادر وفد منتخب اجلمباز الفني للرجال 
والســيدات إلى جورجيا بعد غد خلوض 
معســكر تدريبي ملدة ٢٠ يوما اســتعدادا 

للبطولة العربية أيضا.
وكشف الصولة أن منتخب الباركور 
سيخوض معسكرا تدريبيا في مدينة 
ليڤربــول اإلجنليزية اعتبــارا من ١٠ 
الشهر اجلاري وملدة ١٧ يوما استعدادا 
للمشــاركة في بطولة العالم ببلغاريا 

الشهر املقبل.

القادسية يتعادل مع «السكة».. وكاظمة يضرب سلوغو باألربعة
عبدالعزيز جاسم 

تعادل القادسية مع فريق 
السكة احلديد املصري ٠-٠ 
في أولى ودياته مبعســكره 
املقــام مبدينــة  اخلارجــي 
ضمــن  وذلــك  أكتوبــر   ٦
استعدادات األصفر النطالق 
الــدوري املمتاز ٢٥ الشــهر 
اجلاري والذي يستهله خالله 
بلقاء الساحل الوافد اجلديد 

يوم ٢٦ منه.
القادســية  وســيلتقي 
في ثانــي مواجهاته الودية 
مبعسكره مع فريق اف سي 
مصــر وبعدها مع الســاحل 
الســعودي قبــل أن يختتم 
معســكره مبواجهــة حرس 
احلــدود ومن ثــم يعود إلى 
البــالد ١٢ اجلــاري إلكمــال 
املرحلة الثالثة واألخيرة من 
اإلعداد. وحرص املدرب ناصر 
الشطي على إشراك أكبر عدد 
من الالعبني لكنه بدأ املباراة 
بتواجد علي جراغ بحراسة 
املرمــى، وفي الدفاع راشــد 
الدوســري وخالــد إبراهيم 
وباتريــك مالــو ولورانــس 
تراش، وفي الوســط حسام 

الرياحي ومامادو سورو.
من جهــة أخــرى، حقق 
كاظمة الفوز في أول ظهور 

ســلوغو الكرواتي برباعية 
دون رد، تعتبــر مرضيــة 
للجهاز الفني بقيادة الصربي 
زيلكو ماركوف حيث ساهمت 
بالوقوف على مستوى بعض 
الالعبــني خصوصــا الوافد 
النيجيري  املهاجــم  اجلديد 
مايــكل أومــاه الذي ســجل 
هدفا من ركلة جزاء، وكذلك 
اإلسباني جاي دميبلي الذي 
سجل هدفا أيضا، فيما تكفل 
عقيل الهزمي بتسجيل هدفني. 
وســيلتقي البرتقالي اليوم 
في الـ ٧:٣٠ مســاء في ثاني 
ودياته مع فريق اف سي بان 
الصربي على ستاد سلوبودا.

وفي صربيا أيضا، يواصل 
النصــر تدريباتــه  فريــق 
اليومية علــى فترتني حتت 
قيادة املدرب الوطني محمد 
املشعان الذي ينتظر وصول 
باقي احملترفني وهم السوري 
عمرو ميداني والعاجي أدور 
النيجيري  روبن واملهاجــم 
دينيس سيسوجه على أمل 
أن يلتحقوا مع باقي الالعبني 
احملليني للمشاركة في املباراة 
الودية األولــى أمام الظفرة 

اإلماراتي األحد املقبل.

معســكره  فــي  لــه  ودي 
اخلارجي املقــام في صربيا 
وجــاء علــى حســاب فريق 

النصر ينتظر وصول احملترفني.. ويلتقي الظفرة األحد

(املركز اإلعالمي بالقادسية) القادسية والسكة احلديد فشال في التسجيل  

السويسي وعبداهللا العنزي 
وعيد الرشيدي وبدر املطوع، 
فيمــا تشــارك املقدمة أحمد 

الساملية يلتقي الرائد في معسكره بتركيا
هادي العنزي

أشاد مدير فريق الساملية 
بدر اخلالدي بأداء الســماوي 
أمام األهلي السعودي، وذلك 
في املباراة الودية التي جمعت 
الفريقني مساء أمس األول في 
مدينة أزميت التركية، ضمن 
املعســكر اإلعدادي للسماوي 
حتضيرا للدوري املمتاز الذي 

ينطلق ٢٥ أغسطس املقبل.
وقال اخلالدي لـ«األنباء»: 
«خضنا مباراة جيدة مع األهلي 
الســعودي بكافــة املقاييس، 
متكافئة من حيث املســتوى 
الفني، وشهدت تغييرات عدة 
على مدار أشواطها الثالثة من 
كال الفريقني، لتتحقق أقصى 
اســتفادة ممكنــة، وتنتظرنا 
جتربــة مهمة ودية مع الرائد 

يوم السبت». وأشاد اخلالدي 
الالعبــني  جميــع  بالتــزام 
الفنــي  بتوجيهــات اجلهــاز 
واإلداري للفريق، مضيفا ان 
املعسكر يســير وفق اخلطة 
املوضوعــة من قبــل اجلهاز 
األهــداف  الفنــي، ويحقــق 
املرجوة، ونأمل الوصول إلى 
أفضــل جاهزيــة ممكنة قبل 
انطالق الدوري املمتاز بوقت 

كاف.
وكان السماوي قد تعادل مع 
األهلي السعودي ١-١، وسجل 
هدف الساملية مهاجمه اجلديد 
اسو رستم، وأقيمت املباراة من 
ثالثة أشواط، وأشرك املدرب 
الوطني محمد إبراهيم أغلب 
العبــي الفريــق أمــام األهلي 
الســعودي، للوقــوف علــى 

جاهزيتهم البدنية والفنية. جانب من مباراة السماوي واألهلي السعودي  (املركز اإلعالمي للساملية)

البلوشي: الكويت رائدة في رياضة احملركات
أسامة املنصور

أكد بطل سباقات السرعة اإلماراتي خالد البلوشي 
وقائــد فريق Bahrain ١ Racing ان الكويت من الدول 
الرائدة في شــتى املجاالت السيما في مجال رياضة 
احملركات ومازالت تقدم منــاذج متميزة في رياضة 

.«Drag Race» سباق السرعة
وأضاف البلوشي في تصريح لـ «األنباء» اننا نفتقد 
املشاركات الكويتية في هذه الرياضة ومن الطبيعي 
أن ينتج عنه غياب مناخ املنافسة نوعا ما، وهذا ما 
يؤيدني به أغلب املتسابقني على مستوى اخلليج، لذا 
نطالب بأن يكون هناك تفعيل لهذه الرياضة فالكويت 
متتلك تاريخا عريقا ومشرفا بهذه الرياضة ومازالت 
رائدة. وذكر أن الظروف االيجابية التي تعيشها اللعبة 
اليــوم تصب فــي صالح تطوير رياضة الســيارات 

والدراجــات الكويتية وعلينا جميعــا أن ندعم هذه 
الظــروف لنصل في نهاية األمر الى تنظيم بطوالت 
دوليــة وعاملية على مضمار حلبــة الكويت الدولية 
والتــي تعد صرحا رياضيا نفتخر به ليس فقط في 
دول مجلس التعاون بل ايضا على مســتوى الدول 
العربية. وأشار البلوشي الي أن الكويت تتمتع بوجود 
أرضية خصبة تســهم في االرتقاء مبستوى الالعب 
واللعبة على حد سواء فعلى سبيل املثال هناك أكثر 
من ستة أندية كويتية قادرة على دفع عجلة تنظيم 
العديد من البطوالت الدولية مما سيسهم في الكشف 
عــن مواهب جديدة وهي كفيلة أيضا بتطوير األداء 
بشكل عام، فضال عن وجود خبرات كويتية ستكون 
القاعدة األساسية النطالق هذا التطوير، مؤكدا أن أي 
تطور ستشهده رياضة احملركات الكويتية سيصب 

في مصلحة باقي دول اخلليج.


