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اجلمعة ٥ اغسطس ٢٠٢٢ رياضـة

ً الكويت يلتقي العني اإلماراتي اليوم.. .. والساملية يلتقي الرائد السعودي غدا

«الكرة»: «زين» ترعى الدوري املمتاز
أعلن احتاد كرة القدم عن رعاية شــركة 
زيــن لالتصاالت لبطولة الدوري للموســم 
الرياضي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وسيتم الكشف عن 
تفاصيل العقد ومدته خالل مؤمتر صحافي 
يعقد األســبوع املقبل بحضور املســؤولني 
في شركة زين واحتاد الكرة. وتعتبر رعاية 
الدوري من األمور املميزة التي تسهم بشكل 
كبير وفعال في إجناح البطولة من الناحية 
التسويقية. الى ذلك، من املقرر أن يعقد احتاد 
الكرة مؤمترا صحافيا لإلعالن عن خطة إعداد 

املنتخبات في الفترة املقبلة.

«سلة الشباب» يلتقي السعودية
في نصف نهائي «اخلليجية»

هادي العنزي

تأهــل منتخبنــا الوطني لكرة الســلة 
للشباب إلى الدور نصف النهائي في البطولة 
اخلليجيــة لكرة الســلة، املقامة حاليا في 
دبــي، بعدما تغلب علــى نظيره اإلماراتي 
٣٩-٣٧، فــي املباراة التي جمعت الفريقني 
على صالة الشــيخ راشد آل مكتوم بنادي 
الوصل، في آخر مواجهات الفريقني في الدور 
التمهيدي. وحل أزرق الشــباب في املركز 
الثالث للبطولة، ليضرب موعدا مع املنتخب 
السعودي في الـ ٦:٣٠ مساء اليوم اجلمعة 

في نصــف النهائي، وفــي النصف الثاني 
من قبل النهائــي يواجه املنتخب القطري 
متصدر الترتيب نظيره البحريني الرابع، 
ويتأهل الفائزان مباشرة إلى نهائيات كأس 
آسيا للشــباب والتي ستقام في العاصمة 
اإليرانيــة طهران خالل الفترة من ٢١ حتى 
٢٨ أغســطس اجلاري. وقد ســبق ألزرق 
الشــباب مواجهة األخضر الســعودي في 
الدور التمهيدي، وانتهت ملصلحة األخير 
بفارق ٩ نقاط (٦٣-٧٢)، ويســعى املدرب 
ســلمان رمضان لتجــاوز العقبة األخيرة 

للتأهل إلى املباراة النهائية.

جانب من مواجهة أزرق الشباب ونظيره اإلماراتي

دوري «السلة» بنظام الدمج.. 
والكويت يعزز صفوفه مبحترفني

هادي العنزي

أعلن احتاد كرة السلة 
عــن أن مســابقة الدوري 
العام ستقام بنظام «الدمج» 
مبشــاركة ١١ فريقــا فــي 
مرحلتها األولى، وذلك نظرا 
النســحاب ناديــي برقان 
والســاحل من مســابقات 
الدرجــة األولــى، على أن 
يبدأ املوسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ 
مبواجهة كأس «السوبر» 
٢٣ أكتوبر املقبل، ويتبعها 
انطــالق الــدوري ٢٦ من 
الشــهر ذاته، فيما تنطلق 
السنية  املراحل  مسابقات 
بــدءا من األســبوع األول 
لشــهر أكتوبــر. كمــا أكد 
احتاد كرة السلة استمرار 
تسجيل محترفني اثنني لكل 
فريق في املوســم املقبل، 
والســماح لهمــا باللعــب 
معا في مباريات الدوري، 
باإلضافة إلى متديد فترة 
تثبيت الالعبني بسجالت 
االحتــاد حتى ١٨ اجلاري، 
على أن تبــدأ بعدها فترة 
الدرجة  تســجيل العبــي 

إلى صفوف الفريق األول 
لكرة الســلة، للمشــاركة 
البطــوالت احملليــة  فــي 
املقبلــة،  واخلارجيــة 
ويســتضيف «العميــد» 
البطولــة العربية لألندية 
لكرة السلة أكتوبر املقبل.

األولــى من ٢١ أغســطس 
وحتى ٢٠ أكتوبر املقبل.

إلى ذلك، تعاقد مجلس 
إدارة نــادي الكويــت مع 
الهاييتــي كادي الالن (٣٠ 
عاما)، واألميركي ماركس 
هانــت (٢٨ عاما) لينضما 

الهاييتي كادي الالن في إحدى مبارياته السابقة

العربي يتخطى الشبيبة اجلزائري.. 
ويضم محترَفني أفريقيني

مبارك اخلالدي -  هادي العنزي

واصل العربي نتائجه اإليجابية في 
معسكره اخلارجي املقام حاليا في تونس، 
حيث متكن من الفوز على فريق شبيبة 
القبائل اجلزائري ٢-١ في املباراة الودية 
التي جمعتهما مساء أول من امس مبدينة 

طبرقة التونسية مقر إقامة األخضر.
وشهدت املباراة تألق املهاجم سلمان 
العوضي الذي أحــرز الهدفني، واللقاء 
هو الثاني للعربي في معسكره، إذ فاز 
في مباراتــه االولى على فريق املرجان 

التونسي ٧-٠.
ومنح اجلهاز الفني للفريق الفرصة 
لكافة الالعبني املتاحني للمشاركة بعد 
إجراء عدة تبديالت في الشوط الثاني 
باســتثناء الالعــب خالد املرشــد الذي 
تعــرض إلصابــة طفيفة اثنــاء مباراة 

األخضر أمام فريق املرجان.
وفــي جانب آخــر، تعاقــدت ادارة 
األخضر مع مهاجمني أفريقيني هما املهاجم 
الدولي السابق النيجيري كينجسلي ايدو 
الذي مثل العديد من األندية منها الترجي 
التونســيان ومولودية  والصفاقســي 
املغربي والعروبــة االماراتي والنجف 
العراقي، كما ســبق لــه متثيل منتخب 
بالده، وفي رصيده مباراتان دوليتان.

 كما تعاقد األخضر مع الالعب العاجي 
المني دياكيتي قادما من الدوري املغربي 
ويحتل املركز الثالث في ترتيب الهدافني.

إلى ذلك، من املقرر أن يلتحق الالعب 
بندر السالمة مبعسكر األخضر، وذلك 
بعد استكمال برنامجه العالجي في قطر 

من اإلصابة التي كان يعاني منها.
وعلى صعيد معسكر الفريق األول 
لكــرة القدم بنــادي الكويــت املقام في 

النمســا، يخوض األبيض عصر اليوم 
مباراته الودية الثانية حيث يلتقي فريق 

العني اإلماراتي.
ويأمل اجلهاز الفني، بقيادة الكرواتي 
رادان غاســانني، حتقيــق أكبر قدر من 
الفوائد الفنية املرجوة أمام خصم قوي 
ومتخم باحملترفني األجانب. وكان الكويت 
قد خسر مباراته االولى من فريق مالدا 

بوليسالف التشيكي ١-٢.
إلى ذلك، يلتقي فريق الســاملية مع 
نظيره الرائد السعودي في ثاني مبارياته 
الودية مساء غد، في معسكره التدريبي 
املقام حاليا في مدينة أزميت التركية، 
وقد تعادل السماوي مع األهلي السعودي 
١-١ في أولــى مبارياته الودية الثالثاء 
املاضي، ودشــن املهاجم العراقي اســو 
رستم مشواره مع السماوي بتسجيله 

هدف فريقه الوحيد.

القادسية يواجه «زد» في ثاني ودياته بالقاهرة
عبدالعزيز جاسم

يخوض الفريق األول لكرة 
القــدم بنادي القادســية ثاني 
مبارياتــه الودية اليوم في الـ 
٥:٤٥ من مســاء اليــوم، وذلك 
ضمن معسكره املقام حاليا في 
مدينة ٦ أكتوبر مبصر، حيث 
يلتقي فريق زد اف سي املصري 
أحد فرق دوري الدرجة الثانية. 
وقد خاض األصفر أولى ودياته 
أمام السكة احلديد قبل يومني 

وانتهت بالتعادل السلبي.
ويتبقى لألصفر مباراتان 
أخريان من املفترض أن تكونا 
أمام فريقي الساحل السعودي 
وحرس احلدود املصري، إال أن 
تغيير مواجهة اف ســي مصر 
بفريق زد قد يتسبب بتغيير 
املواعيد أو تتم إضافتها كمباراة 
خامســة بحسب رغبة اجلهاز 
الفني. مــن جهته، قال املدرب 
الوطني ناصر الشطي إن الفريق 
اســتفاد بشكل كبير من ودية 
فريق السكة احلديد الذي يتمتع 
بجودة مميــزة ويعتبر أجهز 
بدنيا من األصفر، مشيرا إلى أن 

الهدف من املعسكر واملباريات 
الودية والتدريبات هو حتقيق 
التطــور البدنــي والفني وفق 
اخلطــة التــي وضعناها لكي 
نصــل لبطولة الدوري املمتاز 
بجهوزية تامة وهو أمر يسير 

على أكمل وجه.
وأعرب الشطي عن سعادته 
بالتزام الالعبني وانضباطهم في 
التدريبات طوال الفترة املاضية، 
ما يدل على جديتهم وحرصهم 

على تقدمي كل ما لديهم.
العنابي يواصل االستعداد

وفــي صربيــا، قــال مدير 
الفريق األول لكرة القدم بنادي 
النصــر إن الثالثــي احملترف 
السوري عمرو ميداني والعاجي 
أدو روبن واملهاجم النيجيري 
دينيس سيسوجه انضموا إلى 
تدريبات أمس بعد االنتهاء من 
تأشيرة دخولهم، مشيرا إلى أن 
األمور تسير على خير ما يرام 
في املعسكر وفق اخلطة التي 
وضعها مــدرب الفريق محمد 
املشــعان اســتعدادا النطالق 

الدوري املمتاز ٢٥ اجلاري.

محترفو النصر التحقوا بالوفد بعد احلصول على تأشيرة صربيا

طوارئ في األهلي بعد التعادل مع فاركو
القاهرة - سامي عبدالفتاح

واصــل األهلــي املصــري 
مسلسل إهدار النقاط وتقدمي 
الهدايا لغرميه التقليدي الزمالك 
معززا آمال األخير باالحتفاظ 
بلقب الدوري املصري للموسم 
الثاني تواليا، وذلك بسقوطه 
في فخ التعادل الســلبي أمام 
ضيفه فاركو أول من امس في 
ختام منافسات املرحلة الـ٢٨، 
ليؤكــد انه غيــر منافس بأي 
حال على الفوز بدرع الدوري 
هــذا املوســم، وهــو التعادل 
الســلبي الثاني على التوالي، 
بعد التعادل مع املقاولون، ما 
يؤكد عجز مهاجمي األهلي عن 

التهديف.
ورفع األهلــي رصيده إلى 
٥٦ نقطة في املركز الثالث وله 
مباراة مؤجلة مع اإلسماعيلي، 
بفــارق ١٠ نقاط عــن الزمالك 
املتصدر، وارتفع رصيد فاركو 

إلى ٣٦ نقطة في املركز الثامن.
وفــي رد فعل فوري وبعد 
انتهاء املباراة مع فاركو، دعا 
محمود اخلطيب، رئيس النادي 
األهلي، مجلــس إدارة القلعة 
احلمراء لعقد اجتماع طارئ، 
بحضور رجل األعمال ياسني 
منصــور رئيس شــركة كرة 

القدم.
وأكــد األهلي عبــر موقعه 
اإللكتروني أن هــذا االجتماع 
يستهدف اتخاذ بعض القرارات 
املهمة بشأن إصالحات لفريق 
كــرة القدم. وتدخل مســابقة 
الدوري املصــري اليوم وغدا 
اجلولة الـــ ٢٩، فيلعب اليوم 
املقاصــة مــع البنــك األهلي، 
ويســتضيف اجلونــة فريق 
الزمالك في السابعة والنصف 
مساء، وغدا السبت يستضيف 
فاركــو فريــق اإلســماعيلي، 
ويلتقي فيوتشــر مع احمللة، 

وبيراميدز مع املقاولون.

السعودية تتقدم رسميًا بطلب استضافة األلعاب اآلسيوية الشتوية
تقدمــت اللجنــة األوملبية والباراملبية الســعودية بطلب 
للمجلس األوملبي اآلسيوي أبدت من خالله رغبة اململكة في 
اســتضافة دورة األلعاب اآلسيوية الشــتوية عام ٢٠٢٩ في 

«تروجينا» بنيوم.
وذكرت وكالة األنباء السعودية «واس» أن الطلب تضمن 
استعراض الرؤية الطموحة للمملكة التي ستدعم تروجينا 
الستضافة احلدث الرياضي األكبر في شتاء القارة اآلسيوية، 
والذي يتوقع أن تشارك من خالله أكثر من ٣٢ دولة آسيوية 
في أبرز املسابقات الشتوية، بتقدمي بنية مستقبلية متزج بني 
التقنية احلديثة واحلفاظ على الطبيعة اخلالبة التي متيزها، 
كأول دولــة في غرب القارة تســتعد الحتضــان هذا احلدث 
بعد أن اســتضافته كل من اليابان، الصني، كوريا اجلنوبية 

وكازاخستان ابتداء من عام ١٩٨٦.
يذكــر أن املكتب التنفيــذي للمجلس األوملبي اآلســيوي 
سيجتمع في كمبوديا مطلع أكتوبر املقبل قبيل انعقاد اجلمعية 
العمومية للمجلس األوملبي اآلســيوي يوم ٤ أكتوبر والتي 
تعتبــر اجلهــة العليا للمصادقــة على قــرارات منح حقوق 

االستضافة لدورات األلعاب اآلسيوية مبختلف مسمياتها.

تدريبات جادة لفريق القادسية بالقاهرة  (املركز االعالمي بالقادسية)

جانب من تدريبات فريق الكويت مبعسكر النمسا 

(املركز االعالمي بالكويت)


