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االحد ٧ اغسطس ٢٠٢٢ رياضـة

مقصيد مديرًا لـ «األوملبي» 
واملوسى لـ «الناشئني»

مبارك اخلالدي

واصل احتاد كرة القدم مســاعيه احلثيثة الستكمال 
الهيكل الفني واإلداري للمنتخبات الوطنية، وفي هذا اإلطار 
قرر مجلس ادارة االحتاد تعيني العب املنتخب والنادي 
العربي السابق علي مقصيد مديرا ملنتخبنا األوملبي، كما 
قرر تعيني العب األزرق والقادسية السابق عبدالرحمن 

املوسى مديرا ملنتخب الناشئني.
ومن املتوقع أن تتوالى قرارات احتاد الكرة لتشمل كافة 
أعضاء اجلهاز االداري للمنتخب االول ومنتخب الشباب.
وكان مجلس ادارة احتاد الكرة قد اعلن قبل أيام عن 
تعيني املدرب البرتغالي روي بينتو لقيادة االزرق ومواطنه 
امييليو بيكسي لقيادة املنتخب االوملبي في املرحلة املقبلة. 
ومن املقرر ان يصل املدربان الى البالد قريبا الستكمال 
اجراءات التعاقد معهما ومباشرة مهامها مع انطالق بطولة 
الدوري املمتاز ٢٥ أغسطس اجلاري. كما ترددت أخبار 
عن تعيني املدرب الوطني أحمد عبدالكرمي مدربا مساعدا 

في اجلهاز الفني لألزرق األول.

عبدالرحمن املوسىعلي مقصيد

برقان يوّقع مع الصيفي
بـ ٨٠ ألف دوالر

يحيى حميدان

جنحت ادارة نادي برقان في التعاقد مع الالعب األردني 
حمزة الصيفي لتمثيل فريق كرة القدم في املوسم اجلديد 
املقرر انطالقه في ٢٨ الشهر عبر اقامة دوري الدرجة األولى.
ومت حســم صفقة االنتقال صباح امس في العاصمة 
األردنية (عمان) بحضور امني ســر نــادي برقان انور 

العتيبي وعضو االدارة محمد فراج.
ويشغل الصيفي (٢٣ سنة) مركز الهجوم وقدم مستويات 
طيبة مع فريقه السابق اجلزيرة في الدوري األردني بعدما 

انتقل له قادما من الفيصلي.
وبلغت الصفقة ٨٠ ألف دوالر، يحصل منها الصيفي 

على ٦٠ ألف دوالر، واجلزيرة على ٢٠ ألف دوالر.

انور العتيبي ومحمد فراج مع حمزة الصيفي

«طائرة الناشئني» إلى إسطنبول
يعقوب العوضي

غادرت بعثة املنتخب الوطني للناشئني أمس متجهة 
الى إسطنبول إلقامة معسكر تدريبي يستمر حتى ٢٠ 
أغسطس اجلاري استعدادا ملنافسات البطولة اآلسيوية 
التي ســتقام في البحرين وستتجه بعثة املنتخب إلى 

مقر البطولة مباشرة بعد نهاية املعسكر التدريبي.
من جانب آخر، جددت إدارة نادي القادسية عقود 
العبيها سعد صالح وناصر دشتي وفهد الكوت للموسم 

املقبل.
وأكد سعد صالح أن الفريق مستعد ذهنيا ملنافسات 
املوسم املقبل ويطمح للفوز مبختلف البطوالت، مشيرا 
إلى صعوبة املنافسة نظرا لتطور جميع الفرق وخاصة 
فرق املقدمة، وعلينا مضاعفة جهودنا لتحقيق النتائج 

اإليجابية.

«فيفا» يؤكد صحة املوقف القانوني لألخضر بالتعاقد مع املغربي خابة

العربي في اختبار قوي أمام األفريقي التونسي اليوم
مبارك اخلالدي

يلتقي الفريق األول لكرة القدم بالنادي 
العربــي مع فريــق األفريقي التونســي 
فــي الـ١١ صباح اليوم، فــي اختبار قوي 
لألخضــر ضمن معســكره املقام مبدينة 

طبرقة التونسية.
واللقاء هو الثالث لألخضر في معسكره 
اإلعــدادي، اذ متكن من الفوز في مباراته 

األولى على فريق مرجان التونسي ٧-٠، 
وتغلــب فــي الثانية على فريق شــبيبة 

القبائل اجلزائري ٢-١.
وفــي جانــب متصــل، قــرر اجلهــاز 
الفني بقيادة املدرب املقدوني يوغسالف 
ترينشوفيسكي ان يخضع الالعبون بندر 
السالمة وحسني اشكناني ومحمد الصولة 
لبرنامج تأهيلي خاص لتعويض ما فاتهم 

من حصص تدريبية.

وفي شأن آخر، اعلن امني السر العام 
الناطق الرسمي للنادي فؤاد املزيدي عن 
تلقي ادارة االخضر من االحتاد الدولي لكرة 
القــدم «فيفا» البطاقة الدولية للمحترف 
املغربي حمزة خابة الذي تعاقد مع العربي 
لكنه تخلف عن االلتحاق مبعسكر الفريق 
في تونس وابــرم عقدا مع فريق الرجاء 

املغربي.
واشــار املزيــدي في بيان رســمي ان 

العربي لن يتنازل عن حقه في هذا امللف 
وسيســتمر باتخاذ االجراءات القانونية 
التي حتفظ حقه ســواء أمام غرفة فض 
املنازعات في «فيفا» او لدى محكمة كاس، 
الفتــا الى أن وصول البطاقة الدولية من 
«فيفا» للعربي تؤكد صحة املوقف القانوني 
للعربي، وان الرجاء املغربي ووفق اللوائح 
الدولية سيخسر اي مباراة يشارك فيها 

خابه لعدم أهليته.

العربي يواصل تدريباته في معسكر تونس
 (املركز اإلعالمي بالعربي)

الكويت يهزم العني وديًا.. 
ويضم فريح إلى صفوفه

يحيى حميدان

تفــوق الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الكويت على فريق العني اإلماراتي ٣-١ في 
املباراة الودية التي جمعت الفريقني على 
هامش معسكرهما التدريبي املقام حاليا في 
النمسا. وسجل ثالثية «األبيض» التونسي 
طه ياسني اخلنيسي (٨ و٥٠ من ركلة جزاء) 
وفيصل زايد (٩٠ مــن ركلة جزاء)، فيما 
سجل هدف «زعيم اإلمارات» الالعب سعيد 
أحمد (٥٤)، وأضاع التوغولي كودجو البا 

ركلة جزاء للعني (٦٥).
وشهدت املباراة مشاركة الالعب أحمد 
الظفيري املنضم حديثا للفريق الكويتاوي 

قبل أيام قادما من القادسية. من جهته، قال 
نائب رئيس جهاز كرة القدم بنادي الكويت 
رئيــس الوفد عادل عقلة إن املباراة كانت 
قويــة أمام منافس قوي مثل العني الغني 
عــن التعريف والذي ميتلــك قيمة كبيرة 

من ناحية الالعبني احملليني او األجانب.
وأشــار عقلة إلى أن مدرب «األبيض»، 
الكرواتي رادان غاسانني، استطاع من خالل 
املباراة أمام فريق العني أن يقف على نقاط 
القوة والضعف في الفريق عبر اختبارهم 
أمــام فريــق مميز، كما نشــكر العني على 
حسن االستضافة. إلى ذلك أعلن الكويت 
أمس التعاقد مع الالعب محمد فريح قادمًا 

(املركز االعالمي بالكويت)من العربي في صفقة انتقال حر. أحمد الظفيري شارك مع «األبيض» أمام العني االماراتي  

جانب من مباراة الساحل 
واخلور القطري

هادي العنزي

باشــر الفريــق األول لكــرة القــدم بنــادي 
الفحيحيل تدريباته مبعسكره التدريبي الذي 
ميتد ألسبوعني مبدينة أنطاليا التركية، بعدما 

وصلها مساء أمس.
ومن املقــرر أن يخوض «األشــاوس» أربع 
مباريات ودية خالل املعسكر التركي، حتضيرا 
ملواجهة كاظمة في أولى مباريات الفريق بالدوري 

املمتاز ٢٧ أغسطس اجلاري.
وأبرم اجلهاز اإلداري للفريق أولى تعاقداته 
احمللية بضم املدافع فهد احلمدان لصفوف الفريق، 
بعدما أكمــل تعاقداته اخلارجيــة بالتعاقد مع 
البرازيلي جوليو ســيزار، والتونسي يوسف 
بن سودة، إلى جانب الدولي السوري عبداهللا 
الشامي، والغاني سولومون مينساه، والبرازيلي 
لويز فرنانديز الذي سيلتحق بالفريق في تركيا.
وقد حــرص اجلهــاز الفني بقيــادة املدرب 
السوري فراس اخلطيب على حتضير الفريق 
بدنيا في الفترة األولى لإلعداد منتصف يوليو 

املاضي، كما أجرى تدريبات صباحية ومسائية 
للفريق قبل املغادرة إلى تركيا.

من جهه اخري، خسر الفريق األول لكرة القدم 
بنادي الساحل من نظيره اخلور القطري ٠-٢ في 
أولى مباريات الفريق الودية مبعسكره التركي.

وســيخوض «أبناء أبوحليفة»، ٣ مباريات 
وديــة أخرى في معســكره اخلارجي مع أندية 
اخلليج السعودي ١٠ أغسطس املقبل، ويتبعه 
بلقاء مع البطائح اإلماراتي في ١٣ من الشهر ذاته، 
فيما ســتكون آخر مباريات الفريق بتركيا مع 
فريق دبا احلصن اإلماراتي في الســادس عشر 
من أغسطس، على أن يعود الفريق إلى الكويت 

في اليوم التالي.
 ويعكف اجلهاز الفني بقيادة املدرب الوطني 
محمد دهيليس على حتضير جميع الالعبني بدنيا 
وفنيا، عبر التدريبات الصباحية واملســائية، 
وإشراكهم في املباريات الودية بتركيا للوقوف 
على مستواهم الفني، ومدى انسجامهم، للوقوف 
على أفضل توليفة للفريق قبل انطالق منافسات 

الدوري املمتاز بفترة كافية.

الفحيحيل يضم احلمدان
 ويباشر معسكره التركي

الساحل يخسر من اخلور.. ويلتقي اخلليج بتركيا

«اليد» كّرم أزرق الشباب.. وتدريبات الناشئني تنطلق اليوم
يعقوب العوضي

نظــم احتاد كرة اليــد حفل تكرمي خاص 
ملنتخــب الشــباب مســاء أول مــن أمس في 
مقره مبركز الشــهيد فهد األحمد في الدعية، 
وقدم مكافآت مالية، وذلك مبناســبة تأهلهم 
إلى نهائيات كأس العالــم والفوز بامليدالية 
البرونزية في بطولة آســيا ١٧ للشباب التي 

اختتمت في البحرين قبل أسبوعني.
وأكد رئيس االحتاد ناصر صالح بومرزوق 
أن كرة اليد الكويتية تزخر بالالعبني الكبار 
في عطائهم رغم صغر ســنهم، مشــيرا إلى 
ضرورة دعــم الالعبني والتركيــز على دفع 

عجلة تقدمهم لألمام.
وأشــاد أمني ســر االحتاد قايد العدواني 
بجهود اجلميع، موجها الثناء والشكر لرئيس 
احتاد كرة القدم عبداهللا الشاهني ملبادرته في 
تكرمي املنتخب، كما شكر رئيس نادي األلعاب 

الشــتوية فهيد العجمي لدعمــه الالمحدود 
لألزرق. إلى ذلك، سيقوم اليوم رئيس نادي 
األلعاب الشتوية فهيد العجمي بتكرمي املنتخب 
أيضا. هذا، ويباشر منتخب الناشئني تدريباته 
على صالة سعد العبداهللا في ضاحية صباح 
الســالم على فترتــني اليوم، تبــدأ األولى ١١ 
صباحا والثانية ٦ مساء استعدادا ملنافسات 
بطولة آسيا املؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 
التي ستقام في البحرين منتصف أغسطس 
اجلاري، ويقود األزرق املدرب اإلسباني ديغو 

ومساعده املدرب الوطني حسني حبيب.
من جانب آخر، تعاقدت إدارة نادي الساملية 
مع املدرب التونسي املنجي البناني لقيادة دفة 
الفريق األول خلفا للمدرب الوطني يعقوب 
املوســوي. فيما وصل مــدرب النصر محمد 
مسعودان إلى البالد ليتسلم مهامه في قيادة 
الفريق األول في العنابي رسميا خلفا للمدرب 

اجلزائري صالح بوشكريو. جانب من تكرمي منتخب الشباب لكرة اليد

«شباب السلة» رابع «اخلليجية»

هادي العنزي

حل منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب في املركز 
الرابع بالبطولة اخلليجية، بعد خســارته من نظيره 
البحريني ٤٥-٥٥ في مواجهة حتديد املركزين الثالث 
والرابع التي أقيمت مساء أمس على صالة الشيخ راشد 

آل مكتوم بنادي الوصل في دبي باإلمارات.
فيما لعب في وقت متأخر من مساء أمس منتخبا 
الســعودية وقطر املباراة النهائية للبطولة، بعد تغلب 
األخضر على الكويت ٥٠-٧٠، وفوز العنابي القطري 
علــى نظيره البحريني ٨٥-٤٨ في مواجهة الدور قبل 
النهائي التي أقيمت اجلمعة، وقد ضمن طرفا النهائي 
تأهلهما إلى بطولة كأس آسيا لكرة السلة للشباب التي 
تقام منافساتها في العاصمة اإليرانية (طهران) خالل 

الفترة من ٢١ حتى ٢٨ اجلاري.

جانب من مواجهة الكويت والبحرين


