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االربعاء ١٧ اغسطس ٢٠٢٢ رياضـة

«الكرة»: لم نطلب نقل تصفيات آسيا من البصرة
مبارك اخلالدي

مســؤول  مصــدر  أكــد 
باحتاد كرة القدم في تصريح 
لـ«األنباء» انه لم يطلب حتى 
اآلن نقل التصفيات اآلسيوية 

لكأس آسيا حتت ٢٠ سنة التي 
ستســتضيفها مدينــة البصــرة 

الشــهر املقبــل. وكانــت القرعة قد 
أوقعت األزرق في املجموعة اخلامسة 

إلــى جــوار منتخبــات اســتراليا والعراق 
والهند، وشهدت األيام املاضية حتركات من 
جانب االحتاد االسترالي لكرة القدم بتوجيه 
خطاب رســمي إلى االحتاد اآلسيوي للعبة 
لنقل التصفيات من العراق إلى جهة أخرى، 
وينتظر اآلســيوي طلبــات مماثلة من دول 

املجموعة للنظر في الطلب.
من جهة آخري، أكد وزير الشباب والرياضة 
العراقــي عدنان درجــال، أن مدينة البصرة 
مؤهلة متاما الستضافة بطولة «خليجي ٢٥» 

لكرة القدم في يناير املقبل.
وقال درجال في مؤمتر صحافي امس إن 
مــا يحدث في العراق، يشــابه األحداث التي 

نشاهدها في بلدان أخرى، وهذا لن 
يؤثر على خططنا الستضافة 
«خليجــي ٢٥»، مضيفــا أن 
«العالــم أجمع علــى اطالع 
ودراية مبا يحدث في العراق، 
عبر اإلعــالم والقنصليات أو 
السفارات املوجودة في الداخل، 
وما يثار هنا وهناك يجب أن يكون 
لإلعــالم دور كبيــر في الــرد عليه 
مــن خالل عرض احلقائــق دون زيف 
وتهويــل». الى ذلك، أكــد االحتاد العراقي 
لكرة القدم، في بيان أول من أمس أن بطولة 
«خليجي ٢٥» ســتقام في البصرة في وقت 
أشــارت فيه أنباء إلى عزم املكتب التنفيذي 
الحتــاد كأس اخلليج نقل «خليجي ٢٥» إلى 
الكويت لعدم استكمال متطلبات إقامة البطولة 

في البصرة.
وكان وفــد اللجنة التفقدية الحتاد كأس 
اخلليج العربي لكرة القدم قد زار الكويت أول 
من امس لالطالع على استعدادات احتاد كرة 
القدم وجاهزيته الستضافة بطولة «خليجي 
٢٥» كدولة بديلة، وذلك في حال اعتذر العراق 

عن عدم استضافة البطولة.

درجال: العراق مؤهل الستضافة «خليجي ٢٥»

العربي يبحث عن مباراة ودية
مبارك اخلالدي

كثف اجلهازان الفني واإلداري بالفريق األول 
لكرة القدم بالنادي العربي جهودهما خلوض 
مباراة ودية على األقل قبل انطالق منافسات 
اجلولة األولى من دوري زين املقرر إقامتها ٢٥ 
أغسطس اجلاري، وتكمن املشكلة في انشغال 
أغلب الفرق ببرامجها املعدة مسبقا، فضال عن 
تواجد غالبيتها في معسكرات تدريبية خارج 
البالد.  ويكتفي االخضر بالتدريبات احمللية 

منذ عودته من معســكر تونس فجر السبت 
املاضــي، ويأمل اجلهاز الفني للفريق بقيادة 
املقدوني يوغسالف ترينشوفيسكي خوض 
مبــاراة ودية على األقل لضمان احلفاظ على 
نسق املباريات قبل خوض االستحقاق املهم.

وفي جانب متصل، ال يزال اجلهاز الطبي 
يواصــل تأهيل الالعبــني املصابني بإصابات 
خفيفة جــراء املجهود الكبيــر الذي بذل في 
معســكر تونس، ومن بينهم املدافعان حسن 

حمدان وعبداهللا عمار.

الفحيحيل يتعادل مع حتا اإلماراتي.. 
ويلتقي الكويت وديًا األحد

هادي العنزي

تعــادل الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الفحيحيــل مع نظيره حتا اإلماراتي ٢-٢ 
في املبــاراة الودية التي جمعتهما مســاء 
أمس األول، في ثالث مباريات «األشاوس» 

ضمن املعسكر التدريبي بتركيا.
وسيعود الفحيحيل الى البالد اخلميس 
املقبل، علــى أن يلتقي مع نظيره الكويت 
األحد املقبل في آخر مبارياته التحضيرية 
قبل مواجهة الساملية ضمن اجلولة األولى 
مــن «دوري زيــن» للدرجــة املمتــازة ٢٧ 

أغسطس املقبل.

مــن جانبه، أشــاد مديــر الفريق جنم 
العنــزي بالتزام الالعبني خالل املعســكر 
التدريبي في تركيا، وقال لـ «األنباء»: «جاء 
املعسكر ناجحا بكل املقاييس، بعدما سارت 
األمور وفق ما كان مخططا لها مسبقا، وقد 
لعبنا عدة مباريات مع فرق ذات مستويات 
فنية مختلفة، باإلضافة إلى التدريبات، ما 

حقق الفائدة املرجوة».
وأشار العنزي إلى أن املعسكر التركي 
شــهد مشــاركة جميع احملترفني، وأشرك 
املــدرب فــراس اخلطيب جميــع الالعبني 
املتاحــني، واحملترفني اخلمســة، لتحقيق 

االنسجام املطلوب بني أعضاء الفريق.

العنزي: معسكر تركيا حقق أهدافه مبشاركة جميع احملترفني

(زين عالم) جانب من تدريب نادي الفحيحيل  

«يد» برقان يضم العنزي ويفاوض محترفًا بوسنيًا

يعقوب العوضي

تعاقــد نادي برقان مــع العب كرة اليد 
جــراح العنزي لضمه الى صفوف الفريق 
األول لكرة اليد رسميا في صفقة انتقال حر 
تدعيما لصفوف برقان املوسم املقبل، ومت 
توقيع العقد مساء أول من أمس مبقر النادي 
بحضور مدير اللعبة فيصل العازمي واملدرب 
سعيد حجازي، وكان العنزي قد لعب سابقا 
ضمن صفوف الساملية والصليبخات. كما 
متلك إدارة برقان عدة سير ذاتية حملترفني 
أجانب وتقترب من ضم أحدهم من اجلنسية 

البوسنية. وأشاد فيصل العازمي مبستوى 
الالعب في الشقني الدفاعي والهجومي وأكد 
أنه ســيكون إضافــة فنية قويــة للفريق 
ونســعى لتدعيم صفوف الفريق بغرض 
حتقيــق نتائــج إيجابية والوصــول إلى 
منصــات التتويج. من جهته، أكد العنزي 
أنه يطمح الى حتقيق اإلجنازات واكتساب 
اخلبرة واالحتكاك مبختلف الفرق، متوجها 
بالشكر الى مجلس إدارة برقان لثقتهم به.

مــن جانب آخر، وصــل محترف نادي 
النصر اجلزائري عبدالرحيم ابو درالي وكان 
في استقباله إداري الفريق بدر املطيري.

الكويت يختتم معسكره النمساوي بالتعادل مع الشارقة
يحيى حميدان 

يعود الى البالد اليوم وفد 
الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الكويــت قادما من العاصمة 
النمساوية (ڤيينا) بعدما أقام 
هناك معسكرا تدريبيا ملدة 
٣ أســابيع تخلله خوض ٤ 
مباريات جتريبية، اختتمها 
أول من أمــس بالتعادل مع 
الشــارقة االماراتــي ٢-٢، 
وســجل هدفــي «األبيــض» 
احملترف التونسي طه ياسني 
اخلنيسي. وقال رئيس الوفد 
نائب رئيس جهاز الكرة عادل 
عقلة ان املعسكر النمساوي 
كان ناجحا ومميزا بعد اللعب 
مع مالدا بوليسالف سادس 
التشــيكي والعني  الــدوري 
والوحدة والشارقة وهي من 
الفرق املتقدمــة في الدوري 

االماراتي للمحترفني.
وتقــدم عقلــة بالشــكر 
الفخــري مرزوق  للرئيــس 
الغامن ورئيس وأعضاء مجلس 
ادارة النــادي على هذا الدعم 

بالعمل الكبير في التعاقدات 
اجلديــدة واالهتمــام كذلــك 
بكل صغيرة وكبيرة تخص 

على مشاعره الطيبة للكويت 
وكالمه الرائع حول العالقات 
بني البلدين الشقيقني وذلك 
عقب نهايــة التجربة الودية 
أمام الشارقة. وبني عقلة أن 
الكويــت ســيختتم جتاربه 
الودية بلقاء الفحيحيل األحد 
املقبــل قبــل انطــالق دوري 
«زين» املمتاز، حيث سيستهل 
«األبيــض» مشــواره بلقــاء 
اجلهــراء يوم ٢٦ أغســطس 

اجلاري. 
تعادل خيطان 

انتهــت  القاهــرة،  وفــي 
املباراة الودية الثانية خليطان 
بالتعادل مع النصر املصري 
٢-٢، وسجل هدفي «األحمر 
واألسود» كل من محمد عنتر 
والبرازيلي وليام رودريغيز. 
وكان خيطان قد خســر من 
فريق طالئع اجليش ٠-١ في 
مباراته التجريبية األولى، في 
حني سيختتم مبارياته أمام 
فريق العبور اجلمعة املقبل، 

قبل العودة للبالد األحد.

«األبيــض»، ووجــه الشــكر 
كذلك لرئيــس مجلس نادي 
الشارقة الرياضي عيسى هالل 

خيطان يتعادل مع النصر املصري في القاهرة

العماني أرشد العلوي خالل لقاء األبيض والشارقة  (املركز اإلعالمي بالكويت)

الكبير للفريــق الكويتاوي، 
مشيرا الى أن دعمه ال يقتصر 
فقط على نوعية املعسكر، بل 

الشطي: الشمالي وإبراهيم والصيفي إضافة كبيرة للقادسية
عبدالعزيز جاسم

األول  الفريــق  اســتأنف 
لكــرة القدم بنادي القادســية 
تدريباته اليومية على ملعب 
فاروق إبراهيم بعد العودة من 
معســكر القاهرة، حيث دخل 
الفريق خطة اإلعــداد الثالثة 
والنهائيــة قبل املشــاركة في 

االستحقاقات الرسمية.
مــن جهتــه، أبــدى مدرب 
األصفر ناصر الشــطي رضاه 
التام عن معسكر الفريق مبدينة 
٦ أكتوبــر الــذي امتد ١٤ يوما 
خاض خاللها ٥ مباريات ودية 
مــع فــرق مــن دوري الدرجة 
األولــى املصري، مشــيرا إلى 
أن الفائــدة الفنيــة والبدنية 
تعتبــر جيــدة، الســيما أنــه 
حرص على إشــراك أكبر عدد 
مــن الالعبني مع التركيز على 
الالعبني والتشكيلة التي سيبدأ 
بها املوســم أمام الســاحل في 

الفنيــة والبدنيــة وحتقيــق 
األهداف التي قدمنا من أجلها، 
وذلــك أكثر مــن التركيز على 
نتائج املباريات الودية، الفتا 

في املالعب. وبني الشــطي أنه 
التي لديه  اكتفى باملجموعــة 
من الالعبني ألن صفوفه باتت 
مكتملة لكن إذا كان هناك العب 
ميتلــك اجلودة وميثل إضافة 
للفريــق فلن يقصــر مجلس 
اإلدارة فــي التعاقــد معه. من 
ناحية أخرى، خســر الفريق 
األول لكرة القدم بنادي النصر 
٣-٥ أما فريق باسيك بيوغراد 
الصربــي وذلــك فــي املباراة 
الودية التي جمعتهما صباح 
أمس في معســكر «العنابي» 
فــي بلغــراد وهــي املواجهــة 
قبــل األخيــرة للفريق، حيث 
ســيخوض آخر ودياته اليوم 
أمام فريق اإلمارات قبل العودة 
غدا إلى البالد على دفعتني لعدم 
وجــود حجــوزات. وحــرص 
املــدرب محمد املشــعان على 
إشراك أكبر عدد من الالعبني في 
ودية أمس ملنح العبي الصف 
الثاني الفرصة إلثبات جدارتهم.

إلى أن انضمام عدي الصيفي 
وعبــداهللا الشــمالي وأحمــد 
إبراهيــم يعتبر إضافة كبيرة 
للفريق ملا ميتلكونه من خبرة 

النصر خسر من بيوغراد الصربي.. ويلتقي اإلمارات اليوم

(املركز اإلعالمي بالقادسية) عبداهللا الشمالي مع العبي األصفر خالل التدريبات   

انطالق مباريات الدوري املمتاز 
٢٦ اجلاري.

وأضــاف أن التركيز خالل 
املعســكر يكون علــى األمور 

السعد والشماع يتوجان بفضية «سكيت مختلط»
في دورة ألعاب التضامن اإلسالمي

العب منتخبنا الوطني سعيد احلطاب خالل مشاركته في منافسات الكيك بوكسينغ

عبدالعزيز السعد وإميان الشماع خالل مراسم التتويج

توج ثنائــي منتخبنا الوطني 
لرماية «سكيت» الرامي عبدالعزيز 
الســعد والراميــة اميان الشــماع 
بامليداليــة الفضيــة في مســابقة 
«زوجي مختلط» في دورة العاب 
التضامن االسالمي اخلامسة املقامة 
في مدينة قونيــة - تركيا والتي 
تستمر حتى ١٨ اغسطس اجلاري، 
وذلــك بعد ان حصــال على املركز 
الثاني في النهائي، ليرتفع رصيد 
الكويت من امليداليات في الدورة الى 
عشر ميداليات متنوعة بواقع اربع 
ذهبيات واربع فضيات وبرونزيتني.
وكان النصيــب االكبــر مــن 
ميداليات الوفد الكويتي املشــارك 
في الــدورة ملنتخب الرماية رجال 
وســيدات والذي حصل على ست 
ميداليات من اجمالي عدد امليداليات 
العشر في ختام منافسات الرماية 

التي شهدت تألق رماة وراميات الكويت بتقدميهم عروضا قوية ومستويات 
مميزة تصدروا من خاللها منافسات اللعبة، ومثل منتخبنا الوطني في 
الدورة الرماة عبدالرحمن الفيحان وطالل الرشيدي وناصر املقلد، والراميات 
سارة وشهد احلوال وهاجر عبدامللك (تراب)، والرماة منصور الرشيدي 

الرشــيدي وعبدالعزيز  وعبداهللا 
الســعد، والراميات اميان الشماع 
وافراح بن حسني وفاطمة الزعابي 

(سكيت).
الــى ذلك انهى العــب منتخبنا 
الوطني ســعيد مــرزوق احلطاب 
مشــاركته فــي منافســات الكيــك 
بوكسينغ بوزن ٧١كجم بعد خسارته 
مــن االردني حســني مهنــد ٠-٣، 
كما خــرج من املنافســات الالعب 
عبدالعزيز مــراد بعد هزميته من 

االوزبكي رحيم الوف.
وقــدم العبو القوس والســهم 
االوملبي واملركب مستوى فنيا يليق 
بالالعبني بعــد ان اجتازوا االدوار 
التمهيدية في مسابقة الفردي بنجاح 
اال ان احلــظ لــم يحالفهم بتخطي 
دور الـ ١٦، ومثل منتخبنا للقوس 
والســهم عبــداهللا طــه وعبداهللا 
احلربي، ومثل منتخبنا للقوس املركب بدر الشالحي وعبداهللا مال اهللا.

وسيدخل منتخبنا للقوس والسهم االوملبي واملركب منافسات الفرق 
صبــاح اليوم، ويأمل الالعبون ان يحققوا نتيجة طيبة والوصول الى 

األدوار النهائية.

فيصل العازمي متحدثا مع الالعب حسني كرم


