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االثنني ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ رياضـة

(املركز اإلعالمي بكاظمة) كاظمة أنهى استعداداته للدوري بالفوز على برقان 

كاظمة ُينهي ودياته بثالثية في برقان.. 
والكويت يلغي عقد أندريا ويبحث عن مدافع

عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان

اطمأن اجلهاز الفني للفريق األول لكرة القدم 
بنادي كاظمــة بقيادة املــدرب الصربي زيلكو 
ماركوف على جهوزيــة الالعبني خالل املباراة 
الوديــة التي خاضها أول مــن أمس أمام فريق 
برقان وانتهــت بفوز البرتقالي ٣-١، ســجلها 
اإلسباني جاي دميبلي وشبيب اخلالدي وبندر 
بورسلي فيما سجل هدف برقان يوسف سعد.

وتعتبر ودية برقان األخيرة لكاظمة واملدرب 
زيلكو والتي وضع من خاللها الشكل النهائي 

للفريق قبل انطالق املوسم اخلميس املقبل.
ومن أهم مكاسب املباراة عودة هداف الدوري 
في املوسم املاضي املهاجم شبيب اخلالدي للعب 
واملشــاركة بعد غيابه الفترة املاضية بســبب 

اإلصابة وإعادة التأهيل، وكذلك احلارس حسني 
كنكوني الذي شارك في الشوط الثاني ما يعني 
قدرتهما على املشاركة في أولى مباريات الفريق 
بالدوري املمتاز أمام الفحيحيل السبت املقبل.

إلى ذلك، أعلن كاظمة مغادرة العب الوسط 
ناصــر الفي إلى أملانيا وذلك الســتكمال رحلة 
تأهيله هناك بعد أن قام بإجراء عملية جراحية 

في الكتف الشهر املاضي.
من جهة برقان، تبدو صفوف الفريق خالية 
من أي غيابات لإلصابة قبل خوض أول مباراة في 
دوري الدرجة األولى أمام الشباب األحد املقبل.
وتنتظــر إدارة الفريــق «الذهبــي» وصول 
املهاجــم األردني حمزة الصيفــي اليوم أو غدا 
على أبعد تقدير لاللتحاق بصفوف الفريق قبل 

انطالق «دوري املظاليم».

من جانب آخر، تتجه النية لدى إدارة نادي 
الكويــت إللغــاء تعاقدها مع مهاجــم منتخب 
مدغشقر كارلوس أندريا لعدم ظهوره باملستوى 
املطلوب خالل املباريات التجريبية التي خاضها 

«األبيض» في معسكره التدريبي بالنمسا.
وخرج اندريا من حسابات املدرب الكرواتي 
رادان غاســانني بشكل واضح من خالل إبعاده 
عن القائمة األساسية في املباريات التجريبية 
بالنمســا. وتبحث إدارة الكويت عن تعويض 
أندريا بالتعاقد مع مدافع أجنبي لتعزيز اجلانب 
الدفاعــي. ورفضت ادارة نــادي أهلي بنغازي 
عرضــا كويتاويــا لضم مدافعهــا الدولي علي 
يوســف خالل األيام املاضية، وســيتم حســم 
هوية القادم اجلديد قبل انطالق دوري «زين» 

املمتاز اخلميس املقبل.

عودة شبيب وكنكوني للمشاركة.. والفي غادر إلى أملانيا

مقر مؤقت الحتاد الكرة بستاد جابر

«طائرة الناشئني» يسقط أمام الصني

اجلنفاوي: اجلهراء يستعد جيدًا لـ «األبيض»

العربي يفاوض جنم باريس سان جرمان

وقع مدير عام الهيئة العامة للرياضة 
حمــود فليطــح بروتوكــول تعــاون مع 
رئيس احتاد كرة القدم عبداهللا الشاهني، 
بحضور نائب الرئيس أحمد عقلة، وذلك 
بهدف استخدام مقر مؤقت لالحتاد خالل 
الفترة املقبلة بستاد جابر األحمد الدولي 
حلني انتهاء عملية اعادة بناء مقر االحتاد 
بالعديلية والتي تأتي ضمن خطة االحتاد في 
تطوير املبنى القدمي وتهيئة مناخ االستثمار 
فــي املبنى، ويأتــي البروتوكول في اطار 
التعــاون بني الهيئة واالحتــادات احمللية 
مبــا فيها احتاد كرة القــدم.  ومن جانبه، 
اكد حمود فليطح ان بروتوكول التعاون 
يأتي في إطار دعم الهيئة العامة للرياضة 
الحتاد كرة القدم خالل الفترة املقبلة بتوفير 
مقر مؤقت له حلني اعادة بناء املقر القدمي، 
وان الهيئــة لــن تدخر جهدا فــي دعم كل 

االحتادات بتوفير املنشآت والبنية التحية 
وســبق ان تعاونت الهيئة مع احتاد كرة 
اليد باستخدام صالة مجمع الشيخ سعد 
العبداهللا للصاالت إلقامة املنافسات احمللية 

والدولية للمنتخبات املختلفة. 
وأشــار إلى أن املقر املؤقت الحتاد كرة 
القدم تستطيع اللجان العاملة من خالله 
إدارة شؤون اللعبة، خاصة أن االستحقاقات 
احمللية ستنطلق يوم ٢٥ أغسطس اجلاري 
بإقامة منافسات الدوري. إلى ذلك، نظمت 
إدارة اإلعالم والعالقــات العامة باالحتاد 
امس ورشة عمل للمنسقني اإلعالميني في 

األندية. 
وقام مدير إدارة اإلعالم والعالقات العامة 
باالحتاد سطام السهلي بتقدمي شرح واف 
عن مهمة املنســقني اإلعالميني في املوسم 

اجلديد ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

يعقوب العوضي

خســر منتخبنا الوطني للناشــئني للكرة 
الطائــرة من الصني بنتيجــة ٣-٠ في املباراة 
التــي جمعتهما صباح أمس ضمن منافســات 
بطولة آسيا للناشــئني حتت ١٨ سنة واملقامة 
في إيران، وسيلتقي األزرق اليوم مع اخلاسر 

من مباراة تايلند وتايبيه على حتديد املركزين 
السابع والثامن في البطولة.

من جانب آخــر، يعقد احتاد الكرة الطائرة 
اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي األندية املشاركة في 
البطوالت احمللية للموسم املقبل، وذلك ملناقشة 
بعض اجلوانب املتعلقة بالبطوالت والوصول 
الى أفضل صورة لتطويرها على املدى القريب.

مبارك اخلالدي

أكد املنسق العام للفريق األول لكرة القدم 
بنادي اجلهراء صالح اجلنفاوي جناح معسكر 
الفريق الذي أقيم في مصر استعدادا خلوض 
منافسات املوسم اجلديد ٢٠٢٢-٢٠٢٣. وقال 
اجلنفــاوي لـ«األنباء» ان الفريق لعب ثالث 
مباريات ودية، خسر في واحدة وتعادل في 
الثانية وحقق الفوز في املباراة األخيرة، ما 
يشير الى جناح البرنامج االعدادي املتدرج 
حيث منح اجلهاز الفني الفرصة لكافة الالعبني 
كما متكن من حتقيق االنسجام املطلوب بني 

الالعبني احملترفني والعناصر املتواجدة.

ولفت الى أننا نعمل حاليا على التركيز 
ملواجهــة فريق الكويت فــي افتتاح اجلولة 
االولى لبطولة دوري زين بعد أيام، خاصة 
أن األبيض فريق بطل وميتلك جنوما كبارا 
ونســعى للخروج بنتيجة ايجابية، مشيرا 
الى اكتمال عناصر اجلهراء باستثناء إصابة 

الالعب فهد عايد بالرباط الصليبي.
وشكر اجلنفاوي مجلس إدارة النادي 
لوقوفــه خلف الفريــق والالعبني والذي 
عمل بنجاح على اعداد املعسكر في مصر 
إلتاحة الفرصــة للجهاز الفني والالعبني 
للتحضيــر فــي أجواء مناســبة خلوض 

منافسات املوسم اجلديد.

مباريات اجلولة الرابعة من 
الدوري القطري مبباراتني، 
حيث يلتقي املرخية الوافد 
اجلديد مــع الدحيل في الـ 
٥:٢٠ مساء، فيما يلتقي قطر 
مع الوكرة في الـ ٧:٣٠ مساء، 
وتســتكمل غــدا مباريات 
اجلولة، حيث يلعب الريان 
مع األهلي في الـ٥:٢٠ مساء، 

والسد مع الغرافة في قمة 
مباريــات اجلولــة والتــي 
ســتقام في الـ٧:٢٠ مساء، 
وتختتم اجلولــة األربعاء 
مبباراتني يلتقي في األولى 
أم صالل مع الســيلية في 
الـــ٥:٢٠ مســاء، والثانيــة 
يلتقي الشــمال مع العربي 

في الـ٧:٣٠ مساء.

الدوحة - فريد عبدالباقي

علمــت «األنبــاء» مــن 
مصادرهــا اخلاصــة، عن 
العربــي  النــادي  دخــول 
القطــري فــي مفاوضــات 
سرية مع النجم البرازيلي 
ســان  باريــس  لنــادي 
جرمان الفرنســي، رافينيا 
ألكانتارا، للتعاقد معه خالل 
فترة االنتقــاالت الصيفية 
اجلاريــة، لتدعيم صفوف 
الفريق الكروي خالل املوسم 

اجلاري.
اقتــراب ســوق  ومــع 
االنتقاالت الصيفية للموسم 
احلالي مــن اإلغالق، يريد 
الالعــب البرازيلي مغادرة 
ســان جرمان هذا الصيف، 
ويــدرس حاليــا العروض 

املقدمة له.
ومن املقرر أن يتم اإلعالن 
عن التعاقد مــع ألكانتارا، 
ليحل بديال عــن احملترف 
اإليراني مهرداد محمدي في 
صفوف العربي، الذي اقترب 
مــن االنتقال إلــى صفوف 
نادي السيلية القطري خالل 

امليركاتو الصيفي.
هــذا، وتنطلــق اليــوم 

اجلهراء عازم على ترك بصمة في دوري األضواء  (أحمد علي)حمود فليطح وعبداهللا الشاهني بعد توقيع العقد بحضور أحمد عقلة

أبل نائبًا ملدير هيئة الرياضة

املال: سعيد مبا قدمته 
خدمة للكويت والرياضيني

«أزرق الصاالت» يخسر 
من أوزبكستان وديًا

مبارك اخلالدي

العام  املدير  نائب  باشر 
بالهيئــة العامــة للرياضة 
محمود أبل مهام عمله صباح 
امس وبشكل رسمي كنائب 
للمدير العام لشؤون الرياضة 
التنافســية. وكان قرار قد 
صــدر بتكليف أبل مبهامه 
رسميا اعتبارا من يوم امس.
أبل مستشــارا  وعمل 
مبكتب وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب، كما 

عمل نائبا للمديــر العام لقطاع الرياضة للجميع ومجلس 
إدارة احتاد الرياضة للجميع، فضال عن العديد من املناصب 
اإلدارية بالهيئة، كما كان عضوا فاعال في الفريق اخلاص 
بإعداد ورسم االستراتيجية العامة لتطوير الرياضة الكويتية 

.٢٠٢٢-٢٠٢٦

عبر نائــب مدير الهيئة 
العامــة للرياضة الســابق 
د.صقر املال في بيان أمس 
عن رضاه مبا قدمه خالل 
فترة تواجده بالهيئة، رافعا 
الســمو  الى مقام صاحب 
األمير الشيخ نواف األحمد 
وإلى سمو ولي العهد الشيخ 
آيات  مشعل األحمد أسمى 
االمتنــان والتقدير «على 
الفرصــة الكبــرى التــي 
أتيحت لي كشاب خلدمة هذا 
الوطن ورياضته ورياضييه، 

ولدعمهما وتوجيهاتهما لنا دائما للعمل على رفعة هذا البلد 
والسعي الى تطويره في شتى املجاالت».

وأضاف انه سعيد مبا قدمه «خدمة للكويت وللرياضيني 
وللهيئة العامة للرياضة عبر عدد من اللوائح والقرارات ومنها 
على ســبيل املثال حتسني بيئة الالعب الكويتي وتشجيع 
االستثمار الرياضي وتطوير رياضة املرأة ورياضة ذوي 

اإلعاقة، وميكنة اخلدمات وتبسيط إجراءات العمل».
وأكد املال «إنني على ثقة بأن الكويت زاخرة بالكفاءات 
الشبابية واخلبرات اإلدارية التي تفوقني علما وعطاء والقادرة 
على اســتكمال مسيرة النجاح والتطوير في الهيئة العامة 
للرياضة في ظل التوجيهات احلكيمة للقيادة السياسية».

يحيى حميدان

خســر منتخبنا الوطني لكرة الصاالت مباراته الودية 
الثانية من أوزبكستان ٢-٤ أول من أمس في مجمع صاالت 
الشيخ ســعد العبداهللا. وكان «األزرق» قد التقى اخلميس 

املاضي املنتخب نفسه وتعرض للهزمية ٣-٤.
وتعد املباراتان مفيدتني كون املنتخب األوزبكي يحتل 
املركز ٢٧ على مستوى العالم، فيما يحتل منتخبنا التصنيف 
رقم ٤١. وتأتي املباراتني في إطار اســتعدادات املنتخبني 
للمشاركة في كأس آسيا التي ستقام من ٢٧ سبتمبر الى 

٨ أكتوبر املقبلني في الكويت.
ومن املقرر أن يغادر «األزرق» إلى بودابست للقاء منتخب 

املجر في مباراتني وديا يومي ٢٧ و٢٨ أغسطس اجلاري.

محمود أبل

د. صقر املال


