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بنفيكا وبلزن إلى «دوري األبطال».. والقرعة اليومبنفيكا وبلزن إلى «دوري األبطال».. والقرعة اليوم
تأهل بنفيكا، حامل اللقب 
مرتــني، الــى دور املجموعات 
من دوري أبطال أوروبا لكرة 
القــدم ملوســم ٢٠٢٢-٢٠٢٣

بفوزه ٣-٠ على ضيفه دينامو 
كييڤ األوكراني في لشــبونة 
الثالثاء في إياب الدور الفاصل 
من التصفيــات. وتأهل أيضا 
التشــيكي  فيكتوريــا بلــزن 
بفــوزه ٢-١ علــى ضيفه قره 
باغ األذربيجاني بعد تعادلهما 
ســلبا ذهابا في باكو، وسجل 
للفائز يان كوبيتش (٥٨) ويان 
كليمينــت (٧٣)، فيما ســجل 
للخاســر فيليــب أوززبيتش 
(٣٨). كما تأهــل مكابي حيفا 
االســرائيلي بعد تعادل قاتل 

٢-٢ جاء من هدف عكسي ضد 
مضيفه النجم األحمر الصربي، 

بعد تفوقه عليه ٣-٢ ذهابا.
واكتمل في وقت متأخر من 
مساء أمس عقد الفرق املتأهلة 
الــى دور املجموعــات، بعدما 
لعب دينامو زغرب الكرواتي 
مــع بودو/غليمت النرويجي، 
التركي مع  وطرابزون سبور 
أف سي كوبنهاغن الدمناركي، 
الهولنــدي مــع  وآيندهوڤــن 
رينجــرز االســكتلندي. إلــى 
ذلك، ســيتعرف ريــال مدريد 
اإلســباني حامل اللقب وبقية 
أنديــة النخبة األوروبية على 
خارطــة الطريق نحو معانقة 
املجد القاري، وذلك لدى إجراء 

برشلونة ويوڤنتوس وليڤربول وتشلسي في املستوى الثانيبرشلونة ويوڤنتوس وليڤربول وتشلسي في املستوى الثاني

بنزمية.. األقرب للظفر بجائزة األفضل في أوروبا
تنتظر جماهير كــرة القدم حول العالم 
حفل جوائز األفضل في أوروبا، من أجل 
الالعبني واملدربني  التعرف على أفضل 
في القارة العجــوز، ويقام حفل جوائز 
األفضل فــي أوروبا، اليوم، وذلك على 
هامش حفل إجراء قرعة بطوالت «ويفا» 
للموســم الكروي اجلديد، والذي يقام 

مبدينة إسطنبول التركية.
وتستحوذ جوائز «ويفا» هذا العام على 
اهتمام بالغ على املستوى العاملي، في ظل 
املنافسة القوية التي شهدها املوسم املاضي 

لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان االحتاد األوروبي لكرة القدم قد أعلن 
مؤخرا عن القوائم النهائية للمرشحني على 
جوائزه ألفضــل العب والعبة وأفضل 
مدرب وأفضل مدرب كرة نسائية، متهيدا 
لإلعالن عن الفائز بكل جائزة خالل احلفل 

السنوي الذي يقام اليوم اخلميس.
وكالعادة، تستحوذ جائزة أفضل العب 
على معظم االهتمــام، ويتنافس عليها 
البلجيكي كيفــن دي بروين جنم مان 
ســيتي اإلجنليزي، مع العبني من ريال 
مدريد اإلسباني الفائز بلقب دوري أبطال 
أوروبا، وهما الفرنسي كرمي بنزمية مهاجم 

الفريق وهداف هذه النسخة من دوري 
األبطال، وزميله البلجيكي تيبو كورتوا 

حارس مرمى الفريق.
وتشهد املنافسة على جائزة أفضل مدرب 
منافســة على نفس الدرجة من اإلثارة 
في جائزة أفضل العب، حيث يتصارع 
٣ مدربني تــرك كل منهم بصمة بارزة 
في املوسم املاضي، وهم اإليطالي كارلو 
أنشــيلوتي املدير الفني لريال مدريد، 
واإلسباني بيب غوارديوال املدير الفني 
ملان سيتي، واألملاني يورغن كلوب املدير 

الفني لليڤربول.

أزرق الشباب و«الصاالت» إلى البوسنة واملجر

خسارة «شباب» الطائرة من كوريا

«سبورتي» الكويتي يشارك بالدوري اإلماراتي

«يد» الناشئني تنعش آمال التأهل للمونديال

مبارك اخلالدي

غادر وفد منتخبنا الوطني للشباب لكرة 
القدم متوجها الى البوسنة إلقامة معسكر 
إعدادي متهيدا للمشاركة في تصفيات كأس 
آسيا حتت ٢٠ سنة املقرر إقامتها في مدينة 
البصرة ســبتمبر املقبل، ويلعب األزرق 
في املجموعة الثامنة الى جوار منتخبات 

أستراليا والهند والعراق.
وفي شــأن متصل، يغــادر البالد فجر 
اليــوم وفد منتخب الصــاالت لكرة القدم 

متوجها الى املجر إلقامة معسكر إعدادي 
حتضيرا للمشــاركة في كأس آسيا التي 
ستســتضيف الكويت منافساتها ٢٧ من 

الشهر املقبل.
 مــن جهته، قال مديــر أزرق الصاالت 
حسني حبيب إن األزرق سيخوض مباراتني 
وديتني مع املنتخب املجري يومي ٢٧ و٢٨

اجلاري، على أن يغادر بعدها إلى إسبانيا 
الســتكمال املرحلة الثانيــة من البرنامج 
اإلعدادي الذي سيخوض خالله عددا من 

املباريات الودية.

يعقوب العوضي

خســر منتخبنا الوطني للكرة الطائرة 
للشباب من كوريا اجلنوبية بنتيجة ثالثة 
أشواط دون رد في املباراة التي جمعتهما 
مساء أمس ضمن إطار منافسات بطولة آسيا 
احلادية والعشرين واملقامة في البحرين، 

وهي خسارته األولى في البطولة، فيما لعب 
في وقت متأخر مساء أمس مع قطر بشعار 
ال بديل عن الفوز، حيث إن اخلسارة تعني 
ابتعــاده عــن التأهل إلــى األدوار النهائية 

ولعب أدوار الترضية.
وكان األزرق قد احتل املركز الســادس 

في بطولة غرب آسيا األخيرة.

هادي العنزي

أكادمييــة  أعلــن مالــك 
ســبورتي الرياضيــة لكرة 
القدم أحمد املدعث أن فريق 
«سبورتي أف سي» سيكون 
أول فريق كويتي يشارك في 
منافسات الدوري اإلماراتي 
لكــرة القدم، بعدمــا اعتمد 
مجلــس إدارة احتــاد الكرة 
اإلماراتي مشــاركته رسميا 
فــي دوري الدرجــة الثالثة 
اإلماراتي للموســم الكروي 

٢٠٢٢-٢٠٢٣، مضيفا اننا نسجل اعتزازنا 
بهذه املناسبة املهمة في تاريخ األكادميية، 
ونشــكر االحتــاد اإلماراتي علــى تعاونه، 
وجتاوبه بتســجيل فريق األكادميية األول 
لكرة القدم كأحد الفرق املشاركة في دوري 

الدرجة الثالثة. 

وذكــــر أن أكادمييــــــة 
ســبورتي لكــرة القــدم قد 
تقدمت بطلب رسمي الحتاد 
كــرة القدم الكويتــي بغية 
ادارج فريقهــا األول ضمن 
فــرق دوري الدرجة األولى 
للموســم الكــروي احلالي، 
ولكن لألســف انتظرنا ملدة 
عــام كامــل دون جــدوى، 
ولم يأتنا الرد باإليجاب أو 
الســلب، األمر الــذي دعانا 
للبحــث عن جهة رســمية 
خليجية لنحقق عبرها حلم 
الكثير من أبناء الكويت باللعب ضمن فرق 

تشارك في منافسات الدوري.
وأكد املدعث أن فريق «سبورتي أف سي» 
يتكون من ٤٠ العبا مســجلني رســميا في 
االحتاد اإلماراتي، ووفق آلية االحتاد الدولي 
.(TMS) لكرة القدم «فيفا» املعتمدة بالتسجيل

يعقوب العوضي

جنح منتخبنــا الوطني 
لكرة اليد للناشئني في جتاوز 
نظيــره العراقي ٣٥-١٢ في 
املباراة التي جمعتهما صباح 
أمس على صالة أم احلصم 
البحرين ضمن  في مملكــة 
منافســات اجلولــة الرابعة 
من بطولة آســيا التاســعة 
عشــرة في لقاء شــهد تألق 
حارســنا هادي باقــر الذي 
حصد جائــزة رجل املباراة 
إلى جانب يعقوب اليعقوب 
وعبدالعزيز النجار، وبذلك 
رفع منتخبنــا رصيده إلى 
للفــوز  ٤ نقــاط ويحتــاج 
على قطر في املبــاراة التي 
ستقام بينهما غدا على نفس 
الصالة في اجلولة اخلامسة 
واألخيرة من الدور التمهيدي 
مــن البطولة ليحجز املركز 
الثالث الذي يخوله مواجهة 

أحمد املدعث

إيڤرتون يفلت من فليتوود.. وكراولي يقصي فوالم من «الرابطة»إيڤرتون يفلت من فليتوود.. وكراولي يقصي فوالم من «الرابطة»
جتنب إيڤرتــون أي تعثر بفوزه 
بالدرجة  املنافس  تاون  على فليتوود 
الثالثة ١-٠ في الدور الثاني لكأس رابطة 
األندية اإلجنليزية لكرة القدم ليحقق 

فوزه األول هذا املوسم الثالثاء.
وكان فريق املدرب فرانك المبارد 
واحدا من عشــرة أندية في الدوري 
املمتاز صعــدت للدور الثالث بفضل 

هدف دمياراي غراي (٢٨).
وتعثر فوالم بعــد بدايته الرائعة 
في عودته لدوري األضواء بخسارته 

٢-٠ خارج أرضــه أمام كراولي تاون 
املنافس بالدرجة الرابعة. وارتاح ليستر 
سيتي، الذي بدأ املوسم بشكل سيئ 
مثل إيڤرتون، بعض الشيء بعدما جنح 
في جتاوز ستوكبورت كاونتي بركالت 
الترجيح بعد التعادل من دون أهداف.

واحتاج بورمنوث املنافس بالدوري 
املمتاز إلــى ركالت الترجيح إلقصاء 
نوريتش ســيتي الذي ودع املسابقة 
املوسم املاضي. وكان نوريتش يستعد 
للمشاركة في الدور الثالث عندما تقدم 

٢-١ على ملعب كارو رود لكن بروكلني 
جنيســيني أدرك التعادل في الوقت 
احملتســب بدل الضائع قبل أن يفوز 

الفريق الضيف بركالت الترجيح.
بقيادة ستيفن  وفاز أستون ڤيال 
جيرارد ٤-١ علــى بولتون واندرارز 
من الدرجة الثالثة، بينما متكن الوافد 
اجلديد على الدوري املمتاز نوتنغهام 
فورست من الفوز ٣-٠ على جرميسبي 
تاون، وفــاز ولڤرهامبتون واندرارز 
٢-١ على بريستون نورث إند املنافس 

بالدرجة الثانية. وأحرز كريستال باالس 
هدفني متأخرين ليفوز ٢-٠ على مضيفه 
أوكسفورد يونايتد، بينما فاز برنتفورد 
٢-٠ على كولشيستر يونايتد من الدرجة 
الرابعة. وحافظ تشي آدامز على سجله 
التهديفي عندما سجل هدفني في فوز 
ساوثامبتون ٣-٠ على ملعب كامبريدج 
يونايتد. وحصلت األندية اإلجنليزية 
املنافسة في البطوالت األوروبية على 
إعفاء من املشــاركة في البطولة حتى 

الدور الثالث.

«أزرق الهوكي» يقص شريط 
بطولة احملترفني أمام ُعمان

الرفاعي إلى مونديال الترايثلون

يعقوب العوضي

يســتضيف نادي األلعاب الشــتوية في بيان البطولة 
املفتوحة لهوكي اجلليد للمحترفني على صالة النادي اليوم، 
حيث تشــارك فيها منتخبات عمان، السعودية والبحرين 
ومنتخبنا الوطني (سيدات ورجال فيما عدا املنتخب العماني 
رجال فقط)، حيث يفتتــح منتخبنا الوطني (ب) مواجهات 
البطولة مع املنتخب العماني (رجال) في ١٢٫٠٠ ظهرا، بينما 
يتواجه منتخبنا الوطني (أ) مع املنتخب البحريني في ١٫٣٠

مساء، وستقام دورة حتكيمية على هامش البطولة يحاضر 
فيها احلكم الدولي مشعل العجمي ويشارك فيها عدد من 
احلكام اخلليجيني. وفي الســياق ذاته، أكد عضو مجلس 
اإلدارة خالد املطيري أن البطولة تأتي ضمن مخطط تطوير 
املســتوى الفني للمنتخبات اخلليجية ومنتخبنا الوطني 
باإلضافة إلى فرق النادي، مضيفا أن املشاركة لن تقتصر 

على الرجال في البطولة، بل متتد للسيدات.

تأهل العب منتخبنا الوطني للترايثلون عبداهللا الرفاعي 
إلى بطولة العالم «الرجل احلديد» التي ستقام بجزيرة كونا 

في هاواي ٨ أكتوبر املقبل.
وجاء تأهل الرفاعي بعد أن حقق زمناً قدره ٩ ســاعات 
و٥٦ دقيقة (رقم كويتي جديد) في منافسات سباق «الرجل 
احلديدي»، الذي أقيم مؤخرا في مدينة كاملار الســويدية، 
حيث احتل املركز ٢٨ في فئته العمرية من ٣٥ الى ٣٩ سنة.

وفي هذا الصدد، أهدى الرفاعي اإلجناز للشعب الكويتي 
واالحتاد والنادي الكويتي للترايثلون ولكل من وقف معه 
وسانده طوال الفترة املاضية سواء من األهل أو األصدقاء 

او الشركات الراعية.

ليلة استثنائية للزمالكليلة استثنائية للزمالك
القاهرة - سامي عبدالفتاح

في احتفالية استثنائية، تسلم العبو 
الزمالك درع الدوري املصري بشكل رسمي 
بعد لقاء االحتاد الســكندري مساء أمس 
األول، الذي انتهى بالتعادل ١-١ في اجلولة 
٣٢، رغم تقدم االحتاد الســكندري بهدف 
رائــع عبــر ابراهيم حســن إال أن العبي 
الزمالك أدركوا التعادل قبل النهاية عبر 
املدافــع محمود الونش، رغم انهم لعبوا 
اكثر من ٨٠ دقيقة بـ ١٠ العبني بعد طرد 
املدافع الشاب حســام عبداملجيد إلعاقة 
إبراهيم حسن وهو في طريقه للمرمى.

وشارك في احتفالية تسليم الدرع عقب 
اللقاء، بحضور جمال عالم رئيس االحتاد، 

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
وبشكل استثنائي بناء على طلب إدارة 
النادي، سمح بتواجد ما يقرب من ١٠ آالف 
من مشــجعي الزمالك فــي املباراة، وفي 
تقليد معتاد من العبي الزمالك عقب الفوز 

بكل مباراة خالل مشوار البطولة، ارتدى 
العبوه قفازات املالكمة وهم في طريقهم 
الى أرض امللعب قبل صافرة البداية ردا 
على شائعات وجود خالفات بني الالعبني 
خالل الفترة االخيرة، وعقب اللقاء استقل 
العبو الفريق حافلة مكشوفة حاملني درع 
الــدوري إلى مقر النادي في منطقة ميت 
عقبة وسط اآلالف من مشجعي الفريق، 
حيث كان بانتظارهم حشــود كبيرة من 

مشجعي ومحبي الفريق هناك.
«الهضبة» يحيي حفل «سوبر لوسيل»

الى ذلك، كشفت اللجنة املنظمة لكأس 
«سوبر لوسيل»، عن إحياء الفنان الكبير 
عمرو دياب «الهضبة» حفل املباراة والتي 
جتمع بني الزمالك بطل الدوري املصري، 
والهالل بطل الدوري الســعودي، املقرر 
إقامتها في الـ ٩:٠٠ مساء ٩ سبتمبر املقبل، 
لتدشني ستاد لوسيل أكبر ستادات كأس 

العالم قطر ٢٠٢٢.
صاحــب املركــز الرابع في 
املجموعــة (أ) بينما يلعب 
صاحــب املركــز الرابع في 
مجموعتنــا (ب) مــع ثالث 
املجموعة (أ) بطريقة املقص 

على بطاقة التأهل اخلامسة 
املتبقية لنهائيات كأس العالم 
املقررة في كرواتيا ٢٠٢٣ في 
مباراة فاصلة ال تقبل القسمة 

على اثنني. 

قرعة دور املجموعات من دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم ملوسم 
٢٠٢٢-٢٠٢٣ فــي إســطنبول 
اليوم. وسيتواجد ريال مدريد 
في الوعــاء األول إلــى جانب 
أبطال الدوريات الست األعلى 
تصنيفا التي لم تتأهل من خالل 
إحراز ألقاب ٢٠٢١-٢٠٢٢، وهي 
مان سيتي اإلجنليزي، وبايرن 
ميونيخ، وميالن، وباريس سان 
جرمــان، وبورتــو، وأياكس، 
باإلضافة إلى فرانكفورت بطل 
الــدوري األوروبــي (يوروبا 
ليغ)، أما ليڤربول، فســيكون 
في الوعــاء الثاني، إلى جانب 
توتنهام وتشلسي، وبرشلونة 

ويوڤنتوس.


