
18
اجلمعة ٢٦ اغسطس ٢٠٢٢ رياضـة

األزرق يتراجع مركزًا في التصنيف الدولي
تراجع منتخبنا الوطني لكرة القدم مركزا واحدا في تصنيف 
االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الصادر عن شهر أغسطس، 
ليصبــح في املركز الـ ١٤٩ عامليا بعــد أن كان في املركز ١٤٨، 
ويأتــي هذا التراجع نظرا لعدم خوض األزرق أي مباراة دولية 

خالل الفترة املاضية.
سابلون يحاضر ملدربي الكويت

أقام االحتاد الكويتي لكرة القدم محاضرة للمدربني في الكويت، 
من أصحاب املستوى (PRO-A)، اذ قام البلجيكي ميشيل سابلون 
مستشار االحتاد بلقاء املدربني في محاضرة بعنوان «فلسلفة 
تطوير كرة القدم الكويتية» تركزت على األمور الفنية وسط تفاعل 
وحضور مميــز، ألغلب املدربني العاملني في الدوري الكويتي، 
أمثال محمد إبراهيم، د.محمد املشعان وفراس اخلطيب، إلى جانب 
أحمد حيدر، أحمد عبد الكرمي وظاهر العدواني، وغيرهم الكثير.

وقال احملاضر الدولي واألمني العام املساعد للشؤون الفنية 
باالحتاد الكويتي بدر عبد اجلليل، إن االحتاد بصدد تنظيم لقاء 
مماثل قبــل انطالق كأس العالم نوفمبر املقبل، ولقاء ثالث بعد 

نهاية مباريات كأس العام ٢٠٢٢.

الناشئني في مواجهة حاسمة
أمام قطر بـ «آسيوية اليد»

يعقوب العوضي

تشــهد صالة أم احلصم في مملكة البحرين اليوم مواجهة 
مصيرية ملنتخبنا الوطني لكرة اليد للناشئني مع املنتخب القطري 
في اخلامسة مساء ضمن منافسات املجموعة الثانية في بطولة 
كأس آسيا الـ ١٩ للناشئني. وتعود أهمية املواجهة إلى ضرورة 
فــوز األزرق لضمان املركز الثالث في املجموعة والذي مينحه 
الدخول في صراع البطاقة اخلامسة واألخيرة املؤهلة إلى نهائيات 
كأس العالم كرواتيا ٢٠٢٣. حيث سيواجه صاحب املركز الثالث 
فــي الثانية صاحب املركز الرابع فــي املجموعة االولى والذي 
ضمنه املنتخب األوزبكستاني، بينما سيلعب رابع الثانية مع ثالث 
املجموعة األولى ويلتقي الفائزان على التذكرة املتبقية للتأهل.

سليمان يقود يد اجلهراء

إلــى ذلك، عينت إدارة نادي اجلهراء املدرب املصري محمد 
ســليمان مدربا لفريق كرة اليد األول بالنادي، كما عني املدرب 
املصري يحيى حســن مســاعدا له، واكتفت اإلدارة بالالعبني 
احملليني دون التعاقد مع محترفني، حيث تسعى إلى االعتماد على 
املراحل السنية مع تطعيم الفريق األول بالعبني خبرة محليني.

جناح معسكر «يد» كاظمة في البحرين

املنامة - ناصر محمد

أكد رئيس جهاز كرة اليد بنادي كاظمة بدر املال جناح املعسكر 
التدريبي للفريق األول لكرة اليد بالنادي، الذي أقيم في البحرين 
واختتم أمس، عبر دعوة تلقاها من نادي الشباب للمشاركة في 
بطولة ودية مصغرة شارك فيها فريقا األهلي والصفا من اململكة 
العربية السعودية، إلى جانب فريق كاظمة واملستضيف فريق 

الشباب البحريني منظم البطولة.
وأضــاف املال أن البطولة كانت فرصة للفريق لالســتعداد 
لبطولة الدوري العام التي ستنطلق ٢٦ أكتوبر املقبل، حيث يقود 
الفريق املدرب اإلسباني سيرجي، وحرص املدرب على مشاهدة 
الفريق في مثل هذه التجربة امليدانية القوية، حيث لعب البرتقالي 
مباراتني أمام األهلي السعودي وفاز فيها ٣٠/١٧، ثم أمام الشباب 
البحريني وفاز ٣٦/٣٥، واختتــم مبارياته بلقاء أخير أقيم في 
وقت متأخر من مساء امس أمام فريق الصفا في مباراة مبنزلة 
النهائي بني الفريقني. وشكر املال نادي الشباب ورئيس النادي 

ميرزا أحمد ومجلس إدارة النادي وجهاز كرة اليد.

القيصومة بقيادة ماهر يتعادل مع األهلي

ســقط األهلي في فخ التعادل (١-١)، أمام القيصومة الصاعد 
حديثا لدوري الدرجة األولى «يلو» والذي يقوده املدرب الوطني 
ماهر الشمري ومساعده عادل مرزوق، على ملعب مدينة امللك 

عبداهللا بجدة، خالل اجلولة األولى من منافسات البطولة.
وضع مهاجم األهلي عبــداهللا املقرن فريقه في املقدمة عند 
الدقيقة ٢٦، ولعب األهلي بعشرة العبني منذ الدقيقة ٦٦، بعدما 
أشهر احلكم محمد الدقاش البطاقة احلمراء في وجه محمد املجحد.

وعــاد احلكم ليطرد أحمد حريصي بعــد عودته إلى تقنية 
الڤيديو عند الدقيقة ٨٩.

وأدرك القيصومــة التعادل في الوقت القاتل بعد خطأ فادح 
من مدافع األهلي البديل طالل عبسي، استغله جلاوشي ووضع 

الكرة في شباك القائد ياسر املسيليم.

«األبيض» يتعاقد مع هاني
يحيى حميدان 

تعاقدت ادارة نادي الكويت مع 
العب القادسية وكاظمة السابق 
واملنتخــب الوطني رضا هاني 
لتدعيم صفوف فريق كرة القدم 
في صفقة انتقال حر بعد انتهاء 
عقده مع «البرتقالي» الذي دافع 

عن ألوانه في املوسم املاضي. 
 ويعاني هاني حاليا من اصابة 
له  الصليبي، وسبق  الرباط  في 

السفر الى مدينة برشلونة االسبانية للعالج منها في شهر 
يونيو املاضي، على أن يدخل تدريبات «األبيض» في وقت 
الحق عقب التأكد من شــفائه بشكل تام.  ولم تعلن االدارة 
الكويتاوية حتى اآلن عن مسألة بقاء مهاجم مدغشقر كارلوس 
أندريا من عدمها بعد األنباء التي ترددت عن قرب فك التعاقد 
معه لعدم ظهوره باملستوى املأمول منه في املعسكر التدريبي 

الذي أقامه «األبيض» في النمسا.

عجب: الساحل جاهز.. ويفتقد منور لإلصابة
هادي العنزي

أكد رئيس جهــاز الكرة بنادي 
الساحل د.أحمد عجب جاهزية فريقه 
في املواجهة التي جتمعه مع القادسية 
مساء اليوم ضمن منافسات اجلولة 

األولى.
وقال عجب لـ «األنباء»: «االصفر 
فريق ميلــك الكثير من اإلمكانات، 
ولديه العديد من الشباب املتميزين 
في مختلف املراكز، كما يضم عددا 
غير قليل من العبي اخلبرة، ونأمل 

أن تخرج أول مباراة للفريقني مبستوى جيــــد، 
وأداء رفيع ميتع اجلماهير املتابعـــة»، الفتا الى أن 
«أبناء أبو حليفة» يفتقدون جهود منـــور املطيري 

لإلصــابة.

وذكر أن الساحل استعد جيدا للموسم 
الكــروي اجلديد عبر عدة مراحل، جاءت 
البداية فيها محلية، تبعها معسكر مكثف 
في تركيا، شــمل التدرب على ٣ مراحل، 
مضيفا: «تدرب الفريق أغلب لثالث فترات 
في اليوم الواحد، ألجــل رفع اجلاهزية 
الفنية لالعبني  القدرات  البدنية، وتطوير 
بقيادة املــدرب الوطني محمد دهيليس، 
وحقق املعســكر التدريبي املطلوب منه 
بفضل تكاتف اجلميــع، وحرصهم على 
حتقيق جميع األهداف املرصودة مسبقا، 
كما لعبنا ٣ مباريــات، فزنا على اخلور 
القطري واخلليج السعودي تواليا، فيما تعادلنا مع 
البطايح اإلماراتي، وفي املجمل راضون عن مخرجات 
املعسكر التركي، والصورة العامة التي ظهر بها جميع 

أعضاء الفريق».

د.أحمد عجب

خيطان يلتقي النصر والكويت وديًا.. ويضم الفيلكاوي والتناك والبلوشي
يحيى حميدان 

يخوض فريق الكــرة بنادي خيطان مباراته 
التجريبيــة قبــل األخيرة عندمــا يلتقي النصر 
اليوم، على أن يختتم جتاربه بلقاء الكويت غدا 
الســبت، وذلك قبل أن يســتهل الفريق «األحمر 
واألســود» مشــواره في دوري «زيــن» للدرجة 
األولى ابتداء من اجلولة الثانية أمام برقان يوم 
٦ الشــهر املقبل. ويســعى مدرب خيطان هاني 
الصقر للدفع بالعناصــر البديلة في لقاء اليوم 
أمام «العنابي»، على أن يضع «الرتوش األخيرة» 

لتشكيلته األساسية أمام «األبيض» غدا.
وكان «األحمر واألسود» قد خاض ٤ مباريات 
جتريبية حتى اآلن، حيث خسر من القادسية ٠-٤
في البالد، ومن طالئع اجليش ٠-١، وتعادل مع 
النصر املصري ٢-٢، قبل أن يخسر من سيراميكا 
كليوباترا ٠-٣ في معسكره التدريبي الذي أقامه 

في العاصمة املصرية القاهرة.
ومن جهتــه، قال رئيس جهــاز الكرة بنادي 
خيطان محمد املال أن اســتعدادات الفريق تسير 

بشكل جيد قبل انطالق املوسم اجلديد.
وأشار املال، في حديث خاص مع «األنباء»، إلى 
أن «األحمر واألسود» جنح في ضم كل من عثمان 
الفيلكاوي ويوســف التناك وهما من مخرجات 
نادي الكويت، وعلي البلوشــي الالعب السابق 

للقادسية في املراحل السنية.
وبني املال أن خيطان حافظ على بقاء جناحه 
محمــد عبيد بعدمــا مت التوقيع معــه على عقد 
رسمي رغم ما تردد عن قرب انتقاله الى الساملية.

وأوضح املال أن اجلهاز الفني حاليا يقوم ببناء 
فريق للمستقبل من خالل االعتماد على العناصر 
الشــابة في التشكيلة، مع احلفاظ على ٣ العبني 
فقط من أصحاب اخلبرة باالضافة الى احملترفني 
األجانب، الذين سيقدمون الدعم الالزم لفريقنا.

وأرجع املال ضعف معدل تسجيل األهداف في 
املباريات التجريبيــة إلى عدم وجود احملترفني 
األجانب أمام القادسية، وغياب املهاجمني سواء 
احملليون أو االجانب عن معسكر القاهرة لظروف 
مختلفة، مؤكدا أن األهم هو هز الشباك في املباريات 

الرسمية. (محمد هاشم) محمد املال في نقاش مع مدرب خيطان هاني الصقر  

القادسية والكويت لتفادي مفآجات العائدين لـ«األضواء» اليوم
ناصر العنزي

يبــدأ الكويــت حامــل اللقــب 
مشــواره فــي دوري زين للدرجة 
املمتازة اليوم عندما يســتضيف 
اجلهراء الوافد اجلديد على ملعبه 
في كيفان ضمن منافسات اجلولة 
األولى التي انطلقت أمس، ومثله 
القادســية يخوض أولى مبارياته 
في الدوري أمام الساحل القادم من 
الدرجــة األولى علــى ملعب نادي 

الشباب في األحمدي.
ويدخل الكويت كعادته مرشحا 
قويا للقب الذي حققه في املوسم 
املاضــي بفــارق مريح عــن بقية 
الفرق، وقد أكمل اســتعداده وبات 
جاهزا بكل عناصره بعد معســكر 
خارجي عاد بالفائدة على الفريق. 
ويخــوض «األبيض» منافســات 
املوســم احلالــي بجهــاز تدريبي 
جديد بقيادة املدرب الكرواتي رادان 

ملساندة فريقها في أول ظهور له بعد 
أن خرج في املوسم املاضي خالي 
الوفاض، وبالطبع فإن جماهيره لن 
ترضــى أن يتكرر ذلك مرة أخرى 
هذا املوســم. وقد خــاض األصفر 
معسكر تدريبيا في القاهرة وضع 
مــن خالله مدربــه الوطني ناصر 
الشطي املالمح األساسية لتشكيلته 
التي تضم عناصر ذات خبرة بقيادة 
بدر املطــوع، وقد خســر األصفر 
خدمــات مهاجمه العاجــي مامادو 
سورو لإلصابة. أما الساحل بإشراف 
مدربه الوطني محمد دهيليس فهو 
اآلخر يسعى لتحقيق نتائج طيبة 

تبقيه في دوري األضواء.
كاظمة والفحيحيل غدا

إلى ذلك تقام غدا السبت مباراة 
واحدة في ختــام اجلولة األولى 
جتمع كاظمة مع الفحيحيل على 

ستاد الصداقة والسالم.

غاسانني، حيث يعتمد على عناصر 
محلية ذات مســتوى فني مرتفع 
حتمل من اخلبرة ما يكفيها للتعامل 
اإليجابي مع ظروف املباريات، كما 
دعــم صفوفه بثالثة محترفني هم 
اندريا وشــيركو كرمي  كارلــوس 
وارشد علوي إلى جانب محترفيه 
الســابقني مهــدي برحمــة وطــه 

اخلنيسي.
أمــا اجلهراء فقد تأهل للدوري 
املمتاز للموســم احلالي السترداد 
سمعته بعدما كان أحد فرق الدرجة 
املمتازة على مدى سنوات طويلة، 
ويأمل حتقيق نتائج جيدة في دوري 
صعب يختلف عن الدرجة األولى، 
ويقود اجلهراء املدرب السلوڤيني 
ساندي سيدينوفسكي، وقد خاض 
الفريق عــدة مباريــات جتريبية 

لالطمئنان على جاهزيته.
وفي املباراة الثانية، ســتكون 
القدســاوية حاضــرة  اجلماهيــر 

مباراتا اليوم

القناةالتوقيتامللعبالفريقان
كويت سبورت٦:٥٠الكويتالكويت – اجلهراء

كويت سبورت٩:١٠الشبابالساحل – القادسية
مباراة الغد

كويت سبورت٨:١٠الصداقة والسالمكاظمة – الفحيحيل

«األصفر» يسجل نايف زويد
أعلن نادي القادســية أنه واحتياطيا قد بادر الى ســداد املبلغ 
املقرر من احتاد الكرة على سبيل التعويض الى نادي الساملية بغية 
تســجيل الالعب نايف زويد في صفوف الفريق األول لكرة القدم 
بالنادي في الوقت الذي أبدى فيه املســؤولون في النادي حتفظهم 
الكامــل على الالئحة واألحكام االنتقالية الصادرة من احتاد الكرة، 
مؤكدين على احتفاظهم بحقوق النادي القانونية كاملة بهذا الشأن.
وقال إن هــذه املبادرة تأتي حرصا من القادســية على تغليب 
مصلحة الالعب وإبعاده عن اي ضغوطات وأمور اخرى خارج امللعب.

خالص العزاء لـ «اجلاركي»
الرياضي  القســم  يتقدم 
في «األنبــاء» بخالص العزاء 
إلى أمني السر العام في نادي 
اليرموك أحمد عيسى اجلاركي، 
لوفاة املغفور له بإذن اهللا ابن 
عمته يونس محمد عيســى 
الفيلكاوي، تغمده اهللا الفقيد 
بواسع رحمته، وأسكنه فسيح 
جناته، وألهم أهله وذويه الصبر 

أحمد عيسى اجلاركيوالسلوان.

عبدالغفور ينقذ العربي من اخلسارة أمام النصرعبدالغفور ينقذ العربي من اخلسارة أمام النصر
مبارك اخلالدي

خطف العربي نقطة ثمينة من ملعب 
النصر بعدمــا جنح في اخلروج متعادال 
١-١ في افتتاح منافسات املوسم الكروي 
اجلديد في مباراة جيدة املســتوى ضمن 

اجلولة االولى لدوري «زين» املمتاز.
وجاء الشوط األول مبستوى متوسط، 
حيث استحوذ العربي على الكرة في الربع 
ساعة االولى معتمدا على الكرات الطولية 

الى محمد الصولة والسنوسي الهادي الذي 
غاب عن احلصــة االولى، وأهدر العاجي 
المني دياكيتي فرصة سانحه للتسجيل بعد 
تلقيه كرة خلف املدافعني لكنه سدد بيد 
احلارس فواز الدوسري (١٧) وجنح النصر 
في الدخول الى اجــواء املباراة تدريجيا 
بعــد ان روض اندفاع «االخضر» بخبرة 
مشعل فواز في وسط امللعب ومحمد دحام 
والبديل فهد العنزي، وكاد دحام ان يدرك 
املرمى بتسديدة سكنت الشباك اخلارجية 

ملرمى احلارس عبدالغفور (٢٤) وارســل 
العنــزي كرة عرضية متقنــة على رأس 
املهاجم دينيش سوسوجو اسكنها شباك 
احلارس عبدالغفور (٣١) ليقص شريط 
أهداف املوسم اجلديد، كما وجه مشعل فواز 
قديفة من خارج املنطقة ابعدها عبدالغفور 

بصعوبة الى ركنية (٤٣).
وفــي الشــوط الثاني اجــرى العربي 
تدويرا داخل امللعب بني املهاجمني ليشكل 
ضغطا علــى خصمه وجنــح النيجيري 

كينجسلي ايدو من التسجيل بعد ان ركن 
الكرة بالكعب في الزاوية اليمنى للحارس 
الدوسري (٥٦) وكاد ايدو ان يضيف هدفا 
آخر لكنه سدد بأقدام املدافعني (٦٥)، وفي 
املقابل اعتمد «العنابي» على الكرات املرتدة 
التي شكلت خطورة على مرمى احلارس 
عبدالغفور الذي جنح في احملافظة على 
التعادل عندما تألــق في التصدي لركلة 
اجلزاء التي حتصل عليها ونفذها محمد 

دحام في الوقت البدل من الضائع.

تعادل إيجابي بني العربي والنصر 
في افتتاح الدوري   (ريليش كومار)


