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اجلمعة ٢ سبتمبر ٢٠٢٢ رياضـة

مبارك اخلالدي - ناصر العنزي

حامــل  الكويــت  أودع 
اللقــب أول ثالثة نقاط في 
رصيده بعدما تغلب بسهولة 
على التضامــن «٢-٠» في 
املباراة التي جمعتهما ضمن 
الثانية  منافســات اجلولة 
مــن دوري زيــن فيما بقي 

التضامن بال نقاط.
وســجل اهداف األبيض 
أحمــد الظفيري بعد فاصل 
مراوغة «٢» ومن ركلة جزاء 
ســجل ياســني اخلنيســي 
الهدف الثاني «٣٠»، وسيطر 
الكويت على مجريات الشوط 
االول متاما بعدما كان األفضل 
انتشارا ومتريرا وتهديفا، 
املــدرب رادان  حيــث زج 
بتشكيلة متوازنة مارست 
ضغطا هجوميا منذ البداية 

«األبيض» يحسم صفقة «عموري»
يحيى حميدان

نــادي  إدارة  جنحــت 
الكويــت في ضــم املصري 
عمرو عبدالفتاح «عموري» 
قبل ساعات من إغالق باب 
االنتقاالت الصيفية مســاء 
أمــس، إذ مت قيده كـ «العب 

من مواليد الكويت». 
وتنافســت عــدة أنديــة 
محليــة على ضــم عموري 
(٢٦ ســنة) الذي يلعب في 
مركز الوسط، منها العربي 
وكاظمــة، إال أن «األبيض» 
متكن مــن احلصــول على 
توقيعه بصفة رسمية عقب 
حصولــه علــى املخالصــة 
من ناديه الســابق املصري 

البورسعيدي.
وسبق لعموري أن مثل 
خيطان لعدة مواسم كونه 
مــن مواليد الكويت وتدرج 
في املراحل السنية في النادي 
ذاتــه، قبــل أن يتوجه إلى 
الدوري املصري، حيث مثل 
أندية اإلسماعيلي واجلونة 
وطالئــع اجليــش وأخيــرا 

املصري البورسعيدي.
إدارة  تكــون  وبذلــك، 
الكويت قد اختتمت ســوق 

االنتقاالت الصيفية بالتوقيع 
مع ٧ العبني جدد، وهم: فواز 
املبيلــش وأحمــد الظفيري 
ومحمــد فريــح وعمــوري 
واملدافع التونسي بالل عيفة 

والعمانــي أرشــد العلــوي 
والعراقي شيركو كرمي، فيما 
مت التجديد مع التونسي طه 
ياســني اخلنيسي واملغربي 

مهدي برحمة.

عمرو عبدالفتاح «عموري»

«اآلسيوي» ينقل تصفيات «حتت ٢٠» من العراق
مبارك اخلالدي

أبلغ االحتاد اآلسيوي لكرة القدم احتادات 
الكويت والعراق والهند بشــكل رسمي يوم 
أمس بنقل منافســات املجموعة الثامنة من 
تصفيات كأس آســيا حتت ٢٠ سنة املقررة 
في البصرة، وذلك بسبب األحداث اجلارية 

في العراق إلى مكان آخر.
وتضــم املجموعــة منتخبــات الكويــت 

والعــراق والهنــد، حيث كان مــن املقرر أن 
تنطلــق منافســات املجموعة فــي الـ١٤ من 

الشهر اجلاري.
وكان املنتخب األسترالي قد أعلن في وقت 
سابق انسحابه من منافسات املجموعة لدواعي 
أمنية. جديــر بالذكــر أن منتخبنا الوطني 
يقيم معسكرا في البوسنة حتضيرا خلوض 
املنافسات وخاض مباراة ودية أمام منتخب 
البوسنة وانتهت بفوز األزرق بهدف دون رد.

«سلة» القرين تضم العمالق بيتمان
هادي العنزي

أبرم اجلهاز اإلداري لكرة الســلة بنادي 
القرين برئاسة عبدالكرمي الشحومي تعاقده 
مع احملترف األميركي ديكستر بيتمان، ليعزز 
صفوف الفريق قبل انطالق منافسات دوري 
الدمج لكرة السلة، واملتوقع أن تبدأ مواجهاته 

مطلع أكتوبر املقبل.
ويسعى القرين حلجز مقعد متقدم ميكنه 
من التأهل إلى الدوري املمتاز، وذلك بحسب 
النظام اجلديد الذي اعتمده احتاد كرة السلة 

مؤخرا.
ويعــد بيتمان ثاني العــب يتعاقد معه 

القرين بعد الصربي الكسندر ميتروڤيتش، 
وهو ميتاز بالطول الفارع (٢٫١١ متر) والبنية 
البدنية القوية، كما ميتاز باخلبرة العالية، 
وســبق له خــوض العديــد مــن التجارب 
االحترافية في املنطقة، علما انه بدأ حياته 
الرياضية فــي دوري احملترفــني األميركي 

.«NBA»
ويشــرف على قيادة الفريق األول لكرة 
السلة بنادي القرين املدرب الصربي دراغان 
فاسكنتش، الذي تولى مهمته الفنية في أبريل 
املاضي، كما انضم للفريق عدد من الالعبني 
احملليني ملساعدة الفريق على جتاوز دوري 

الدمج واملنافسة في الدوري املمتاز تاليا.

الساملية يجدد تعاقده مع عادي
واملوسوي متاح للعربي فقط!

هادي العنزي

جدد اجلهاز اإلداري بنادي الساملية تعاقده ملوسم واحد 
مــع حارس الفريق األول أحمد عادي، وذلك قبل ســاعات 
من اغــالق باب االنتقــاالت الصيفية وتســجيل الالعبني 
للموسم الكروي احلالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، ليكون آخر تعاقدات 
«السماوي» احمللية إلى جانب املهاجم عذبي شهاب القادم 
من اليرموك، فيما غادر الفريق نايف زويد إلى القادســية 
واختار كل من فهد الرشيدي وعبداهللا الظفيري االنضمام 

إلى صفوف إلى الفحيحيل.
وقــد أتاح احتاد الكــرة الفرصة لألنديــة وملدة ٨ أيام 
اعتبارا من ١ سبتمبر اجلاري، الفرصة لتسجيل «احملليني» 

ممن مت شــطبهم في أنديتهم، أو لم يسجلوا في كشوفات 
األندية التي كانوا مقيدين فيها.

إلى ذلك، أكد مهاجم منتخبنا الوطني والساملية السابق 
حسني املوسوي أنه لم يوقع ألي ناد خالل فترة االنتقاالت 
الصيفية. وأكد في برنامج «بني الشــوطني» التلفزيوني، 
أنه لــن ينتقل إلى أي نــاد رغم العــروض املختلفة التي 
تلقاهــا، مضيفا:«ال يوجد عقد يلزمني رســميا مع أي ناد 
حاليا، ولكني أفضل أن تكون نهاية مســيرتي في النادي 
العربي الذي نشأت وترعرت بني جنباته عمرا، وهذا قرار 
شخصي غير ملزم»، الفتا إلى أنه ال يلتفت للجانب املادي 
أو غيره من اإلغراءات املتاحة، وجل ما يهمه ما يربطه مع 

العربي وجماهيره.

مبارك اخلالدي

تقدم النادي العربي بشكوى رسمية إلى احتاد 
الكرة بخصوص حكم مواجهة الساملية أحمد العلي 
وذلك بسبب األخطاء التي ارتكبها في اللقاء األخير 
والتي أضاعت مجهود الفريق ومنها عدم احتساب 
ركلة جزاء في الشوط األول كما طالب بعدم إسناد 

أي مباراة للعربي إلى احلكم أحمد العلي.  
إلى ذلك، استأنف الفريق األول لكرة القدم بالنادي 
العربي تدريباته مساء أمس بقيادة املدرب املقدوني 
بوغســالف ترينشوفسكي ومســاعديه استعدادا 
ملواجهة فريق السيب العماني مساء االثنني املقبل 
ضمن الدور الربع النهائي من بطولة كأس االحتاد 

اآلسيوي لغرب آسيا. وكان اجلهاز الفني لـ«األخضر» 
قد منــح الالعبني راحة عقب مبــاراة العربي أمام 
الساملية الثالثاء املاضي ضمن اجلولة الثانية لدوري 
«زين» املمتاز والتي انتهت بالتعادل اإليجابي ٢-٢، 
إذ من املقرر أن يدخل الفريق معسكرا داخليا مساء 
غد السبت في أحد الفنادق الداخلية حتضيرا خلوض 
املباراة املرتقبة. وفي جانب متصل، اطمأن اجلهازان 
الفني والطبي على سالمة الالعبني سلطان العنزي 
وســيف احلشان اللذين غابا عن مواجهة الساملية 
بداعي اإلصابة، حيث اصبح الالعبان في جاهزية 
بدنية وفنية مناســبة لالستعانة بخدماتهما وفق 

رؤية اجلهاز الفني للمباراة.
يذكــر أن الفائز من مواجهة العربي والســيب 

العماني ســيواجه الفائز من لقاء الرفاع الشــرقي 
البحرينــي ونظيره الرفــاع البحريني على نهائي 

كأس االحتاد اآلسيوي لغرب آسيا.
السيب يصل غدًا

إلى ذلك، تصل إلى البالد في الساعة الثالثة فجر 
السبت بعثة فريق السيب العماني حيث يرافق البعثة 
رابطة مشــجعني تضم نحو ٢٠٠ مشجع مت اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لتسهيل تواجدهم في الكويت.

ومن املقرر أن يجري فريق السيب أول تدريباته 
مساء يوم الوصول على أن يجري مرانه الرئيسي 
في ستاد نادي الكويت األحد املقبل حتضيرا خلوض 

املباراة.

اآلسيوي لغرب آسيا. وكان اجلهاز الفني لـ«األخضر» اآلسيوي لغرب آسيا. وكان اجلهاز الفني لـ«األخضر» 

العربي يشكو احلكم أحمد العلي إلى إحتاد الكرةالعربي يشكو احلكم أحمد العلي إلى إحتاد الكرة
استأنف تدريباته ودخل األجواء «اآلسيوية»..  و«السيب» يصل فجر السبت يرافقه استأنف تدريباته ودخل األجواء «اآلسيوية»..  و«السيب» يصل فجر السبت يرافقه ٢٠٠٢٠٠ مشجع مشجع

«طائرة» القادسية تلتقي كاظمة وديًا الثالثاء
يعقوب العوضي

يســتعد الفريق األول للكــرة الطائرة 
بنادي القادسية للموسم اجلديد عبر خوض 
مباريات ودية محلية قبل انطالق بطولة 
الــدرع الودية الحتاد الكــرة الطائرة، إذ 
بدأت استعدادات القلعة الصفراء بقيادة 
املدرب األرجنتيني وليان ألفاريز على صالة 
النادي ومن املقرر أن يلتقي الثالثاء املقبل 
في أولى املباريات التجريبية مع كاظمة.
وفي الســياق ذاته، أكد مديــر اللعبة 
وليد الدمخي أن اجلهازين اإلداري والفني 
يعمالن على وضع استراتيجية تتناسب 
مع جدول منافســات االحتاد، مشيرا إلى 
ضرورة أخذ توقيت بطولة الدرع الودية 
بعني االعتبار كونها بطولة ودية ستعوق 

إقامة املعسكرات التدريبية اخلارجية للفرق 
التي تسعى الى التجهيز للبطوالت املقبلة.

وقال: «ال نســتطيع وضع خطة إعداد 
خارجية في الوقت احلالي وعلينا التنسيق 
مع االحتــاد لوضع النقاط على احلروف 
وقد سبق لنا املطالبة بوضع جدول زمني 
محدد يتناســب مع التوقيت العام إلعداد 
الفرق املختلفة املشــاركة في املســابقات 

احمللية».
وتابع: «كحال كل املواسم السابقة نتطلع 
الى حتقيق نتائج إيجابية واملنافسة على 
منصات التتويج املختلفة ولدينا اإلمكانية 
للوصول إلى األهداف املنشودة»، مشيدا 
بالتــزام الالعبني فــي تنفيــذ توجيهات 
اجلهازين اإلداري والفني وانتظامهم في 

التدريبات اليومية.

بوجود شيركو كرمي وأحمد 
الظفيري ويوســف ناصر 
وياســني اخلنيسي فكانت 
الغلبة لهم دفاعا وهجوما، 
وكاد االبيض ان يضاعف من 
هدفيه لوال تصدي احلارس 

سعود اجلناعي لكراته.
كما، حقــق النصر فوزا 
ثمينا على مضيفه الساحل 
٣-١ في املباراة التي جمعتهما 
مساء أمس على ستاد نادي 
الشباب ضمن اجلولة الثانية 
لدوري «زين املمتاز»، وبهذا 
الفوز ارتفع رصيد العنابي 

إلــى ٤ نقــاط وظــل رصيد 
اخلاسر خاليا من النقاط.

إلى ذلك،  تختتم مســاء 
اليــوم منافســات اجلولــة 
الثانيــة مــن دوري «زين» 
املمتــازة بإقامــة  للدرجــة 
مباراتــني، جتمــع األولــى 
القادسية برصيد ٣ نقاط مع 
الفحيحيل بدون نقاط على 
ستاد الصداقة والسالم، وفي 
الثانية يستضيف اجلهراء 
علــى ملعبه كاظمــة ولكل 
منهما ٣ نقاط في صراع على 

الوصول للصدارة.

ويدخل الفريق القدساوي 
مباراة اليوم من أجل حتقيق 
الفوز واحملافظة على حظوظه 
في الصدارة، وكان «األصفر» قد 
خرج بفوز صعب على الساحل 
فــي اجلولة املاضيــة (٣-٢) 
بعدما واجــه مقاومة وحتديا 
كبيرا من الساحل خصوصا في 
الشوط الثاني قبل أن يسجل 
مدافعــه باتريــك مالــو هدف 
الفوز في اللحظــات األخيرة 
من املبــاراة، ومن املتوقع أن 
يلجــأ مدرب «األصفر» ناصر 
الشطي إلى بعض التعديالت 
في صفوفه بعدما شاهد قصورا 
فــي النواحــي الدفاعيــة، أما 
الساحل فيضم عناصر جيدة 
مثل عبداحملسن العجمي وأحمد 
غــازي وعبداهللا حســني إلى 
جانب محترفني مميزين مثل 
جيوفاني وليوناردو، ويلعب 

مدربه محمد دهيليس بنهج 
متوازن وال مييــل للطريقة 
الدفاعية البحتة. وفي اجلهراء، 
ســتكون املنافســة شــديدة 
بــني املضيف وكاظمة، حيث 
حقــق العبو اجلهراء نتيجة 
رائعة و«مفاجئــة» بفوزهم 
على الكويت حامل اللقب في 

اجلولة املاضية وبالتالي فإن 
فرصتهم اليوم سانحة لتكرار 
فوزهــم علــى ملعبهم وأمام 
جماهيرهم التي ستساندهم 
بكل قوة كما كانت عليه سابقا، 
وقد أحســن مــدرب اجلهراء 
السلوڤيني ساندي في إيجاد 
تشكيلة مناسبة في املباراة 

املاضيــة محافظا على هدف 
التقدم حتى النهاية، كما تألق 
احلارس بــدر الصعنون في 
الذود عن مرماه، وفي املقابل 
كان «البرتقالي» أفضل الفرق 
فــي اجلولة األولى مســجال 
ثالثية نظيفة على الفحيحيل، 
ضمنت له الصــدارة منفردا 

مــع نهايــة اجلولــة األولى، 
كمــا أكــدت تفوقه وحســن 
اســتعداده للدخول منافسا 
على اللقب الــذي كان قريبا 
منــه العام املاضــي، ويعول 
مدرب «البرتقالي» ماركوف 
على عناصر منسجمة متكنه 

من أداء مهمته جيدا.

(متني غوزال) يوسف ناصر يستحوذ على الكرة واخلنيسي يترقب    

الكويت «استفاق» على التضامن.. والنصر عبر الساحلالكويت «استفاق» على التضامن.. والنصر عبر الساحل
القادسية حلصد نقاط الفحيحيل وكاظمة ضيفًا «ثقيًال» على اجلهراء 

ختام اجلولة الثانية لدوري «زين»  اليوم 

مباراتا اليوم

القناةالتوقيتامللعبالفريقان
كويت ٦:٤٠الصداقة والسالمالفحيحيل – القادسية

سبورت
كويت سبورت٩:٠٠مبارك العياراجلهراء – كاظمة

منتخب الرياضات اجلوية يحصد املركز الثاني ببطولة العالم 
لالختراعات والبحث العلمي املقامة في تونس

ج اليوم في تونس منتخب  توِّ
الكويت للرياضات اجلوية بالفوز 
باملركــز الثاني في بطولة كأس 
العالــم لالختراعــات والبحــث 
العلمي املقامة في تونس، وحصل 
املشروع املقدم على املركز الثاني 
بإشــراف الفريــق املكــون مــن 
الالعبني حوراء ميرزا وعبدالرزاق 
القالف وطالل احلزامى ومحمد 

البحر.
وأهــدى رئيس مجلس إدارة 
الكويتــي للرياضــات  النــادي 
اجلوية سامي الشمري هذا الفوز 
لصاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ولسمو ولي عهده 
األمــني الشــيخ مشــعل األحمد 

ولســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ أحمد النواف وللشعب 

الكويتي.
وقال الشمري إن هذا اإلجناز 
حتقــق بفضل عناصــر كويتية 
شــابة ذات طموح نافست على 
املراكــز األولى فــي البطولة مع 
أكثر من ١٢٠٠ مشارك من مختلف 

أنحاء العالم.
وكانت رئيسة مجلس الوزراء 
التونسي جنالء بودن قد زارت 
جنــاح منتخب الكويت مســاء 
اليوم، شاكرة جهودهم اجلبارة 
فــي البطولة، مشــيدة باإلجناز 
الكبير الذي حققه منتخب الكويت 

للرياضات اجلوية. كأس املركز الثاني للبطولةسامي الشمري


