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ناصر العنزي

تغلب الهالل الســعودي بطل آسيا على 
القادسية ٢ - ٠ في املواجهة التي جمعتهما 
على «ســتاد جابر» ضمــن اعتزال احلارس 
الدولــي نواف اخلالــدي وّدعت مــن خالله 
اجلماهير القدســاوية حارســها الوفي بعد 

مشوار حافل باإلجنازات.
وقد شــارك مع القادسية عدد من العبي 
األندية احمللية، مشاركة منهم في تكرمي زميلهم 
املعتزل بقيادة مدرب الساملية محمد ابراهيم، 
والذي بدأ بتشكيلة ضمت: حميد القالف، خالد 
ابراهيم، ضاري سعيد، لورانس تراشي، عدي 
الصيفي، عبداهللا الشمالي، سلمان البوص، 
بدر املطوع، علي خلف، 
ونايــف زويد، كما 
شــارك كبدالء فهد 
العنزي، واحلارس 

بدر الصعنون. فيما غاب عن الهالل العبوه 
الدوليون املنضمون للمنتخب، ومتكن الهالل 
من التقدم بالنتيجة مبكرا عن طريق لوسيانو 
ڤييتو بعدما تابــع الكرة املرتدة من القالف 
(٥)، وأنقــذ القالف مرماه من فرص محققة 
خالل الشوط األول بعدما ظهر الفريق األفضل 
في انتشاره ومتريراته وفرصه، فيما ندرت 
فرص «األصفر» بعدما كثرت أخطاء التمرير 
بــني الالعبــني. وفي الشــوط الثاني، أجرى 
كال املدربني تغييــرات في صفوفها، وحاول 
القادسية جاهدا تعديل النتيجة، وسدد عيد 
الرشيدي كرة قوية مرت بجانب القائم، وقل 
أداء الفريقني على فترات، ولم يستغل العبوه 
الفرص القليلة التي سنحت لهم، وفي الوقت 
بدل الضائع متكن ديلغانو من اضافة الهدف 

الثاني للهالل (٩٢).
أدار املباراة احلكم عبداهللا الكندري وأحسن 

في إدارتها.

بونياك مدربًا لـ «األصفر».. و احلقان يغيب لإلصابة
عبدالعزيز جاسم

تعاقدت إدارة نادي القادسية مع املدرب الصربي 
بوريس بونياك لقيادة الفريق األول لكرة القدم خلفا للمدرب 
الوطني ناصر الشطي. وسبق لبونياك أن قاد فريقي العربي 
واجلهراء، باإلضافة إلى قيادتــه بصفة مؤقتة األزرق في 
بطولة خليجي ٢٣، فيما كانت آخر محطاته في الكويت مع 

كاظمة من موسم ٢٠١٩ حتى ٢٠٢١.

إلى ذلك، أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها مدافع القادسية 
يوسف احلقان إصابته بتمزق في أربطة الكاحل باإلضافة 
إلى كدمة قوية في العظم، ما يعني غيابه عن خوض مباريات 
الفريق في الفترة املقبلة لفترة ال تقل عن ثالثة أسابيع حتى 

يتعافى بصورة كاملة.
وحاول اجلهاز الطبي فــي «األصفر» خالل فترة التوقف 
احلالية تأهيل جميع الالعبني املصابني ومن بينهم احلارسان 

خالد الرشيدي وعلي جراغ.

العربي يعود لالنتصارات من بوابة اجلهراء

الكويت جاهزة لـ «آسيوية الصاالت»

املغربي والبغيلي يفوزان بحزامي 
«الكويت للفنون القتالية»

أزرق الناشئني يغادر إلى السعودية اخلميس

دياز يستعرض خبراته التدريبية

الكويت على ســتاد ثامر، وخيطان مع الساملية 
على ستاد نادي الكويت عند الساعة الـ ٨:٣٠. 
من جهته، قال رئيس جهــاز الكرة بنادي 
خيطان محمد املال ان «األحمر واألسود» سيستغل 
لقاء «السماوي» لتجهيز الالعبني ومنح بعضهم 
الفرصة للمشاركة وإثبات قدراتهم، مشيرا إلى أن 
خيطان سيحصل على فائدة كبيرة من مواجهتي 
«السماوي» اليوم وكاظمة التي أقيمت األربعاء 
املاضي خالل فترة التوقف احلالية كونهما من 
الفرق الكبيرة وميتلكان العبني على مســتوى 
عال وهو ما يرفع من أهمية اللقاءين.  وبني املال 
لـ «األنباء» أن صفوف خيطان تفتقد جهود كل 
من سعد املطيري وحسن خليفة وحميد حمد 
لإلصابة، الفتا إلى أن احلارس أحمد الدوسري 
سيخضع لبرنامج تأهيلي خاص عقب لقاء الساملية 
بعد شــفائه من اإلصابة التي تعرض لها أواخر 
املوسم املاضي، على أن يكون جاهزا للمشاركة 

في املباريات حسب رأي املعد البدني للفريق.

من مبــاراة االفتتاح أمام عمان ملا لركلة البداية 
من أهمية خاصة.

إلى ذلك، أشــادت املســؤول األمني احمللي 
باالحتاد الكويتي لكرة القدم سمر العنزي، باجلهات 
التي تتعاون معها قبــل انطالق البطولة، األمر 
الذي يؤكد حــرص اجلميع على ظهور البطولة 
بالصورة التي تليق بها، مضيفة: «جهود وزارة 
الداخلية وتعليمات قياداتها بوجود رجال األمن 
على أهبة االستعداد منذ بداية البطولة حتى ختامها، 
وتأمني الصالة واملدرجات واملرافقة األمنية للوفود 
املشاركة والشخصيات وكذلك احلكام، أمر يدعو 
للفخر، ويؤكد حرص الداخلية على تأمني البطولة 
وضيوف الكويت بالشكل املناسب، وهي خطة 

أمنية متكاملة».
وكشفت عن توفير ١٢ بوابة في الصالة سواء 
اجلماهير او املنصة الرئيسية، األمر الذي سيسهل 
عملية دخول وخروج اجلماهير بكل يسر، مشيرة 
إلى أن توقيت فتح البوابات سيكون قبل املباريات 

بساعتني.

مبارك اخلالدي - يحيى حميدان 
هادي العنزي

العربــي  طمــــــأن 
جماهيــره وانهى مقاطعته 
لالنتصارات وكسر حاجز 
التعــادالت الذي الزمه منذ 
انطالق املوسم اجلاري بعدما 
متكن مساء امس من حتقيق 
الفوز الذي طال انتظاره وجاء 
على حساب اجلهراء وبنتيجة 
٤-١ في املباراة التي جمعت 
الفريقني على «ســتاد علي 

صباح السالم» بنادي النصر، ضمن منافسات 
اجلولة الثانية من منافســات املجموعة الثانية 
لكأس زين لكرة القدم. وبهذا الفوز، رفع األخضر 
رصيده الى ٤ نقاط، فيما جتمد رصيد اخلاسر 
عند نقطة واحدة. سجل اهداف العربي سلطان 
العنزي (٣٧) وعلي فريدون (٤٠) وسيف احلشان 
من ركلة جزاء (٧٠) وكينغســلي ايدو من ركلة 
جزاء ثانية (٩١)، فيم سجل هدف اجلهراء الوحيد 

محمد باجيه.
وفي مباراة ثانية، انتهت مباراة الشــباب 
والساحل بالتعادل السلبي ٠-٠ في اللقاء الذي 
جمع الفريقني على ستاد نادي الشباب، ليرفع 
الساحل رصيده إلى ٤ نقاط، فيما حصد الشباب 
النقطة الثانية. إلى ذلك، تقام اليوم منافسات اجلولة 
الثانية من املجموعة األولى، حيث يلتقي كاظمة 
مع الفحيحيل على ستاد محمد احلمد، والقادسية 
مع اليرموك على ستاد الصداقة والسالم عند 
الساعة الـ ٦:١٠ مســاء، فيما يلعب برقان مع 

أنهــت اللجنــة املنظمة 
احمللية لبطولة كأس آســيا 
لكرة قــدم الصاالت جميع 
االســتعدادات للبطولة التي 
تنطلــق غدا الثالثــاء على 
الشيخ سعد  مجمع صاالت 
العبداهللا وتســتمر حتى ٨

أكتوبر املقبــل، كما جهزت 
اللجنــة مفاجآت عدة حلفل 
افتتاح البطولــة الذي يقام 
الساعة ٧:٣٠ مساء غدا  في 
بارزة  بحضور شخصيات 
على مستوى القارة الصفراء. 

وفيما تواصل املنتخبات املشــاركة في البطولة 
تدريباتها على الصالة الرئيسية تباعا، تعقد اليوم 
االثنني املؤمترات الصحافية ملدربي املجموعتني 
األولــى والثانية، على أن يكون املؤمتر اخلاص 
باملجموعة األولى التي تضم الكويت، والعراق، 
وتايلند، وعمان في الساعة ١١:٠٠ صباحا، واملؤمتر 
اخلاص باملجموعة الثانية التي تضم أوزبكستان، 
والبحرين، وطاجيكســتان، وتركمانستان في 
الساعة ١١:٣٠ صباحا، في حني تعقد غدا املؤمترات 
الصحافية اخلاصة باملجموعتني الثالثة والرابعة 

في التوقيت ذاته.
ومن املقرر أن يختار مدرب «أزرق الصاالت»، 
البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو» اليوم القائمة 
النهائية التي ستخوض املنافسات، حيث سيكون 
مجبرا على اســتبعاد العبني اثنني من القائمة 
احلالية التي تضم ١٦ العبا، وذلك حسب قوانني 
البطولــة، وعقد كاكاو اجتماعا مع الالعبني أول 
من أمس حلثهم على الظهور بصورة مشــرفة 
في البطولة القاريــة، وأكد لهم ضرورة احلذر 

هادي العنزي

فاز مهند املغربي بحزام املجلس العاملي للمواي 
تاي بعد تغلبه على نظيره عمر منصور (وزن 
٦٥ كغم)، كما ظفر فيصل البغيلي بحزام شركة 
الترويــج الرياضي (KSP) بعد فوزه على داود 
فيصل (وزن ٦٠ كغم)، في قمتي مواجهات بطولة 
الكويت األولى للفنون القتالية للهواة واحملترفني، 
التي اختتمت مساء أمس األول على صالة احتاد 
املالكمة، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة 
األوملبيــة الكويتية محمد جعفر، ونائب رئيس 
اللجنة األوملبية اإلسبانية البروفيسور ادواردو 
بالنكــو بيريرا، وعضو مجلــس إدارة اللجنة 
األوملبية الكويتية ورئيس جلنة اللجان الرياضية 
الشيخ مبارك فيصل النواف، والشيخ دعيج جابر 
العلي، ورئيس مجلس إدارة احتاد املالكمة محمد 
 (WBC) منسي، وممثل املجلس العاملي للمالكمة
تشانو بالناس، ومالك شركة الترويج الرياضي 
(KSP) املنظمــة للبطولة وممثل املجلس العاملي 
للمالكمة (WBC) في الكويت مشعل الفجي. وأكد 
الشيخ مبارك فيصل النواف أن البطولة شهدت 
جناحا متميزا، ومهدت الطريــق أمام األبطال 
الفائزين لتحقيق مزيد من اإلجنازات مستقبال، 
ونشكر هذه الدعوة الكرمية من شركة الترويج 

الرياضي على تنظيم هــذه الفعالية الرياضية 
الناجحة، مؤكدا أن اللجنــة األوملبية الكويتية 
تدعم كل اجلهود الشبابية املخلصة لكل ما من 
شأنه تطور الرياضة والرياضيني، ومبا يسهم 
في رفع علم الكويت عاليا في جميع املناسبات 

الرياضية اإلقليمية والدولية.
من جهته، أشاد الشــيخ دعيج جابر العلي 
بحسن التنظيم الذي شهدته البطولة، معبرا عن 
سعادته بهذه املناسبة الرياضية الكبيرة، وبتواجد 
شباب وشابات من مختلف األعمار في منافسة 

رياضية وفق نظم وقوانني عاملية.
إلى ذلك، أكد محمد منسي أن مجلس إدارة 
احتاد املالكمة حريص على دعم الشباب الكويتي 
مبختلف هواياته الرياضية، وجاءت استضافة 
البطولة على صالة االحتاد دعما للطاقات الشبابية، 
وحرصا على مد يد التعاون مع القطاع اخلاص 

الذي يعد رافدا مهما للرياضة الكويتية.
بدوره، أبدى مشعل الفجي اعتزازه بالنجاح 
الكبير الذي حققته البطولة، وقال: حققنا النجاح 
بتعاون ودعم كبيرين من قبل اللجنة األوملبية 
الكويتية واحتاد املالكمة، وشرفنا بتقدمي أبطال 
الكويت في املواي تاي واملالكمة من احملترفني 
والهواة إلى العالم، وسوف نبذل قصارى جهدنا 

لتسليط الضوء عليهم.

مبارك اخلالدي 

يغادر البالد اخلميس املقبل وفد منتخبنا 
الوطنــي للناشــئني حتت ١٧ ســنة لكرة 
القدم متوجها إلى الدمام باململكة العربية 
السعودية للمشــاركة في تصفيات كأس 
آســيا ضمن منافســات املجموعة الرابعة 
التي تضم إلى جواره منتخبات السعودية 

وميامنار والهند واملالديف.
وســتنطلق التصفيــات مطلع أكتوبر 
املقبــل. وقــد اســتعد األزرق خلــوض 

االســتحقاق عبــر برنامج طويل نســبيا 
كان آخره معســكر أقيم باإلمارات، حيث 
لعب مباراتني وديتني أمام منتخب سورية 
خســر في األولى ١/٣ وتعــادل في الثانية 
٣/٣. وسيدشن األزرق مواجهاته اآلسيوية 
بلقاء منتخب املالديف ١ أكتوبر ثم سيلتقي 
مع منتخبات ميامنار والهند والسعودية 
أيــام ٣ و٥ و٧ أكتوبر على التوالي. وكان 
رئيس احتاد كرة القدم عبداهللا الشــاهني 
قد زار بعثــة األزرق في اإلمارات مطمئنا 

على حسن سير املعسكر.

مبارك اخلالدي 

قــدم املــدرب البرازيلي لفريــق الهالل 
الســعودي رامــون دياز عصــارة خبراته 
التدريبيــة من خالل احملاضرة الفنية التي 
ألقاها ظهر امس في الدورة التدريبية ملدربي 
شهادة البرو التي يقيمها احتاد كرة القدم. 

وأشاد املدربون بخبرات املدرب الكبير وعبروا 
عن سعادتهم لاللتقاء بقامة تدريبية معروفه 

مشيدين ببادرة احتاد الكرة القيمة.
جدير بالذكر ان رزنامة احتاد كرة القدم 
تضم عدة دورات تدريبية للمدربني الكويتيني 
حتت إشراف االحتاد اآلسيوي للعبة لتأهيلهم 

من الناحية العلمية وصقل مهاراتهم.

٤ مباريات في املجموعة األولى بكأس «زين»

(املركز اإلعالمي للعربي) سيف احلشان يبدأ هجمة على اجلهراء  

مدرب املنتخب يختار اليوم القائمة النهائية

الشيخ مبارك فيصل النواف يرفع يد مهند املغربي الفائز بحزام املجلس العاملي للمواي تاي

قرعة «خليجي ٢٥» في ٢٥ أكتوبر

انطالق دوري حتت ١٨ سنة

يختتم وفد احتاد كأس اخلليج العربي لكرة القدم، اليوم جولته 
التفتيشــية ملدينة البصرة العراقية، وذلك لتقييم االســتعدادات 
الستضافة «خليجي ٢٥» التي ســتقام خالل الفترة من ٦ إلى ١٩

يناير املقبل، وذلك من خــالل تفقد ملعب امليناء األوملبي، وزيارة 
أيضا املدينة الرياضية وملحقاتها.

من جانبه، حدد احتاد كأس اخلليــج العربي لكرة القدم، يوم 
٢٥ أكتوبر املقبل موعدا لسحب قرعة «خليجي ٢٥» في البصرة.

مبارك اخلالدي

كشــر فريقا الكويت والقادسية عن أنيابهما مبكرا مع انطالق 
منافسات دوري الشــباب حتت ١٨ سنة لكرة القدم، وذلك بعد أن 
اكتســح األبيض فريق خيطان ٤-٠ وفوز القادسية على الساحل 
٤-١، وبذلك تصدر الكويت الترتيب بفارق األهداف عن القادســية 

ولكل منهما ٣ نقاط.
وفي النتائج األخرى، متكن الساملية من تخطي فريق برقان بثالثية 
نظيفة ليضع السماوي أول ثالث نقاط في رصيده، كما حقق كاظمه 
فوزا مهما على فريق النصــر ٢-١، واليرموك على التضامن ٢-١، 
فيما انتهى اللقاء الذي جمع اجلهراء مع الصليبخات بالتعادل ١-١.

يبحــث منتخــب إيطاليا عــن صدارة 
املجموعة الثالثة وبطاقة التأهل الوحيدة 
إلى الدور نصــف النهائي من دوري األمم 
األوروبيــة لكرة القــدم عندما يحل ضيفا 
على املتصدر املجر الليلة ضمن منافسات 

اجلولة السادسة واألخيرة.
ويعتلي منتخب املجر صدارة املجموعة 
برصيد ١٠ نقــاط، يليه املنتخب اإليطالي 
برصيد ٨ نقاط، ثم إجنلترا برصيد ٦ نقاط، 

وأخيرا أملانيا برصيد نقطتني.
وسيكون الفوز وال شيء سواه مطلبا 
لـ«اآلزوري» للتأهل وجتنب صدمة جديدة 
بعد فقدانه فرصة التأهل إلى كأس العالم 
٢٠٢٢ مــا يعني غيابــه للمرة الثانية على 
التوالي عن «العرس العاملي»، فيما يكفي 
أصحــاب الضيافة التعادل حلســم بطاقة 

التأهل.
وتقام مباراة أخرى هامشية اليوم، حيث 
يلتقي املنتخب اإلجنليزي مع نظيره األملاني 

على ملعب «وميبلي» الشهير.
البرتغالــي نظيــره  وأزاح املنتخــب 

اإلسباني عن صدارة املجموعة الثانية بفوزه 
على التشيك ٤-٠ وخسارة «ال روخا» أمام 
سويســرا ١-٢ ضمن اجلولة اخلامسة ما 

قبل األخيرة.
وســجل رباعيــة البرتغال فــي مرمى 
التشــيك كل من ديوغو دالوت (٣٣ و٥٢) 
وبرونو فرنانديز (٤٥) وديوغو جوتا (٨٢).
وتعرض النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالــدو إلصابــة قوية فــي الوجه خالل 
املباراة بعدما سقط أرضا، والدماء تنهال من 
وجهه، بعدما أصيب على مستوى األنف، 
في الدقيقة (١٤)، إثر التحام قوي مع حارس 

التشيك توماس فاسليش.
وقرر رونالدو، استكمال املباراة بشكل 
طبيعي، ورفض اخلروج بعد وضع ضمادة 
على أنفه إليقاف النزيف، علما بأنه خاض 

املباراة كاملة حتى نهايتها.
وفي املباراة األخرى، جاء هدفا سويسرا 
عــن طريــق مانويل أكاجنــي (٢١) وبريل 
إمبولو (٥٩)، فيما أحرز جوردي ألبا هدف 

«ال روخا» الوحيد (٥٥).

«اآلزوري» خلطف بطاقة التأهل من سويسرا«اآلزوري» خلطف بطاقة التأهل من سويسرا

البرتغال تزيح إسبانيا عن صدارة املجموعة الثانية من دوري األمم األوروبية

دوري األمم األوروبية (اجلولة ٦ األخيرة)
٩:٤٥Uefa.tvإجنلترا – أملانيا
٩:٤٥Uefa.tvاملجر – إيطاليا

الهالل يهزم القادسية في اعتزال اخلالديالهالل يهزم القادسية في اعتزال اخلالدي

(هاني الشمري) بدر املطوع متجاوزا أحد مدافعي الهالل 


