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كاظمة يدعم صفوفه برباعي أجنبي
أعلن نادي كاظمة تعاقده مع  4محترفني هم البرازيليان
أنتونيو فليبي أكيونو ،وب��رون��و ب��اول��و ،وامل��ال��ي حامد
ماريوس أسوكو ،والعب توجو الالويلي واتاكورا.
وتسعى إدارة البرتقالي لتدعيم صفوف الفريق بجلب
العب خامس يجيد في قلب الدفاع لتعويض رحيل البرازيلي
أليكس ليما.
وشهدت إدارة كاظمة توقيع الرباعي ،على العقود رسميا،
بعد اجتياز الكشف الطبي.
ويجيد البرازيلي أكيونو ،والتوجولي واتاكورا في مركز
الوسط ،فيما املالي أسوكو في مركز الدفاع ،والبرازيلي
أكيونو في الهجوم.
وم��ن املقرر أن يلتحق الرباعي بوفد البرتقالي الذي
غادر إلى معسكر صربيا ،الثالثاء املقبل ،وبعد االنتهاء من
إجراءات التسجيل واستخراج التأشيرات الالزمة.
جدير بالذكر أن كاظمة صرف النظر عن جميع احملترفني
الذين قدمهم في بداية فترة اإلع��داد ،وذل��ك وفقا لقناعات
اجلهاز الفني بقيادة املدرب الصربي بوريس بونياك.

البرتقالي ضم البرازيلي برونو باولو

الزمالك ميزق شباك ديكاداها بسباعية في أبطال أفريقيا
خطا نادي الزمالك املصري لكرة القدم
خطوة عمالقة نحو التأهل الى دور الـ 32
ملسابقة دوري أبطال إفريقيا ،باكتساحه
مضيفه ديكاداها بطل الصومال بسباعية
نظيفة في مباراة ذهاب الدور التمهيدي
أول من أمس.
وك���ان م��ن املفترض أن ت��ق��ام م��ب��اراة
ال���ذه���اب ع��ل��ى أرض ب��ط��ل ال��ص��وم��ال،
لكنها اقيمت على ملعب اجليش ببرج
العرب بناء على رغبة مسؤولي نادي
دي��ك��اداه��ا بسبب ال��ظ��روف األمنية في
البالد .ويستضيف الزمالك مباراة االياب
اجلمعة املقبل.
سجل للزمالك امل��غ��رب��ي أش���رف بن
شرقي ( 5من ركلة ج��زاء و ،)55وكانو
مولي مدافع ديكاداها باخلطأ في مرماه
( ،)29وعمر السعيد ( ،)45ومحمود
حمدي «ال��ون��ش» ( ،)49وك��رمي بامبو
( ،)77ومصطفى محمد (.)80
تسيد الزمالك املباراة منذ البداية حتى
النهاية ،وك��ان واضحا ف��ارق االمكانات
الفنية والبدنية بني الفريقني.

مع بداية الشوط الثاني اضاف محمود
حمدي «الونش» الهدف الرابع في الدقيقة
 ،49مستغال عرضية النقاز،
ق��ب��ل أن ي��س��ج��ل ب��ن ش��رق��ي ال��ه��دف
اخلامس لفريقه والثاني له من تسديدة
ضعيفة أخطأ احلارس حسني في تقديرها
( .)55وجن��ح البديل ك��رمي بامبو في
اضافة الهدف السادس في الدقيقة  77من
تسديدة قوية في الزاوية اليمنى ،وبعدها
بثالث دقائق اختتم البديل مصطفى محمد
مهرجان التهديف بتسديدة قوية على
يسار احلارس.

مدرب جديد

فرحة العبي الزمالك

ب��دأ الزمالك امل��ب��اراة بهجوم ضاغط
اسفر عن ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة
إثر تعمد ملس الكرة ،انبرى لها بنجاح
الوافد اجلديد املغربي بن شرقي وسددها
على ميني احلارس مصطفى حسني (.)5
وواص����ل الع��ب��و ال��زم��ال��ك ضغطهم

وسجلوا الهدف الثاني عن طريق النيران
الصديقة بعدما أخطأ مدافع ديكاداها
مولي ك��رة عرضية ل�بن شرقي أسكنها
في شباك فريقه ( ،)29وأضاف السعيد
ال��ه��دف ال��ث��ال��ث م��ن عرضية شيكاباال
يسددها على ميني مصطفى حسني (.)45

13
«أزرق القوى» يحصد ذهبية
وفضية ببطولة غرب آسيا للناشئني

وأعلن مرتضى منصور ،رئيس نادي
ال��زم��ال��ك امل��ص��ري ،ع��ن تعيني الصربي
ميلوتني سيرجوفيتش «ميتشو» مدربا
للفريق.
وأضاف أن ميتشو فسخ عقده مع ناديه
بعد ارتباط دام عامني ،وودع اجلماهير
برسالة فيديو موضحا أنه سيصل إلى
مصر خالل يومني على أقصى تقدير.

جانب من وفد الكويت املشارك في بطولة ألعاب القوى بلبنان

حصدت الكويت ميدالية ذهبية وأخ��رى
فضية في انطالق منافسات بطولة غرب آسيا
الثالثة للناشئني والناشئات أللعاب القوى التي
تستضيفها العاصمة اللبنانية بيروت مبشاركة
 10دول .وقال رئيس االحتاد الكويتي أللعاب
القوى سيار العنزي لـ «ك��ون��ا» أول من أمس
ان «امليدالية الذهبية ج��اءت عن طريق البطل
الصاعد ب��در سويد في سباق  800متر برقم
شخصي جديد قدره دقيقة و 53ثانية و 69جزءا
من الثانية» .وأضاف ان امليدالية الفضية جاءت
في مسابقة دفع اجللة عن طريق الالعب صالح
الصدر الذي متكن من حتقيق رقم شخصي جديد

بلغ  17مترا و 44سنتيمترا.
وأهدى العنزي هذا الفوز إلى سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد وللشعب الكويتي.
وأع���رب ع��ن ف��خ��ره بتفوق الع��ب��ي الكويت
وظهورهم بشكل الفت في هذه البطولة متوجها
بالشكر للقائمني على بعثة منتخب الكويت
وجميع أفراد الطاقم الفني والالعبني.
وتشارك الكويت في البطولة بوفد يضم 13
العبا برئاسة عضو مجلس ادارة االحتاد الكويتي
أللعاب القوى عبد العزيز منوه باإلضافة الى
عضو مجلس االدارة فالح العجمي.

مقاعد ثابتة ألندية السعودية
في أبطال آسيا حتى 2022
ضمنت األندية السعودية مكانا ثابتا بدوري
أبطال آسيا لعامي  2021و 2022بـ  3مقاعد
مباشرة ،ومقعد في مرحلة امللحق متثل احلد
األعلى املسموح ألي احتاد.
وس��اه��م��ت نتائج األن��دي��ة ال��س��ع��ودي��ة في
دوري أبطال آسيا  2019في رفع نقاط األندية
ال��س��ع��ودي��ة ف��ي تصنيف االحت����اد اآلس��ي��وي

ملسابقات األن��دي��ة .و خ��اض الرباعي ،الهالل
والنصر واحتاد و أهلي جدة  31لقاء في النسخة
احلالية من دوري أبطال آسيا ،حققت خاللها
 19انتصار .من جانبه قدم ياسر املسحل شكره
لألندية السعودية املشاركة في النسخة احلالية
من دوري أبطال آسيا بعد املستويات املميزة التي
توجت بوصول  3أندية للدور ربع النهائي.

