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اجلمعة ٦ اغسطس ٢٠٢١ رياضـة

«األوملبي» يختتم معسكر تركيا بلقاء اخلور اليوم
فاز على األهلي القطري بثالثية في خامس ودياته.. و«أزرق» الشباب والناشئني انتظموا في تدريباتهم في «أزميت»

مبارك اخلالدي

يلتقي منتخبنا األوملبي مساء اليوم فريق اخلور القطري 
في ختام معسكر «األزرق» املقام مبدينة أزميت التركية، حيث 
من املقرر أن تعود بعثة املنتخب إلى البالد غدا السبت بعد 
انتهاء فترة املعسكر الذي تخلله ٦ وديات لعب خاللها أمام 
منتخب البحرين مباراتني فاز في األولي ٤-٢ وخســر في 
الثانية ١-٢ ثم التقى مع اسكندرون التركي وخسر ١-٢ كما 

خسر من فريق ريزا التركي بثالثية نظيفة.
فيمــا متكن من الفوز في اللقاء قبل األخير الذي جمعه 
مســاء أمس األول أمام فريق األهلي القطري ٣-١، سجلها 
كل من طالل القيسي وراشد الدوسري ويوسف الرشيدي 
(ركلة جزاء). ومن املقرر أن يضع اجلهازان الفني واإلداري 
برنامج إعــداد لألزرق األوملبي في املرحلــة املقبلة بنظام 
التجمع، حيث من املتوقع أن يخوض املنتخب مباريات ودية 

مع فرق األندية احمللية.
اجلدير بالذكر أن األزرق األوملبي يستعد للمشاركة في 
دورة غرب آســيا في الســعودية مطلع أكتوبر املقبل، كما 

سيســتضيف منافسات مجموعته اآلسيوية املؤهلة لكأس 
آســيا خالل الفترة من ٢٣ حتى ٣١ املقبل، وكذلك املشاركة 

في دورة األلعاب اخلليجية الثالثة في البالد يناير املقبل.
إلــى ذلك، وصلت أمس بعثة منتخبا الكويت للشــباب 
والناشئني إلى مدينة أزميت التركية لالنتظام في معسكرهما 
التدريبي خلوض االستحقاقات املقبلة، حيث قاما صباح امس 
باالنخراط في أول تدريباتهم التي اشــتملت على عمليات 

إحماء لفك العضالت واالستشفاء من عناء السفر.
وكانت بعثتا املنتخبني قد وصلتا تركيا عصر أمس، حيث 
ترأس بعثة منتخب الشباب رئيس جلنة التطوير باحتاد كرة 
القدم عبدالعزيز حمادة واملدير اإلداري عبداهللا احلقان ومن 
العالقات العامة محمد الفرج واجلهاز الفني املكون من محمد 
الفيلكاوي مدربا ومساعده عبدالعزيز اخلزمي ومدرب اللياقة 
خافيير ومدرب احلراس ديڤيد وطبيب البعثة د.تياغو ومن 
التجهيزات محمد مصطفى و٣٠ العبا هم: بدر املطيري، عمر 
العنزي، يوســف الفجي، محمود سناسيري، بدر العجمي، 
أحمد الضاعن، علي وليد، علي البلوشــي، أسامة العنزي، 
عبدالهادي العنزي، حمود السنعوسي، طالل الريش، سالم 

اجلنفاوي، طالل احلجرف، سعود العيالني، عبداهللا احلربي، 
محمد العازمي، ســلمان العتيبي، فهد العازمي، عبدالعزيز 
جمال، عبدالعزيز الهذيل، صالح احملطب، عمر السليم، فهد 
العميري، مشعل الشمري، معاذ العنزي، صالح البناي، محمد 

الراشد، أسامة الشمري وعبداهللا نزال.
فيما يترأس بعثة منتخب الناشئني عضو مجلس اإلدارة 
ســالم ســعدون فيما ضمت القائمة املدير اإلداري محمد 
احلريص واإلداري علي العتيبي واجلهاز الفني املكون من 
اإلسباني اندريس كراسكو وديفيد كورتيز واملدرب الوطني 
ماجد رحيل والكادر الطبي ماهر احللوة، و٣٠ العبا هم: راشد 
املطيري، يوسف املطيري، بندر العازمي، حسني عوض، خالد 
الكندري، علي وليد عثمــان، مقداد صفر، عبداهللا األيوب، 
يوسف احلربي، أحمد الرشيدي، أحمد محمد بودي، جاسم 
املطر، حسني البلوشي، خالد الصانع، عبداهللا اخلالدي، فاضل 
الصراف، محمد شهاب العمران، عبدالعزيز عابدين، عبداهللا 
دشتي، غازي السلطان، عمر الرشيدي، طالل املطيري، خالد 
اخلرقاوي، سعود الكندري، على حسني دشتي، مشعل الفضلي، 
مهدي العمر، تركي العنزي، شاهني اخلالدي وبدر السعيدي.

فرحة «األوملبي» بإحراز أحد األهداف في مرمى األهلي القطري

«الفرنسي» يقص شريط دوريات أوروبا اليوم
يتطلع باريس سان جرمان الستعادة لقب الدوري 
الفرنسي لكرة القدم الذي تنازل عنه املوسم املاضي 
لصالح ليــل، وذلك تزامنا مع عودة اجلماهير إلى 
املالعب بعدما غابت عنها لفترة طويلة بسبب ڤيروس 

كورونا.
ويفتتح املوسم اجلديد من «ليغ ١» اليوم بلقاء 
موناكو مع ضيفه نانت في اإلمارة، قبل أن يبدأ سان 
جرمان املدعم بأسماء جديدة رحلته نحو استعادة 
الزعامة غدا الســبت في ضيافة تروا، بانتظار أن 
يســتهل ليل حملة الدفاع عن اللقب األحد خارج 

قواعده أيضا ضد متز.
وسيكون الدوري الفرنسي أول بطولة كبرى 
تبدأ موسمها اجلديد، لكنه ما زال بالتأكيد بعيدا عن 
األجواء التنافسية وجماهيرية الدوري اإلجنليزي، 

واإلسباني، أو اإليطالي واألملاني.
كما تعاني أندية «ليغ ١» من التبعات املالية جلائحة 
«كوفيد-١٩» وانهيار اتفاق نقل املباريات مع العمالق 

اإلسباني «ميديابرو».
وكان تتويج ليل بلقب الدوري في املرحلة اخلتامية 
فــي مايو مبنزلة بريق أمل، إذ أعاد روح التنافس 
بعدما كسر احتكار سان جرمان للقب طوال ٣ مواسم 

متتالية، وكان يستحق االحتفال به بشكل أفضل 
لوال تبعات «كوفيد-١٩» الذي حرمه من جمهوره، 

كما سائر األندية الـ ١٩ األخرى.
لكن هذه املرة، ستعج املدرجات باملشجعني بكامل 
طاقتها االستيعابية، ومن دون كمامات منذ املرحلة 
االفتتاحية في نهاية األسبوع اجلاري لكن شرط 
أن يبرز الراغبون بحضور املباريات شهادة تلقيح 
ضد الڤيروس، أو اختبار سلبي أو إثبات بالتعافي 

مؤخرا من اإلصابة بالڤيروس.
وما زال مبقدور السلطات احمللية فرض قيود 
على احلضور اجلماهيــري في املالعب في وقت 
تكافح فرنسا في وجه موجة تفش جديدة ناجمة 
عن املتحور «دلتــا». وفي االختبار األول جلديته 
هذا املوسم، خسر سان جرمان أمام ليل على كأس 
األبطال املوازية للكأس السوبر في الدول األخرى، 
لكن هذه املباراة ال ميكن أن تعكس املستوى احلقيقي 
لفريق املدرب األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مبا 
أنه خاضها في غيــاب عدد كبير من جنومه على 

رأسهم البرازيلي نيمار وكيليان مبابي.
ورغم قيادته ليل إلى لقب الدوري الفرنســي 
للمرة األولى منذ ٢٠١١، اتخذ املدرب كريســتوف 

غالتييه قرار الرحيل (تعاقد الحقا مع نيس) ما دفع 
النادي إلى التخبط للبحث عن بديل ووقع اخليار 

على جوسالن غوفرنيك.
ويبدأ الفريقان حقبة جديدة ستكون لليل الذي 
حسم اللقب في املرحلة اخلتامية بفارق نقطة فقط 
عن نادي العاصمة، مــن دون غالتييه واحلارس 
مايك مانيان (انتقل الى ميالن اإليطالي) وبوبكاري 
سوماريه (انتقل الى ليستر سيتي)، وقد يلحق بهم 
العبون مؤثرون جدا مثل البرتغالي ريناتو سانشيز 

أو جوناتان إيكونيه.
الفرنسية، األمور سارت  العاصمة  وفي نادي 
باجتاه معاكس، ففريــق بوكيتينو كان فاعال جدا 
في ســوق االنتقاالت هذا الصيف وبالعبني من 
العيار الثقيل، حيث ضم املدافع اإلسباني املخضرم 
سيرخيو راموس، الهولندي جورجينيو ڤينالدوم، 
املغربي أشــرف حكيمي واحلارس اإليطالي بطل 

أوروبا جانلويجي دوناروما.
وأقر بوكيتينو أن «احلصول على املركز الثاني 
في الدوري واخلروج من نصف نهائي دوري أبطال 
أوروبا تركا مرارة، لدينا ثأر لنأخذه ضد أنفسنا».

على الورق، يبدو سان جرمان فريقا قادرا على 

اكتساح كافة األلقاب املمكنة بانضمام هؤالء النجوم 
الكبار الى نيمار ومبابي الذي يبدو أنه سيستمر 

مع نادي العاصمة أقله حتى الصيف املقبل.
ومبواجهة فرق تخسر جنومها عوضا عن 

التعزيز، مثل ليون الذي تعاقد مع املدرب 
الهولندي بيتر بوس لكنه خسر جنمه 
األكبر مواطــن األخير ممفيس ديباي 
لصالح برشلونة اإلسباني، يبدو سان 

جرمان مرشــحا لفرض هيمنته مجددا 
رغم طموح بعض منافســيه مثل موناكو 
ثالث املوسم املاضي بقيادة مدربه الكرواتي 

نيكو كوڤاتش، أو نيــس بقيادة مدربه 
اجلديد غالتييه.

«باريس» لتعويض املوسم املخيب.. وموناكو يستضيف نانت

مواهب العربي تشارك 
في معسكر تركيا

مبارك اخلالدي

صّعد اجلهازان الفنــي واإلداري للفريق األول لكرة القدم 
بالنــادي العربي مجموعة جديدة من الالعبني الشــباب ألخذ 
فرصتهم وإثبات جدارتهم لتمثيل الفريق األول، وذلك استمرارا 
لتطبيق سياســة التجديد واإلحالل التي بدأت منذ املوســمني 
املاضيني للحفاظ على حيوية الفريق ومكافأة لالعبني املتميزين 
خريجي مدرسة النادي. ومن أبرز املواهب اجلديدة الذين شاركوا 
التدريبات األخيرة الواعد حسني دشتي وزمالؤه عبدالرحمن 
اخلضر وعبدالرحمن اخلالدي واحلارس عبدالرضا شهاب، حيث 
ســيكون الالعبون ضمن قائمة بعثة الفريق التي ستغادر إلى 

تركيا األحد املقبل للدخول في معسكر إعداد املوسم اجلديد.

«سلة» األزرق تواجه السعودية 
في «خليجية الناشئني» غدًا

مسابقات «الطائرة» مع الشبيب.. 
والقطان مديرًا للمنتخبات

«يد» الناشئني إلى البوسنة غدًا

هادي العنزي

يبدأ منتخبنا الوطني لكرة الســلة للناشئني (حتت ١٧ سنة) 
مشــواره في البطولة اخلليجية الـ ١٦ املؤهلة إلى نهائيات كأس 
آسيا، مساء غد أمام شقيقه املنتخب السعودي في الساعة ٤٫٣٠ 
مســاء بأولى لقاءات الفريقني، وذلك على صالة زين في مملكة 
البحرين التي تســتضيف البطولة حتى ١٣ اجلاري، فيما يلعب 
في ٧٫٠٠ مســاء البحرين املستضيف مع نظيره القطري على 
الصالة ذاتها. ثم يواجه املنتخب البحريني املستضيف في ثاني 
املباريــات، على أن يختتم مبارياته أمــام املنتخب القطري في 
ختام الدور التمهيدي للبطولة. ويشارك في البطولة ٤ منتخبات 
فقط، حيث اعتذر منتخبا اإلمارات وسلطنة عمان عن املشاركة، 
ويتأهل األول والثاني إلى نهائيات البطولة اآلسيوية التي لم يتحدد 
موعدها بعد. وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد فقط، 
على أن يلتقي في الدور قبل النهائي األول مع الرابع، والثاني مع 
الثالث، وسيتأهل الفائزان إلى املباراة النهائية، والكأس اآلسيوية. 
ويواجــه «األزرق» الصغير نظيره «األخضر» في مباراة صعبة 
على الفريقني، حيث يضم «الســعودي» في صفوفه العديد من 
املواهب اجليدة، ويعد من الفرق املرشحة للفوز باللقب اخلليجي، 
فيما استعد «األزرق» بشكل جيد عبر معسكر تدريبي في تركيا 
امتد ملدة ٢١ يوما، خاض خالله ٧ مباريات ودية، فاز في ٤ منها.

يعقوب العوضي

عيّنــت إدارة احتاد الكرة الطائرة مدير اللعبة الســابق في 
النادي العربي محمد القطان مديرا للمنتخبات الوطنية رسميا، 
وذلك مبوافقة جميع األعضاء. وخالل االجتماع الذي عقد في 
مقر االحتاد في ضاحية صباح الســالم في مجمع الشيخ سعد 
العبداهللا أمس األول برئاسة د.عبدالهادي الشبيب وحضور ٦ 
أعضاء، أعلن االحتاد أيضا عن تشــكيل جلنة املسابقات التي 
سيترأسها رئيس االحتاد د.عبدالهادي الشبيب وأحمد عبداحلسني 
نائبا، عارف الصبيحي مقررا واألعضاء عادل بوناشي وناصر 
دهش، كما شكل االحتاد جلنة احلكام برئاسة نائب الرئيس نايف 
اخلميلي وعلي الثويني نائب للرئيس ومزيد العدواني مقررا، 
وفيصل سعيد الشمري ورمي الزعابي أعضاء باللجنة. إلى ذلك، 
قال الشبيب إن مجلس إدارة االحتاد اسند رئاسة وفد منتخب 
الناشئني املشارك في البطولة اخلليجية للناشئني التي ستقام 
في البحرين من ٢٢ حتى ٣١ من الشهر اجلاري لعضو مجلس 
اإلدارة طارق العريفي بجانب اجلهاز الفني واإلداري للمنتخب، 
مضيفــا: «أمتنى من جميع اللجان العاملة باالحتاد بذل اقصى 

مجهود ممكن في املوسم اجلديد من اجل االرتقاء باللعبة».

يعقوب العوضي

تتجه بعثة املنتخب الوطني لكرة اليد للناشئني إلى البوسنة 
غدا للدخول في معسكر تدريبي خارجي استعدادا للبطولة 
اآلسيوية املقبلة، حيث يترأس الوفد نائب رئيس االحتاد شبيب 
الهاجري وتضــم مدير املنتخبات الوطنية محمد اخلميس، 
مشرف املنتخب محمد العوض واجلهاز الفني بقيادة املدرب 
الصربي بوشكو واملدرب الوطني مساعد الرندي و٢٢ العبا.
إلى ذلك، أكد مدير املنتخبــات الوطنية محمد اخلميس 
أن إعداد املنتخب يســير وفق خطة مدروسة للغاية تهدف 
إلى تعويض فترة التوقف التي طالت العبني املراحل السنية 
والتي أثرت في املستوى الفني العام لالعبني، مضيفا: «يجب 
علينا األخذ بعني االعتبار أعداد الالعبني بصورة احترافية 
وضمان استمراريتهم لتعويض املدة التي أثرت عليهم بدنيا 
ذهنيا وفنيا بســبب جائحة كورونا ففترة التوقف املاضية 
للمراحل الســنية خلفت تراجعا فنيــا كبيرا على مختلف 

األصعدة الرياضية وخاصة للمراحل السنية».

جانب من اجتماع مجلس إدارة احتاد الطائرة

«األبيض» يدشن معسكره التركي
يجري الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الكويت تدريباته الرئيسة صباح اليوم 

مبقر إقامة الفريق في تركيا.
وكانت بعثة «األبيض» قد وصلت إلى 
تركيا عصر امس إلقامة معسكر إعدادي 
خلوض االستحقاقات املقبلة وهو املعسكر 

الذي سيستمر حتى ٢٥ اجلاري.
ويــرأس البعثة نائــب رئيس جهاز 
الكرة عادل عقلة، كما تضم البعثة اجلهاز 
اإلداري املكون من محمد الهاجري واحمد 
الصبيح وباســل الظفيري ونذير شديد 
وناصر خالد، واجلهاز الفني املكون من 

املستشار محمد عبداهللا واملدرب فتحي 
اجلبال وكرمي بن شاذلي وأنيس بن مقداد 
وناجح الصغير وســبل حتمد وشــادي 

شاهني وماهر سالمة.
وتضم أيضا بعثــة الفريق ٣٠ العبا 
هم: حميد القالف، فواز الفضلي، ضاري 
العتيبــي، عبدالرحمــن كميل، حســني 
حاكم، فهد حمود، فهــد الهاجري، ريان 
ماكجــوان، عبدالعزيــز ناجــي، ســامي 
الصانع، مشاري الغنام، سلطان الفرج، 
يوســف اخلبيزي، علي حسني، عبداهللا 
البريكي، شريدة الشريدة، طالل الفاضل، 

املهدي برحمة، جــون اوبي ميكيل، فهد 
العنزي، عبداحملسن التركماني، فيصل 
زايد، أحمد الزنكي، ساردور راشيدوف، 
يعقــوب الطراروة، أحمد حزام، إبراهيم 
كميل، يوسف الرشيدي، يوسف ناصر 
وديوميرســي مبوكاني. ومن املقرر أن 
يلعب الفريق ٤ مباريات وديه أمام أندية 
قطرية تعســكر حاليا فــي تركيا وهي: 
األهلي واملريخية وأم صالل واخلور. يذكر 
أن «األبيض» سيخوض أولى مواجهات 
الرسمية بلقاء الساحل ضمن بطولة سمو 

األمير املقرر لها ١٠ سبتمبر املقبل.

هادي العنزي

مبعدل حضور مرتفع، ومتوسط يصل 
إلى ٢٥ العبا يوميا، يواصل الفريق األول 
لكرة القدم بنادي الفحيحيل حتضيراته 
للموســم املقبــل، بقيــادة مدربــه ظاهر 

العدواني.
وقد بدأت تدريبات «األشــاوس» في 
٢٢ يوليو املاضــي، ومتكن إدارة النادي 
خالل األســابيع املاضية من التعاقد مع 
عــدد مــن الالعبــني احملليني مــن بينهم 
ناصــر القحطاني، ومشــاري الكندري، 
وعبدالعزيــز القطان، ومنــور املطيري، 
كما اقتربت إدارة جهاز الكرة بالفحيحيل 
من إغالق ملف احملترفني، حيث مت التعاقد 
مع مدافع ومهاجم، على أن يتم الكشــف 
عن أسمائهما في األيام القليلة املقبلة، إلى 
جانب الثالثي الذي مت التجديد له نهاية 
املوســم املاضي وهم: الســوري عبداهللا 

الشــامي، واإليفواري ســيدريك هنري، 
والبرازيلي لويس فرنانديز. 

وأشــاد العدواني بالبداية املشــجعة 
للفريــق، والتــي وصفها بـــ «اجليدة»، 
مضيفا لـ «األنباء»: «احلضور كان متميزا 
منذ اليوم األول، وهذا يكشــف عن روح 

املسؤولية التي يتحلى بها جميع الالعبني، 
ويكشــف عن رغبتهم في تقدمي موســم 
متميز مع الفريق، وسيكتمل الفريق خالل 
األيام القليلة املقبلة، بعد وصول احملترفني 
اخلمسة، وكذلك عدد من الالعبني احملليني 
الذين تخلفوا عن البداية لظروفهم اخلاص، 
وسنلعب أكثر من مباراة ودية قبل خوض 
منافسات كأس األمير، وستكون األولى مع 

برقان في ١٩ أغسطس اجلاري».
ولفت إلى أن الفحيحيل تنتظره مهمة 
صعبة في الدوري املمتاز، تتطلب معها 
اإلعداد اجليد، والعمــل املتواصل طوال 
املوســم، وموضحا أن الظروف احلالية 
حالت دون إقامة معسكر خارجي للفريق.

وبــني العدوانــي أن اجلهــاز اإلداري 
ومجلس اإلدارة يدرســان إمكانية إقامة 
معسكر بعد انتهاء منافسات كأس سمو 
األمير، وقبل بداية الدوري التي ستكون 

في سبتمبر املقبل.

الفحيحيل يضم القحطاني والكندري والقطان 

اغلق ملف احملترفني.. والعدواني: إمكانية إقامة معسكر خارجي بعد كأس األمير

اكتساح كافة األلقاب املمكنة بانضمام هؤالء النجوم 

ظاهر العدواني

ملشاهدة الڤيديو

بعثة سلة الناشئني عقب الوصول الى املنامة

جدول مباريات اجلولة األولى من الدوري الفرنسي

مباراة اليوم اجلمعة
١٠beINsport HD٢موناكو - نانت

مباراتا الغد السبت
٦beINsport HD٢ليون – بريست

١٠beINsport HD٢تروا – باريس سان جر مان


