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العربي يبدأ معسكره في أزميت اليوم

بداية مخيبة ملوناكو بالدوري الفرنسي

مبارك اخلالدي

تغادر البــالد صباح اليوم بعثة 
الفريــق األول لكــرة القــدم بالنادي 
العربــي متجهــة الى تركيــا إلقامة 
معسكر إعدادي يستمر ثالثة أسابيع، 
وذلك مبدينــة أزميت. ويرأس بعثة 
االدارة  األخضــر عضــو مجلــس 
ورئيس جهــاز الكرة علــي مندني، 
وتضم العضو علي جواد واإلداريني 
خالد القبندي وعيســى أشــكناني، 
واملنســق اإلعالمي مشــعل العبكل، 
واجلهــاز الفنــي املكون مــن املدرب 
الكرواتي انتي ميشا وادريان كوزنيكو 
ومدرب اللياقة بوريس بيراك ومدرب 
احلراس فيــدكا كوالفيج واخصائي 
العالج الطبيعي توموســالف اوردا 
واملدلك أسامة الشــهابي، والالعبني 
سليمان عبدالغفور وجاسم العوضي 

وعبدالرضا شهاب وعبداهللا الشمالي 
وســلمان العوضي وعبداهللا حسن 
ومحمد فريح واحمد رحيل وعيسى 
وليــد وجمعــة عبــود وعبدالعزيز 
الســليمي وبندر السالمة وعبداهللا 
البلوشي ونايف حميد واحمد ابراهيم 
وحسن حمدان وعلي خلف وحسني 
اشــكناني وجاســم تقي، والالعبني 
الواعدين عبدالرحمن اخلالدي وحسني 
دشتي ومحمد البذالي وعبدالرحمن 
اخلضر، واحملترفني السنوسي الهادي 
وعالء الدين الدالي ومارديك مارديكيان 
وجوسيب كنيزيتش، كما سينضم 
الى بعثة االخضر احملترف اخلامس 
والذي لم يستقر الرأي على هويته. 
وتخلف عن السفر الالعب بدر طارق 
لظروف خاصــة، ويتضمن برنامج 
االعداد خوض اربع الى خمس مباريات 

جتريبية قبل العودة الى الكويت.

بــدأ موناكو، ثالــث املوســم املاضي، 
مشواره في الدوري الفرنسي لكرة القدم 
بتعادل مخيب مع نانت ١-١ امس األول في 
املرحلة األولى على أرضه وبني جمهوره 
العائد الى «ســتاد لويس الثاني» بعدما 
أبعده ڤيروس كورونا عن منافسات املوسم 

املاضي.
واستنادا الى ما قدمه الفريقان املوسم 
املاضــي، حيث حل موناكــو ثالثا وتأهل 
للمشاركة في دوري أبطال أوروبا اعتبارا 
من الدور التمهيدي الثالث (فاز ذهابا خارج 
ملعبه على ســبارتا براغ التشيكي ٢-٠ 
ويلعب اإلياب الثالثاء على أرضه)، فيما 
أفلت نانت من الهبوط إلى الدرجة الثانية 
بفــوزه في امللحق على تولوز، كان نادي 
اإلمارة مرشحا لتحقيق فوزه السابع تواليا 

على الـ «كاناري».

وبــدا فريــق املــدرب الكرواتــي نيكو 
كوڤاتش فــي طريقه لتحقيــق هذا األمر 
حني افتتح التسجيل منذ الدقيقة ١٤ عبر 
البرتغالي جيلسون مارتينيز بعد متريرة 
من البرازيلي كايو هنريكي، لكن الضيوف 
الذيــن لم يعرفوا طعــم الفوز في اإلمارة 
منذ أكتوبر ٢٠١٢ (٢-٠)، دخلوا الشــوط 
الثاني وهما على املسافة ذاتها من رجال 
كوڤاتش بعدما أدركوا التعادل عبر رأسية 
الكاميروني جان-شــارل كاستيليتو إثر 
ركلــة ركنية (٤٢)، لينــال نقطته األولى 
أمــام نادي اإلمارة منذ الفوز عليه في «ال 

بوجوار» ١-٠ في نوفمبر ٢٠١٧.
وما زال مبقدور السلطات احمللية فرض 
قيود على احلضور اجلماهيري في املالعب 
في وقت تكافح فرنســا فــي وجه موجة 

تفشي جديدة ناجمة عن املتحورة دلتا.

(احمد علي) جانب من تدريب سابق للنادي العربي 

م الرشيدي نادي الرماية ُيكرِّ

«الغوص» يشارك بتصفيات مونديال «الزعانف» 

أعلن أمني عام االحتادين 
الكويتي والعربي للرماية 
عبيــد العصيمي أن رئيس 
وأعضاء مجلس إدارة نادي 
واحتــاد الرمايــة الكويتي 
سيقيمون حفل تكرمي للبطل 
الرشيدي  األوملبي عبداهللا 
امليداليــة  أحــرز  والــذي 
البرونزية خالل مشاركته 
في مسابقات السكيت بدورة 
األلعاب األوملبيــة طوكيو 
٢٠٢٠، كما سيتم خالل احلفل 
تكرمي وفد الرماية األوملبي 

املشارك في األوملبياد، وذلك مساء الثالثاء 
املقبل مبجمع ميادين الشيخ صباح األحمد 

األوملبي للرماية.

وتقدم العصيمي باسمه 
ونيابة عن رئيس وأعضاء 
مجلس إدارة نادي الرماية 
الرماية  وجميع منتســبي 
الكويتية بالشكر إلى صاحب 
الســمو األمير وسمو ولي 
العهد وسمو رئيس الوزراء 
على دعمهم الدائم ألبنائهم 

في نادي الرماية.
وأعرب عن فخر واعتزاز 
مجلس اإلدارة بإجناز الرامي 
الرشــيدي وكذلك  عبداهللا 
الرشــيدي  الرماة منصور 
وعبدالرحمــن الفيحان وطالل الرشــيدي 
الذين نافسوا بقوة وأدوا أداء مشرفا خالل 

مشاركتهم في األوملبياد.

عقد مجلس إدارة النادي 
الكويتــي للغوص واإلنقاذ 
اجتماعــه بحضــور رئيس 
مجلس إدارة النادي م.طالل 
السرحان، وذلك التخاذ عدد 
من القرارات املعروضة على 

جدول األعمال.
وبعد االجتماع أكد أمني 
السر العام محمد الصرعاوي، 
أن املجلس وافق على مشاركة 
منتخب سباحة الزعانف في 
تصفيات كأس العالم املقرر 
انطالقهــا فــي املجــر خالل 

الفتــرة من ٨ حتــى ١٠ أكتوبر املقبل، حيث 
سيترأس الوفد أمني الصندوق محمد الدخيل 

مبشاركة ٥ العبني.

الصرعــاوي  وأضــاف 
أن املجلــس قــرر املوافقــة 
علــى تكليف رئيس النادي 
م.طالل السرحان بحضور 
اجتماع اجلمعية العمومية 
وانتخابــات االحتاد الدولي 
للغــوص املقرر عقــده في 
مدينة شرم الشيخ املصرية 
في الفترة من ٢٧ أكتوبر حتى 
األول مــن نوفمبــر املقبل، 
مشــيرا إلى أن النادي قرر 
في اجتماعه ترشــيح مدير 
التصوير حتت املاء بالنادي 
مهدي بن حيدر ملنصب عضو جلنة التصوير 
حتت املاء باالحتاد الدولي للغوص للدورة 

املقبلة ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٥.

عبداهللا الرشيدي

محمد الصرعاوي

خسارة أزرق الناشئني من السعودية في «السلة اخلليجية»

مبارك اخلالدي

عــاد إلــى البــالد امــس وفد 
منتخبنا األوملبي قادما من تركيا 
بعد انتهاء معســكره الذي أقيم 
في مدينة ازميــت بتركيا، وذلك 
استعدادا خلوض االستحقاقات 
املقبلــة. ومــن املقــرر أن ينضم 
الالعبــون بعــد راحــة قصيــرة 
الى فرقهم التي تســتعد خلوض 

منافسات املوسم اجلديد.
وكان األزرق قد تغلب في ختام 
مبارياته الودية وقبل عودته الى 

البالد على فريق اخلور القطري 
٣/٠ في مباراة أقيمت مساء اجلمعة 
مبقر اقامة املنتخب وسجل األهداف 
عقيل الهــزمي وعبداهللا اجلزاف 
وعبدالعزيز البشر، وهي املباراة 
السادسة لألزرق، حيث لعب أمام 
منتخب البحرين مباراتني فاز في 
االولى ٤/٢، وخسر في الثانية ١/٢، 
ثم التقى مع اســكندرون التركي 
وخســر ١/٢، كما خسر من فريق 
ريزا التركي بثالثية دون رد، وفاز 

على فريق االهلي ٣/١.
من جانبه اشاد مدير املنتخب 

االوملبي مشــاري فيحان بنجاح 
معســكر االوملبي في تركيا بعد 
الفوز على اخلور القطري بثالثية 
نظيفة، وشكر الالعبني على االداء 
املميز وااللتزام بالتعليمات طوال 
فترة املعسكر والنتائج االيجابية 
فنيا وبدنيا متمنيا ان ينعكس ذلك 
عليهم في التصفيات االسيوية.

ومن املقرر ان يضع اجلهازان 
الفني واإلداري التقريرين الفني 
واإلداري ملعسكر تركيا على طاولة 
االحتاد واللجنة الفنية للبدء في 
إعداد برنامج اعــداد لألزرق في 

املرحلــة املقبلــة واملتوقع نهاية 
الشــهر اجلــاري، وذلــك بنظام 
التجمــع الذي تتخللــه مباريات 
وديــة مع فرق األنديــة احمللية. 
جدير بالذكر أن األزرق يســتعد 
للمشاركة في دورة غرب آسيا في 
السعودية مطلع أكتوبر املقبل، كما 
سيستضيف منافسات مجموعته 
اآلسيوية املؤهلة لكأس آسيا خالل 
الفترة من ٢٣ إلى ٣١ من الشــهر 
نفسه، وكذلك املشاركة في دورة 
األلعاب اخلليجية الثالثة في البالد 

يناير املقبل.

يواصل الفريق االول لكرة 
القدم بنادي الكويت تدريباته 
اليومية في معسكره التركي 
بقيادة املدرب التونسي فتحي 
اجلبــال الذي التحــق ببعثة 
الفريق بعد وصولها الى مقر 
إقامتها في تركيا مباشرة، كما 
وصل أيضا الالعب الكوجنولي 
مبو كاني لينتظم عقد الفريق 
مدشــنا املرحلــة الثانية من 

برنامجه االعدادي بقوة.
واســتهل اجلبال تواجده 
بعقــد محاضــرة فنيــة مــع 
الالعبــني شــرح مــن خاللها 
الفنيــة وتفاصيــل  رؤيتــه 
البرنامج االعــدادي للفريق، 
وباشر االبيض تدريباته على 
فترتــني اعتبــارا مــن صباح 
أول مــن امس، حيث انطلقت 

التدريبــات الصباحيــة فــي 
السادسة والنصف متضمنة 
تدريبات رفع معدالت اللياقة 
البدنيــة ومتارين االطالة من 
دون كرة في اجلبال املجاورة 
ملقر البعثة، وتضمنت الفترة 
املسائية التدريب بالكرة ومن 
ثم دخول الالعبني الى أحواض 
الثلج لتأهيل العضالت، فيما 
خضع حراس املرمى لبرنامج 

خاص في الفترة املسائية.
الــى ذلــك، من املقــرر أن 
يخوض األبيض خالل معسكره 
اربــع مباريات ودية مع فرق 
قطرية يبدأها الثالثاء املقبل 
مع األهلي القطري ثم يوم ١٤ 
أغسطس اجلاري مع املريخية، 
ويوم ١٩ مع أم صالل، ثم مع 

اخلور ٢٤ من الشهر نفسه.

هادي العنزي

الوطني  بــدأ منتخبنــا 
للناشــئني مشــوراه فــي 
الـــ  البطولــة اخلليجيــة 
١٦ لكرة الســلة للناشــئني 
نظيــره  مــن  بخســارة 
الســعودية بنتيجــة ٧٢-
٦٢ نقطة، التي تستضيفها 
مملكة البحرين خالل الفترة 
من ٧ إلى ١٣ اجلاري، ويلتقي 
«األزرق» الصغير في مباراته 
الثانية مع نظيره البحريني 
املستضيف في متام الـ ٧:٠٠ 
مساء اليوم، وتسبقها في الـ 
٤:٣٠ مواجهة جتمع الشقيقني 

السعودي والقطري.
وتقــام البطولــة التــي 
اعتذر عن عدم املشاركة فيها 
املنتخبان العماني واإلماراتي 
ألسباب لوجستية، بنظام 
الدوري من دور واحد على 
أن يلتقــي األول مع الرابع، 

والثاني مع الثالث في الدور 
النهائــي، ثــم يلعب  قبــل 
الفائــزان علــى اللقب، كما 
سيتأهل االول والثاني الى 
نهائيات كأس آسيا مباشرة 
عن منطقة اخلليج بناء على 

الئحة االحتاد اآلسيوي. 
األزرق  اســتعد  وقــد 
للبطولة من خالل معسكر 
تدريبي أقامه في اسطنبول 
اســتمر ٢١ يومــا لعب من 
خاللــه ٧ مباريــات ودية، 
الفنــي  ويســعى اجلهــاز 
ملنتخبنــا الوطنــي بقيادة 
البحريني ســلمان رمضان 
الــى الفوز في مباراة اليوم 
أمام البحريــن والتقدم في 
االدوار التمهيديــة، وتعــد 
مواجهة اليوم صعبة على 
األزرق فــي ظــل مــا ميلكه 
البحريني حامل  املنتخــب 
اللقــب من إمكانيــات فنية 

عالية.

(املركز اإلعالمي بنادي الكويت) من تدريبات فريق الكويت في مدينة أزميت 

«األوملبي» يعود بعد معسكر ناجح في تركيا

األبيض يلتقي األهلي القطري الثالثاء

«األوملبي» اختتم مبارياته في تركيا بالفوز على اخلور القطري

٤ مواجهات في الدوري املصري
القاهرة - سامي عبدالفتاح

تعود اليوم مسابقة الدوري املصري 
لكرة القدم، بـ ٤ مباريات ضمن اجلولة 
٢٩، وكانت قد استؤنفت أمس مبباراتني 
مؤجلتني في ســباق الصــدارة، جمعت 
األولى بني الزمالك وغزل احمللة في ختام 
اجلولة ٢٨، والثانية بني األهلي وسيراميكا 

واملؤجلة من اجلولة ٢٣.
ويغلــب على مواجهات اليوم صراع 
البقــاء، حيث جتمع املبــاراة األولى في 
الثامنــة مســاء بتوقيــت الكويــت بني 
أسوان (السادس عشر) واإلنتاج احلربي 
(األخيــر)، وأيضــا اجلونة (العاشــر) 
والبنــك األهلــي (اخلامس عشــر)، ثم 
املصــري (الثالث) واملقاولــون (الرابع 

عشر)، وأخيرا بيراميدز (الرابع) وطالئع 
اجليش (الثامن).

إلى ذلك، وجهت اللجنة املؤقتة إلدارة 
احتاد الكرة الشكر للجهاز الفني للمنتخب 
املصري األوملبي، بقيادة شوقي غريب، 
والذي ودع املنافسات األوملبية من دور 
الثمانية، مع جتميد صرف أي مستحقات 
للجهاز حلني االطالع على التقرير الفني 

للبعثة في طوكيو.
من جانب آخــر، تلقت جيانا فاروق 
العبــة منتخــب مصر للكراتيــه تهنئة 
من وزير الشــباب والرياضي د.أشرف 
صبحي بعد فوزها بامليدالية البرونزية 
في أوملبياد طوكيو في منافسات وزن ٦١ 
كجم بعد التعادل أمام منافساتها العبة 

الصني في الدور نصف النهائي.

الهالل يضم البرازيلي بيريرا
أعلن نادي الهالل الســعودي تعاقده مع 
املهاجم البرازيلي ماتيوس بيريرا، قادما من 
ويست بروميتش ألبيون االجنليزي، من دون 
حتديــد قيمة الصفقة. ونشــر الهالل ڤيديو 
لتقدمي بيريرا عبر حسابه الرسمي في تويتر، 
قــال فيه الوافد اجلديد: «في عالم كرة القدم 
العب لتكون سعيدا، لتكون سعيدا مبا تكتبه 
في قصتــك». وتابع املهاجم البرازيلي «كرة 
القدم مثل املوسيقى، في كل بلد لها أحلانها، 

سأكون نغمة السامبا في حلن عربي».
وكان بيريــرا، البالــغ ٢٥ عامــا، انتقــل 
إلى النادي االجنليزي معارا من ســبورتنغ 
لشــبونة البرتغالي في صيف ٢٠١٩، قبل أن 

يتعاقد معه بشــكل رسمي في العام التالي. 
وسجل بيريرا ٢٠ هدفا في موسمني بقميص 
بروميتش ألبيون، لكنه لم يحل دون هبوطه 
إلى الدرجة األولى (الثانية فعليا) في املوسم 
املاضي بعد احتالله للمركز التاسع عشر في 
الدوري املمتاز. وكانت إدارة الهالل توصلت 
إلى إتفاق نهائي مع النادي االجنليزي بشأن 
انتقال املهاجم البرازيلي إلى صفوفه بعدما 
اتفقت مع الالعب إثر مفاوضات استمرت ملدة 
أسبوعني، فيما رجحت بعض وسائل اإلعالم 
أن بروميتــش ألبيون طلب مبلغ ٣٠ مليون 
جنيه اســترليني (حوالي ٤٠ مليون دوالر) 

للتخلي عن مهاجمه.


