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جتربة ودية ثانية لـ «أزرق الشباب»
مبارك اخلالدي

يخــوض منتخبنا الوطني 
للشباب مباراته الودية الثانية 
في معســكره املقــام في تركيا 
حاليا، وذلك أمام فريق عمراني 
سبورت التركي. وكان منتخبنا 
قد لعب مســاء امــس مباراته 
التجريبية االولــى أمام فريق 

بيكوز سبورت.
ويســتعد األزرق من خالل 
هذا املعسكر للمشاركة في دورة 
غرب آســيا املقــرر إقامتها في 
العراق نوفمبر املقبل مبشاركة 
منتخبــات البحريــن واألردن 
ولبنــان وســورية واليمــن، 
وكذلك املشاركة في التصفيات 
اآلسيوية املؤهلة لكأس آسيا.

وكانت بعثة األزرق برئاسة 
عضو جلنة التطوير عبدالعزيز 
حمــادة قد وصلت الــى تركيا 
اخلميس املاضي وتضم ٣٠ العبا 
يقودهم املدرب محمد الفيلكاوي 

ومساعده عبدالعزيز اخلزمي.

االجتماعات مستمرة بني «الكرة» و«فيفا»
ملناقشة تعديالت النظام األساسي

مبارك اخلالدي

القدم  واصل احتاد كرة 
أمــس اجتماعاتــه مع وفد 
االحتــاد الدولي لكرة القدم 
التعديالت  (فيفا) ملناقشــة 
املقترحة علــى بعض مواد 
النظام األساسي وتنقيحها مبا 
يتوافق مع قرارات اجلمعية 
العمومية غيــر العادية التي 
عقدت مؤخرا وموافقتها على 
تشكيل مجلس اإلدارة من ٧ 
أعضاء. وشارك رئيس احتاد 
الكرة الشيخ أحمد اليوسف 
واألمني العام صالح القناعي 
في االجتماعات التي تواصلت 

مبقارنتها مع مثيالتها متهيدا 
إلى الكويت، ليأخذ  إلعادتها 
املنقح  النظــام األساســي 
طريقه عبر القنوات الرسمية 
وينشر بعد ذلك في اجلريدة 
نافذا  الرســمية ويصبــح 

الرسمي.  القانوني  بالشكل 
وكانت اجلمعية العمومية قد 
وافقت على التعديالت وأبرزها 
تشكيل مجلس إدارة االحتاد 
من سبعة أعضاء، حيث وافق 
١٣ ناديا من أصل ١٥ هم أعضاء 
اجلمعية العمومية الحتاد كرة 

القدم.
وعلمت «األنباء» أن هناك 
توافقا بني األندية على تأجيل 
اإلعالن عن األسماء املرشحة 
لعضوية مجلــس اإلدارة 
النظام  أن يتم نشــر  قبل 
الرسمي  بالشكل  األساسي 
لتتمتع عملية الترشح بكامل 

الشفافية والوضوح.

على مدار اليومني املاضيني، 
تتم ترجمة  أن  املتوقع  ومن 
النظام  املنقحة من  النسخة 
األساسي ترجمة معتمدة قبل 
إرسالها األسبوع املقبل الى 
«فيفا» والذي بدوره سيقوم 

«سلة» الناشئني في مواجهة حاسمة مع السعودية
هادي العنزي

يلتقــي منتخبنا الوطني 
لكرة السلة للناشئني نظيره 
السعودي في الـ ٤٫٣٠ مساء 
اليــوم ضمــن الــدور نصف 
النهائــي للبطولة اخلليجية 
للناشــئني، املقامة حاليا في 
مملكــة البحريــن، وتنتهــي 
منافســاتها غــدا. ويواجــه 
املنتخب البحريني املستضيف 
نظيره القطري في الـ ٧ مساء، 
وسيتأهل الفائزان الى النهائي، 
كما يتأهالن معا الى نهائيات 

كأس آسيا.
وتصدر املنتخب السعودي 
منافسات الدور التمهيدي وحل 
البحريــن ثانيــا وقطر ثالثا 
واألزرق رابعا، حيث لم يفز 

في أي من مواجهاته.
ورغم صعوبة املواجهة، 
التي جتمع األزرق مع األخضر 
السعودي، الذي ميتاز بقدرات 
جســمانية كبيــرة لالعبيه، 
وقدرتهــم علــى التصويــب 
البعيــد، إال أن منتخبنا قدم 
أمامه مستوى الفتا في الدور 
التمهيــدي رغــم خســارته، 
ومتكن مــن مجاراته بأغلب 

فترات املواجهة.
ويسعى األزرق الصغير 

مسحات (pcr) بشكل يومي، 
حرصا على ســالمة اجلميع، 
كما أقرت اللجنة التنظيمية في 
اجتماعها الثالث على هامش 
البطولة أمس تشــكيل جلنة 
تطويــر تتكون من ٣ أعضاء 
على أن يترأسها أحد أعضاء 

اللجنة التنظيمية.
مــن جهتــه، أكــد عضــو 
مجلس إدارة االحتاد وإداري 
األزرق وليــد الشــمري، أن 

مواجهة السعودية مفتوحة، 
ويصعــب التكهن بنتيجتها، 
اإلمكانيــات  فــارق  ورغــم 
ملصلحة املنتخب السعودي 
إال أن منتخبنــا قــادر علــى 
مجاراته، كما أن أداء العبينا في 
تطور مستمر من مباراة إلى 
أخرى، رغم االنقطاع الطويل 
لالعبي املنتخب عن التدريبات 
واملباريات لوقت كبير بسبب 

مكافحة ڤيروس كورونا.

جانب من املواجهة السابقة بني الكويت والسعودية

اليــوم الى مجــاراة املنتخب 
الســعودي وخطــف الفــوز 
منــه، بوجــود العديــد مــن 
أمثــال  املميــزة  العناصــر 
برجــس احلســيني، وعادل 
السعيد، وطارق الرشيد، الذين 
يعتمد عليهم املدرب في إنهاء 

الهجمات.
إلــى ذلــك، يخضع العبو 
املنتخبات املشاركة في البطولة 
واألجهزة الفنية واإلدارية إلى 

منافسات «الطائرة» تبدأ أكتوبر املقبل
يعقوب العوضي

عقدت جلنة املسابقات باحتاد الكرة 
الطائرة اجتماعا مع ممثلي األندية مساء 
أول من أمس ناقش خالله كل ما يتعلق 
مبنافسات املوسم املقبل ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، 
وترأس االجتماع رئيس االحتاد وجلنة 

املسابقات د.عبدالهادي الشبيب.
وعقب االجتماع، أكد الشــبيب أن 
املوسم اجلديد سينطلق مطلع اكتوبر 

املقبل بالنســبة لفرق الدرجة األولى، 
وستكون البداية ببطولة السوبر تليها 
الــدوري بدرجتيه  ثم  بطولة االحتاد 
«املمتاز - والدرجــة األولى» ويختتم 
ببطولة كأس االحتاد. وأضاف انه سيتم 
حتديد مواعيد بداية بقية مســابقات 
املراحل السنية قريبا، كاشفا عن وجود 
أعمار بطوالت  اقتراحني بشأن معدل 
املراحل األول أن تكون املراحل «البراعم 
حتت ١٣ سنة واألشبال حتت ١٥ سنة 

والناشئني حتت ١٧ سنة والشباب حتت 
٢٠ سنة»، واملقترح الثاني يختلف فقط 
في مرحلة الشباب بحيث تكون حتت 
١٩ سنة بدال من حتت ٢٠ سنة». وذكر 
الشــبيب أن هناك فترتني لتســجيل 
الالعبني في كشــوفات االحتاد، الفتا 
إلى انه ستتم دراسة جميع املقترحات 
التي تقدم به ممثلو األندية بشكل دقيق 
قبل اعتماد االقتراحات األفضل واألنسب 

لتطبيقها في املوسم اجلديد.

مبارك اخلالدي

وافق مجلس إدارة نادي اليرموك في اجتماعه 
الذي عقد أول من امس على إقامة معسكر إعدادي 
للفريق األول لكرة القدم في تركيا خالل الفترة 
من ٢٠ أغسطس اجلاري وحتى ٣ سبتمبر املقبل. 
ومن املتوقع أن يرأس احد أعضاء مجلس اإلدارة 
بعثــة الفريق املكونة مــن ٣٠ العبا واجلهازين 
الفني واإلداري بقيادة املدرب الوطني أحمد حيدر. 
وسيلعب اليرموك خالل تواجده في تركيا أربع 
مباريات ودية، كما سيلتحق بالبعثة الالعبون 
احملترفون. وفي جانب آخر، أعلنت اإلدارة تعاقدها 
رسميا مع هداف دوري الدرجة االولى البرازيلي 
رافائيل ألبرتو قادما من فريق الصليبخات، كما 

أمتت تعاقدها مع الالعب املالي ماكان ســامبالي 
البالــغ من العمــر ٢٦ عاما والــذي يجيد اللعب 
في مركز احملور. مــن جانبه، ثمن املدرب أحمد 

حيــدر دعم مجلــس االدارة للفريق، وقال في 
تصريح لـ «األنبــاء»: إننا نتمنى أن نحقق 

الفائدة املرجوة من املعسكر وهي االرتقاء 
مبســتويات اللياقة البدنيــة وحتقيق 
االنسجام بني الالعبني واحملترفني اجلدد، 
مشــيرا إلى أن اليرموك سيلعب عددا 
مــن املباريات الوديــة لترجمة األفكار 
الفنية علــى أرضية امللعب. من جانب 

آخر، يستقبل اليرموك مساء اليوم فريق 
اجلهراء في مباراة ودية في إطار حتضيرات 

الفريقني خلوض منافسات املوسم املقبل.

خسر الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الكويت أمام فريق األهلي القطري ٣-٢ في 
املباراة الودية التي جمعت الفريقني أول 
من أمس ضمن معســكرهما في تركيا. 
وسجل هدفي األبيض ساردور راشيدوف 
من ركلة جزاء وفهد حمود. واملباراة هي 
األولى للكويت في إطار معسكره الذي 
سيشهد خوض ٣ مباريات أخرى، والذي 
يأتي استعدادا خلوض منافسات املوسم 
اجلديد، ويبدأ ببطولة كأس سمو األمير 

املؤجلة من املوسم املاضي. وجاءت التجربة 
مفيدة للفريق إذ لعب اجلهاز الفني بقيادة 
املدرب فتحي اجلبال بتشكيلتني مختلفتني، 
ففي الشوط األول لعب في حراسة املرمي 
الدفاع سلطان  عبدالرحمن كميل، وفي 
الفرج وريان ما كجوان وفهد حمود وسامي 
الصانــع، وفي الوســط كل من فيصل 
زايد وجون ميكيل وشــريدة الشريدة 
وراشــيدوف، وفي املقدمة عبداحملسن 
التركماني وإبراهيم كميل. ودفع اجلبال 

بـ ٣ تبديالت خالل الشوط األول شهدت 
مشاركة طالل الفاضل ويوسف اخلبيزي 
ويوســف الرشيدي، كما لعب بتشكيلة 
مغايرة في الشوط الثاني مبشاركة ضاري 
الفضلي في حراسة املرمي، ومشاري غنام 
وعبدالعزيز ناجي وحسني حاكم وفهد 
الهاجري خلط الدفاع، وفي الوسط مهدي 
بن رحمة واحمد الزنكي وطالل الفاضل 
وعبداهللا البريكي، وفي املقدمة فهد العنزي 

ويعقوب الطراروة.

خسارة «األبيض» من األهلي القطري وديًا

اليرموك يعسكر في تركيا.. ويلتقي اجلهراء اليوم

أحمد حيدر


