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القادسية إلى معسكره في جورجيا غدًا
مبارك اخلالدي

تغــادر البالد غدا الســبت بعثة الفريق 
األول لكــرة القدم بنادي القادســية متجهة 
الى جورجيا إلقامة معسكر اعدادي يستمر 
حتــى األول مــن الشــهر املقبــل حتضيرا 
خلوض اســتحقاقات املوســم املقبل والتي 
ســتبدأ ببطولة كأس ســمو األمير املؤجلة 

من املوسم املاضي.
وكان مدير الفريق فيصل الشمري قد سبق 

البعثة متوجها أمــس الى جورجيا التخاذ 
االجــراءات والتدابير الالزمــة قبل وصول 
الوفد. وتتكــون بعثة األصفر من ٣٠ العبا 
اضافة الى اعضاء اجلهازين الفني واالداري.

ويســعى اجلهــاز الفني بقيــادة املدرب 
اجلزائري خيــر الدين مضوي ومســاعده 
التونسي خليل اجلبابلي الى حتقيق االنسجام 
بــني الالعبني احملليني والعناصر احملترفة. 
وسيخوض األصفر عددا من املباريات الودية 

خالل تواجده في املعسكر.

املدرب اجلزائري خير الدين مضوي يوجه الالعبني                                      (املركز اإلعالمي بنادي القادسية)

العربي في اختبار الوكرة القطري اليوم

مبارك اخلالدي

يلتقي الفريــق األول لكرة القدم بالنادي 
العربي في الرابعة عصر اليوم مع فريق الوكرة 
القطري فــي مباراة ودية تقــام على ملعب 
منتجع فنربخشه التركي في إطار استعدادات 
الفريقني خلوض منافسات املوسم اجلديد.

 ويســتعد األخضر للمنافســة على لقب 
بطولة كأس سمو األمير املؤجلة من املوسم 
املاضي واملقرر انطالقها ١٣ ســبتمبر املقبل. 
وكانت بعثــة األخضر قد وصلت إلى تركيا 
مساء األحد املاضي، حيث باشر الفريق املرحلة 
الثانية من تدريباته بقيادة املدرب الكرواتي 

انتي ميشا ومساعده ادريان.
ومباراة اليوم تعد فرصة مواتية للجهاز 
الفني للوقوف على احلالة الفنية والبدنية 

للفريق ككل ولالعبني اجلدد الكرواتي جوسيب 
كنيزيتــش والســوري مارديــك مارديكيان 
ومجموعــة من العناصر الشــابة املتواجدة 
مــع الفريق والســاعية الى إثبــات جدارتها 
وأخذ فرصتها للظهور مع الفريق األول وهم 
محمد البذالي واحمد مهلي وحســني دشتي 
وعبدالرحمن اخلالدي وجاسم تقي وجاسم 
العوضي وعبدالرحمن اخلضر وعبدالرضا 

شهاب.
ويأمل اجلهاز الفني حتقيق الفائدة الفنية 
املرجوة من املباراة أمام خصم قوي يضم نخبة 
من احملترفني املميزيــن. ويغيب عن مباراة 
اليوم الســوري عالء الديــن الدالي والالعب 
عبداهللا عمار لتأخر التحاقهم بالفريق لظروف 
خاصة، ومن املتوقع أن ينضما إلى األخضر 

في وقت الحق.

(املركز اإلعالمي بالنادي العربي) جانب من تدريبات األخضر 

قرعة «آسيوية اليد للسيدات» 
تضع الكويت باملجموعة الثانية

«طاولة السيدات» يفوز على قطر

وضعت قرعة البطولة اآلسيوية الـ ١٨ لكرة اليد للسيدات التي جرت 
أول من أمس منتخبنا الوطني ضمن املجموعة الثانية في املنافسات التي 
يستضيفها األردن. وبحسب نتائج القرعة التي أعلنها االحتاد اآلسيوي 
لكرة اليد تضم املجموعة الثانية إلى جانب الكويت كال من األردن البلد 
املضيف وأفغانستان والهند وإيران واليابان. فيما تضم املجموعة األولى 

كازاخستان وهونغ كونغ وسنغافورة وقطر وأوزباكستان وكوريا.
وجترى البطولة مبشــاركة ١٢ منتخبا خالل الفترة من ١٥ إلى ٢٥ 
سبتمبر املقبل وتتأهل املنتخبات احلاصلة على املراكز الست األولى 

إلى بطولة العالم التي ستستضيفها إسبانيا أواخر العام احلالي.
وأدار القرعة الكويتيان بدر ذياب نائب رئيس االحتاد الدولي لكرة 
اليد وأمني صندوق االحتاد اآلسيوي وأحمد أبوالليل املدير التنفيذي 
لالحتاد اآلسيوي لكرة اليد. وخالل املؤمتر الصحافي الذي عقد إلعالن 
نتائج القرعة قال ذياب إن البطولة «حتى اآلن» ســتجرى بال جماهير 
للحد من انتشار ڤيروس كورونا. وأضاف ان مجموعة الكويت تضم 
فرقا متقدمة وأخرى في بدايات مشــوارها اآلســيوي في كرة اليد 
للسيدات ما يعزز حظوظ املنتخب الوطني لالرتقاء بأدائه. من جانبها، 
قالت رئيسة اللجنة النسائية في احتاد كرة اليد د.اجلازي املونس إن 
مشاركة أزرق السيدات في البطولة اآلسيوية تهدف لبناء فريق قوي 
للمســتقبل. الفتة إلى أن أزرق السيدات فريق أنشئ حديثا ويحتاج 
للمشــاركة واالحتكاك مع منتخبات مختلفة ملجاراة املنتخبات القوية 

في املنافسات اإلقليمية والقارية املقبلة.

فاز فريق الكويت (ســيدات/ السن العام) على نظيره القطري أول 
من أمس ٣ - ٢ ضمن منافسات البطولة العربية لكرة الطاولة املقامة في 

األردن مبشاركة منتخبات ١٦ دولة عربية.
وأكد رئيس الوفد املشارك بالبطولة نادر بهبهاني أهمية هذا الفوز 
لفريق السيدات الذي يشــارك للمرة األولى في منافسات عربية بعد 
نحو عامني من التوقف بســبب جائحة ڤيروس كورونا. مشيرا إلى ان 
هذه النتيجة تؤكد أهمية املشاركة في مثل هذه احملافل لتعزيز قدرات 

الفريق وإكسابه اخلبرات.

األزرق يواجه البوسنة.. واألوملبي يلتقي فلسطني
ً أواخر أغسطس وسبتمبر .. واملنتخب تقدم إلى املركز ١٤٢ دولياً والـ ٢٥ آسيويا

مبارك اخلالدي

وافق مجلس ادارة احتاد كرة القدم على توصية 
اللجنة الفنية والتطوير مبواجهة منتخب البوســنة 
والهرســك واحملدد لها خالل أيــام التوقف الدولي 
«فيفا دي» سبتمبر املقبل. وكان االحتاد قد تلقى في 
وقت سابق دعوة من االحتاد البوسني خلوض اللقاء 
الدولي الودي في البوســنة. ومن املقرر أن يخوض 
األزرق املباراة الدولية بشكل جديد يعتمد على عناصر 
املنتخب األوملبي مطعما بخمسة أو ستة عناصر من 
العبي اخلبرة من بينهم حارس املرمى، وســيعتبر 
هذا املنتخب هوا املنتخب األول، وذلك وفقا لسياسة 
اإلحالل والتجديد التي قررتها جلنة التطوير خصوصا 
بعد خروج منتخبنا الوطني من التصفيات اآلسيوية 
املشتركة واملؤهلة لكأس العالم في قطر ٢٠٢٢ وكأس 
آسيا في الصني ٢٠٢٣، وكذلك اخلروج من الدور املؤهل 
لبطولة كأس العرب املقررة في قطر ديسمبر املقبل.  
وذكرت مصادر لـ «األنباء» أن احتاد الكرة اتفق على 
خوض األوملبي مباراتني مع نظيره الفلسطيني يومي 

٢٨ و٣١ أغســطس اجلاري وبعدهــا ينضم عناصر 
املنتخب األول للمنتخب األوملبي استعدادا للسفر إلى 
البوسنة. وكان األزرق قد تقدم إلى املركز ١٤٢ دوليا 
والـ٢٥ آسيويا، وذلك في التصنيف اجلديد الذي صدر 
عن االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمس. اجلدير 
بالذكــر أن منتخبنا األوملبي خضع لبرنامج إعدادي 
وتأهيلي طويل كان آخره املعســكر املقام في تركيا 
بقيادة املدرب االسباني كارلوس غونزاليس، وضم 
بني صفوفه نخبة مميــزة من الالعبني الذين برزوا 
خالل منافسات املوسم املاضي ومع مشاركات املنتخب 
األخيرة. ومن املقرر ان يشارك املنتخب األوملبي في 
بطولة غرب آســيا التي ستقام في السعودية مطلع 
اكتوبر املقبل، وكذلك اســتضافة مجموعته املؤهلة 
الى كأس آسيا خالل الفترة من ٢٣ الى ٣١ من الشهر 
نفسه، واملشــاركة في دورة األلعاب اخلليجية التي 

تستضيفها البالد في يناير املقبل.
أزرق الناشئني يلتقي عمراني سبورت اليوم

من جانب آخر، يخوض منتخبنا الوطني للناشئني 

أولى مبارياته الودية في معســكره املقام في تركيا 
عصر اليوم وذلك بلقاء فريق عمراني سبورت، وهي 

املباراة االولى للمنتخب 
في اطار البرنامج اإلعــدادي لألزرق الصغير 
خلوض االستحقاقات املقبلة. وكانت بعثة املنتخب 
قد وصلت إلى تركيا قبل أيام، حيث يجري األزرق 
تدريباته بقيادة املدرب اإلسباني اندريس كاراسكو 
ومساعده ديڤيد كورتيز واملدرب الوطني ماجد رحيل، 
وذلك على فترتني صباحية ومســائية. من جانبه، 
أشاد مدير املنتخب محمد احلريص في اتصال مع 
«األنباء» باألجواء العامة للمعسكر والتزام الالعبني، 
مضيفا ان األمور تســير حسب اخلطة والبرنامج 
اإلعدادي املوضوع مــن قبل اجلهاز الفني، ونأمل 
ان نحقق االســتفادة الكاملة فنيــا وبدنيا لتجهيز 
الالعبني قبل خوض االستحقاقات الرسمية. وذكر 
أن التدريبات جتري مبعنويات عالية وانضباط من 
الالعبني الذين يتملكهم احلماس والرغبة في إثبات 
قدراتهم واالرتقاء مبستوياتهم ليكونوا خير رافد 

للكرة الكويتية مستقبال.

األهلي يخسر نقطتني أمام الدراويش

القاهرة - سامي عبدالفتاح

على ستاد اإلسكندرية نفسه الذي شهد فوز الزمالك على االحتاد السكندري، 
والوصول إلى النقطة ٦٧، كانت خسارة األهلي لنقطتني ثمينتني بالتعادل ١-١ 
مع اإلسماعيلي ضمن اجلولة ٢٩، ليتراجع األهلي إلى املركز الثاني في سباق 
الصدارة برصيد ٦٥ نقطة، ويترك القمة للزمالك منفردا برصيد ٦٧ نقطة.. 
ورغم أن األهلي تقدم بهدف مبكر في الدقيقة ٢٢، سجله محمد شريف قبل 
خروجه مصابا بعد دقائق، إال أن اإلســماعيلي أدرك التعادل في الدقيقة ٦٥، 

عن طريق التونسي فخر الدين بن يوسف.
وفي اجلولة املقبلة بعد غد السبت سيحل الزمالك ضيفا على اإلسماعيلي 
باإلسماعيلية، بينما يستضيف األهلي على ملعبه بالسالم منافسه إنبي. وفي 
اجلولة ٣١ يستضيف الزمالك وادي دجلة بستاد الدفاع اجلوي بالقاهرة، بينما 
يخرج األهلي ملواجهة طالئع اجليش بالسويس الثالثاء املقبل. أما في اجلولة 
٣٢، فيخرج الزمالك ملواجهة سيراميكا كليوباترا بالسويس، بينما يلعب األهلي 

مع املصري بستاد اإلسكندرية ٢٠ اجلاري.
وفي اجلولة ٣٣ يستضيف الزمالك اإلنتاج احلربي مبلعب الدفاع اجلوي، 
بينما يخرج األهلي ملواجهة اجلونة على ملعب األخير مبحافظة البحر األحمر 
يوم ٢٣ اجلاري. أما في اجلولة األخيرة ٢٦ أغسطس فيلعب الزمالك مع البنك 

األهلي على ملعب بتروسبورت، بينما يستضيف األهلي فريق أسوان.

«ناشئو السلة» إلى نهائي «اخلليجية»
هادي العنزي

تأهل منتخبنا الوطني لكرة السلة 
للناشئني إلى املباراة النهائية في البطولة 
اخلليجية للناشــئني بعد تغلبه مساء 
أمس على نظيره الســعودي ٦٢-٦١، 
في املواجهة التي جمعتهما مساء أمس 
في الدور نصف النهائي في العاصمة 
البحرينية املنامة، كما ضمن منتخبنا 
لبطولة كأس آســيا.  التأهل  الوطني 
الفائــز من املواجهة  وينتظر األزرق 
الثانية والتي أقيمت في وقت متأخر 
من مســاء أمس وجمعــت منتخبي 
الوفد  البحرين وقطر.وذكــر رئيس 
ونائب رئيــس االحتاد خليل الطاهر، 
أنه فور وصوله إلى الكويت ســيقوم 

برفع تقرير الى مجلس اإلدارة حول 
أداء املنتخــب في البطولة، مضيفا أن 
مجلس إدارة االحتاد يطمح إلى تالفي 
السلبيات في املستقبل، وذلك في ظل 
وجود استراتيجية لتطوير منتخبات 
املراحل السنية خالل السنوات املقبلة، 
الفتا إلى أنه يؤيد اقتراح اجلهاز الفني 
اخلاص بطلب مشاركة منتخب ٢٠٠٤ في 
دوري الدرجة األولى لتجهيزه لبطولة 
اخلليج املقبلة فــي اإلمارات الصيف 

املقبل.
التنظيمية  اللجنة  إلى ذلك، رفعت 
طلبا رسميا إلى اللجنة التنظيمية لالحتاد 
اآلســيوي توصي برفع عدد األندية 
املشاركة في بطوالت اخلليج لألندية 

إلى ٨ كما كان معموال به سابقا.


