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اجلمعة ٣ سبتمبر ٢٠٢١ رياضـة

ناصر العنزي

الوطنــي  يخــوض منتخبنــا 
«األزرق» جتربة دولية قوية مساء 
غد الســبت أمام منتخب البوسنة 
والهرسك على ملعب بوليني بوليي 
في ســراييڤو ضمن مباريات أيام 
«فيفا دي»، وذلك ضمن استعدادات 
منتخبنا لالستحقاقات املقبلة، حيث 
أكمل «األزرق» اســتعداداه ملباراة 
اليــوم بعدمــا دخل فــي تدريبات 
يومية منذ وصوله األربعاء املاضي.
األزرق  مــدرب  اختــار  وقــد 
اإلســباني كارلــوس غونزاليــس 
قائمة شــبابية مطعمــة بعناصر 
من أصحــاب اخلبرة خلوض هذه 
املبــاراة تتكــون من كل مــن بدر 
املطــوع وحســني الشــطي وحمد 
القالف وبندر السالمة وحمد احلربي 
وخالد الرشيدي وخالد العجاجي 
وخالد الفضلي وســلمان البوص 

وراشد الدوسري وشبيب اخلالدي 
وطالل القيسي وعبدالرحمن كميل 
وعلي عبدالرسول وعبداهللا اجلزاف 
وعيد الرشيدي وفواز العتيبي وفهد 
الرشيدي وفواز الصعب ومبارك 
الغنيمي ومحمد الهويدي وناصر 
فالح ومهدي دشتي ويوسف احلقان 
وفــواز مبيليــش وفهــد الفضلي 

ويوسف الرشيدي.
ويالحــظ تركيز اجلهاز الفني 
على اختيار عناصر شــابة بغية 
إعدادهــا كعناصــر أساســية في 
املســتقبل، كما يحب على املدرب 

منح هذه العناصر الفرصة كاملة 
خصوصا أن منتخبنا جرب عناصر 
ســابقة دولية في عــدة بطوالت 
سابقة ولم حتقق املطلوب منها، 
حيث خرج منتخبنا من تصفيات 
كأس لعالم ٢٠٢٢ ولم يتمكن أيضا 
من التأهل لبطولــة كأس العرب 
التي ستقام في قطر نهاية نوفمبر 
املقبل، لذلك فإن بطولة «خليجي 
٢٥» املزمع إقامتها خالل شــهري 
ديسمبر ويناير املقبلني ستكون 
االنطالقة ألزرق جديد بعدما تعثر 

كثيرا في السنوات السابقة.

ومن املتوقــع أن مينح املدرب 
غونزاليــس الفرصــة ألكثــر عدد 
مــن الالعبني وعليه أن يركز على 
العناصر الشابة في هذه التجربة 

واملباريات املقبلة.
أهمية اللقاء

وتكتسي املباراة بطابع خاص 
السيما بعد املستوى الكبير الذي 
قدمه منتخب البوســنة والهرسك 
مساء األربعاء أمام املنتخب الفرنسي 
بطــل العالم محققا تعادال إيجابيا 
(١-١) ضمن تصفيات املونديال في 
أرض اخلصــم ليحتل بذلك املركز 
الرابع في املجموعة الرابعة برصيد 
نقطتني مــن ٣ مباريــات وبفارق 
نقطتني عن منتخب أوكرانيا صاحب 
الـ ٤ مباريات، وهو ما يؤشــر إلى 
قــوة هذا املنتخــب األوروبي وأن 
عناصره قادرة على الذهاب بعيدا 
في تلك التصفيات من خالل املنافسة 

على املركز الثاني. ومن هنا كانت 
أهمية هذا اللقاء لــكال املنتخبني، 
فــاألزرق «املتجــدد» يســعى الى 
تصحيح مســاره وتشــكيل قوام 
جديد قائم على عناصر شابة من 
املنتخب األوملبــي رفقة مجموعة 
صغيرة من أصحاب اخلبرة وهو 
أمر يحتاج لفترة طويلة من الصبر 
وصوال لتحقيق االنسجام املطلوب 
من تلك العناصر مع عدم التسرع 
في احلكم عليها ألنهم مستقبل الكرة 
الكويتية في القريب من املنافسات، 
في حني سيسعى منتخب البوسنة 
والهرســك إلراحــة مجموعــة من 
العناصر األساســية التي خاضت 
لقاء فرنســا القــوي والتي تلعب 
أيضا في أقوى الدوريات األوروبية 
البــدالء  واستكشــاف مســتوى 
استعدادا ملواجهته املقبلة الثالثاء 
املقبــل أمام كازاخســتان صاحبة 

املركز األخير في مجموعتها.

األزرق «املتجدد» في جتربة صعبة أمام البوسنة غدًا
«الشباب» ضيفًا 

على اإلمارات اليوم
مبارك اخلالدي

يلتقي منتخبنا الوطني للشــباب في السادســة 
والنصف مســاء اليوم نظيره اإلماراتي، وذلك على 
ملعب احتاد الكرة اإلماراتي، وذلك ضمن استعدادات 
«أزرق الشباب» خلوض االســتحقاقات املقبلة وفي 
مقدمتها املشاركــة في دورة غرب آسيا املقرر إقامتها 
في مدينة أربيــــل في العراق ١٨ املقبــل مبشاركة 
منتخبات العراق واألردن والبحرين ولبنان وسورية 

واليمن.
وكان «أزرق الشباب» قد وصل إلى مقر إقامته في 
مدينة دبي األربعاء املاضي، حيث من املقرر أن يلعب 
مباراة ثانية مع شقيقه اإلماراتي مساء األحد املقبل.

الكويت9:45 كويت سبورتالبوسنة والهرسك

طائرة العربي ُتكّرم أشبالها

يعقوب العوضي

قام اجلهاز الفني لفريق الكرة الطائرة لألشبال (حتت ١١ 
سنة) بقيادة املدرب أحمد املنصور بتكرمي الالعبني املميزين 
لشــهر أغســطس وهما علي وناصر بوعبــاس، وذلك بعد 
التزامهما باحلضور اليومي للتدريبات واملشــاركة الفعالة 

بالفعاليات طوال شهر أغسطس املاضي.

«يد» الكويت ضمت عامر من اليرموك.. و «كاظمة» يستعني بعبدالقادر
يعقوب العوضي

أنهت إدارة الكويت إجراءات ضم 
القوة الضاربة في نادي اليرموك 
محمــد عامر رســميا وذلــك على 
ســبيل اإلعارة ملوسم واحد قابل 
للتجديد، حيث من املقرر أن ينضم 
إلى صفوف الفريق فور تسجيله 
في كشوفات «األبيض» لدى احتاد 
اللعبــة، ويعتبر عامــر أحد أبرز 
الوجوه الشــابة التــي ظهرت في 
اآلونة األخيرة علــى مالعب اليد 

مباراتني وديتني مع الصليبخات 
وخيطان ضمن استعداداته احمللية 
عوضا عن املعسكرات اخلارجية، 
حيث أكد مدير اللعبة عمر املال أن 
عدة مباريات جتريبية ســيلعبها 
املنافســات  الفريق قبــل انطالق 
احمللية، ومشيرا إلى أن احملترفني 
سيشكلون دعما قويا للفريق في 
مهمته املقبلة خاصة في ظل الطفرة 
التي يشــهدها ســوق االنتقاالت 
بدخول احملترفني األجانب إلى اليد 

الكويتية للمرة األولى.

الكويتيــة إذ تألــق مــع اليرموك 
واملنتخــب الوطني فــي مختلف 
الفئات العمرية حيث حاولت عدة 
أندية الظفر بخدماته إال أن محاوالت 
ضمه لم يكتب لهــا النجاح حتى 

مساء أمس األول.
كما جتــري مفاوضــات جادة 
لضم صانع ألعاب اليرموك فواز 
الشمري إذ تهدف إدارة الكويت إلى 
تعويض انتقال بعض جنومه من 
أمثــال محمد وخالد الغربللي الى 

جانب سعود الضويحي.

إلــى ذلك، جنحــت إدارة نادي 
كاظمة في ضم احملترف البحريني 
علــي عبد القادر من نادي بار بار 
لتدعيم صفــوف فريق اليد األول 
املقبــل ليكــون ثانــي  للموســم 
احملترفني لدى «السفير» إلى جانب 
احملترف التونســي بــالل حمام، 
وكان كاظمة قد أبرم عدة صفقات 
محلية لتعزيز الفريق ملنافســات 
املوســم املقبل حتديدا للمنافسة 

على الدوري املمتاز.
وفي إطار متصل، خاض كاظمة  محمد عامر

صالح والنني مع «الفراعنة» مبواجهة الغابون
القاهرة - سامي عبدالفتاح

حصــد منتخــب مصر 
لكرة القدم بقيادة حســام 
البــدري، أول ٣ نقــاط في 
مشوار التصفيات األفريقية 
املؤهلة إلــى بطولة كأس 
العالــم ٢٠٢٢، بفوز باهت 
على حساب ضيفه أنغوال 
بهدف يتيم مساء األربعاء 
بالقاهــرة ســجله محمــد 
مجدي أفشة في الدقيقة (٥) 
من ضربة جزاء، وذلك في 
انطالق منافسات املجموعة 
السادســة التي تصدرتها 
ليبيــا بفارق األهداف بعد 

فوزها الصعب ٢-١ على الغابون.
ومــن املقرر أن يغــادر «الفراعنة» اليوم 
على منت طائرة خاصة إلى الغابون، خلوض 
لقاء اجلولة الثانية األحد املقبل، فيما سيكون 

منتخب ليبيا ضيفا على أنغوال.
وعقب اللقاء، اعترف املدير الفني حسام 
البدري، بأن املنتخب لم يقدم األداء املنتظر 
منه، مؤكدا أن األداء في اجلولة الثانية سيكون 
أفضل ومشــددا على ضــرورة العودة بالـ ٣ 

نقاط لضمان تصدر املجموعة مبكرا.
هذا، وانضم مهاجم جالطا سراي التركي 
مصطفــى محمد ملعســكر الفراعنــة بعد ان 

غــاب عن لقــاء أنغوال بســبب تأخر عودته 
من فرنســا بعد خضوعه للكشف الطبي في 

بوردو الفرنسي قبل تعثر صفقة انتقاله.
إلــى ذلك، حصل املنتخــب املصري على 
موافقة ليڤربول وأرســنال من أجل مشاركة 
محمد صالح ومحمد النني في لقاء الغابون، 
حيث سيسافر الالعبان مباشرة من لندن على 
منت طائرة خاصة نظرا ألن الغابون ليســت 
ضمــن القائمة احملظورة، كمــا أعلن اجلهاز 
الفنــي للمنتخب اســتبعاد رمضان صبحي 
من الســفر إلى الغابون بعد إصابته بكســر 

في أحد أصابع يده اليمنى.

ُعمان تعود بفوز صادم من اليابان
فّجر منتخب ســلطنة 
عمــان مفاجأة مــن العيار 
الثقيل بعودته فائزا من عقر 
دار اليابــان ١-٠ امس في 
اجلولة األولى من املجموعة 
الثانيــة للدور النهائي من 
التصفيات اآلسيوية املؤهلة 
إلى مونديال ٢٠٢٢ في كرة 
القدم. فعلى ستاد «سويتا» 
في أوساكا، سيطر التعادل 
السلبي على نتيجة املباراة 
حتــى الدقيقــة ٨٩ عندما 
البديــل عصــام  خطــف 
الصبحي هدف الفوز محوال 
عرضية صــالح اليحيائي 
داخل الشــباك من مسافة 

قريبة. وكان املنتخب الياباني تصدر في الدور 
الثاني ترتيب املجموعة السادسة برصيد ٢٤ 
نقطــة كاملة من ٨ مباريــات، مقابل ١٣ نقطة 
لطاجيكســتان و١٠ لقرغيزستان و٦ لكل من 
منغوليا وميامنار، في املقابل حصل منتخب 
ُعمان على املركز الثاني في املجموعة اخلامسة 
برصيد ١٨ نقطــة من ثماني مباريات، بفارق 
٤ نقــاط خلف قطر املتصــدرة مقابل ٧ نقاط 
للهند و٦ ألفغانستان ونقطتني لبنغالديش.

وتقام اجلولة الثانية من منافسات املجموعة 
الثالثاء ٧ ســبتمبر، حيث تلتقــي ُعمان مع 
الســعودية في مســقط، والصني مع اليابان 

في الدوحة، وڤيتنام مع أستراليا في هانوي.
نقطة عراقية ثمينة من كوريا اجلنوبية

وفــي املجموعــة األولى، عــاد املنتخب 
العراقي من ســتاد كأس العالم في ســيول 
دون جماهير بنقطــة ثمينة بتعادله دون 
أهداف مع كوريا اجلنوبية وجنمها ســون 
هيون مني، الذي قال عقب التعادل املخيب: 
«يصعب هضم النتيجة.. ليس هكذا تتقدم 
كرة القدم بأسلوب ضياع الوقت من اخلصم». 
ويلتقي املنتخب العراقي في ثاني مبارياته 

جارته إيران في ٧ اجلاري بالدوحة.

افتتاح أكادميية بروفيشنال لكرة القدم برعاية فهد الداود
برعاية وحضور الشــيخ فهد داود الصباح 
رئيس شركة الثريا وشبكة الثريا اإلعالمية مت 
افتتاح أكادميية بروفيشنال لكرة القدم مبقرها 
في نادي الساملية حيث تهتم األكادميية بالناشئني 

املوهوبني في لعبة كرة القدم.
ويقــوم علــى إدارة األكادمييــة العب نادي 
املقاولــون العرب املصري املعتزل كابنت هاني 
كامل، باستخدام أحدث أساليب التدريب املتبعة 
فــي أندية كرة القــدم للمحترفني، حيث تهدف 
األكادمييــة إلى إعداد جيــل جديد من الالعبني 
املوهوبني ليصبحوا قــوام الفرق واملنتخبات 

الكويتية في املراحل السنية املختلفة.
كمــا ميكن لالعــب أن يحترف فــي األندية 
املصريــة مــن خــالل متيــزه فــي «أكادمييــة 

بروفيشنال».
هذا، وقد أشاد الشيخ فهد الصباح بالكوادر 
القائمة على األكادميية واألســاليب التدريبية 
املتبعة في تهيئة النــشء ما يجعلهم مؤهلني 
الشيخ فهد داود الصباح خالل االحتفال بافتتاح أكادميية بروفيشنالألن يكونوا العبني كبارا في املستقبل القريب.


