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مباريات دوري األمم األوروبية 
بتوقيت الكويت 

اليوم اجلمعة 
٩:٤٥النمسا - فرنسا

٩:٤٥الدمنارك – كرواتيا
غداً السبت 

٩:٤٥إجنلترا – إيطاليا
٩:٤٥املجر – أملانيا

٩:٤٥هولندا – بولندا
٩:٤٥ويلز – بلجيكا

قرعة متوازنة ألزرق الشباب 
والناشئني في «آسيوية اليد»

«أزرق السلة الصغير» إلى الدوحة

«روبوت» حكمًا في مونديال قطر!

يعقوب العوضي

أوقعت قرعة البطولة اآلسيوية الـ ١٧ ملنتخبات الشباب لكرة 
اليد والتي ستقام في البحرين خالل الفترة من ١٥ الى ٢٤ يوليو 
املقبل منتخبنا الوطني في املجموعة االولى إلى جانب السعودية 
وإيران وكوريا اجلنوبية. فيما أوقعت قرعة البطولة اآلسيوية 
التاسعة ملنتخبات الناشئني والتي ستقام في البحرين ايضا خالل 
الفترة من ١٦ الى ٢٧ أغسطس املقبل األزرق في املجموعة الثانية 
إلى جانب كل من اإلمارات، والسعودية، واليابان، وقطر والعراق.

وأقيمت مراسم القرعة مساء أول من امس في قاعة االجتماعات 
في فندق ملينيوم بحضور نائب رئيس االحتاد الدولي عن قارة 
آســيا واألمني املالي في االحتاد اآلسيوي بدر الذياب، واملدير 
التنفيذي في االحتاد اآلسيوي د.أحمد ابو الليل وعضو جلنة 

املسابقات في االحتاد اآلسيوي عبداهللا الذياب.
وفي ســياق متصل، أقام احتاد اليد حفال لتكرمي منتخبنا 
الوطني للشــباب بعد حصولهم على امليداليــة البرونزية في 
دورة األلعاب اخلليجية الثالثة التي اختتمت مؤخرا، حيث قدم 
أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت مالية مجزية لالعبني تشــجيعا 
على تقدمي املزيد في االســتحقاقات املقبلة. وفي هذا اإلطار، 
أشاد أمني سر االحتاد قايد العدواني وأمني السر املساعد عبداهللا 
الذياب وأعضاء مجلس اإلدارة فؤاد البلوشي ومحمد العازمي 
باملستوى الذي ظهر به الالعبون وأكدوا أن الروح القتالية التي 
أظهرها األزرق في البطولة تعكس التفاؤل والعمل الكبير الذي 

يقدم على أرضية امليدان.
«يد» الساملية لتحقيق خامس األندية اخلليجية غدًا

من جهة أخرى، يلتقي الساملية نظيره اجلزيرة اإلماراتي 
في الـ٦ مساء غد السبت، وذلك في مواجهة وحيدة لتحديد 
املركزين اخلامس والسادس ضمن منافسات بطولة األندية 
اخلليجية الـ٣٨ ألبطال الكؤوس لكرة اليد، التي يسدل الستار 
على منافساتها مســاء األحد املقبل بإقامة املباراة النهائية 
في الـ٧ مســاء، يسبقها في اخلامسة مساء مواجهة حتديد 
املركزين الثالــث والرابع.  وقد أقيمت مواجهات الدور قبل 
النهائــي للبطولة، والتي جمعت األهلــي القطري والنجمة 
البحرينــي من جهة، والكويت ومضر الســعودي من جهة 

أخرى مساء أمس اخلميس.

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

يدرس االحتاد الدولــي لكرة القدم «فيفا» اعتماد «روبوت 
رجــل اخلط» في بطولة كأس العالم قطر ٢٠٢٢، وللمرة األولى 
في تاريخ البطولة تشــارك الروبوتات في التحكيم، وذلك بعد 
سلسلة من التجارب الناجحة في بعض بطوالت «فيفا» األخيرة.

ومن املقرر أن تتم مناقشة هذا األمر خالل اجتماع اجلمعية 
العمومية السنوية ملجلس االحتاد الدولي لكرة القدم «إيفاب»، 
املسؤول عن قواعد كرة القدم، الذي سيعقد في الدوحة االثنني 
املقبل، بعد تأجيلها في مارس املاضي بسبب الظروف االستثنائية 

الناجتة عن احلرب األوكرانية.
من جانبه، أكد رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو حرصه على 
تقدمي نظام «التسلل شبه اآللي» من خالل الروبوت «رجل اخلط» 
مبونديال قطر. وقالت صحيفة «صن» البريطانية أن «فيفا» ال 
يزال على املسار الصحيح لتقدمي «روبوت رجل اخلط» في كأس 
العالم قطر ٢٠٢٢، لكن القرار النهائي سيتخذ بعد فحص شامل 
لبيانــات احملاكمة، ومن املتوقع أن يعلن «فيفا» عدم وجود أي 

عوائق أمام التنفيذ الكامل للتكنولوجيا. 

هادي العنزي

اليوم  يغــادر صبــاح 
الوطني لكرة  وفد منتخبنا 
السلة للناشئني حتت ١٧ سنة 
للمشاركة في نهائيات كأس 
آســيا التي ستقام بالدوحة 
خــالل الفترة من ١٢ الى ١٩ 
اجلاري، اذ يرأس الوفد نائب 
رئيس مجلس إدارة االحتاد 
الطاهر، والذي يضم  خليل 
فــي عضويته كال من وليد 
العنزي  الشــمري وعويد 

إداريان، سلمان رمضان مدربا، طالل القالف مساعدا للمدرب، 
مشــعل محمد مديرا للمنتخب، جهاد الغالي اخصائيا للعالج 
الطبيعي، و١٢ العبا هم: طارق الرشــيد، وعبداهللا الرشيدان، 
وبرجس احلسيني، وعادل السعيد وفهد مال اهللا، وعلي الشهاب، 
وجمال اظبيه، ودعيج العنيزي، ومشعل الكندري، وطالل عدنان، 
وهاشم أسداهللا وفيصل احلســيني. ويلعب منتخبنا الوطني 
للناشئني في البطولة ضمن املجموعة الثالثة إلى جانب منتخبي 
اليابان والفلبني. من جانبه، ذكر خليل الطاهر أن املشاركة في 
البطولة متثل فرصة مثالية لالعبي املنتخب الكتساب اخلبرة، 
وهم يواجهون أفضل منتخبات القارة اآلسيوية، مشددا على أن 
األزرق الصغير يسعى الى تقدمي مستويات جيدة في البطولة 
القارية، مضيفا أن «األزرق الصغير» عانى بسبب عدم التجمع، 
نظرا الرتباط عدد غير قليل من العبيه باالختبارات املدرسية، 
األمر الذي أدى إلى إحداث ربكة في البرنامج اإلعدادي للفريق، 
مما ســيؤثر على منتخبنا الوطني، لكــن بهمة العبي منتخب 

املستقبل سنسعى لتقدمي أفضل املستويات.

«لوكا» باٍق في ريال مدريد

غاتوزو مدربًا لـ «اخلفافيش»

ليڤربول يودع أوريغي وكاريوس

ليون يعلن عودة الكازيت

أعلن نادي ريال مدريد بطل الدوري اإلسباني ودوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم متديد تعاقده مع العب خط الوسط 
لوكا مودريتش ملدة عام آخــر، لتمتد فترة وجود الالعب 

ضمن صفوف الفريق إلى أكثر من عشرة أعوام.
وكان مودريتش انضم إلى ريال مدريد قادما من توتنهام 
اإلجنليزي في أغسطس عام ٢٠١٢ وقد شارك في أكثر من 

٤٠٠ مباراة مع الفريق.
واعتلى مودريتش منصة التتويج بدوري األبطال خمس 
مرات وبالدوري اإلسباني ثالث مرات، كما توج بكأس العالم 
لألندية أربع مرات وكأس ملك إســبانيا مرة واحدة خالل 

تواجده ضمن صفوف ريال مدريد.
كذلك توج قائد املنتخب الكرواتي مع ريال مدريد بلقب 
كأس السوبر األوروبية ثالث مرات، كما أحرز كأس السوبر 

اإلسبانية أربع مرات.

ســيتولى اإليطالي جينارو غاتوزو تدريب ڤالنسيا 
اإلسباني لكرة القدم في املوسمني املقبلني حتى يونيو 

٢٠٢٤، بحسب ما أعلن النادي في بيان أمس.
وسيحل غاتوزو (٤٤ عاما) بدال من خوسيه بورداالس 
املقال األسبوع املاضي قبل عام من انتهاء عقده، بعدما 
أنهى «اخلفافيش» موسمه في الدوري اإلسباني في املركز 
التاسع، فيما فشل في رفع الكأس احمللية بخسارته في 

النهائي أمام ريال بيتيس بركالت الترجيح.
وقال غاتوزو في ڤيديو نشره موقع «اخلفافيش» 
لتقدميه «ڤالنسيا ناد محترم. فريق وجماهير مرتبطون 
بالقلب. بالنسبة لي، كرة القدم هي شغف، احترام اللعب 

وحب الكرة».

أكد نادي ليڤربول االجنليزي لكرة القدم رحيل مهاجمه 
البلجيكي ديفوك أوريغي وحارسه األملاني لوريس كاريوس 

عن صفوفه مع انتهاء عقديهما نهاية الشهر اجلاري.
ورغم انه لم يفرض نفسه أساسيا مع «الريدز» منذ 
وصوله إلى «أنفيلد» عام ٢٠١٤، إال أن أوريغي (٢٧ عاما) 
سجل أهدافا حاســمة، منها ثنائية في الـ «رميونتادا» 
أمام برشــلونة االسباني في إياب الدور نصف النهائي 
من مسابقة دوري أبطال أوروبا ٢٠١٩، ليقلب تخلفه ٠-٣ 

ذهابا إلى فوز برباعية نظيفة.
وأثنى ليڤربول على العبــه البلجيكي الدولي الذي 
لم يخض املباريات الكافيــة لتجديد عقده على موقعه 
الرسمي، فكتب «شكرا لك على ثماني سنوات رائعة من 
اخلدمة بعدما تركت لنــا العديد من الذكريات اخلاصة، 

أسطورة ليڤربول».

أعلن نادي ليون الفرنســي عودة مهاجمه املخضرم 
ألكسندر الكازيت إلى صفوفه في عقد ميتد ثالث سنوات، 
وذلك بعد خمسة أعوام أمضاها مع أرسنال اإلجنليزي.

وبحسب بيان النادي، انضم الكازيت الذي انتهى عقده 
مع الفريق اللندني، حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥.

وبالنســبة لليون الذي حل في املركز الثامن املوسم 
املاضي في الدوري الفرنســي لكــرة القدم، فإن عودة 
الكازيت «شكلت أولوية منذ عدة أشهر.. لبث روح جديدة 

في النادي».
وكان املهاجم الدولي السابق البالغ راهنا ٣١ عاما انتقل 
في عام ٢٠١٧ إلى نادي شمال لندن مقابل ٦٠ مليون يورو 

مبا فيها املكافآت.

أكادميية باريس سان جرمان ُتدشن 
أول موقع لها بالكويت في «أرجان بداية»

أعلنت شركة األرجان العاملية العقارية توقيع 
اتفاقية تعاون مع أكادميية باريس ســان جرمان 
PSG لتدشني أول موقع لها بالكويت في «ارجان 
بداية» في منطقة صباح السالم، وهو مجمع مثالي 
فريد من نوعه متعدد األغراض يتضمن العديد من 
املالعب الرياضية وبرامج التعليم واملهارات باإلضافة 
إلى مركز الطفولة املبكرة، حيث ستدير األكادميية 
مالعب كرة القدم اخلارجية والداخلية لتحســني 
وتطوير مهارات عشاق كرة القدم الطموحني من 
األطفال والناشئة من خالل برامج تدريبية رياضية 
متخصصة يشرف على تنفيذها نخبة من أمهر 

املدربني املعتمدين لديها.
وقد باشرت النســخة الكويتية من أكادميية 
باريس ســان جرمان في «ارجــان بداية» عملها 
فعليا نهاية مايو بتقدمي دورات كرة القدم للفتيان 
والفتيــات الذين تتــراوح أعمارهم من ٤ وحتى 
١٧ ســنة، وتتميز األكادميية مبنهجية فريدة من 
نوعها، تســتمد قوتها وتفردها من نادي باريس 
سان جرمان الشهير الذي أنشئت حتت إشرافه 

وتوجيهه الفني، وتطبق املعايير املنهجية اخلاصة 
لألكادميية على كل املدربني املعتمدين لديها.

وفي السياق ذاته ثمن الرئيس التنفيذي لشركة 
االرجان العاملية العقارية خالد املشــعان الشراكة 
والتعاون مع أكادميية باريس ســان جرمان أحد 
أهم وأرقى الكيانات الرائدة عامليا في تقدمي برامج 
تدريبية متخصصة لرياضة كرة القدم، مشيرا إلى 
أن التعاون مع األكادميية يعكس التزام االرجان 
بعناصر التميز واالبتكار والتجدد في مشاريعها، 
ويحقق شعارها «احلياة كما حتبها»، وأردف أن 
أكادميية باريس سان جرمان الكويتية ستشكل 
قاعدة صلبة لتمكني وبناء فرق كرة قدم محترفة من 
الكويت. بدوره، قال املدير العام ألكادميية باريس 
سان جرمان في الشرق األوسط فابيان ديلم أن 
البرامج التدريبية لألكادميية ستستهدف تزويد 
األطفال الكويتيــني بأفضل مهارات رياضة كرة 
القدم، ومؤكدا أن التعاون مع األرجان سيساهم في 
تقدمي جتربة جديدة ورائعة للشباب في أكادميية 

باريس سان جرمان الكويتية.

بعد توقيع اتفاقية تعاون مع «األرجان العاملية العقارية»

قائد شرطة باريس يّقر بفشل تنظيم نهائي «األبطال»
أقر قائد شــرطة باريس 
بـ «فشل» العمليات األمنية 
لنهائي دوري أبطال أوروبا 
الشهر املاضي، واعتذر عن 
الغــاز املســيل  اســتخدام 
للدموع في وجه اجلماهير 
أثنــاء محاولتهــم دخــول 

امللعب.
وشابت املباراة النهائية 
التي استضافتها باريس في 
٢٨ مايــو املاضي والتي فاز 
فيها ريال مدريد اإلسباني 
بلقبــه الرابــع عشــر أمام 

ليڤربــول اإلجنليزي ١-٠، 
مشــاهد فوضــى عارمــة 
حيث عانى مشجعو األخير 
للدخول إلى امللعب حلضور 
املبــاراة، ما أثار تســاؤالت 
العاصمــة  قــدرة  حيــال 
الفرنســية على استضافة 

أوملبياد ٢٠٢٤.
وقال ديدييه الملان أمام 
جلنة في مجلس الشــيوخ 
للتحقيق في اإلخفاق األمني 
الــذي وقــع خــالل املباراة 
القارية  النهائية للمسابقة 

األم «من الواضح أنه فشل».
كان  «لقــد  وأضــاف 
فشــال ألن الناس مت دفعهم 
ومهاجمتهم. إنه فشــل ألن 

صورة البالد قوضت».
وأعــرب عن «األســف» 
للســماح باســتخدام الغاز 
املســيل للدمــوع إلبعــاد 
اجلماهير عــن امللعب قبل 
املبــاراة، لكنه أضــاف أنه 
«ال توجــد وســيلة أخرى» 
املتزايد  لتخفيف الضغــط 

على البوابات.

«األسود الثالثة» تستضيف «اآلزوري» غدًا
هولندا تصعق ويلز.. وبلجيكا تكتسح پولندا في دوري األمم األوروبية

تقام مساء اليوم اجلمعة وغدا السبت مجموعة من 
املباريات ضمن القسم األول من مرحلة املجموعات 
ببطولة دوري األمم األوروبية لكرة القدم، حيث يلعب 
اليوم النمسا مع فرنسا، والدمنارك مع كرواتيا ضمن 
املجموعة األولى، ويلتقي غدا كذلك إجنلترا مع إيطاليا، 
واملجر مع أملانيا ضمن املجموعة الثالثة، وهولندا مع 
پولندا، وويلز مع بلجيكا ضمن املجموعة الرابعة.

وأملــح املدير الفنــي ملنتخب «األســود الثالثة» 
غاريث ســاوثغيت إلى إمكانية إراحة النجم هاري 
كني في مباراة الغد أمام «اآلزوري» املقررة على ملعب 

«مولينو» اخلاص بنادي ولڤرهامبتون.
وقال ساوثغيت في تصريحات صحافية: «يجب 
علينا أن نعتنــي برفاهية الالعبني، هاري محترف 
استثنائي، أنا ال أقول إنه سيحصل على رغبته في 
بدء جميــع املباريات، ألن هناك أيضا تامي أبراهام 

الذي نريد رؤيته وهو يؤدي أيضا».
واستبعد مدرب منتخب إيطاليا روبرتو مانشيني 
الثنائــي ليوناردو بونوتشــي وأندريا بيلوتي من 
قائمة «اآلزوري» قبل مواجهة إجنلترا إلفساح املجال 

لهما للحصول على الراحة في اإلجازة الصيفية.
هذا وعزز منتخب هولندا صدارته في جدول ترتيب 
املجموعة الرابعة، بعدما حقق فوزا مثيرا على مضيفه 
منتخب ويلز ٢-١ في اجلولة الثانية للمجموعة، التي 
شهدت انتصارا كاسحا ملنتخب بلجيكا على ضيفه 
منتخب پولندا ٦-١. ورفع «الطواحني» رصيده إلى ٦ 
نقاط، محققا العالمة الكاملة حتى اآلن، عقب حتقيقه 
فوزه الثاني على التوالي باملجموعة، بفارق ٣ نقاط 
أمام أقرب مالحقيه منتخب بلجيكا، الذي تفوق بفارق 
املواجهات املباشرة على املنتخب الپولندي، صاحب 
املركز الثالث، املتساوي معه في نفس الرصيد، بينما 

ظل منتخب ويلز، املنتشي 
بتأهله مؤخرا لنهائيات كأس 
العالــم بقطر هذا العام، في 
ذيل الترتيب بال نقاط، عقب 

خسارته في مباراته الثانية باملجموعة.
وعلى ملعب (كارديف سيتي) في العاصمة 

الويلزية، تقدم منتخب هولندا بهدف عن طريق 
تيون كوومبيينيرز في الدقيقة ٥٠، غير أن ريس 

نورينــنت دايفيس، أحرز هدف التعــادل لويلز في 
الدقيقة الثانية من الوقت احملتسب بدال من الضائع. 
ولم يهنأ منتخب ويلــز بتعادله كثيرا، بعدما أعاد 
فاوت فيخهورست التقدم ملنتخب هولندا من جديد، 

بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة 
من الوقت الضائــع، ليقود املنتخب 

البرتقالي خلطف النقاط الثالث.

خليل الطاهر

جانب من مراسم القرعة


