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«طلبات» اختتمت بطولة البادل املفتوحة

تأهل الثويني وبوخلف إلى مونديال «الترايثلون»

تيتي: برشلونة طالبنا برعاية رافينيا

أراوخو: اختيار اجلراحة «احلل األمثل»

اختتمت شــركة طلبــات الكويــت املنصة 
التكنولوجية الرائدة في املنطقة، النسخة األولى 
من بطولة «طلبات» املفتوحة للبادل التي أقيمت 
فعالياتها في الفترة من ٢٣ إلى ٢٤ سبتمبر اجلاري، 
مبشاركة واسعة من احملترفني والهواة من اجلنسني 
على مالعب مساحة في منطقة الشويخ، وشارك 
في البطولة ٦٤ فريقا، مت تقسيمها إلى ٤ مجموعات 
ضمت محترفني رجاال ونساء وهواة رجال ونساء.
وبهذه املناسبة، عبر املدير اإلداري في شركة 
طلبات الكويت بدر الغامن عن سعادته بأن تكون 
«طلبات» جزءا من رياضة البــادل في الكويت، 
موضحــا أن دعم أنواع الرياضــة في املجتمع، 
خصوصا رياضة البادل يشجع على خلق مساحة 
للتنافس الشريف بني الفرق املشاركة ودعم هذا 
النوع من الرياضة، متمنيا أن تكون تلك البطولة 

هي البداية، يتلوها بطوالت أخرى.
وشدد على أن «طلبات» الكويت ال تألو جهدا 
في املشاركة باملسؤولية االجتماعية التي تعزز من 
قدرات أبناء املجتمع وتؤدي إلى مزيد من تطوره، 

خاصة في املجال الرياضي.
وقال الغامن إن هذا التنظيم والرعاية للبطولة 
تأتي إميانا من «طلبات» باملســؤولية االجتماعية 
نحو تنظيم الفعاليات واأللعاب الرياضية، مؤكدا أن 
تنظيم الشركة لتلك البطولة يأتي تزامنا مع الزخم 
الكبير الذي حصلت علية اللعبة في اآلونة األخيرة.
ومت اإلعالن عــن الفائزين في البطولة، حيث 
فاز في فئة الهواة، فريق بينك بيري املكون من 
الالعبني: سعد العدساني وعبداللطيف العدساني 
املركز األول في فئة الهواة بعد تغلبه على فريق 
فوريو املكون من الالعبني: هالل املطيري وضرار 

األنصاري في املباراة النهائية.
كما حصل فريق «زعتر وزيت» املكون من 
منيرة حمادة ورزان الهاجري على املركز األول 
بعد تغلبهما فــي املباراة النهائية على فريق 
روك هاوس ســاليدرز املكون من الالعبتني 

حقق العبا منتخبنا الوطني للترايثلون فهد 
الثويني ومحمد بوخلف اجنازا كبيرا بتأهلهما الى 
بطولة العالم للترايثلون «الرجل احلديدي» والتي 
ستقام في جزيرة كونا في هاواي ٨ أكتوبر املقبل، 
وذلك بعد أن حققا أرقاما متقدمة في بطولة الرجل 

احلديدي التي أقيمت مؤخرا في سلطنة عمان.
وبذلك يكــون للكويت ٣ العبني في مونديال 
هاواي حيث سبق الالعبني بالتأهل جنم املنتخب 
عبداهللا الرفاعي والذي تأهل في أغسطس املاضي 
عبر بطولة الرجل احلديدي والتي أقيمت في مدينة 

كاملار السويدية.
وشــهدت بطولة عمان حصول فهد الثويني 
على املركز الثالث بفئة الفردي، وحصول منتخبنا 
الوطني على املركز األول كأسرع فريق بالبطولة 
في فئة اخلليجيني ومثله الالعبون فهد الثويني 

ومبارك جمعة وأسامة بورحمة.
من جانبه، بارك راشد الكندري رئيس النادي 
واالحتاد الكويتــي للترايثلون لالعبني حتقيقهم 
هذا االجناز الذي يسجل باسم الرياضة الكويتية، 
مؤكــدا ان االجناز لم يأت من فراغ بل بعد عمل 
كبير من قبل الالعبني واجلهازين الفني واإلداري.

وأضاف ان احتاد الترايثلون يواصل تطبيق 
خطته طويلة األمد في إعــداد وجتهيز الالعبني 
لتمثيل الكويت باالستحقاقات اخلارجية ورفع علم 
البالد في البطولة القارية والدولية، وتأكيد مكانة 

اللعبة ومدى التطور الذي وصلت إليه.
ولفت الى ان لدينا استحقاقات أخرى قريبة، 
عبر مشــاركة منتخبنا الوطني في بطولة العقبة 
اآلسيوية والتي ستقام في األردن مطلع اكتوبر 

املقبل، مبشاركة ٣ العبات و٧ العبني.

كشف املدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة 
القدم تيتي أن نادي برشــلونة اإلسباني طالب 
«السيلســاو» بتوخي احلذر والعناية بالالعب 
رافينيــا، وذلك بعد أن تعرض أربعة من العبي 
برشلونة لإلصابة خالل مشاركتهم مع منتخبات 
بالدهم. وتعرض جول كوندي ورونالد أراوخو 
وفرينكي دي يونغ وممفيس ديباي لإلصابات 

خالل فترة التوقف الدولي.
ولعب رافينيا ملدة ٨٠ دقيقة في املباراة الودية 
التي انتهت بفوز املنتخب البرازيلي على نظيره 
الغاني ٣-٠. وقال تيتي إن برشلونة طالب بإدارة 

عبء العمل الواقع على كاهل الالعب رافينيا.
وأضاف تيتي: «من أجل حتقيق أقصى قدر 
من الشفافية، أخبركم بأن اجلهاز الفني لبرشلونة 

حتدث مع املعد البدنــي لدينا وطالبنا بتوخي 
احلذر بشأن رافينيا».

وأضاف: «فقدوا جهود أراوخو ولهذا يشعرون 
بالقلق. استفسروا عن حالة رافينيا وما إذا كان 

يتدرب بشكل جيد».
وتابع: «جدول مباريات األندية الكبيرة مزدحم 
للغاية وهذا يقلقنا، ألنه حتى نتجمع خلوض كأس 
العالم، سيخوض الالعبون مباراتني كل أسبوع».

وشارك رافينيا أساسيا في أربع من املباريات 
الست التي خاضها برشلونة في الدوري اإلسباني 
هذا املوسم، وذلك بعد انتقاله للفريق في صفقة 
كبيرة قادما من ليدز يونايتد، وشــارك ألكثر 
من ساعة بقليل خالل مباراة الفريق أمام بايرن 

ميونيخ األملاني في دوري أبطال أوروبا.

نفى املدافع رونالد أراوخو وضع مصلحة 
فريقه برشلونة فوق منتخب بالده أوروغواي 
بعد اختياره اخلضوع جلراحة في الفخذ قبل أقل 
من شهرين من انطالق كأس العالم لكرة القدم.

وأصيب أراوخو في هزمية أوروغواي وديا 
خارج أرضها أمام إيران ٠-١ يوم اجلمعة املاضي 

واضطر ملغادرة امللعب بعد خمس دقائق.
وقال برشــلونة عبر موقعه على اإلنترنت 
«ســيخضع أراوخو لعملية جراحية في الفخذ 
األميــن في فنلندا األربعاء (اليوم)، وذلك حتت 

إشراف أطباء نادي برشلونة».
وكتب أراوخو في تويتر «أحب بالدي وأحب 
املنتخــب الوطني. بعد استشــارة العديد من 
املتخصصني، قررنا أن اخلضوع للجراحة هو 
احلل األمثل. األمر ال يتعلق بتفضيل مصلحة 
طرف فوق طــرف آخر، األمر يتعلق بصحتي 

والعودة إلى لياقتي بأسرع ما ميكن».
وتلعب أوروغواي في املجموعة الثامنة بجانب 
البرتغال وكوريا اجلنوبية وغانا في البطولة املقامة 

في الفترة من ٢٠ نوفمبر حتى ١٨ ديسمبر.

سلمى خالد وميس العميري.
وفي فئة احملترفني، حصل على املركز األول 
في فئة احملترفني رجال الثنائي عبدالعزيز معيوف 
العب منتخب الكويت الوطني والالعب اإلسباني 
خواكني نيكوالس بعد تغلبهما على الالعب الكويتي 

علي الشيخ والالعب اإلسباني نيكو روميرو.
أما في فئة احملترفني من النساء، فقد حصل 
فريق الالعبة الكويتية ســارة بهبهاني والالعبة 
اإلسبانية غريتا غونزاليس على املركز األول بعد 
تغلبهما على الثنائي أسرار عبداملجيد من الكويت 

واحملترفة اإلسبانية لورا مونتيرو.

بدر الغامن خالل تكرمي الفائزين

منتخب الكويت للترايثلون األسرع في بطولة عمان

جانب من فعاليات البطولة

«اآلزوري» يحجز مقعده «اآلزوري» يحجز مقعده 
في نصف نهائي «األمم األوروبية»في نصف نهائي «األمم األوروبية»

مولر: معنويات «املانشافت» لن تتأثر

مانشيني غاضب من األداء

قال مهاجم أملانيا توماس مولر إن التعادل ٣-٣ مع إجنلترا في دوري األمم األوروبية 
لكرة القدم لن يؤثر على معنويات «املانشافت» قبل كأس العالم.

وأبلغ مولر الصحافيني «ســنركز على االستمتاع والرغبة في تقدمي كل شيء في 
كأس العالم». وأضاف «رمبا ســنتعرض النتقــادات ورمبا ال، ال أعلم. األمر ليس 
بيدي لكني لست مهتما مبا يقال، سنضع أنفسنا في أفضل موقف من أجل كأس 
العالم، وسنبذل قصارى جهدنا، وسنرى ما الذي ميكننا حتقيقه فيما يتعلق بالنتائج».

انتقد املدير الفني ملنتخب إيطاليا روبرتو مانشيني أداء العبيه في الثلث ساعة األخير من مواجهة 
املجر رغم الفوز ٢-٠ والتأهل للدور نصف النهائي من دوري األمم األوروبية.

وقال مانشيني في تصريحات لشبكة «راي سبورت» اإليطالية «لقد قدمنا أداء جيدا للغاية ملدة ٧٠
دقيقة، لكنني لم أحب آخر ٢٠ دقيقة». وأضاف «عندما تكون متقدما بهدفني نظيفني، عليك أن تسيطر 

على املباراة، لكننا فقدنا السيطرة وسمحنا للمجر بالسيطرة، وهذا لم يعجبني على اإلطالق».
وبحســب شــبكة «أوبتا» لإلحصائيات، فقد حقق مانشيني انتصاره رقم ٣٤ وهو مدير فني 

للمنتخب اإليطالي في ٥٥ مباراة، ليعادل رقم أريغو ساكي الذي حقق نفس عدد االنتصارات 
ولكن في ٥٣ مباراة كثالث أكثر مــدرب حتقيقا لالنتصارات في تاريخ «اآلزوري». وال 
يتفوق على مانشيني وساكي سوى فيتوريو بوزو (٦٣ انتصارا من ٩٥ مباراة)، وإينزو 

بيرزوت (٤٠ انتصارا من ٨٨ مباراة).

نوير وغوريتسكا 
يدخالن تدريبات بايرن

بروزوڤيتش يغيب 
عن «النيراتزوري»

شــارك قائد وحارس مرمى فريق بايــرن ميونيخ األملاني 
لكرة القدم مانويل نوير وزميله العب خط الوســط ليون 
غوريتســكا في تدريبات العمــالق الباڤاري بعد تعافيهما 

من عدوى ڤيروس كورونا.
وكانت الفحوص قد كشفت األسبوع املاضي عن إصابة نوير 
وغوريتسكا بالعدوى، وذلك خالل تواجدهما مع املنتخب 

األملاني خالل منافسات دوري أمم أوروبا.
وعاد نوير وغوريتســكا إلى منزليهمــا للخضوع للعزل، 

وغابا عن املنتخب األملاني في مباراتي املجر وإجنلترا.
لكن مــع عودتهما اليوم إلى التدريبــات، يتوقع أن يكون 
نوير وغوريتسكا متاحني للمشاركة في مباراة بايرن أمام 
باير ليڤركوزن يوم اجلمعة املقبل. ويعيش بايرن ميونيخ 
وضعا صعبا في الدوري، حيث تلقى هزمية وثالثة تعادالت 

خالل آخر أربع مباريات له في الدوري.
وواصل كينغسلي كومان برنامج إعادة التأهيل بعد معاناته 
من إصابة في الفخذ في بداية الشهر اجلاري، بينما يستمر 

غياب املدافع لوكاس هرنانديز بسبب متزق عضلي.

يواجه الكرواتي الدولي مارسيلو بروزوڤيتش العب وسط 
إنتــر ميالن اإليطالي فترة غيــاب طويلة عن املالعب بعد 
تعرضه إلصابة في الفخذ خالل مشاركته مع منتخب بالده.
وغادر بروزوڤيتش امللعب في الدقيقة ١٨ من املباراة التي 
فازت فيها كرواتيا على النمسا ٣-١ بدوري األمم األوروبي.

وأضح احتاد الكرة الكرواتي اليوم االثنني أن بروزوڤيتش 
(٢٩ عامــا) تعرض لتمزق جزئي في الفخذ األيســر، ومن 

املتوقع غيابه ألسابيع.
وأشــار بيــان احتاد الكــرة الكرواتــي إلى أن «مارســيلو 
بروزوڤيتش العب املنتخب الكرواتي الوطني خضع ألشعة 
رنني مغناطيسي في مستشفى سانت كاترينا، بعد إصابته 

في املباراة أمام النمسا».
وأضاف البيان «نتيجة الرنني املغناطيســي أظهرت متزقا 
جزئيــا في العضلة القابضة للفخذ األيســر، وبالتالي من 

املتوقع غياب بروزوڤيتش لعدة أسابيع».
وأكد البيان «املزيد من العالج سيتم حتديده من قبل أطباء 
إنتر ميالن، الذين سيقدمون أيضا تشخيصا دقيقا للعالج، 
واجلهاز الطبي للمنتخب الكرواتي الوطني ســيكون على 

تواصل وثيق معهم».
وتعــد إصابة بروزوڤيتش ضربة قوية لـ «النيراتزوري» 
بقيادة مدربه سيميوني إنزاغي، في ظل استعدادات الفريق 
الستئناف مشواره في الدوري اإليطالي مبالقاة روما يوم 
الســبت املقبل قبل أن يواجه برشلونة اإلسباني األسبوع 

املقبل في دوري أبطال أوروبا.

بلــغ املنتخــب اإليطالي نصــف نهائــي دوري األمم 
األوروبيــة لكرة القــدم، بعد فوزه علــى املجر ٢-٠ في 
العاصمة بودابســت، فيما أنهى منتخبا أملانيا وإجنلترا 
مشــوارهما بتعادل مثير ٣-٣ ضمن منافســات اجلولة 
السادســة واألخيرة. وســجل هدفي بطــل كأس أوروبا 
٢٠٢٠ والذي يغيب عن مونديال قطر ٢٠٢٢ للمرة الثانية 
تواليا، مهاجم نابولي جاكومو راسبادوري (٢٧) والعب 

إنتر فيديريكو دمياركو (٥٢).
وبالتالــي، تصدرت إيطاليا املجموعــة الثالثة مع ١١
نقطة، بفارق نقطة عن املجر، ليلحق بهولندا وكرواتيا.

وقال حارس «اآلزوري» جيانلويجلي دوناروما بعد 

الفوز «كنا في حاجة لهذه املباريات الستعادة احلماسة 
حتى لــو بقيت كأس العالم جرحــا مفتوحا وال ميكننا 
العــودة». وأضاف «علينا أن نبدأ مــن جديد، علينا أن 

نفعل ذلك من أجل إيطاليا بأكملها».
وفي مباراة أخرى، ودع منتخبا إجنلترا وأملانيا البطولة 
بتعادل ٣-٣ على ملعب وميبلي. وسجل أهداف إجنلترا 
لوك شو (٧١)، مايسون ماونت (٧٥) وهاري كني (٨٣ من 
ركلة جزاء)، فيما أحرز ثالثية أملانيا كاي هافرتس (٦٧

و٨٧) وإيلكاي غوندوغان (٥٢). وبالتالي، أنهى املنتخب 
األملاني مشواره في املركز الثالث باملجموعة الثالثة برصيد 

٦ نقاط، فيما تذيل اإلجنليز الترتيب بثالث نقاط.


