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منتخبنا يلعب بفرصتين و«األحمر» يحتاج الفوز

«األزرق» والبحرين ...مواجهة الحسم في «غرب آسيا»
يلتقي منتخبنا الوطني االول لكرة القدم نظريه يدخل اللقاء بهدف الفوز فقط.
البحرين اليوم يف ختام مناف�سات املجموعة وم��ن نقاط القوى يف «االزرق» ال��روح والرغبة
الثانية لبطولة غرب ا�سيا التا�سعة لكرة القدم العارمة لدى العبيه لتحقيق اجناز ي�سعد اجلماهري
للرجال التي ي�ست�ضيفها العراق حل�سم بطاقة املتعط�شة لالنت�صارات واملناف�سات الدولية ال�سيما
بعد غيابه الطويل عن امل�شاركة يف البطوالت
الت�أهل احلائرة بينهما.
و�سيكون ملعب «فران�سو حريري» مبدينة اربيل ا�ضافة الى الوجه القوي الذي اظهره الفريق يف
�شاهدا على احداث اللقاء املرتقب بني الفريقني ال�شوط االول من لقاء االردن.
اللذين ميتلكان الر�صيد ذاته من النقاط « 4نقاط» كما ان املنتخب البحريني الي�ستهان به فقد اظهر
رغم اختالف ت�شكيلته يف مباراته االولى عن الثانية
لكن االزرق يتفوق يف ر�صيد االهداف.
وفاز «االزرق» على املنتخب ال�سعودي وتعادل مع مدى ان�سجام وقوة الفريق.
املنتخب االردين يف جولتيه املا�ضيتني فيما فاز من جهة اخ��رى �سيختتم اليوم اي�ضا املنتخب
املنتخب البحريني على نظريه االردين وتعادل مع ال�سعودي ونظريه االردين م�شوارهما يف البطولة
بلقاء �رشيف بعد خروجهما من املناف�سة ب�شكل
االخ�رض ال�سعودي.
وميتلك منتخبنا اف�ضلية على االحمر البحريني اذ ر�سمي .وي��وزع نظام البطولة الفرق الت�سعة
يكفيه التعادل لل�صعود الى النهائي بفارق االهداف امل�شاركة على جمموعتني يت�أهل االول من كل
فيما يلعب املناف�س على فر�صة واح���دة وهي جمموعة ال��و النهائي امل��ق��رر اقامته ي��وم 14
اغ�سط�س.
الفوز.
ويعترب الكثري من املراقبني اللعب على فر�صتني وت�ضم املجموعة االولى لبنان والعراق و�سوريا
وفل�سطني واليمن
�سالحا ذو حدين
مباريات اليوم
ف����ي����م����ا ت�����ض��م
ع�����ل�����ى ع���ك�������س
املجموعة الثانية
الفر�صة الواحدة
الكويت �سبورت
الأردن
 7.30م�ساء
ال�سعودية
الكويت واالردن
التي رمب��ا تعطي
وال�������س���ع���ودي���ة
اف�ضلية للمنتخب
الكويت �سبورت
البحرين
 10.30م�ساء
الكويت
والبحرين.
البحريني ال��ذي

• جوزاك يعطي تعليماته األخيرة لالعبني

اتحاد «القدم» أجرى قرعة دوري فيفا بدرجتيه
�أج��رى احتاد كرة القدم قرعة بطولة دوري
فيفا لكرة القدم للمو�سم « »2020-2019التي
تنطلق �سبتمرب املقبل وتقام بنظام الدرجتني
املمتازة والأول.
وت�شهد البطولة م�شاركة  15فريقا يلعبون
بنظام الدرجتني املمتازة والأول��ى على �أن
تقام مباريات «املمتازة» التي ت�ضم  10فرق
على ق�سمني ذهابا و�إيابا يف حني تلعب خم�سة
فرق بالدرجة الأولى على �أربعة �أق�سام.
ي�ضم الدوري املمتاز فرق القاد�سية والعربي
والكويت والت�ضامن وال�ساحل وال�ساملية
وكاظمة والن�رص والفحيحيل وال�شباب يف حني
ي�ضم دوري الدرجة االولى برقان والريموك
وال�صليبيخات وخيطان واجلهراء.
و�ست�شهد اجلولة الأولى من مباريات الدوري
املمتاز مواجهة جماهريية جتمع «الكويت»
و«ك��اظ��م��ة» و«ال��ق��اد���س��ي��ة» م��ع «الت�ضامن»
و«ال�يرم��وك» مع «ال�شباب» و«ال�ساحل» مع
«الن�رص» و«العربي» مع «ال�ساملية».
�أما اجلولة الأولى من دوري الدرجة الأولى
ف�ست�شهد مواجهة «اجل��ه��راء» مع «خيطان»
و«ال�صليبيخات» مع «الفحيحيل» يف حني
يغيب «برقان» عن مناف�سات الأ�سبوع الأول.
�أم��ا بطولة ك�أ�س االحت��اد فقدت �أ�سفرت عن
مباريات «ال�يرم��وك» م��ع «ال�صليبيخات«
و«ال��ن����صر» م��ع «اجل��ه��راء» و«ك��اظ��م��ة» مع
«الفحيحيل» ويغيب «القاد�سية» عن مناف�سات
هذا الأ�سبوع �ضمن «املجموعة الأولى».
وي��واج��ه «ال��ك��وي��ت« «ال��ع��رب��ي» يف حني
ي�لاق��ي«ال�����س��امل��ي��ة» «ال�����ش��ب��اب» وي�صطدم
«الت�ضامن» م��ع «ال�ساحل» و«ب��رق��ان« مع
«خيطان» �ضمن «املجموعة الثانية».
و�أق��ي��م��ت القرعة يف ح�ضور رئي�س جلنة
امل�سابقات فهد ال��ه��م�لان ،وم��دي��ر �إدارة
امل�سابقات د.حامد ال�شيباين ،ومدير �إدارة
احلكام عبا�س د�شتي ،وممثل ال�رشكة الراعية
للدوري املمتاز �أحمد النويبت ،وممثلني عن
الأندية امل�شاركة.

«القادسية» يضع آدم وبانجورا
تحت التجربة

يخ�ضع الثنائي �إ�سماعيل ب��اجن��ورا و�آدم عبد
البا�سط لفرتة اختبار مع الفريق االول لكرة القدم
للوقوف على مدى جاهزية الثنائي قبل ح�سم �ضم
الأف�ضل والأن�سب منهما ال�ستكمال عقد حمرتيف
امللكي.
وي�ضم اال�صفر بني �صفوفه الغانيان �إرن�ست �أتينجا
ور�شيد �صوماليا مع �أحمد الأحمد والربازيلي
�أونري.
باجنورا ت�ألق باملالعب ال�سعودية قبل مو�سمني
ب�ألوان الرائد و�سجل مع الفريق � 7أهداف يف �أول
ظهور قبل �أن ي�سجل يف مو�سمني � 10 ،18أهداف
�إال �أنه مل يظهر بال�شكل ذاته باملو�سم املنق�ضي،
باملقابل لعب �آدم عبدالبا�سط مع نفط اجلنوب
العراقي.وي�شغل اختيار املهاجم ر�أ�س اجلهاز
الفني من �أجل تدعيم خط الهجوم الذي ت�أثر برحيل
يو�سف نا�رص �إلى فريق الكويت ،وكذلك مع افتقاد
املهاجم ال�رصيح يف توليفة الالعبني املحليني
الذين ي�ضمهم الفريق خا�صة بعد الإ�صابة التي
تعر�ض لها ال�صاعد عبد العزيز مروي.
• اسماعيل باجنور

يواجه العراق في افتتاح مبارياته بالبطولة

منتخب ناشئي الطائرة

يواصل االستعداد لـ«العربية»

كتب يحيى �سيف:

يف �إطار ا�ستعدادات منتخبنا الوطني للنا�شئني للكرة الطائرة للم�شاركة
يف الن�سخة الـ 15للبطولة العربية التي تقام يف الأردن خالل الفرتة من 4
�إلى � 14سبتمرب املقبل،من جهة ثانية يغادر العبو املنتخب �إلى مع�سكر
القاهرة نهاية الأ�سبوع املقبل.
وعلى الرغم من ق�رص مدة املع�سكر الذي اليتجاوز � 10أيام يتجه املنتخب
مبا�رشة �إلى الأردن للمناف�سة يف البطولة �إال �أن اجلهاز الفني بقيادة
امل��درب الوطني جا�سم ال��ط��راروة يعول على هذه امل��دة املحدودة
خلو�ض عدد من املباريات التجريبية للو�صول الى الفورمة املطلوبة
ورفع م�ستوى اللياقة البدنية واملرور على اجلوانب الفنية واملهارات
الفردية واخلططية واكت�ساب الثقة ف�ضال عن جتنب �أخطاء الإر�سال
وح�سن ا�ستقبال الكرة الأولى و�ضبط �إيقاع حوائط ال�صد والإعداد ال�سليم
والتنفيذ اجليد لل�رضبات ال�ساحقة.
وطبقا جلدول املباريات الذي ا�صدره االحتاد العربي بعد �إجراء القرعة،
يلعب منتخبنا مباراته الأولى يف � 6سبتمرب �أمام العراق ،والثانية
يف � 8سبتمرب مع اجلزائر .وطبقا لنظام البطولة ي�صعد املنتخبان
الأول والثاين من كل جمموعة �إلى دور الثمانية ،يف حني تلعب باقي
املنتخبات لتحديد املراكز من التا�سع حتى الثاين ع�رش.

تجانس وجدية وانضباط

في معسكر منتخب شباب السلة بالقاهرة
كتب يحيى �سيف:
م��ع اق��ت�راب م�����ش��ارك��ة منتخب
�شباب ال�سلة يف بطولة اخلليج
التي ت�ست�ضيفها مملكة البحرين
خ�لال الفرتة من  19حتى 25
م��ن �أغ�سط�س احل��ايل ،يوا�صل

اجل��ه��از الفني بقيادة املدرب
ال���ك���روات���ي �أي����دي دازليت�ش
وم�ساعدة الوطني الدكتور وليد
الهندي جهودهما لإعداد وت�أهيل
املنتخب للمناف�سة يف البطولة
بال�شكل
اخلليجية امل��ق��ب��ل��ة
ال�لائ��ق ال��ذي ي�سمح للمنتخب

• جانب من تدريبات شباب السلة

ل��ل��ع��ودة للم�شهد وال��وق��وف
على من�صة التتويج والو�صول
بالالعبني �إلى امل�ستوى الفني
املطلوب ورف��ع درج��ة اللياقة
البدنية وتطوير ا لأداء اجلماعي
واجلوانب اخلططية والتكتيكية
من خالل املع�سكر الذي يقيمه

الفريق يف القاهرة والذي
ي�����س��ت��م��ر ح��ت��ى منت�صف
�أغ�سط�س خا�صة بعد رفع
ا لإيقاف الدويل الذي حرم
العبينا م��ن امل�شاركات
اخل��ارج��ي��ة يف ال�سنوات
الفائتة.
وا�ستغل امل��درب حما�س
وجدية الالعبني يف تكثيف
ال��ت��دري��ب��ات ال��ي��وم��ي��ة على
ف�ترت�ين �صباحية وم�سائية
واع���ت���م���د ع���ل���ى امل���ب���اري���ات
التجريبية الودية واالحتكاك
م���ع ان���دي���ة وف�����رق م����صري��ة
مب�ستويات خمتلفة حيث ظهر
الع��ب��و املنتخب بحالة فنية
وبدنية جدية .
وعلى الرغم من خ�سارة ازرق
�سلة ال�شباب من فريق االهلي
امل����صري  67/48وف���وزه على
ف��ري��ق م����صر للتامني 57/61
وتغلبه ع��ل��ى ن���ادي اجلزيرة
� 57/63إال ان اجلهاز الفني مل
يهتم بهذه النتائج بقدر اهتمامه
بتحقيق اكرب قدر من التجان�س
واكت�ساب خربة املباريات ورفع
امل�ستوى امل��ه��اري واخلططي
واك��ت�����ش��اف ا لأخ��ط��اء و �إت��اح��ة
الفر�صة ام��ام جميع الالعبني
امل�����ش��ارك�ين يف املع�سكر
للم�شاركة يف املباريات
التجريبية لتثبيت املراكز
واال���س��ت��ق��رار ع��ل��ى �أف�ضل
ت�شكيلة للمباريات الر�سمية.

• بونياك غير راض
عن محترفي كاظمة

أزمة في كاظمة
 ...بسبب المحترفين
على غري املتوقع� ،سقط اجلهاز الإداري لنادي كاظمة ،يف فخ االختيارات
اخلاطئة لالعبني املحرتفني ،يف رحلة جتهيز الفريق للمو�سم املقبل.
واعتمد اجلهاز الإداري بقيادة فواز بخيت ،يف اختياراته على العبني حتت
االختبار ،وهو الأمر الذي ال يتنا�سب مع قدرات و�إمكانيات نادي كاظمة الطامح
للمناف�سة على الألقاب ،خا�صة بعد التعاقد مع املدرب ال�رصبي بوري�س بونياك
�صاحب ال�سرية الذاتية املميزة بالدوري املحلي.
وتوقع الكثريون �أن تكون انطالقة كاظمة بقيادة فواز بخيت مع بدر حجي وع�صام
�سكني �أ�صحاب التاريخ احلافل باملالعب الكويتية �سواء مع كاظمة �أو املنتخب
الأول� ،أكرث �إثارة� ،إال �أن الأمر تغري بعد الك�شف عن حمرتفيهم الذين
حتفظ اجلهاز الفني على �ضمهم لكتيبة الفريق.
وبات جهاز كاظمة يف ورطة ،يف ظل �ضيق الوقت و�صعوبة
ح�سم ملف ا�ستقطاب حمرتفني على م�ستوى كبري ميكنهم
تقدمي الإ�ضافة املطلوبة للفريق ب�شكل �رسيع ،قبل
اخلروج للمع�سكر اخلارجي.

