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رياضـةاجلمعة ١٧ يوليو ٢٠٢٠

األزرق في املركز الـ ١٤٧ عامليًا
عبدالعزيز جاسم

جتمد التصنيف الدولي ملنتخبنا الوطني 
عند املركز الـ ١٤٧ عامليا والـ ٢٨ آسيويا وفق 
(فيفا)  الدولي  الشهرية لالحتاد  االحصائية 
لتصنيف املنتخبات لشهر يوليو ٢٠٢٠، حيث 
تشير ارقام تصنيفات املنتخبات دوليا الى 
عدم وجود تغيرات كبيرة في املراكز لتوقف 

النشاط الكروى دوليا بسبب جائحة كورونا.
وفيمــا يتعلــق بتصنيــف املنتخبات 
اخلليجية، فقد جاءت قطر في املركز الـ ٥٥ 
عامليا والـ ٥ آسيويا واملنتخب السعودي الـ٦٧ 
عامليا والـ ٦ آسيويا والعراق الـ٧٠ عامليا والـ٧ 
آسيويا واالمارات الـ ٧١ عامليا والـ ٨ آسيويا 
وعمان الـ٨٢ عامليا والـ ١١ آسيويا والبحرين 

الـ٩٩ عامليا والـ١٧ آسيويا.

«يد» خيطان جتدد الثقة بالعنزورأول دوري «سلة» للسيدات.. قريبًا

سراج باٍق في خيطانفيسنتي البرتغالي يقدم عرضًا لعباس

هادي العنزي 

بدأت التحضيرات على قدم وساق وبتعاون 
وثيق بني اللجنــة األوملبية الكويتية ممثلة 
برئيسة جلنة رياضة املرأة فاطمة حيات واحتاد 
كرة السلة النطالق أول دوري نسائي لكرة 
السلة للسيدات، جاء ذلك على ضوء االجتماع 
الذي عقد بني رئيــس مجلس إدارة احتاد 
كرة السلة رشيد العنزي وأمني السر العام 
عبدالرحمن اخلباز ورئيس اللجنة النسائية 
فاضل الداود من جهة، واللجنة النسائية في 

«األوملبية» من جهة أخرى.
وتناول االجتمــاع اخلطوات التمهيدية 
األولى النطالق الدوري النسائي مبشاركة 
األندية الرياضية النسائية واألندية الشاملة 
واجلامعات احلكومية واخلاصة، وبإشراف 
ورعاية كاملني من قبل االحتاد، كما تطرق 
املجتمعــون إلى امكانية تســويق الدوري 
النسائي قبل انطالقه بفترة كافية، وتضم 

اللجنة النسائية لكرة السلة في عضويتها 
كل من نورة اليعقوب نائبا للرئيس، وحنان 
الزايد مقررا، والعضوات بشائر السالم، وآالء 

دشتي، ومنيرة املانع.
وشدد رئيس االحتاد رشيد العنزي على 
تقدمي كل أوجه الدعم واملســاندة إلى اللجنة 
النسائية لتمكينها من أداء مهامها لنشر اللعبة، 
مؤكدا أن االحتاد بجميع جلانه سوف يسعى 
إلى جناح البطوالت النسائية جنبا إلى جنب 
مع مسابقات الشباب املختلفة، ألجل حتقيق 
كل األهداف املشتركة، في ظل دعم كبير من 
اللجنة األوملبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة النســائية 
فاضل الداود أنه سوف يصب جل اهتمامه 
على تذليل كل العقبــات النطالق الدوري 
النسائي، مضيفا ان الفترة املقبلة ستشهد 
اإلعالن عن خطوات مدروسة ومتتالية تتناول 
كل االجراءات املمهدة النطالق دوري تنافسي 

للسيدات.

يعقوب العوضي

جــددت إدارة نادي خيطان الثقة في املــدرب البحريني علي 
العنزور لقيادة فريق اليد األول في املوسم املقبل، حيث من املتوقع 
ان يصل الى البالد في األول من أغســطس املقبل ملباشرة مهامه 
في استئناف منافسات الدوري العام واملقررة في سبتمبر املقبل.

وتنطلق تدريبات الفريق غــدا، حيث أجرى اجلهازان اإلداري 
والفني والالعبون «املســحة» اخلاصة بفحــص ڤيروس كورونا 

وجاءت النتائج لسلبية للجميع.
الى ذلك، أكد مدير اللعبة عبداجلليل البلوشي أن مجلس إدارة 
النــادي يثق بإمكانيات العنزور في عمل نقلة نوعية للفريق فنيا، 
مضيفا:«نحتاج للعمل اجلاد واملســتمر وااللتــزام للوصول الى 
املنافسة على لقب الدوري العام ولكن نسعى الى حتسني املستوى 
الفني في املوسم احلالي خاصة في ظل الوضع الصحي الراهن».

وتابع: «يخلو الفريق من أي إصابات بدنية ونســعى من خالل 
التدريب الى رفع معدل اللياقة البدنية وزيادة قوة التحمل وإعداد 
الالعبني للمنافسة املقبلة واســتئناف الدوري»، وتابع:«عملنا في 
الفترة السابقة على جتهيز صالة النادي الستقبال الالعبني وطبقنا 

الشروط الصحية من احلكومة الكويتية».

يحيى حميدان 

كشفت وسائل إعالم عراقية عن تلقي 
مهاجم نادي الكويــت والمنتخب العراقي 
عالء عباس عرضا جادا من قبل نادي جيل 
فيسنتي البرتغالي الذي يلعب في الدوري 

الممتاز للتوقيع معه لمدة ٣ مواسم. 
ويدرس عباس هذا العرض بجدية لرغبته 
في االنتقال الى أوروبا، علما بأنه تلقى عدة 
عروض اخرى من ناديي شــباب بلوزداد 
واتحاد العاصمة الجزائريين، وأندية قطرية 

وسعودية كذلك.

وكانــت إدارة الفريــق الكويتاوي قد 
أبلغت عباس رغبتها في استكمال منافسات 
الموسم المتوقف حاليا والذي يتبقى منه 
٤ جوالت، باإلضافــة الى مباراة مؤجلة لـ 
«األبيض»، وكذلك مسابقة كأس األمير التي 
توقفت قبل انطالق منافســات الدور ربع 

النهائي.
والزال الكويت في انتظار التحاق عباس 
بتدريبات الفريق الذي باشر تدريباته مطلع 
الشهر الجاري، بيد أن إغالق حركة الطائرات 
والمنافــذ البرية حاال دون انضمامه لبقية 

زمالئه.

يحيى حميدان

قررت إدارة نادي خيطان االحتفاظ بخدمات حارس املرمى محمد 
سراج في املوسم املتوقف حاليا واجلديد كذلك بعدما مت إبالغه في 
وقت سابق برغبة النادي في االستغناء عنه من قبل اجلهاز اإلداري 
املستقيل. وساهم تدخل رئيس النادي ورئيس جهاز الكرة عبداهللا 
مزعل ونائب رئيس جهاز الكرة اجلديد محمد املال في اإلبقاء على 
سراج ضمن صفوف «األحمر واألسود» والذي لم يلعب لناد غيره 
طوال مسيرته. وتعمل اإلدارة حاليا على إنهاء عودة بعض احملترفني 
األجانب الى البالد لالنضمام الى تدريبات الفريق قبل اســتكمال 
منافسات املوســم املتوقف حاليا والذي من املقرر له أن يستأنف 

في منتصف أغسطس املقبل.

إبراهيم البلوشي أحد أعمدة الفريقفاطمة حيات ورشيد العنزي وفاضل الداود يتوسطون اعضاء اللجنة النسائية الحتاد كرة السلة

تتويج «املراحل السنية» يثير خالفًا بني األندية!

شخصيا لســت مع إكمال 
الدوري فســالمة الالعبني 
من أولوياتنــا، ولكن من 
اإلنصاف ان ينتهي الدوري 
ويلغــى حتى تكون هناك 
عدالة على جميــع الفرق 
ويتحمــل اجلميــع قــرار 
الــدوري للمصلحة  انهاء 
العامة وليس العكس بأن 
يكون هناك فريق واحد هو 

املستفيد منه.
قرار إيجابي 

مــن جهته، ثمــن مدير 
فريق أشبال العربي الفائز 
الدوري بدر  بلقب بطولة 
عاشــور قرار احتاد الكرة 
بشأن انهاء بطوالت املراحل 
السنية، مضيفا ان فريقنا 
لألشبال قدم مستوى فنيا 
عاليا منذ انطالق البطولة، 
وهو فريق مت العمل على 
إعداده وتأسيسه منذ اربع 
سنوات شهدت آنذاك هيكل 
وبناء فرق املراحل السنية 
بقيادة رئيس النادي حاليا 
عبدالعزيز عاشور، حيث 
مت دعم الفريق مبعسكرات 
إعــداد متنوعــة وبأجهزة 
فنية متخصصة، ونتوقع 
أن يكون هذا الفريق نواة 
فريق املستقبل للعربي مع 
بقية فرق املراحل املختلفة.

وفــارق كبيــر بينه وبني 
جميع الفرق نتيجة وأداء 
بأســلوبه املتطــور فــي 
االســتحواذ والذي ترتب 
عليه ظهور العبني جنوم 
مت تصعيد اغلبهم للفريق 
االول للموسم املقبل وكما 
هو احلال في دوري حتت 
١٧ سنة، حيث هناك للفرق 
القريبــة مــن املركز االول 
فــرص واضحــة وكبيرة 
للمنافسة لو اكمل الدوري.
وأضاف املشيلح: انني 

باقــي الفرق التــي تعبت 
وبذلت مجهودا سواء من 
العبــني أو جهــاز فني أو 
إداري، السيما الفرق التي 
حتتل الترتيب الثاني في 
الدوري والتي ال يفصلها 
عــن املركــز االول ســوى 
نقاط بسيطة، مضيفا انه 
تبقى على انتهاء الدوري 
٩ جــوالت كمــا هو احلال 
في دوري حتت ٢٠ ســنة، 
حيــث ظهر فريــق كاظمة 
حتت ٢٠ ســنة مبستوى 

األبطال على دورهم الفعال 
والتزامهم طوال املوسم.

قرار مجحف

من جهتــه، قال املدرب 
املســاعد لفريق حتت ٢٠ 
ســنة بنادي كاظمة خالد 
املشــيلح إن قرار االحتاد 
اخلاص ببطوالت املراحل 
الســنية وتتويــج الفرق 
املتقدمة بآخر ترتيب الذي 
مت ايقاف النشاط الرياضي 
عليه فيه إجحاف ملجهود 

في البداية أشاد املدير 
الشــباب  االداري لقطــاع 
واالشــبال  والناشــئني 
بنــادي الكويــت عبداهللا 
الدعي بقرار مجلس إدارة 
احتاد الكرة بإنهاء مسابقات 
املراحل الســنية (الشباب 
واألشــبال)  والناشــئني 
للموســم احلالــي، مؤكدا 
أنها خطــوة فــي االجتاه 
الصحيح حفاظا على سالمة 
الناشئني بسبب  الالعبني 
جائحــة كورونا التي متر 

بها البالد والعالم أجمع.
الســياق،  وفي نفــس 
أشاد الدعي بقرار تتويج 
الفــرق املتصــدرة، وذلك 
حفاظا حلقوقهم وجهودهم 
طوال املوسم وعدم ضياع 
أحقيتهم بالتتويج لظروف 
خارجة عن إرادتهم، متقدما 
بالشــكر ملجلــس االدارة 
بشكل عام وملدير القطاع 
محمــد خالد الغــامن على 
التي  اهتمامــه وجهــوده 
بذلها طوال املوسم لتذليل 
جميع الصعــاب لتحقيق 
هذا االجناز بتتويج نادي 
الكويت بطال لدوري الشباب 
ودوري الناشئني. كما بارك 
للمدير الفني للقطاع عادل 
فاضل وجلميــع األجهزة 
االدارية والفنية ولالعبني 

بدر عاشورخالد املشيلحعبداهللا الدعي

قرر مجلس ادارة احتاد كرة القدم في جلسته التي عقدت أول من امس انهاء بطوالت الدوري لفرق املراحل السنية لكرة القدم للشباب والناشئني واالشبال للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ واعتماد 
نتائجها بترتيب املراكز قبل التوقف القسري بسبب جائحة ڤيروس كورونا املســتجد، وتتويج الفرق الثالثة االولى لكل مسابقة، وإلغاء بطولة كأس االحتاد. وبهذه القرارات توج فريق الكويت 
ببطولة دوري الشــباب حتت ٢٠ سنة وجاء كاظمة ثانيا والنصر ثالثا، وفي بطولة دوري الناشئني حتت ١٧ سنة حل الكويت في املركز االول والقادسية في املركز الثاني والعربي ثالثا، فيما توج 
العربي ببطولة االشبال حتت ١٥ سنة وحل كاظمة ثانيا والقادسية في املركز الثالث. وقد تباينت ردود األفعال حيال هذه القرارات ففي حني لقيت صدى طيبا لدى البعض من املهتمني بشأن 
بطوالت املراحل السنية والتي تتميز بصغر معدالت االعمار لكل فئة، حيث عبر عدد من املديرين واملدربني عن تأييدهم لقرار االحتاد نظرا للظروف اخلاصة واملعقدة التي حتيط ببيئة العمل 

في بطوالت املراحل السنية في ظل جائحة كورونا املستجد، فقد رآها البعض اآلخر غير منصفة وفيها إجحاف ملجهود باقي الفرق، خصوصا التي حتتل املركز الثاني.

مبارك اخلالدي

محاضرات عملية للحكام

آخر التعديالت والتوجيهات الدولية بهذا الشأن، 
ونحن نشــعر بالثقة واالرتياح لهذا التعاون 
بني إدارة االحتاد واإلقبال الكبير من احلكام 
سواء الدوليون منهم أو حكام الدرجة األولى 
ورغبتهم فــي الوصول الى اجلاهزية الفنية 
والبدنية املطلوبة قبل إدارة االســتحقاقات 

الرسمية بكفاءة عالية.

مبارك اخلالدي

تتواصل وبوتيرة عالية 
القدم  تدريبات حكام كرة 
استعدادا الستئناف النشاط 
الرياضي واملنافســات ١٥ 
أغســطس املقبل ودخلت 
مرحلــة التدريبــات التي 
انطلقت نهاية الشهر املاضي 
مرحلــة متقدمة تضمنت 
محاضرات عملية لكيفية 
التحرك السليم والصحيح 
داخل املستطيل األخضر.

وثمن مدرب احلكام قاسم حمزة في تصريح 
لـ «األنباء» دعم رئيس وأعضاء احتاد الكرة 
وإدارة احلكام ومتابعتهم اليومية للتدريبات 

وتذليلهم للعقبات.
وأضاف: اننا انتقلنا مؤخرا الى التدريبات 
العملية بتواجد محاضرين دوليني لشرح وبيان 
التحرك السليم للحكم خالل سير املباراة وفق 

محاضرات عملية للحكام

الناصر يتابع استعدادات اجلهراء 
والصليبخات الستئناف النشاط

ومنها وليس آخرها التصاريح األمنية اخلاصة 
مبزاولــة التدريبات لتفادي حرارة األجواء في 
البالد، وكذلك دعمه املعنوي لالعبني وسعيه لعودة 
الرياضة الكويتيــة لوضعها الطبيعي كرياضة 
تنافسية على مستوى القارة في مختلف األلعاب.

ومن جانب آخر، قام الشــيخ فهد الناصر 
بزيارة نادي الصليبخات، وكان في اســتقباله 
سعد عناد رئيس مجلس اإلدارة وشعيب علي 
شعبان أمني السر العام وناصر منسي مدير عام 
النادي، حيث تفقد اإلنشــاءات مبناسبة عودة 

النشاط الرياضي.

مبارك اخلالدي

قام رئيس اللجنة األوملبية 
الكويتية الشيخ فهد الناصر 
بزيارة إلى نــادي اجلهراء 
رافقه فيها أمني السر العام 
للجنة حسني املسلم، ولقي 
الناصر ترحيبا حارا، حيث 
استقبله رئيس مجلس إدارة 
النــادي نواف جديد ونائب 
الرئيس عزيز الذايدي وأمني 
السهو  العام خلف  الســر 

وأعضاء مجلس اإلدارة.
واستمع الناصر خالل االجتماع الى ايجاز 
مختصر ملا قام به مجلس االدارة من استعدادات 
الستئناف النشاط الرياضي تنفيذا لقرار مجلس 
الوزراء بعودة احلياة الطبيعية الى البالد وتنفيذا 
للبروتوكــول الطبي والصحي اخلاص باللجنة 

الثالثية لتأمني سالمة الالعبني.
ومن جانبه، ثمن خلف السهو زيارة الشيخ 
الناصر وقال إنها بادرة كرمية وطيبة للوقوف على 
احتياجات االندية واستعداداتها ومنها اجلهراء، كما 
نثمن عاليا جهود اللجنة االوملبية بقيادة الشيخ 
فهد الناصر بتذليــل العقبات أمام الرياضيني، 

الشيخ فهد الناصر متوسطا نواف جديد وخلف السهو

الدوحة تستضيف «مجمعة» أبطال غرب آسيا
الدوحة - فريد عبدالباقي

أعلن االحتاد اآلســيوي لكرة القدم عن 
الدوحة الستضافة مباريات دوري  اختياره 
أبطال آســيا لكرة القدم ٢٠٢٠ ملنطقة غرب 
آســيا، بنظام التجمع، وذلك اعتبارا من دور 
املجموعات وحتى الدور قبل النهائي، والتي 
تقام خالل الفترة من ١٤ ســبتمبر وحتى ٣ 

أكتوبر املقبلني.
وكان االحتاد اآلســيوي لكرة القدم أكد 
في وقت ســابق التزامه باستكمال مسابقات 
األندية لعام ٢٠٢٠، وذلك بنظام التجمع، حيث 
تقام جميع مباريات دور املجموعات لدوري 
أبطال آســيا وكأس االحتاد اآلسيوي حسب 
النظام األصلي، في حني تقام مباريات األدوار 

اإلقصائية من جولة واحدة.
وكان املوعد النهائي لتقدمي طلبات استضافة 
مباريات دوري أبطال آسيا هو تاريخ ١٣ يوليو 

اجلاري.
يشــار إلى أن االحتــادات الوطنية متلك 
فرصة حتى ٢٤ يوليو من أجل تقدمي طلبات 

استضافة مباريات دوري أبطال آسيا ملنطقة 
شرق آســيا، وحتى ١٧ يوليو من أجل طلب 

استضافة مباريات كأس االحتاد اآلسيوي.
وأفــاد االحتاد اآلســيوي عبــر موقعه 
اإللكتروني، بأن اســتكمال دور املجموعات 
ملسابقة دوري األبطال التي يشارك فيها ٣٢ 
فريقا، سيبدأ بأندية غرب القارة في ١٤ سبتمبر، 
وأما مباريات أندية شرق القارة، فتنطلق في 

١٧ أكتوبر.
ويستكمل الدور األول بني ١٤ سبتمبر و٢٤ 
منه، على أن تقام األدوار اإلقصائية (من ثمن 
النهائي الى نصف النهائي) بنظام مباراة واحدة 
بدال من الذهاب واإلياب، وذلك في الفترة بني 

٢٦ سبتمبر وحتى الثالث من أكتوبر.
وتقام املبــاراة النهائية (من جولة واحدة 
أيضا) فــي اخلامس من أكتوبر، على أن يتم 

حتديد األمكنة في فترة الحقة.
وأما مسابقة األندية الثانية، كأس االحتاد، 
فيســتكمل دور مجموعاتها اعتبارا من ٢٣ 
سبتمبر، على ان تقام املباراة النهائية في ١٢ 
ديسمبر، ووفق الصيغة نفسها للمسابقة األم.

للدور قبل النهائي.. ومن ١٤ سبتمبر إلى ٣ أكتوبر

الدعي: خطوة في االجتاه الصحيح حفظًا جلهودنا طوال املوسم 
املشيلح: إجحاف ملجهود باقي الفرق خصوصًا أصحاب املركز الثاني
عاشور: نثمن القرار.. والعربي قدم مستوى عاليًا منذ بداية املوسم

العربي يناشد «الهيئة» توفير مالعب إضافية
ناشد مدير قطاع الناشئني 
فــي النــادي العربــي خالد 
القبندي الهيئة العامة للرياضة 
بتخصيص ارض لعمل مالعب 
القدم.  لتدريبات فرق كــرة 
وأوضح القبنــدي أن النادي 
العربي يعد اقل األندية من حيث 
منشــآت ومالعب كرة القدم 
النادي سوى  حيث ال ميتلك 
ملعب فرعي واحد، وهو بال شك 
ال ميكنه احتضان تدريبات اكثر 

من ٣٠٠ العب يوميا.
وبني القبنــدي أن النادي 

يغذي املنتخبات الوطنية بنسبة ال تقل عن ٣٠٪ 
من العبي املنتخبــات الوطنية وتوفير مالعب 
تدريبية مناسبة كفيل بزيادة هذه النسبة خصوصا 
أن ملعب موســى راشد الفهد ال يكفي في ظل 
استضافته ملباريات مستمرة طوال موسم املراحل 
السنية، األمر الذي يقلل من احلصص التدريبية 

لالعبني والتي هي باألساس غير 
كافية لوجود ملعب واحد فقط، 
متمنيا من الهيئة العامة للرياضة 
املساهمة ودعم النادي العربي 
إلنشاء مركز تدريب متخصص 
في كرة القدم يحتوي على عدة 
مالعب وكافة املرافق الالزمة له.

وأشــاد القبندي بتحقيق 
العربي لدوري االشبال (حتت 
أنه فوز  ١٥ ســنة)، مؤكــدا 
مستحق وتتويج لعمل وخطة 
طويلة نسير عليها منذ عدة 
ســنوات، مبينا أن هناك عدة 
مواهب واعدة سيكون لها شأن كبير على صعيد 
املنتخب الوطني والفريق االول بالنادي العربي، 
ولو أننا نتحفظ على نتيجة دوري الناشئني (حتت 
١٧ سنة) حيث إن لدينا فرصة في املنافسة على 
اللقــب ولكن الظروف احلالية هي التي أجبرت 

االحتاد على اتخاذ هذا اإلجراء.

خالد القبندي


