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ختام مرحلة دمج «اليد» اليوم
تعزيز اإلجراءات االحترازية للحّد من «كورونا»

يعقوب العوضي

تختتم منافســات دوري دمج اليد بإقامة ٤ 
مباريات مساء اليوم، فيلتقي على صالة الشهيد 
فهــد األحمد مبقر االحتاد فــي الدعية برقان 
(١٧ نقطــة) مع التضامن (نقطتني) في الـ ٥٫٠٠ 
وحتمل املواجهة أهمية كبرى لبرقان لتأهله إلى 
الدوري املمتاز، أما على صالة مجمع الشــيخ 
سعد العبداهللا في ضاحية صباح السالم فيلعب 
الفحيحيــل (١٠ نقاط) مع الســاملية (٢٥ نقطة) 
في الـ ٤٫٣٠، كما يتواجه القرين (١٣ نقطة) مع 
الصليبخــات (٥ نقاط) في الـ ٦٫٠٠، وفي آخر 
مباريات اجلولة يلعب العربــي (٢٢ نقطة) مع 
الكويت (٢٨ نقطة) في الـ ٧٫٣٠. ورسميا، ضمنت 
٥ فرق من أصل ٦ مقاعدها في الدوري املمتاز 
وهي: الكويت متصدر الترتيب العام، الساملية، 
القادسية، كاظمة والعربي، ويتبقى املقعد األخير 
الذي اقترب برقان من حسمه بنسبة كبيرة نظرا 
لسهولة مواجهته مع التضامن والتي تصب في 
صاحله، لكن في حال خسارته وفوز النصر على 
اليرموك سيتأهل النصر بفارق نقطة واحدة فقط.

وينقسم الدوري إلى درجتني: ممتاز وأولى 
في املوســم، على أن يتأهل من الدرجة األولى 
البطل والوصيف في املوسم املقبل ليلتحقا بركب 
فرق الدوري املمتاز ولتصبح الكفتان متساويتني 

بوجود ٨ فرق في كل دوري.

إلى ذلك، تعرض ٩ حكام لإلصابة بكورونا، 
كما تعرض العب اجلهراء أحمد املفرح لإلصابة 
بالڤيروس، ليبلغ إجمالي عدد اإلصابات في أسرة 
اليد ٧ العبني في نادي الساملية، ٢ في اجلهراء 
و٩ حــكام، وعليه تضم جلنة احلكام ٢٠ حكما 
إلدارة اللقــاءات املتبقية من الدوري العام، كما 
فرض االحتاد قبل عدة أيام فحص (PCR) على 

جميع منتسبي اللعبة.
مــن جهة أخــرى، عزز االحتــاد إجراءاته 
االحترازية للحد من انتشار الڤيروس بني الفرق، 
حيث منع دخول أي من الالعبني أو املدربني أو 
اإلداريني دون وجود تصريح طبي بخلوهم من 
العدوى، كما قام االحتاد بتحضير أجهزة التعقيم 
في غرف الالعبني واألجهزة الفنية، وبالتعاون 
مع وزارة الدفاع قام بتعقيم مركز الشهيد فهد 
األحمد في الدعية واملرافق العامة مبجمع صاالت 
الشيخ سعد العبداهللا في ضاحية صباح السالم.

وفي السياق ذاته، قام االحتاد، وبالتنسيق مع 
وزارة الداخلية، بتنظيم عملية دخول وخروج 
منتســبي اللعبة في مركز الشهيد فهد األحمد 
مبقره في الدعية وكذلك في مجمع صاالت سعد 
العبداهللا الصباح بغرض احلد من عمليات التجمع 
غير الضرورية، مع إلــزام املتواجدين بارتداء 
الكمامات الواقية وتوفير املعقمات واملستلزمات 
الطبية الستمرار املنافسات مع احلد من انتشار 

العدوى.

الكويت أمام العربي في لقاء سابق

«اإلسكواش» يشّكل اللجنة النسائية
شكل مجلس ادارة احتاد 
االســكواش في اجتماعه 
االخير اللجنة النســائية، 
والتي تكونــت من نائب 
رئيس االحتاد حامد العمران 
رئيســا للجنة ود.سلوى 
العازمي نائبا للرئيس ونادية 
الشطي مقررا، وعضوية 
الدرويش ود.لينا  د.احالم 
العجمــي ود.معصومــة 

الكاظمي.
وكان رئيــس االحتاد 
وليد الصميعي قد استقبل 

رئيس اللجنة وأعضاءها وحثهم على االجتهاد 
وإبراز النشاط النسائي من خالل تنظيم بعض 
البطوالت الفردية، مؤكدا أن االحتاد لن يتردد 
في دعم اللجنة. وعقب االستقبال عقدت اللجنة 

اجتماعها األول في مقر االحتاد.
واتخذت اللجنة عدة قرارات أهمها نشر 
اللعبة على مستوى األندية احمللية من خالل 
تنظيم جدول زيارات جلميع األندية املشاركة 
في اللعبة حملاولة تذليل الصعوبات من أجل 
استحداث فرق نسائية تشارك في البطوالت 
احمللية التي سيتم إدراجها بشكل رسمي في 
املوسم بعد املقبل ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بعد أخذ موافقة 

االحتاد وجلنة املسابقات.
من جانبه، ذكر رئيس اللجنة حامد العمران 
ان د.لينا العجمي اقترحت تنظيم يوم مفتوح 
لالعبات املستجدات في بداية السنة اجلديدة 
للوقوف على مستواهن الفني وتنظيم بطولة 

فردية ترصد لها جوائز تشجيعية. 
وأكدت د.سلوى العازمي انه سيتم التنسيق 
مع رئيسة اللجنة النسائية في اللجنة االوملبية 
فاطمة حياة لزيارة املقر اجلديد للجنة االوملبية 
واالطالع على مالعب اإلســكواش اجلديدة 
ومناقشــة امكانية استغاللها من قبل بعض 

الالعبات القريبات من املنطقة.

وليد الصميعي وحامد العمران مع أعضاء اللجنة النسائية

«التحكيم الرياضي» تفتح التسجيل للقيد بجدول احملكمني
أعلن مجلس إدارة الهيئة 
الوطنية للتحكيم الرياضي، 
عن فتح باب التسجيل للقيد 
في جدول احملكمني والوسطاء 
واخلبراء وذلك وفق األحكام 
والشروط الواردة في القواعد 

اإلجرائية.
مــن جانبــه، قــال نائب 
رئيس مجلــس إدارة الهيئة 
الرياضي  الوطنية للتحكيم 
د.عبدالوهــاب عبداللطيــف 
صادق إن مجلس إدارة الهيئة 
قد باشر عدة اجتماعات له منذ 
صدور قرار تشــكيل مجلس 
اإلدارة في ســبيل بحث أطر 

املنازعات الرياضية مبوجب 
أحكام القانون رقم (٢٠١٧/٧٨) 

في شأن الرياضة.
وأضــاف أنــه ملــا كانت 
الهيئــة الوطنيــة للتحكيم 
الرياضي متطلبا دوليا مهما 
للنهوض باحلركة الرياضية 
واستمرارها بحسبانها مظهر 
الستقالل احلركة الرياضية 
في الدولة، فقد باشر مجلس 
إدارة الهيئــة منــذ صــدور 
القــرار اخلــاص بتشــكيل 
مجلــس اإلدارة مهامه وعقد 
عــدة اجتماعات في ســبيل 
الهيئــة  اســتنهاض عمــل 

اإلمكانات املتواضعة التي مت 
توفيرها لها، آخذة باحلسبان 
املنازعــات  تعطيــل  عــدم 
الرياضيــة القائمــة وصوال 
للبت فيها عند عرضها على 
الهيئة، إال أنها قد اصطدمت 
بجائحة كورونا، الفتا إلى ان 
الهيئة كانت قد باشــرت كل 
اإلجراءات الكفيلة بعقد الدورة 
اخلاصــة باحملكمــني متهيدا 
لقيدهم فــي جدول احملكمني 
في الهيئة، وهو ما لم يحصل 
في ظل انتظــار صدور قرار 
من مجلس الوزراء باالنتقال 

للمرحلة اخلامسة.

ومباشــرتها لعلمها بأسرع 
وقت ممكن.

وذكر صــادق ان مجلس 
اإلدارة وضع النظام األساسي 
للهيئة والذي يتولى تنظيم 
العمل فيها بحســبانها هيئة 
وطنية متارس اختصاصات 
موكلــة لها بحكــم القانون، 
وكذلك مت اجناز الئحة الرسوم 
اخلاصــة بالطلب التحكيمي 

والوساطة.
وأكــد أن الهيئة الوطنية 
للتحكيــم الرياضــي، ممثلة 
مبجلــس إدارتهــا، قد عقدت 
العزم على مباشرة مهامها رغم 

صادق: الهيئة عازمة على مباشرة مهامها رغم اإلمكانات املتواضعة

د. عبدالوهاب صادق

وآليات مباشرة الهيئة املهام 
املنوطة بها، وهي الفصل في 

«الكويتية» تهنئ العربي فوزه بكأس األمير
في إطار دورها البارز في 
دعم األنشطة الرياضية في 
البالد، وكونها الناقل الرسمي 
ألنشطة االحتاد الكويتي لكرة 
القدم في البالد، شاركت شركة 
الكويتية  اخلطوط اجلوية 
باحتفالية نهائي كأس سمو 
األمير والذي توج به النادي 
العربي بطال للنســخة ٥٨، 
حيــث قدمــت «الكويتيــة» 
درعــا تذكاريــة ملمثل نائب 
األميــر وســمو ولــي العهد 
الشيخ نواف األحمد، وزير 
اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب محمد اجلبري، وقدم 
الــدرع التذكارية ممثال عن 
الكويتية  اخلطوط اجلوية 
نائب رئيــس مجلس إدارة 
الشــركة املستشــار فيصل 
الغريب، الذي شــارك ممثل 
راعي احلفل في تقدمي الكأس 
الفائــز والهدايــا  للفريــق 
وامليداليات التذكارية لالعبي 
الفرق الفائزة وحكام املباراة.

وعلى هامش االحتفالية، 
قال مديــر دائــرة العالقات 

الشباب واألنشطة الرياضية 
في البالد، خصوصا أن تلك 
البطولة حتمل اسما عزيزا 
جــدا علــى قلــوب جميــع 
الكويتيــني وهــو صاحــب 
السمو األمير الشيخ صباح 

تشجيع ومساندة الرياضة 
والرياضيني وتقــدمي كامل 

التحفيز والدعم لهم.
وأضــاف العنزي: «تأتي 
رعاية ومشــاركة الكويتية 
لتطبيــق وتنفيــذ برامجها 
للمسؤولية االجتماعية، األمر 
الذي يؤكد على سعي الشركة 
املتواصل برعاية املنظومة 
الرياضية في الكويت والتي 
الشبابية  تختص باملواهب 
الوطنــيــــة واملتميزيــــن 
واملبدعني منهم، ودعم ورعاية 
كل ما هو هادف وجاد ويعود 
بالنفع على املصلحة العامة 
على وطننا احلبيب الكويت 

وعلى شبابنا».
واختتم العنزي تصريحه 
التهنئــة للنــادي  بتقــدمي 
العربــي، متمنيــا للفــرق 
األخــرى احلــظ األوفــر في 
النســخ املقبلــة، كمــا تقدم 
لالحتاد الكويتي لكرة القدم 
بالشكر واالمتنان على حسن 
تنظيمــه لهــا لتخــرج بهذا 

الشكل الرائع.

األحمد إضافة إلى أنها حتظى 
بشعبية كبيرة على مستوى 
الكويت حتى متت تسميتها 
بأغلــى الكــؤوس، مشــيرا 
إلــى أن اخلطــوط اجلويــة 
الكويتية ال تألــو جهدا في 

املستشار فيصل الغريب يقدم درعا تذكارية للوزير محمد اجلبري

فــي  واإلعــالم  العامــة 
الكويتية  اخلطوط اجلوية 
فايــز العنزي، إن مشــاركة 
«الكويتيــة» في رعاية هذه 
البطولة العريقة جاءت ضمن 
سعيها الدؤوب لدعم قطاع 

الدواس: بدر اخلرافي يقف وراء إجنازات فريق الدراجات املائية
أسامة املنصور

يتوجه بطل الدراجات املائية الكويتي راشد الدواس في 
غضون األيام القليلة القادمة إلى والية ارزونا األميركية، 

حيث بحيرة هافاسو التي تستضيف سنويا نسخة 
جديدة من بطولة العالم للدراجات املائية ٢٠٢٠.

وفي اتصال هاتفي مــع «األنباء» أعرب البطل 
الواعد عن سعادته بتمثيل الكويت وسط هذا احملفل 
العاملي الذي يســتقطب أبطال العالم من نحو ٢٥ 
دولة، موضحا: «اليوم نحن كفريق كويتي بقيادة 
الوالد أحمد الدواس الــذي يعتبر أحد أبطال هذه 

اللعبة منتلك طموحا وثقة بتكرار اإلجناز الكويتي 
في هــذا احملفل العاملي، خاصة أننــا نتميز في هذه 

املشــاركة بوجود دعم معنوي ومادي مباشر من قبل 
م.بدر ناصر اخلرافي الذي كان سببا في مواصلة حتقيق 

الفريق العديد من اإلجنازات الكويتية بهذا احملفل، فالكل يدرك 

حجم التكاليف املادية على اعتبار أنك تتعامل مع أداء ميكانيكي الذي 
يحتــاج هو اآلخر إلى تطوير دائم حتى تصل إلى نقطة تتفق 
فيها مع املنافســني، إلى جانب عوامل أخرى توازي ذلك 
األداء تتمثل في اللياقة البدنية للمتسابق املتعلقة بالقدرة 
والتحمل، فمسافة مضمار السباق تصل أحيانا إلى 
٢٫٥ كيلومتر تقريبا ويحتاج املتسابق ألكثر من ١٢ 
دقيقة لقطع هذه املسافة وسط تالطم األمواج التي 

قد تكون أحد أسباب تراجع األداء».
وأفاد الدواس بأن منصات التتويج في بطولة 
العالم للدراجات املائية وغيرها من البطوالت العاملية 
والقارية تدرك متاما قوة ومنافسة الفرق الكويتية 
التي كانت ومازالت حتقق إجنازا تلو اآلخر في مختلف 
فئات السباق، رغم أن الظروف التي مازالت تعصف 
مبســتقبل هذه الرياضة بالكويت، فتنظيم البطوالت 
احمللية أصبح شــبه معدوم، األمر الذي ســاهم في غياب 

مناخ االستعدادات والتجهيز الفني.

ع دوري «أبطال آسيا» اليوم؟ من سيودِّ
الدوحة - فريد عبدالباقي

اليــوم اجلولة  تختتــم 
السادسة واألخيرة من دور 
أبطال  لــدوري  املجموعات 
آسيا لكرة القدم ٢٠٢٠ واملقامة 
حاليا في العاصمة القطرية 
الدوحة بنظام التجمع حتى 
الدور نصف النهائي، بإقامة 
٤ مباريــات، حيــث يلتقي 
الســد القطري مع سباهان 
أصفهان اإليرانــي في الـ ٦ 
مساء بتوقيت الكويت على 
ستاد جاسم بن حمد بنادي 
السد، وفي التوقيت نفسه 
يلتقي النصر السعودي مع 
العني اإلماراتي على ســتاد 
التعليميــة، وذلك  املدينــة 
ضمــن مباريــات املجموعة 

الرابعة.
وكان فريقا النصر والسد 
قــد ضمنا بلــوغ دور الـ ١٦ 
من اجلولــة املاضية، حيث 
النصــر ترتيــب  يتصــدر 
الرابعة برصيد  املجموعــة 
١١ نقطة، ويليه الســد ثانيا 
برصيــد ٩ نقــاط، وحــل 
ســباهان ثالثــا برصيــد ٤ 
نقاط، والعني رابعا برصيد 

نقطتني.
تشابك في الثالثة

في املقابل يرفع الدحيل 
ممثل الكرة القطرية شعار 
الفــوز ال غير عندما يواجه 
نظيره التعاون الســعودي 
في الـ ٩ مســاء على ســتاد 
املدينة التعليمية، وفي نفس 
التوقيت يلتقي برسيبوليس 
اإليراني مع الشارقة اإلماراتي 

األندية األربعة لديها حظوظ 
وفرص في التأهل إلى الدور 

الثاني.
حسابات التأهل

إلــى ذلــك، أكــد االحتاد 
اآلســيوي علــى التعليمات 
اخلاصــة بالتأهــل من دور 
املجموعــات إلــى دور الـ ١٦ 
من البطولة، وشرحت املادة 
١٠٫٥ من تعليمات النســخة 
لــدوري األبطــال  احلاليــة 
أسس املفاضلة بني الفرق في 
املجموعة عبر العدد األكبر من 
النقاط، فيما تشرح النقاط 

األكثر تسجيال لألهداف في 
كل مباريات املجموعة، وفي 
حال استمرار التساوي يتم 
اللجوء إلى ركالت الترجيح 
فــي حــال تواجــد الفريقني 
املتساويني على أرض امللعب، 
وفي حال عدم وجود الفريقني 
على أرض املالعب يتم اللجوء 
إلى فــارق نقــاط البطاقات 
الصفــراء واحلمراء (اللعب 
النظيف)، وفي حال استمرار 
التســاوي يتأهــل الفريــق 
املنتمي إلى الترتيب األعلى 
وفقــا لتصنيــف االحتادات 
الوطنية الصادر عن االحتاد 

اآلسيوي.
سيطرة إماراتية

وأعلن االحتاد اآلسيوي، 
عبــر «تويتــر»، التشــكيل 
املثالــي للجولة اخلامســة 
من املسابقة القارية، والتي 
شهدت حضور ٤ العبني من 
فريق الشارقة، وضم تشكيل 
اجلولة اخلامســة من دور 
املجموعــات اآلســيوي كال 
مــن: ماجــد ناصــر حارس 
مرمــى شــباب األهلي دبي، 
وإســماعيل أحمــد مدافــع 
العــني، إلــى جانــب رباعي 
الشارقة، ويلتون سواريز، 
وإيغــور كونــاردو، وكايو 
إبراهيم،  لــوكاس، وخالــد 
بجانب تواجد ثنائي الشرطة 
العراقي مازن فياض، وعلى 
فايز عطية، وثنائي الســد 
طارق سلمان، وجويليرمي 
دوس ســانتوس، ومدافــع 
شاهر خودرو اإليراني محمد 

علي فرامرزي.

املفاضلة  للمــادة  الفرعيــة 
بني الفرق في حال تســاوي 
فريقني أو أكثر بالنقاط في 
املجموعة، حيث يتم اللجوء 
أوال إلى فارق نقاط املواجهات 
الفرق املعنية  املباشرة بني 
بالتساوي، ثم فارق األهداف 
في املواجهات املباشرة، ثم 
األكثر تسجيال لألهداف في 

املواجهات املباشرة.
اســتمرار  حــال  وفــي 
معاييــر  بعــد  التســاوي 
املواجهــات املباشــرة يتــم 
إلى فــارق األهداف  اللجوء 
في كل مباريات املجموعة، ثم 

السد والدحيل يواجهان سباهان والتعاون.. وقمة خليجية بني النصر والعني

السد يبحث عن الصدارة أمام سباهان

على ســتاد نادي السد، في 
ختــام دوري املجموعــات 
الثالثة  حلســاب املجموعة 

من البطولة القارية.
إلى  الدحيل  وسيســعى 
التأهل لــدور الـــ ١٦ وعدم 
الدخول في حسابات أخرى 
بالرغــم مــن أنــه يتصــدر 
املجموعة حتى اآلن برصيد 
٩ نقــاط، وجــاء الشــارقة 
بنفــس  وبرســيبوليس 
الرصيد ٧ نقاط، فيما يقبع 
التعاون فــي قاع املجموعة 
برصيد ٦ نقاط.. واملثير في 
منافسات هذه املجموعة أن 

الشارة الدولية في «الطاولة» لـ ٣ حكام
هادي العنزي

كشــف نائب رئيس 
جلنة احلكام في احتاد كرة 
القحطاني،  الطاولة نايف 
عــن حصــول ٣ حكام 
على الشــارة الدولية من 
االحتاد الدولي لكرة الطاولة 
وهم: خالدة العلي، وخالد 
احللواجــي، وســليمان 
بارون، مؤكدا أن مجلس 
إدارة االحتاد برئاسة علي 
الدبوس حريص على دعم 

احلكام، وتطويرهم ملــا فيه مصلحة كرة 
الطاولة، آمال أن يزداد عدد احلكام الدوليني 
موسما بعد آخر، ومبا ميكنهم من متثيل بلدهم 
الكويت في البطوالت القاري والدولية املقبلة.

جاء ذلك خــالل االجتماع التحضيري 
الذي عقدته جلنة احلكام استعدادا للموسم 
املقبل، بحضور املدير الفني صبري جمعان، 
واملدير اإلداري لالحتاد أحمد القالف و٣٨ 
حكما وحكمة، حيث متت مناقشــة العديد 

من األمور في مقدمتها التشديد على اتخاذ 
كل التدابير الوقائية واالحترازات الصحية.
وذكر القحطاني أن جلنة احلكام ستقيم 
دورة صقل وترقيــة «أونالين» في مركز 
إعداد القادة جلميع احلــكام خالل الفترة 
من ٣-٨ أكتوبر املقبل، عبر تطبيق «زووم» 
اإللكترونني يحاضر فيها احلكم العام الدولي 
الدولية  الغريب، ونائبه احلكمة  عبدالعزيز 

خالدة العلي.

نايف القحطاني وصبري جمعان وأحمد القالف مع احلكام

معرفي أول العبة دولية في «اجلمباز اإليقاعي»
الكويتي  أعلن االحتــاد 
للجمباز أمس االول أن االحتاد 
اعتمد رسميا  للعبة  الدولي 
تســجيل الالعبة ياســمني 
معرفي لديــه، لتصبح أول 
العبة كويتيــة «دولية» في 

مسابقة اجلمباز اإليقاعي.
وبهــذه اخلطوة يصبح 
الكويتي مســجال  االحتاد 
الدولي بشكل  لدى االحتاد 
رســمي في ٣ تخصصات 
هي: «اجلمباز الفني للذكور، 
اجلمبــاز الفنــي للفتيات، 

واجلمباز اإليقاعي للفتيات أيضا»، في الوقت 
الذي يخطط فيه االحتاد احمللي لتأسيس «جمباز 

الباركور» في املستقبل القريب.
وأكد االحتاد أن هذه اخلطوة تأتي في ظل 
احلرص على دعم الرياضة النسائية وتنفيذا 

الســتراتيجية الهيئة العامة 
للرياضــة واللجنة األوملبية 
الكويتية، كما هنأ الالعبة بهذا 
اإلجناز، مضيفا أنه لن يدخر 
جهدا في دعم العبيه والعباته 
باللعبة  النهــوض  من أجل 
وتوسيع رقعة التنافس فيها 
حتى تصبح رياضة اجلمباز 
من أبرز األلعاب التي حتقق 

إجنازات باسم الكويت.
اجلدير بالذكر أن ياسمني 
معرفــي هــي صاحبة أول 
ميدالية كويتيــة في تاريخ 
اجلمباز اإليقاعي على مســتوى السن العام 
منذ انطالق اللعبة في البالد، إذ حققت املركز 
الثالث وامليدالية البرونزية في فئة الصوجلان 
ضمن البطولة العربية التي أقيمت في تونس 

نوفمبر املاضي.

ياسمني معرفي


