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اللجنة الفنية تعتمد خطة «األوملبي».. 
وكراسكو يصل اليوم

الفرق احمللية. وعلمــت «األنباء» أن اللجنة 
الفنية أرجأت تفعيل اعتمادها خلطة األزرق 
املقبلة حلني عرضها على املدرب اإلســباني 
كراسكو املقرر وصوله إلى البالد اليوم، والذي 
سيدخل حجرا صحيا وفق اإلجراءات الصحية 

املتبعة في البالد.
وفي شأن متصل، أشادت اللجنة بنتائج 
التجمع مثنية على أداء اجلهازين الفني واإلداري 
والالعبني، رغم الظروف الصعبة التي رافقت 

التجمع.

مبارك اخلالدي

اعتمدت اللجنــة الفنية باحتاد كرة القدم 
التقريرين الفني واإلداري ملنتخبنا األوملبي 
واخلاصني بانتهاء جتمع األزرق األول والذي 
انتهى في ١٢ اجلاري، وبحثت اللجنة بحضور 
أعضاء مجلــس اإلدارة د.خالد عجب وخالد 
الشمري وأعضاء اجلهازين الفني واإلداري 
لألوملبي نتائج التجمع الذي اســتمر ملدة ٩ 
أســابيع خاض خاللهــا ٨ مباريات ودية مع 

جانب من اجتماع اللجنة الفنية

القرين لالنفراد بصدارة أولى «اليد»
أمام خيطان.. والنصر يواجه الشباب

وفي الطرف اآلخر خيطان بقيادة املدرب 
البحريني علي العنزوري يسعى الى إثبات 
وجوده ومحاولة اللحاق بالقرين والنصر في 
صدارة الترتيب العام واملنافسة على التأهل 
إلى الدوري املمتاز، حيث يعول العنزوري 
على كل من عبداهللا جاولي، يوسف البلوشي، 
رامز جاسم سالم البلوشي، إبراهيم البلوشي 
ويحرسهم يوسف مدوه ومحمد الكندري 
وتعتبر التصويبات من مسافات مختلفة أحد 

احللول التي يعتمد عليها الفريق.
ورغم أن كفــة القرين أرجح نســبيا 
نظرا لتاريخ مواجهة الفريقني وعطفا على 
مواجهتهما فــي دوري الدمج، إال أن لقاء 
اليوم يختلف، حيث إن حسبة التأهل إلى 
الدوري املمتاز أصبحت واقعا ملموســا، 
وأصبحت املرحلة احلالية مرحلة تصنيف 
رسمية واملطلوب فنيا من الفريقني التركيز 

الدفاعي وعدم ارتكاب األخطاء.

يعقوب العوضي

تتواصل منافســات 
دوري الدرجــة األولــى 
لكرة اليد بإقامة ٥ مباريات 
ضمن اجلولــة الـ ٤ من 
البطولة اليوم، حيث يلعب 
اجلهراء (نقطة واحدة) مع 
(٤ نقاط) في  الفحيحيل 
الـ٤:٣٠ ويتواجه خيطان 
(٤ نقاط) مــع القرين (٦ 
نقاط) في الـ ٦:١٥ ويلتقي 
اليرمــوك (نقطتني) مع 

التضامن (بال رصيــد) في الـ ٨:٠٠ وتقام 
املباريات الـ ٣ علــى صالة مجمع مالعب 
الشيخ ســعد العبداهللا في ضاحية صباح 
السالم، فيما تستضيف صالة الشهيد فهد 
األحمد مبقر احتــاد اليد في الدعية لقائي 
النصر (٦ نقاط) مع الشــباب في الـ ٥:٠٠ 
والصليبخات (نقطة واحدة) مع الســاحل 

(نقطتني) في الـ ٦:٤٥. 
الضوء على  وبطبيعة احلال يتســلط 
مواجهة القرين مع خيطان، حيث يطمح األول 
الى فض شراكته في صدارة الترتيب العام 
مع النصر، فلدى مدرب القرين رشيد شريح 
كتيبة قوية في شقيها الدفاعي والهجومي 
فيعول على ميثم دشــتي، بخيت جميل، 
فيصل احلوطي فهد الروضان وكوســى 
اجلدي لتحقيــق أهدافه واخلروج بنتيجة 
إيجابية من املواجهة، ويدافع عادة بطريقة 

٦-٠ ولكنها تتغير حسب مجريات اللعب.

فيصل احلوطي صاحب تصويبات قوية في القرين

اليرموك بطًال لكأس «عمومي» اإلسكواش
فاز نادي اليرموك بكأس 
لفئــة  االســكواش  احتــاد 
العمومــي للموســم ٢٠١٩/ 
٢٠٢٠ بعــد تغلبه في اللقاء 
النهائي على الساملية بنتيجة 
٢/١، حيث فاز في اللقاء األول 
العب اليرموك علي الرامزي 
على العب الساملية سالم فايز 
٣/٠، ليعادل عبداهللا املزين 
النتيجــة بفــوزه على عمار 
التميمــي ٣/٠، وبعدها لعب 
يوســف نزار مع فالح فايز 
اللقاء الفاصل والذي تألق فيه 
نزار وحّول تأخره بالشوط 
األول الى فوز كاسح على فايز 
بنتيجة ٣/١ ليظفر اليرامكة 
ببطولــة الــكأس ويضمهــا 
لبطولــة الــدوري ويحتــل 

الساملية الوصافة.
وجرى اللقاء أول من أمس 
علــى مالعــب مجمع الشــيخ 
سالم الصباح الدولي بجنوب 
الســرة. وكان العربي قد جاء 

على املصنــف األول بالنصر 
محمد عادل املسعود ٣/٠، ليمهد 
الطريق لزميله يوسف النجار 
الذي تغلب على العب النصر 

ســلم نائــب رئيــس االحتاد 
حامــد العمران كأس البطولة 
لالعبــني علي الرامزي وعمار 
التميمي، فيما وزع امليداليات 
على الفرق الثالثة االولى أمني 
السر العام منصور العدواني 
وأمني الصندوق املساعد مبارك 
البذالي وعضو مجلس اإلدارة 

وليد املزيدي.
من جانبه، اكد جنم اليرموك 
يوسف نزار أن الثنائية كانت 
نصب أعني الالعبني واجلهازين 
الفنــي واإلداري منــذ بدايــة 
املوسم للثقة الكبيرة بزميليه 
التميمي والرامزي، مشيرا الى 
أن الســاملية يعتبر من افضل 

الفرق احمللية.
وشكر نزار رئيس االحتاد 
وليد الصميعي وجميع أعضاء 
مجلــس اإلدارة على االهتمام 
باللعبة وإعادة النشــاط بعد 
توقفــه االضطراري بســبب 

جائحة كورونا.

فهد املطيري ٣/١ ليعود األخضر 
ملنصات التتويــج بعد غياب 

تعدى ١٥ عاما.
اللقــاء اخلتامــي  وعقــب 

حامد العمران يسلم كأس البطولة لعلي الرامزي وعمار التميمي

ثالثا محققــا املفاجأة بالفوز 
على النصر ٢/١ حيث قاد العب 
األخضر الواعد محمد التركي 
فريقه لتحقيق اإلجناز بالفوز 

خالص العزاء لفهد الصولة
يتقدم القسم الرياضي في «األنباء» 
بخالص العزاء من رئيس احتاد اجلمباز 
فهد الصولة لوفاة شــقيقته.تغمد اهللا 

الفقيدة بواســع رحمتــه وألهم أهلها 
وذويها الصبر والســلوان. (إنا هللا وإنا 

إليه راجعون).

العربي والقادسية يطالبان مبيزانية خاصة للرياضة النسائية

هادي العنزي 

العربــي  ناديــا  طالــب 
امليزانية  والقادســية بزيادة 
اخلاصة باألندية الشاملة على 
أن تكون مخصصة للرياضات 
النســائية اجلديــدة، نظــرا 
لالحتياجات الضرورية التي 
تتطلبها تلك األلعاب الناشئة 
حديثا، والتي حتتاج إلى كثير 
من أوجه الدعم خاصة املالي 
منــه، لتوفيــر كل متطلباتها 
للنهوض بها وتطويرها، جاء 
ذلك خالل الزيارة الودية التي 
بادرت بها جلنة رياضة املرأة 
في اللجنة األوملبية الكويتية 
برئاسة فاطمة حيات وعضوية 
الشيخة بيبي السالم الصباح.

وقد اطلعت جلنة رياضة 
املرأة على احتياجات الرياضات 
النسائية في األندية الشاملة 
التــي تعتــرض  واملعوقــات 
طريقهــا، وقد التقــت اللجنة 
بنادي القرين مطلع األسبوع 
اجلاري، كما اجتمعت مســاء 
أمــس األول مــع أمني الســر 
العام بنادي القادســية حسن 
أبو احلســن، وأعقبتــه بلقاء 
آخر مع أمني الســر العام في 
النادي العربي فؤاد املزيدي، 
علما بأنها ستواصل زياراتها 
الدورية، حيث ستلتقي إدارة 
نادي الكويت األسبوع املقبل. 
وعبر فــؤاد املزيــدي عن 
سعادته باالهتمام الذي تبديه 
اللجنــة األوملبيــة الكويتيــة 
برياضة املرأة، وقال لـ «األنباء»: 
«نقدر اجلهود املخلصة التي 

الرياضة النسائية.
من جهته، أكد أمني السر 
العام بنادي القادسية حسن 
أبو احلسن أن االجتماع ناقش 
العديد مــن املواضيع املهمة 
التــي مــن شــأنها االرتقاء 
بالرياضة النسائية، مضيفا: 
أمتنــى مــن الهيئــة زيــادة 
املخصصــات املاليــة، لكــي 
تتمكــن األندية من الصرف 
على األلعاب خاصة الرياضة 
النسائية اجلديدة، السيما أن 
قله املنشآت الرياضية تعد 

عقبة كبيرة أمام األندية.
من جانبها، أشادت فاطمة 

غياب امتد ألربعة عقود، كما 
نأمل على األندية األخرى أن 
تبادر باملشاركة في النشاط 

الرياضي النسائي.
اللجنــة  إلــى أن  ولفــت 
األوملبية برئاسة الشيخ فهد 
الناصر قدمت عدة توصيات 
لـــ «الهيئة» منهــا االحتراف 
اجلزئي لالعبات، وزيادة الدعم 
املادي لالحتادات واألندية التي 
تهتم برياضة املرأة، كما نأمل 
تعاون وزارة التربية لتوفير 
صاالت املدارس القريبة لألندية 
التــي ال توجد لديها منشــآت 

كافية.

حيات بحرص واهتمام األندية 
بالرياضة النسائية، وأكدت 
لـ «األنباء» أن سبب الزيارة 
بالدرجة األولى يأتي لتقدمي 
الشكر إلى مجالس اإلدارات 
على العمــل ألجل النهوض 
برياضة املــرأة في الكويت، 
ومضيفــة ســوف نواصــل 
الزيارات الدورية خالل الفترة 
املقبلة، ونتطلع إلى مستقبل 
أفضــل فــي جميــع األلعاب 
الفرديــة منهــا واجلماعية، 
الهيئــة دعــم  ونأمــل مــن 
األندية الشــاملة التي تهتم 
بدعم رياضة الســيدات بعد 

جلنة املرأة في «األوملبية» تواصل زياراتها الدورية لألندية

فاطمة حيات تقدم هدية تذكارية ألمني السر العام بالعربي فؤاد املزيدي    (محمد هنداوي)

تقوم بها جلنة رياضة املرأة، 
فالعربــي حريص على تقدمي 
الدعم للفتــاة الرياضية، وقد 
باشرت ألعاب كرة اليد، وكرة 
الســلة، وكرة الطائرة، وكرة 
الطاولة تدريباتها الفعلية في 
النادي منذ ما يقرب شهرين، 
فضال عن كرة القدم للصاالت 
منذ املوســم املاضــي، كما أن 
النادي ســباق دائما في دعم 
الرياضيني بشكل عام»، الفتا 
إلى أن الدعم املالي من «الهيئة» 
يشكل حجر الزاوية لكي يوفر 
النادي كل املتطلبات األساسية 
لضمــان جنــاح واســتمرار 

ملشاهدة الڤيديو

أبواحلسن: قلة املنشآت عقبة كبيرة أمام رياضة املرأةاملزيدي: ٤ رياضات نسائية باشرت تدريباتها في «العربي»

«أزرق الصاالت» يلغي تدريباته بعد تأجيل كأس آسيا
يحيى حميدان 

وافق االحتاد اآلسيوي لكرة القدم رسميا صباح امس على 
طلب احتاد الكرة اخلاص بتأجيل استضافة نهائيات كأس 
آسيا للمنتخبات في كرة الصاالت والتي كانت مقررة خالل 
ديســمبر املقبل بالكويت لتقام العام املقبل بسبب ظروف 
جائحة «كورونا» والتــي تعيق حركة الطائرات بني الدول 
بشكل طبيعي.  ولم يحدد االحتاد القاري موعدا رسميا القامة 
النهائيات القارية املؤهلة الى كأس العالم في ليتوانيا، علما 

بأن احتاد الكرة حدد اقامتها خالل شهري مارس وابريل.
وعلى أثر ذلك، قرر اجلهاز االداري ملنتخبنا الوطني إلغاء 
التدريبات ابتداء من االحد املقبل، حيث سيتم كافة الالعبني 
املختارين في قائمــة «االزرق» لفحوصات لياقية وغذائية 

للوقوف عند احلالة البدنية التي وصلوا لها. 
هــذا وكان من املفترض أن يدخــل منتخبنا الوطني في 
معســكر داخلي مســاء امس، بيد أن قرار تأجيل النهائيات 
اآلســيوية ســاهم في إلغاء كل اخلطط التــي كانت مقررة 

(زين عالم)إلعداد «االزرق». جانب من تدريب سابق ملنتخب الصاالت 

١٢ فريقًا يشارك في «ثالثيات السلة» النسائية

هادي العنزي 

أكد عضو مجلس إدارة احتاد كرة السلة 
ورئيــس اللجنة النســائية فاضل الداود أن 
التسجيل في بطولة الثالثيات النسائية لكرة 
السلة التي ستنطلق منافساتها في ١٢ نوفمبر 
املقبل مشجع بشكل كبير، مضيفا أن البطولة 
تعد األولى لفئة السيدات وقد وصل عدد الفرق 
املشاركة حتى أمس الى ١٢ فريقا، ويتوقع أن 

يزداد العدد في الفترة املقبلة.
ولفت إلى أن الدوري النســائي سينطلق 
في فبراير املقبل بعدما بدأت األندية تستعد 
للمشاركة في أول دوري نسائي حتت رعاية 

االحتاد.

إلى ذلك، كرم الداود بحضور أمني السر 
املساعد لالحتاد عويد العنزي احلكمة منيرة 
احلشاش حلصولها على الشارة الدولية، وهي 
تعد أول حكمة كويتية حتصل على الشــارة 
الدولية في بطوالت الثالثيات ٣×٣، كما كرم 
املدربة فرح العمار بعد حصولها على الرخصة 
الدولية في التدريب، وهي بدورها أول مدربة 

حتصل على الرخصة الدولية.
وأشار الداود إلى مجلس اإلدارة حريص على 
دعم املواهب الكويتية ومهتم كثيرا بالرياضة 
النسائية، والتي أخذت حتظى باهتمام ودعم 
الهيئة العامة الرياضة واللجنة األوملبية الكويتية، 
آمال التوفيق للحشاش والعمار في مسيرتهما 

الرياضية.

الداود كرَّم احلَكمة الدولية منيرة احلشاش واملدربة فرح العمار

فاضل الداود وعويد العنزي خالل تكرمي منيرة احلشاش

مجلس إدارة الهيئة ناقش ميزانية ٢٠٢١ - ٢٠٢٢
ناقش مجلس إدارة الهيئة 
العامــة للرياضــة مشــروع 
ميزانية الهيئة للسنة املالية 
٢٠٢١-٢٠٢٢ لرفعها إلى وزارة 
املاليــة إلقرارها خالل الفترة 

املقبلة.
جــاء ذلــك خــالل اجتماع 
الــذي عقــد  مجلــس اإلدارة 
برئاســة وزير اإلعالم، وزير 
الدولة لشؤون الشباب محمد 
اجلبــري، وأســد تقــي نائب 
الرئيــس، والشــيخ م.حمود 
مبــارك احلمــود مديــر عــام 
الهيئة باإلنابة، ونائبي املدير 
العــام علــي مــروي لقطــاع 
املالية واإلدارية ومحمود ابل 
املستشار مبكتب وزير الدولة 
لشــؤون الشــباب وأعضــاء 

مجلس اإلدارة.
وقــد أّبــن املجلــس خالل 
اجتماعه األمير الراحل الشيخ 

فــي دعــم أبنائــه الرياضيني 
وكذلــك املنشــآت الرياضيــة 
التــي مت تشــييدها في عهده 
وكانت محل إشادة من جميع 

نواف األحمد مبناسبة تولي 
ســموه مقاليد احلكم وسمو 
الشيخ مشعل األحمد بثقة سمو 

األمير باختياره وليا للعهد.

الدولية،  الرياضية  املنظمات 
كما رفع مجلس اإلدارة أسمى 
آيات التهاني والتبريكات إلى 
صاحب السمو األمير الشيخ 

جانب من اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

صباح األحمد واستذكر املجلس 
دوره الــذي ســاهم في إجراء 
طفرة رياضية شاملة في البالد 
بإقرار القوانني التي ساهمت 


