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االثنني ٦ سبتمبر ٢٠٢١ رياضـة

ناصر العنزي - عبدالعزيز جاسم

الوطني  خسر منتخبنا 
مباراته الدولية الودية أمام 
البوســنة والهرسك بهدف 
نظيف فــي املواجهــة التي 
جمعتهما في مدينة سراييڤو 
ضمن مباريــات أيام «فيفا 
دي» في جتربة مفيدة حيث 
استفاد العبونا الشباب في 

اكتساب اخلبرة.
وحافظ منتخبنا الوطني 
على متاســكه في الشــوط 
األول ومنع العبو البوسنة 
من التسجيل في مرمى خالد 
الرشيدي بعدما ضيق على 
مضيفه في ألعابه، ويحسب 
ملنتخبنــا أنــه صمــد أمام 
منتخب قوي فرض أسلوب 
لعبه على كبار أوروبا مؤخرا 
ومنه التعادل مع بطل العالم 
فرنســا على ملعبه ووسط 
جماهيره قبل الثالثاء املاضي 

في تصفيات املونديال.
ولعــب مــدرب منتخبنا 
غونزالس بتشكيلة ضمت 
الرشــيدي وراشــد  خالــد 

شــابة إلــى جانــب اخلبرة 
بقيــادة بــدر املطــوع الذي 
كاد يفتتــح األهداف بعد ان 
أطلق قذيفة من خارج منطقة 
اجلــزاء ردتها العارضة في 
الدقيقة ٢٠، كما قد بذل أفراد 
خط دفاع األزرق جهدا طيبا 
في وقــف هجمات املضيف 

اشرك عددا من العبيه البدالء 
منذ بدايــة املباراة للوقوف 
على مستواهم قبل املواجهة 
املرتقبة له بعد يومني أمام 

منتخب كازاخستان.
وفي الشوط الثاني أشرك 
مدرب األزرق غونزاليس كال 
من فــواز العتيبي ومبارك 
الفنيني وشبيب اخلالدي، 
وحتّصل منتخبنا الذي كان 
أفضل حاال من الشوط األول 
على فرصتني ثمينتني للتقدم 
بالنتيجة اهدرهما العتيبي 
واخلالــدي فــي الدقيقتــني 
«٤٩ و٥٦» واذا لــم تســجل 
في مرمى اخلصم فســوف 
يسجل عليك، وهذا ما حصل 
فاستقبلت شباك الرشيدي 
هدفا أوال عن طريق املهاجم 
كولغيتش بعد كرة عرضية 
احســن في إيداعهــا املرمى 
في الدقيقة ٦٦ والذي حرر 
العبونا قليال فــي محاولة 
التعويض وتعديل النتيجة 
ولكن لم تكتمل محاوالتهم 
بســبب تباعد خط الوسط 

عن املهاجمني.

فأحسن فهد حمود حتديدا في 
التعامل مع الكرات العالية 
كما جنح خالد الرشيدي في 
صد الكرات املسددة نحوه في 
حني ردت العارضة أيضا كرة 
سددها البوسني ناليتش في 
الدقيقــة ٢٥، علما أن مدرب 
البوسنة دوسان بايڤتش قد 

الدوســري وحمــد احلربي 
وفهد حمود وخالد الفضلي 
وحمد القالف وبندر السالمة 
وحســني  فالــح  وناصــر 
اشــكناني وعيد الرشــيدي 
وبدر املطوع، وهي تشكيلة 
تلعب مــع بعضها البعض 
ألول مــرة وضمت عناصر 

عروض محلية للرشيدياملطوع والرشيدي: أداء رجوليعوض: الالعبون تنتظرهم مباريات مهمةاليوسف يطالب بحّل ملشكلة السالمة

توجه رئيس مجلس إدارة احتاد الكرة الشــيخ أحمد اليوسف 
بالشكر إلى اجلماهير التي ساندت األزرق أمام املنتخب البوسني، كما 
توجه بالشكر إلى الالعبني الشباب، وأيضا األجهزة الفنية واإلدارية 
والطبية، متمنيا أن يقدم املنتخب مستويات مميزة في الفترة املقبلة.

وناشد اليوسف كال من وزير اإلعالم والثقافة وزير الدولة لشؤون 
الشباب عبدالرحمن املطيري، ووزير التربية وزير التربية والتعليم 
د.علي املضف إيجاد حل سريع ملشكلة العب املنتخب بندر السالمة 
الذي مت حرمانه من تقدمي امتحانات مادة مهارات دراسية في كلية 
التربية األساسية على الرغم من حصوله على تفرغ رياضي وذهابه 
إلى البوسنة في مهمة وطنية، موضحا: «وصلنا خبر حرمان السالمة 
قبل انطالق املباراة بســاعتني وهو أمر غير مقبول، فكيف لنا أن 

نفكر في تطوير الرياضة وهذا األمر يحدث لالعبني؟».

قال مدير منتخبنا األول لكرة القدم فهد عوض إن العبي 
«األزرق» استفادوا من املباراة من جميع النواحي بغض النظر 
عن النتيجة، السيما ان البوسنة يعتبر فريقا قويا ويضم العبني 
مميزين، مشــيرا إلى أن املنتخب يضم بني صفوفه ما يقارب 
٢٠ العبا من األوملبــي تنتظرهم مباريات مهمة في تصفيات 

كأس آسيا املؤهلة إلى النهائيات في الصني ٢٠٢٣.
وشــكر عوض رئيس احتاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف 
على دعمه للمنتخب ومســاندته لالعبني، والشــكر موصول 
لالعبني على انضباطهم والتزامهم طوال التدريبات واملباراة 
وكذلك األجهزة الفنية واإلدارية والطبية بعد مجهودهم الكبير 
بتجهيز الالعبني خــالل الفترة القصيرة خصوصا ان جميع 

األندية بفترة إعداد.

 أشاد جنم األزرق بدر املطوع بأداء الالعبني، وقال عبر 
«توتير»: «شــكرا إلخواني الالعبني األبطال على الروح 
 واألداء الرجولي رغم قلة اخلبرة ألغلب الالعبني الشباب 
ونتمنى إقامة مثل هذه املباريات في املستقبل..  والقادم 

أفضل بإذن اهللا».
وفي االجتاه نفسه، علّق احلارس خالد الرشيدي قائال: 
«اجلميع يعلم أن اخلســارة ال ترضــي الالعبني وكذلك 
اجلماهير، ولكن واجب ان نقول «قودلك» لالعبني األبطال 
على الــروح واألداء رغم قلة اخلبرة للكثير منهم ورغم 
مرحلــة اإلعداد احلالية لألنديــة وتوقف الدوري عكس 
منتخب البوسنة اجلاهز.. املباراة استفادة كبيرة لالعبني 

وأمتني االستمرار مبثل هذه املباريات».

أكد دغيم الرشيدي شقيق العب 
القادســية و«األزرق» عيد  وســط 
الرشيدي أن شقيقه ميتلك عدة عروض 
محلية، وقال عبر «تويتر»: «نعم هناك 
عروض من أندية كبيرة بدورينا لكن 
عيد كانت لديه مباراة مع املنتخب وما 
كنت أبي أتكلم بهاملوضوع.. عيد راجع 
وبيقعد مع القادسية ملناقشة العقد.. 
واهللا يكتب اللي فيه اخلير وإذا لم تتم 
األمور فســأبحث بالعروض املقدمة 
من األندية الكبيرة، وشــكرا لنادي 

القادسية».

سهيلة الصباح رئيسًا لـ «املنسقني» بالتكليف

القادسية بطًال لـ«عمومي السباحة»

 قرر مجلس إدارة جمعية املنسقني 
اإلعالميني الرياضيني، في اجتماعه 
الذي عقــده أول من امس، تكليف 
نائب رئيس اجلمعية الشيخة سهيلة 
سالم الصباح بالقيام بأعمال الرئيس 
أثناء غيابه لتلقي العالج باخلارج. 
ومتنى مجلس إدارة اجلمعية التوفيق 
للشيخة سهيلة في مهمتها، ولرئيس 
املجلس مناور املطيري، جناح رحلة 
العالج والعودة ملمارسة عمله في 

اجلمعية قريبا.

حقق نادي القادســية 
العامــة  البطولــة  لقــب 
للســباحة لفئة العمومي 
للسنة الثالثة على التوالي 
وهي البطولة التي انطلقت 
األربعاء املاضي واستمرت 
على مدار ٤ أيام على مجمع 
أحــواض عبداهللا الدخيل 
للســباحة بنادي كاظمة، 
وجــاء تفــوق القادســية 
بفضل تألق سّباحيه سواء 
على مســتوى الســباقات 

الفردية أو التتابع املتنوعة وإحرازهم العديد 
من املراكز األولى املختلفة التي منحت األصفر 
التربــع على صدارة جــدول الترتيب العام 
للبطولــة برصيــد ٥٧٦ نقطة تــاركا املركز 
الثانــي للنادي البحري بفارق نقطتني فيما 

حل الكويت ثالثا برصيد ٤٢٣ نقطة.
مــن جهته، أعــرب مدير األلعــاب املائية 
بنادي القادسية فيصل أبواحلسن عن سعادته 
بتحقيق اللقب مهديا هذا اإلجنار إلى مجلس 

إدارة نادي القادسية برئاسة الشيخ خالد الفهد 
ونائبه الشيخ فهد طالل الفهد وإلى اجلماهير 
الوفية. وأشاد أبواحلسن باملستويات املميزة 
والرائعــة التــي قدمها ســباحو األصفر في 
مختلف الســباقات، مؤكدا أنهم كانوا رجاال 
عند املوعد وحجم املسؤولية وحسموا لقب 
البطولة عن جدارة واستحقاق بدليل تصدرهم 
جدول ترتيب البطولة منذ انطالقتها في يومها 
األول وإلى ختامها مساء أول أمس السبت.

الشيخة سهيلة الصباح مع مناور املطيري يتوسطان عضوا 
مجلس اإلدارة بندر وصالح املطيري

«يد العميد» توافق على إعارة آنخيل لألهلي
يعقوب العوضي

وافقــت إدارة الكويت 
إعــارة محترفهــا  علــى 
لكرة اليد الكوبي آنخيل 
هيرنالديز لألهلي املصري 
خلــوض بطولــة كأس 
الســوبر اإلفريقــي مــع 

الزمالك اجلمعة املقبل.
وكانت إدارة «العميد» 
قــد جنحــت فــي تدعيم 
صفــوف الفريــق بعــدة 
صفقــات مميــزة متهيدا 

للموسم املقبل ممثلة بهداف العالم فرانكيس 
واحملتــرف هيرنالديــز وصانــع األلعاب 
املخضرم مهدي القالف، حيث يعد الفريق 
العدة للمنافسات اخلارجية بعد سيطرته 
املطلقة في السنوات على البطوالت احمللية.

من جانب آخر، التحق احملترف البحريني 

البحريني محمد حبيبالكوبي آنخيل هيرنالديز

بورسلي: معسكر دبي طور مستوى أبطال «األوملبياد اخلاص»
عــاد منتخــب الكويــت 
لالوملبياد اخلاص الى البالد 
ظهر اجلمعة بعد أن شارك في 
معسكرين تدريبيني في دبي 
على مدى ٣ أسابيع بالتعاون 
اخلــاص  األوملبيــاد  مــع 
اإلماراتي حتت رعاية نادي 
الطموح الرياضي الكويتي 
والرئاسة اإلقليمية لألوملبياد 
اخلاص استعدادا للمشاركة 
في دورة األلعاب الشتوية 
كازان بروسيا ودورة األلعاب 
الصيفية العاملية في أملانيا 

.٢٠٢٢
وبهــذه املناســبة، أكدت 
رئيــس  الوفــد،  رئيســة 
مجلس إدارة نادي الطموح 
الكويتــي الرياضي واملدير 
الوطني لألوملبياد اخلاص 
الكويتــي رحاب بورســلي 
فــي تصريحــات صحافية 
لدى وصــول الوفــد ملطار 
الكويت تطور مستوى أبطال 
املنتخب خــالل تدريباتهم 
اليوميــة وحتســن أدائهــم 
وقدراتهم، مشيرة إلى انهم 
اصبحوا مستعدين للمشاركة 
في دورتي األلعاب بشــكل 
مشــرف مبا يسهم في رفع 
اسم الكويت عاليا في احملافل 
الدولية على الرغم مما يكتنف 
تلك الرياضات من خطورة 
وحتد في ممارستها، فكلنا 
يعلم أن رياضة ركوب اخليل 

اإلعاقة الذهنيــة والنمائية 
لتأهليهــم واملســاهمة فــي 

دمجهم في املجتمع.
هذا، وقد توجت زيارة 
وفــد األوملبيــاد اخلــاص 
إلــى اإلمــارات  الكويتــي 
بتوقيع مذكــرة تفاهم مع 
األوملبياد اخلاص اإلماراتي 
لعقد شــراكة استراتيجية 
لتنفيــذ برامــج وانشــطة 
تســاعد على نشر الثقافة 
الرياضية بني ذوي اإلعاقات 
الذهنية والنمائية للمشاركة 
فــي مختلــف الرياضــات 

توقيــع مذكــرات تفاهــم 
مستقبال لتبادل اخلبرات 
وزيادة التعاون والعمل على 
التطوير املستمر لرياضة 

ذوي اإلعاقات الذهنية.
كما قام الوفد أيضا بزيارة 
قرية سند والتي تعتبر أكبر 
مركز لتأهيل وتعليم األطفال 
والكبــار مــن ذوي اإلعاقة 
والــذي يهدف إلــى دمجهم 
في املجتمع من خالل تقدمي 
خدمات تالئــم احتياجاتهم 
ومتكنهم مــن التغلب على 

حتديات احلياة اليومية.

الصيفية والشــتوية. كما 
قام وفد مــن مجلس إدارة 
نادي الطمــوح واإلداريني 
بزيــارات جلهــات ومراكز 
عاملــة في مجــال رياضة 
اإلعاقة كمجلس الشــارقة 
الرياضــي، حيــث كان في 
الوفــد عيســى  اســتقبال 
احلزامــي رئيــس املجلس 
إدارة  مجلــس  وأعضــاء 
الشــارقة الرياضي، حيث 
بحث اجلانبان سبل تعزيز 
التعــاون املشــترك خالل 
املقبلــة وإمكانية  الفتــرة 

استعداداً لدورتي األلعاب الشتوية في كازان والصيفية في برلني ٢٠٢٢

(محمد هاشم) جانب من وصول بعثة األوملبياد اخلاص 

ليست باألمر الهني، بل حتتاج 
ملهارة وقدرة على ممارستها 
وكذلك رياضة التزحلق على 
اجلليد التي تتطلب قدرات 
عاليه في التحكم باجلســد 
أثنــاء املنحدرات أو املشــي 

على اجلليد.
إن  بورســلي  وقالــت 
التدريبــي حقق  املعســكر 
األهداف املرجوة منه وجنح 
فــي تأهيل العبــي منتخب 
األوملبياد اخلاص للمشاركات 
املقبلة، مشددة على أهمية 
الرياضــة فــي حيــاة ذوي 

يحيى حميدان

خسر فريق الكرة بنادي الكويت 
من الهالل السعودي ٠-٢ في مباراة 
ودية جمعت الطرفني على ستاد امللك 
فهد في العاصمة السعودية الرياض 
فــي إطــار اســتعدادات «األبيض» 
خلوض غمــار كأس ســمو األمير 
والذي سيستهله مبالقاة الساحل 
يوم األحد املقبل في الدور التمهيدي 
للبطولة الغالية. وسادت من حالة 
مــن الرضــا فــي صفــوف الفريق 
الكويتاوي عقب االنتهاء من االختبار 
الهاللي املهم، وذلك لظهور الالعبني 
بصورة طيبة رغم غياب العديد من 
الالعبني املنضمني لصفوف منتخبنا 
الوطنــي، باإلضافــة إلــى املدافــع 
األسترالي ريان ماكغوان واملغربي 

مهدي برحمة النضمامها ملنتخبي 
بالدهما. وجتري مفاوضات حاليًا 
القامة مبــاراة اخرى بني الفريقني 
خــالل شــهر نوفمبــر فــي البالد.

ويعــاود الكويــت تدريباته اليوم 
بصفة طبيعية علــى ملعبه عقب 
عودته أمس من الرياض وحصول 
الالعبني على يوم راحة، فيما ينتظر 
أن يلتحق الالعبون الدوليون على 
التوالي في التدريبات حتى نهاية 
األسبوع احلالي. هذا، وتقف سمة 
الدخول «الڤيزا» الى البرتغال حائال 
دون التحــاق املدافــع الكويتاوي 
عبدالعزيــز بن ناجي في تدريبات 
ناسيونال ماديرا بعد حصوله على 
عقــد ملدة موســمني لالحتراف في 
صفوف الفريق البرتغالي املشارك 

في دوري الدرجة األولى هناك.

«األزرق» يخسر أمام البوسنة في جتربة «مفيدة»

«األبيض» يخسر من الهالل السعودي
«الڤيزا» تُعطل التحاق بن ناجي مباديرا

ملشاهدة الڤيديو

محمــد حبيب بركــب «يد» القادســية في 
معســكر الفريق املقام حاليا في البحرين 
اســتعدادا ملنافسات املوســم املقبل حيث 
يسعى «األصفر» إلى تعزيز صفوفه ببعض 
الصفقــات احمللية خاصة في مركز صانع 

األلعاب بعد رحيل مهدي القالف.


