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رياضـةاالحد ٢٤ اكتوبر ٢٠٢١

عبداهللا املزين وعمار التميمي يسعيان لتحقيق الذهب

وداعًا ... عباس دشتي
مبشاعر احلزن واألسى، 
تلقى الوسط الرياضي نبأ 
وفاة عضو جلنة املسابقات 
ومدير جلنة احلكام باحتاد 
كرة القدم عباس دشــتي 
مساء اجلمعة، والذي ووري 
الثرى امس محاطا بجموع 
من أهله ومحبيه وزمالئه 
الرياضيني. ومتيز الراحل 
بالتفانــي واإلخالص في 
إذ كان محبوبا من  عمله، 
اجلميع ممــن عاصروه 

وتعاملوا معه.
والفقيد من جيل رواد زمن ازدهار الكرة 
الكويتية، حيث مارس كرة القدم في النادي 
العربي قبل أن ينتقل إلى مجال التحكيم في 
ثمانينيات القرن املاضي وصوال إلى تقلده 
الشارة الدولية. وكان يتميز بشخصيته القوية 
واملعتدلة ونظرته الفاحصة لالعبني، وانتقل 
بعدهــا الى قطاع التحكيم وجنح فيه حكما 
واعيا ألبعاد امللعب وملما بالقانون ال يهتز 
لردود أفعال اخلصوم.. وتوج مسيرته في 
العمل اإلداري عضوا في جلنة املســابقات 
ومديرا للجنة احلكام حيث لم يبخل بخبرته 
على زمالئه حديثي العهد، موجها وناصحا.

وللفقيد مواقف ال تسقط من الذاكرة مع 
الكثيرين، كما انها ال تخلو من اإلنســانية 
واملعايير املجتمعية الراقية. وعلى الصعيد 
الشخصي يقول الزميل بـ «األنباء» مبارك 
اخلالدي «انه فــي مطلع الثمانينيات وأثناء 
الفقيد مشرفا ومدربا ملنتخب جامعة  عمل 
الكويت الزاخر وقتها بنجوم األندية الكويتية، 
إذ كان دوري الكليات في ذلك الوقت محط 
اهتمام ومتابعة الشارع الرياضي واجلماهير 
وانتج منتخبا سيطر على بطوالت اخلليج.. 
وحتديدا في الفصل الدراسي األول ٨٢-٨٣، 
حيث كنت في كلية التجارة واالقتصاد والعلوم 

السياسية بالعديلية، وأثناء 
لنا مع فريق  مباراة ودية 
كلية اآلداب، كان املرحوم 
عباس دشــتي يقف على 
املبــاراة  اخلــط يراقب 
والالعبني بحكم انه مدرب 
منتخب اجلامعة.. وعقب 
املبــاراة ناداني وأعطاني 
(حذاء ماركة أديداس) أصليا، 
وقتها ســعره ١٤ دينارا، 
وقال لي «أبيك معاي» في 
منتخب اجلامعة.. فاعتذرت 
منه بسبب حرصي الكبير على الدراسة ألني 
كنت على وشك التخرج وقتها وقد تفهم األمر 
وأصر على أن أحصل على احلذاء على الرغم 

من عدم قدرتي على املشاركة واعتذاري».
 هذا، ونعى رئيس مجلس إدارة احتاد كرة 
القدم الشيخ أحمد اليوسف وأعضاء مجلس 
اإلدارة وجميع العاملني باالحتاد الراحل دشتي 
بعد رحلة طويلة رسخ فيها املرحوم نفسه 
في تاريخ الرياضة الكويتية حكما ومسؤوال 

في قطاع إدارة املسابقات واحلكام.
«األنباء» التــي آملها املصاب.. وفي يوم 
وداعه وعيوننــا باكية لفقده ال نقول إال ما 
يرضي اهللا، وخالص العزاء الى عائلته الكرمية 
واألسرة الرياضية، فرحمك اهللا والى جنات 
اخللد بوطــارق فقد تركت بعد رحيلك أثرا 

طيبا..(إنا هللا وإنا إليه راجعون).
تأجيل نهائي «تنشطية الناشئني»

الــى ذلك قرر احتاد الكرة تأجيل نهائي 
الكأس التنشيطية للناشئني والتي كان مقررا 
إقامتها أمس بني فريقي القادسية والنصر 
وذلك لوفاة املرحوم بإذن اهللا عباس دشتي، 
علــى أن يتم حتديد موعــد الحق للمباراة 

النهائية.
القسم الرياضي

األبيض «سوبر» الطائرة

إلــى املباراة في أكثر من شــوط ،إال أن تألق 
العبــي الكويت وتركيزهم حتى النهاية كان 

حاسما في مباراة ممتعة من الطرفني.

حقق نادي الكويت لقب 
الســوبر)  بطولــة (كأس 
للكــرة الطائرة بنســخته 
السابعة ملوســم (٢٠٢١-

٢٠٢٢) بعــد فــوزه علــى 
القادسية بنتيجة (٣-٠) 

في املباراة النهائية.
ومتكــن األبيــض مــن 
حســم املباراة فــي مباراة 
صعبة على الفريقني، حيث 
كان القادســية نــدا عنيدا 
طوال أشواط املباراة التي 

جــاءت نتيجتها بواقع (٢٥-٢٢) و(٢٥-١٩) 
و(٢٥-٢٢). وشهدت املباراة منافسة قوية بني 
الفريقني حاول من خاللها القادسية العودة 

كاظمة يستعيد مصابيه باستثناء شبيب

شبيب اخلالدي رحلة عالجه في مستشفى 
سباير بالدوحة ويحتاج إلى وقت من أجل 
العودة للمشاركة في التدريبات واملباريات.

عبدالعزيز جاسم

اطمأن اجلهازان الطبي والفني للفريق 
األول لكــرة القدم في كاظمة، على العبيه 
املصابــني بعدمــا متكنــوا مــن التعافــي 
واالنضمــام إلى تدريبات الفريق بشــكل 
طبيعي دون الشعور مبضاعفات اإلصابة، 
حيث شارك الثالثي طالل العجمي وعمر 
احلبيتر وعبدالعزيز بخيت في التدريبات 
اجلماعية مبتابعة من اجلهاز الطبي الذي 
لم يبد أي مالحظة، ما يعني قدرتهم على 
املشاركة في املباريات الودية التي ستقام 
خالل فترة التوقف، والتي تقارب الشــهر 
بسبب مشاركة األوملبي في تصفيات آسيا 
وخــوض األزرق مباراتــني وديتــني أمام 
التشــيك وليتوانيا يومي ١١ و١٥ نوفمبر 

املقبل.
إلى ذلك، يواصل مهاجم كاظمة واألزرق 

شبيب اخلالدي يواصل برنامج عالجه

الكويت والعربي وجهًا لوجه في «ممتاز اليد» اليوم
ممثلة باملدرب فاضل السعيد ومدرب 
احلراس مناف السعيد يشكالن دعامة 
قوية تكتيكيا وفنيا للفريق باإلضافة 

الى فاعلية الالعبني.
أما برقان فيعتمد على خبرة مدربه 
سعيد حجازي ومساعده الوطني خالد 
ملحــم في حتقيق النتائــج اإليجابية 
والوصــول الــى املنطقــة الدافئة في 

الترتيب العام على أقل تقدير.
وفي إطار منافسات دوري الدرجة 
األولى، يلعب فــي الـ٥:٣٠ خيطان (٤ 
نقاط) مع التضامن (نقطتني) على صالة 
الشهيد فهد األحمد مبقر احتاد اليد في 
الدعية، وعند الـ ٧:٣٠ يتواجه الشباب 

(نقطتني) مع اليرموك (٨ نقاط).
إلــى ذلــك، تعرض حــارس مرمى 
منتخبنا الوطني واحملترف في صفوف 
ڤــاردار املقدوني إلصابــة بالتواء في 
كاحل القدم اليسرى وذلك أثناء فترة 
اإلحماء في مبــاراة فريقه أمام آلبرغ 
النرويجي ضمن بطولة دوري ابطال 

أوروبيا أول من أمس.

ويسعى اليوم لقلب التوقعات واإلطاحة 
بحامل اللقب.

الســماوي أي محاولــة  يرفــض 
لإلطاحــة به رغــم الصعوبــات التي 
يواجهها الفريق، لكن القيادة السعودية 

أفضــل حاالته، حيث يحتــاج فنيناد 
مدرب الفريق ملزيد من االنسجام بني 
الالعبــني خاصة احملتــرف بونينكو 
الذي لم يظهر باملستوى املأمول على 
عكس احملترف االيراني سجاد استكي. 

يعقوب العوضي

يلتقــي الفريــق األول لكــرة اليد 
بالنادي العربي في الـ ٧:٣٠ مساء اليوم 
في مواجهة صعبة مــع الكويت على 
صالة مجمع الشيخ سعد العبداهللا في 
ضاحية صباح السالم ضمن منافسات 
اجلولة اخلامســة من الدوري املمتاز، 
وميتلــك األخضر ٤ نقاط، فيما يدخل 
األبيض املواجهة وله ٨ نقاط. ويسبق 
اللقاء املرتقب مباراة ال تقل أهمية في 
الـ ٥:٣٠ جتمع الســاملية (٨ نقاط) مع 

برقان (٤ نقاط).
وال تقبــل مواجهــة الكويت حامل 
اللقب مع العربي القســمة على اثنني 
ملا ميلكه الطرفان من مقومات النجاح 
وحتقيق الفوز، فالعميد بقيادة املدرب 
الوطني هيثم الرشيدي جنح في حصد 
العالمــة الكاملــة باجلــوالت األربــع 
املاضيــة، معلنا اســتمرارية حيازته 

لقب الدوري.
في املقابل، فــإن العربي ال يعيش 

«األوملبي» يتدرب اليوم في طشقند
عبدالعزيز جاسم

يخــوض منتخبنــا األوملبي لكرة 
القدم أولى حصصه التدريبية مساء 
اليوم في طشقند بعدما وصل أمس في 
ساعة متأخرة إلى أوزبكستان، وذلك 
للمشــاركة في التصفيات اآلسيوية 
املؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا حتت ٢٣ 
عاما، ضمن املجموعة الرابعة التي تضم 
بنغالديش والسعودية وأوزبكستان 

الى جانب االزرق.
وكان اجلهاز الفني بقيادة املدرب 
اإلسباني كارلوس غونزاليس قد اختار 

٢٤ العبا لهذه املهمة، وسيتم استبعاد 
العب واحد قبل املباراة بيوم وذلك ألن 
الالئحة توجب تسجيل ٢٣ العبا فقط.

والالعبــون هم: خالــد العجاجي، 
عبدالرحمــن الفضلــي، حمد القالف، 
الفنينــي،  مهــدي دشــتي، مبــارك 
عبدالعزيــز ناجــي، ســلطان الفرج، 
يوســف الرشــيدي، عبدالرحمن فهد 
كميل، خالد صباح، يوســف احلقان، 
راشد الدوسري، عيدالرشيدي، علي 
عبدالرســول، بندر الســالمة، حسني 
اشكناني، فهد زياد، عبداهللا اجلزاف، 
ناصر فالح، عثمان الشــمري، طالل 

القيسي، جاسم عتيق، سليمان البوص، 
فواز املبيلش.

وشــهدت القائمــة تواجــد بنــدر 
السالمة وناصر فالح وخالد صباح، 
حيــث كان يعانــي بندر مــن إصابة 
عضليــة لكنــه تعافى منهــا بعد أن 
تلقى العالج في مستشــفى سبيتار 
بقطــر، وكذلك فالح الــذي عانى من 
خلع في الكتف لكنه تعافى ايضا في 
ذات املستشــفى، فيما سيقرر اجلهاز 
الطبي مشاركة صباح من عدمها في 
التدريبــات أو املبــاراة األولى وذلك 
إلصابته بتمزق في العضلة الضامة 

إال أنه تعافى منها بشكل كبير ويبقى 
القرار النهائي بيد اجلهاز الطبي من 

خالل مراقبة حركته في التدريبات.
إلى ذلك، سيحرص اجلهاز الفني 
على التدريب في فترة الظهيرة وحتديدا 
في الـ١٢ ظهرا بتوقيت طشــقند الـ١٠ 
صباحا بتوقيت الكويت ألن اجلولتني 
األولــى والثانيــة أمــام بنغالديــش 
والســعودية يومي ٢٧ و٣٠ اجلاري 
تواليا ستقامان في نفس التوقيت، فيما 
ستكون مواجهة أوزبكستان األخيرة 
في الـ٣ عصرا بتوقيت طشقند والـ١ 

ظهرا بالتوقيت احمللي.

السالمة وفالح وصباح ضمن القائمة املشاركة في التصفيات اآلسيوية

«سلة» القرين يصطدم باجلهراء
هادي العنزي

الثانية  تبدأ اجلولــة 
للدوري املمتاز لكرة السلة 
مبواجهة جتمع بني القرين 
الـــ ٥٫٣٠  واجلهــراء في 
مســاء اليوم على صالة 
االحتــاد مبجمع الشــيخ 
سعد العبداهللا للصاالت، 
فيما يبدأ كاظمة وبرقان 
مشــوارهما فــي الـ ٧٫٣٠ 

مساء على ذات الصالة.
اجلهــراء  ويســعى 
فــي املبــاراة األولى، إلى 
القوية  مواصلة بدايتــه 
التي توجها بفوز مفاجئ 
على القادسية (٦٨-٦٥) 
في أولى مباريات الفريقني 
بالــدوري، بفضــل تألق 
محترفيه التونسي صالح 
املاجري، واللبناني وائل 
املدرب  عراقجي، وقيادة 
عبداملنعــم  التونســي 
احلبيب الذي عرف جيدا 

كيفيــة حتييد نقاط قوة القادســية، فيما 
يســعى القرين على اجلهة األخرى بقيادة 
مدربه التونسي جمال بن عبدالكرمي لبداية 
تظهر االستعداد اجليد الذي قام به الفريق 
خالل معسكره التركي، وكذلك لتجاوز تعثره 
ســريعا أمام حامل اللقــب وبطل اخلليج 

إثر خسارته (٧٨-١١٨) في مباراته األولى.
وفي املباراة الثانية، تبدو حظوظ كاظمة 
جيــدة في حتقيــق الفوز، بقيــادة املدرب 
األميركي أودينيز، وإن كان برقان يسعى 
ملفاجــأة خصمــه، بقيادة مدربــه الوطني 

د.طالل القالف.

فالح: «أصفر الصاالت» معتاد على البطوالت
يحيى حميدان

أبدى مــدرب فريــق كرة 
القادســية  الصــاالت بنادي 
عيسى فالح سعادته بتتويج 
«األصفر» بلقب كأس االحتاد 
للموســم ٢٠٢٠ /٢٠٢١ بعــد 
تغلبه على الساملية ٧-٣ في 
املبــاراة النهائية التي جرت 
اخلميــس املاضــي بحضور 
اللجنــة  وبرعايــة رئيــس 
األوملبيــة الكويتية الشــيخ 

فهد الناصر.
وأضاف فالح لـ «األنباء»، 
أن التتويج بلقب الكأس للمرة 
السابعة في تاريخ القادسية 
لم يأت من فراغ وجاء بفضل 
جهود الالعبني وإدارة النادي 
واألجهــزة املعاونة للفريق، 
مشيرا إلى أن دعم اجلمهور 
«القدساوي» في النهائي أعطى 

وقد عوضنا هذا األمر بخطف 
لقب الكأس.

وكشف مدرب القادسية عن 
أن طموحــه والالعبني حاليا 
يتوجه صوب بطولتي الدوري 
والكأس في املوســم اجلديد 
الذي سيشهد منافسة قوية 
من األندية الثمانية املشاركة 
بعد عودة النصر للمشاركة 
واستقطابه مدربا ومحترفني 
أجانــب، كما تقدم بالشــكر 
إلدارة القادســية واجلماهير 
على دعمهم لالعبني بشــكل 
خاص والفريق بشــكل عام، 
وشكر كذلك إدارة االحتاد على 
توفيرها مكافأة مالية قدرها 
٦ اآلف دينار لبطل الكأس و٣ 
اآلف دينــار للوصيف وهي 
خطوة تطبــق للمرة األولى 
ونتمنى استمرارها وزيادتها 

في املستقبل.

بســهولة، إذ كان «األصفــر» 
منافســا على لقــب الدوري 
وفقده في األمتــار األخيرة، 

كرة الصــاالت وهو دائما ما 
يكون منافســا على األلقاب 
وال يخرج عن دائرة املنافسة 

الكثير من احلماس في نفوس 
الالعبني، موضحا أن هذا هو 
مكان القادسية الطبيعي في 

منافسات «خليجية اإلسكواش» تنطلق اليوم
تنطلق اليوم بطولة اخلليج لالســكواش 
لفئتي حتت ١٩ و١٥ ســنة علــى مالعب مركز 
الشيخ سالم الصباح مبنطقة جنوب السرة، 
وذلك مبشــاركة منتخبات الســعودية وقطر 
والبحرين وعمان الى جانب الكويت. وستبدأ 
البطولة مبباريات الفردي في العاشرة صباحا، 
فيما تقــام املباريات في الفترة املســائية في 
اخلامسة مساء، وستمتد بطولة الفردي ليومني 

على أن تبدأ منافسات الفرق الثالثاء املقبل.
هذا، وقد اكتمل وصول جميع الوفود مساء 
امس، وأجرت اللجنة الفنية برئاســة رئيس 
احتاد االسكواش وليد الصميعي اجتماعها في 
وقت متأخر بحضــور األجهزة الفنية للفرق 
املشــاركة، وأجريت قرعة الفردي، ومت وضع 

جدول املباريات.
وخصصت امس اللجنة الفنية ملعبني لكل 
منتخب للتدريب والتعود على أرضية امللعب 

قبل بدء املباريات بشكل رسمي.
وكان اجلهاز الفنــي ملنتخبات الكويت قد 
اختــار الالعبــني للمراحل األربــع بعد اجراء 
تصفيات بني جميع الالعبني لكل فئة على حدة، 
وسيمثل العمومي الالعبون: عبداهللا املزين، 

وعمار التميمي، وعلي الرامزي ومحمد التركي.
ويعتبر األزرق الكبير املرشح األبرز إلحراز 
ذهبية الفرق، فيما اختار اجلهاز الفني لفرق 
املراحل الســنية الالعبني: حســني الزعتري، 
وعبدالرحمن الهاشم، وسعد سويد، وعبدالرحمن 
املغربي، وعبــداهللا الصــراف، وعبدالرحمن 
الصانع، ومهدي أسامة وعبدالرحمن الكندري.
ويتكــون اجلهــاز الفني مــن كل من أحمد 
عبدالعال وماجد خان واحمد السيد، وقد انتظم 
العبو املراحل السنية في معسكر داخلي قبيل 
البطولة فيما اســتعد الفريق االول مبعسكر 

خارجي في القاهرة.
من جانبه، اكد رئيس جلنة املنتخبات فايز 
املطيري أن الهدف الرئيسي جلميع منتخبات 
الكويت هو املنافسة على املركز األول وإحراز 
اللقب، مبينا أن املنافسة ستكون صعبة السيما 
بعد تطور اللعبة لــدى املنتخبات اخلليجية 

التي تهدف لنيل امليداليات امللونة.
وأعــرب املطيــري عــن ســعادته لعــودة 
البطوالت اخلليجية بعد توقف طويل نتيجة 
لألوضاع الصحية التي اجتاحت العالم متمنيا 

التوفيق للجميع.

تبدأ مبباريات الفردي.. والكويت مرشحة لذهبية الفرق


