
20
الثالثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ رياضـة

مبارك اخلالدي ـ يحيى حميدان

مع تزايد االصابات بڤيروس 
كورونا في هذه اآلونة داخل البالد 
يخيم شبح اإليقاف على املسابقات 
الرياضية من جديد، فبسبب ظهور 
عدد من االصابات قرر احتاد كرة 
القدم تأجيل مباراة كأس السوبر 
التي كان من املقرر أن جتمع أمس 
العربي والكويت على ستاد جابر 
األحمد الدولي، وذلك بعد االعالن 
عن ثبــوت إصابة عدد كبير من 
الالعبني فــي الفريقني بڤيروس 

كورونا.
وطلب االحتاد من الالعبني كافة 
واألطقم اإلدارية والفنية والطبية 
في الفريقني اخلضوع ملســحات 
النتيجــة  كوفيــد-١٩ وجــاءت 
بإصابة عدد كبير من الفريقني.

وجاء في بيــان لالحتاد على 
لســان عضــو مجلــس اإلدارة 
نائب رئيــس جلنة املســابقات 
ســالم ســعدون أن االحتاد قرر 
تأجيــل املبــاراة بســبب إصابة 
عدد من العبي الفريقني بڤيروس 
كورونا، مؤكدا أن سالمة الالعبني 
واملشاركني في تنظيم املباراة هي 
األهــم في الوقت احلالي على أن 
يحدد موعد جديــد للمباراة في 

وقت الحق.
وعلــم في البداية أن عشــرة 
العبــني مــن العربي علــى األقل 
وإداري وفــرد من اجلهاز الطبي 
أصيبوا بالڤيروس، وجرى اتصال 
بني رئيــس النــادي عبدالعزيز 
عاشــور ونظيــره فــي الكويت 
خالــد الغــامن الذي وافــق فورا 
على طلــب األول بالتأجيل، وقد 
شــدد األخير على أن العبيه لن 

يخوضــوا اللقاء فــي حال أصر 
االحتاد على إقامته انطالقا من مبدأ 
تكافؤ الفرص. وبعد ساعات، أعلن 
االحتاد رسميا تأجيل اللقاء إلى 
موعد يحدد الحقا. وتبني الحقا أن 
ثالثة العبني من الكويت أصيبوا 

بالڤيروس أيضا.
وأدى هــذا الوضع إلى تهديد 
إقامة مباريات الدور التمهيدي من 
بطولة كأس ولي العهد املقرر ان 

تبدأ اليوم.
موقف أخالقي

وثمــن رئيس مجلــس ادارة 
النادي العربي عبدالعزيز عاشور 
املوقف االخالقي والرياضي النبيل 
لرئيس مجلس ادارة نادي الكويت 
خالد الغــامن علــى تضامنه مع 
اخوانــه العبــي واداريي النادي 
العربي جراء االصابات بڤيروس 
كورونــا وموافقتــه على تأجيل 
مباراة كأس السوبر التي كان من 
املقرر ان تقام مساء امس االثنني.

وأضاف ان هــذا املوقف يدل 
علــى روح املنافســة الشــريفة 
التــي يتمتع بها الغامن، ونتمنى 
ان يحقــق الفوز الفريق االفضل 
بعد ان يحدد للمباراة موعد جديد 
وان تنتهي على افضل مستوى، 
متمنيا الشــفاء لالعبي الفريقني 
واالجهزة الفنيــة واالدارية بعد 
ثبوت اصابة اعداد منهم بفيروس 

كورونا.
 وطالب عاشــور احتاد الكرة 
بأن ينظر الى مستجدات كورونا 
بأهميــة كبرى خاصــة ان األمر 
يتعلق بصحة الالعبني واالداريني 
والفنيني واســرهم، الفتا الى ان 
العربي سيلعب يوم اجلمعة املقبل 
مباراة امــام التضامن في الدور 
التمهيدي لبطولة كأس سمو ولي 
العهد، متمنيا أن يعاد النظر فيها 
وان يتم تأجيلها بعد ان سمعنا 
ان عددا من االندية ظهرت لديها 
حــاالت مــن االصابــة بڤيروس 

كورونا.

وكانت ادارة النادي قد اعلنت 
رسميا ثبوت إصابة عشرة العبني 
بني صفــوف الفريــق بڤيروس 
كورونــا هــم احملترفــون عــالء 
الدالــي، ومارديــك مارديكيــان، 
وجوسيب كنزيفيتش، وعيسى 
وليد، وعلي خلف، وجمعة عبود، 
وســلطان العنزي، وعبدالعزيز 
السليمي، وعبدالرحمن الشرهان، 
وسلمان العوضي اضافة الى عامل 

التجهيزات.
٣ العبني بالكويت

وكشفت املسحات التي خضع 
لهــا فريق الكرة بنــادي الكويت 
عــن اصابــة كل مــن شــريدة 
الشــريدة وطالل الفاضــل وفهد 
حمــود بڤيــروس «كورونــا» ما 
يعني دخولهم في احلجر املنزلي 
ملدة أســبوع. وسيكون احملترف 
التونســي طه ياســني اخلنيسي 
مطالبا بإعادة املسحة لعدم وضوح 

النتيجة في املسحة االولى.
ووقفــت ادارة نــادي الكويت 
الــى جانب نظيرتهــا في العربي 
في طلبهــا لتأجيل مباراة الكأس 
السوبر التي كانت مقررة أمس.

وقال رئيس نادي الكويت خالد 
الغامن في هذا الشأن إن «األبيض» 
يقدر طلب «األخضر» ووافق على 
التأجيل لتعزيز مبدأ العدالة بني 

الطرفني.
وبني الغامن أنه من املستحيل 
أن يخــوض أي فريق مباراة مع 
غيــاب ١٠ العبــني مصابني دفعة 

واحدة بڤيروس «كورونا».
وعلــى صعيد متصــل، أعلن 
نادي القادسية إصابة قائد فريقه 

(ريليش كومار)بدر املطوع بالڤيروس. املسحات األخيرة أثبتت إصابة عدد كبير من الالعبني 

تأجيل مباريات الدور التمهيدي لكأس ولي العهد ٢٤ ساعة
قرر مجلس إدارة احتاد كرة القدم 
تأجيل مباريات الدور التمهيدي لكأس 
سمو ولي العهد ملدة ٢٤ ساعة حتى 
يتســنى جلميع الفرق عمل مســحة 
PCR اليــوم. وقرر املجلــس تأجيل 
مباراة العربــي والتضامن في الدور 
التمهيدي مــن البطولة على أن تقام 
بعد فترة التوقف الدولي «فيفا دي»، 
كما اعتمد قرارا بأن الفريق الذي تظهر 
فيه نتائج املسحات بإصابة ٨ العبني 

بڤيروس كورونا أو إصابة ٣ حراس 
مرمى بالڤيروس سيتم تأجيل مباراته.
وكان مــن املقرر ان تنطلق اليوم 
منافسات بطولة كأس سمو ولي العهد 
بنظام خروج املغلوب بإقامة مباراتني، 
جتمع األولى اليرموك مع الشباب على 
ملعب نادي الكويت، وفي الثانية يلعب 
اجلهــراء مع الفحيحيــل على ملعب 

عبداهللا اخلليفة.
وقد قسمت الفرق إلى مجموعتني، 

حيث ضمت املجموعة األولى كال من 
الكويت (حامل اللقب) وكاظمة والشباب 
وخيطــان والفرق املتباريــة اليوم، 
فيما ضمت املجموعة الثانية العربي 
والقادسية والتضامن والصليبخات 
وبرقان والساحل والنصر والساملية، 
وال مجــال للتعويض، والفائز يكمل 
طريقه واخلاسر يخرج من أول مباراة.
يذكــر أن البطولــة انطلقت ألول 
مرة موســم ١٩٩٣-١٩٩٤ بعدما كانت 

املســابقات مقتصرة علــى بطولتني 
رســميتني هما الدوري العام وكأس 
سمو األمير. وفاز الكويت بأول لقب 
بعد تغلبه على كاظمة بهدف نظيف، 
ويتساوى الكويت والقادسية في عدد 
مرات الفوز بالبطولة برصيد ٩ ألقاب 
لكل منهمــا، ثم العربي بـــ ٧ ألقاب، 
فالساملية مرتني، ثم كاظمة مرة واحدة. 
وتأهل خيطان مرتني للمباراة النهائية 

ولم يحالفه احلظ بالفوز.

عقلة: ال تأجيل بسبب إصابة أو اثنتني
قال نائب رئيس احتاد 
الكرة أحمد عقلة العنزي 
في تصريحات تلفزيونية، 
أول من امس إنه ال ميكن 
تأجيــل مباريــات الفرق 
التي لديها إصابة واحدة 
أو اثنتني، خاصة أن قائمة 
الفريق تشــمل أكثر من 
٣٠ العبــا، إضافــة إلــى 

الناشئني.
أن  العنــزي  وبــني 
عدم االســتجابة لبعض 

األندية بتأجيل مباريات 
ســابقة، كان بسبب قلة 
اإلصابـــات، التي لم تعق 
األنديـــــة عن اســتكمال 
قوائهما خلوض املباريات، 
مشيــــرا إلــى أن بعض 
األندية تســعى للتأجيل 
حينما يغيب العب مؤثر 
في الفريق، لكن االحتاد 
يتعامل مع عدد اإلصابات 
فــي كل فريق وليس مع 

األسماء. أحمد عقلة

مباراتان في انطالق القسم الثاني 
لدوري الدرجة األولى للسلة

هادي العنزي

ينطلق مساء اليوم القسم الثاني لدوري 
الدرجة األولى لكرة السلة، بإقامة مباراتني 
على صالة االحتاد في مجمع الشيخ سعد 
العبــداهللا للصاالت بعــد توقف امتد عدة 
أسابيع، وجتمع املواجهة األولى بني الشباب 
ومنتخب الشــباب (حتت ١٩ سنة) في الـ 
٥:٣٠ مســاء، فيما جتمع املواجهة الثانية 
بني الساحل واليرموك في الـ ٧:٣٠ مساء.

ويأمــل اليرموك بقيادة مدربه الوطني 
خالد القالف في جتاوز الســاحل صاحب 

املركز األخير لتعزيز حظوظه في املنافسة 
على املركز األول املؤهل مباشرة إلى الدوري 
املمتــاز، أوالظفر باملركــز الثاني على أقل 
تقدير لإلبقاء على أمل اللعب في «املمتاز» 
شريطة جتاوز صاحب املركز اخلامس في 
مواجهة جتمعهما تقام بنهاية املوسم بنظام 
«البالي أوف» بأفضلية الفائز في مباراتني 
من ثالث متاحة، فيما ستكون مباراة الشباب 
ومنتخــب حتت ١٩ ســنة مبنزلة حتضير 
لألول، وجتربة للمواهب الشــابة للثاني، 
حيث إن نتائج مباريات منتخب الشــباب 

تعد ودية وال يؤخذ بنتائجها.

(محمد هاشم) اليرموك يسعى للتأهل إلى الدوري املمتاز لكرة السلة املوسم املقبل 

«أزرق اليد» يبدأ مشواره في «اآلسيوية» اليوم

قرعة متوازنة لألبيض واألخضر بكأس االحتاد اآلسيوي

يعقوب العوضي

يفتتح منتخبنا الوطني 
لكرة اليد مشواره في البطولة 
اآلســيوية الـ ٢٠ املقامة في 
الدمــام في الســعودية أمام 
املنتخب األردني في الـ٨٫٠٠ 
مساء اليوم ضمن منافسات 

املجموعة األولى.
ويتطلع األزرق إلى التأهل 
عــن املجموعــة األولى التي 
تضم بجانبه كوريا اجلنوبية 
واألردن وســنغافورة، وقد 
بقيــادة  املنتخــب  دخــل 
السلوفيني بوريس  املدرب 
دينيتــش في مرحلــة إعداد 
طويلة ابتــدأت من الكويت 
ومن ثــم انطلق فــي رحلة 
اوروبية فيما بني مونتنيغرو 
ومقدونيا واختتمها في قطر 
الشقيقة وخاض عدة مباريات 
جتريبيــة مــع منتخبــات 
ومقدونيــا،  كوســوڤو، 
ومونتنيغرو، وقطر الرديف 

ونادي قطر القطري.

أقيمــت أمــس اإلثنــني قرعة كأس 
االحتاد اآلسيوي ٢٠٢٢ اخلاصة بدور 
املجموعات والتي أسفرت عن مواجهات 
قوية. ويشــارك في النسخة اجلديدة 
من الكأس ٤٠ فريقا، مت توزيعها على 
١٠ مجموعات، حيث مت تقسيم األندية 
إلى ٥ مناطق مختلفة. ومت تخصيص 
املجموعات األولــى والثانية والثالثة 
ملنطقة غرب آسيا، والرابعة للجنوب، 
واخلامســة والسادسة لوسط القارة، 
في حني تخص املجموعات الســابعة 
والثامنة والتاسعة منطقة جنوب شرقي 

آسيا، واملجموعة العاشرة للشرق.
ومن املقرر أن تقام منافســات تلك 
النسخة من كأس االحتاد اآلسيوي خالل 
الفترة بني ١٨ مايو و٢٢ أكتوبر املقبلني.
وأســفرت قرعة منطقة الغرب عن 

املجموعــة األولــى ضمــت: الكويت، 
األنصار اللبناني، والســيب العماني، 
وجبلة الســوري. وضمت املجموعة 
الثانيــة: العربي، الرفــاع البحريني، 
شــباب اخلليــل الفلســطيني، ظفار 
العماني. أما املجموعة الثالثة فضمت 
تشــرين الســوري، النجمة اللبناني، 
الرفاع الشرقي البحريني، هالل القدس 

الفلسطيني.
الى ذلك سيمنح  االحتاد اآلسيوي 
الكويــت مقعــدا مباشــرا فــي دوري 
أبطال آسيا في نسخة ٢٠٢٤ ومقعدين 
مباشرين في كأس االحتاد اآلسيوي في 
بطولة ٢٠٢٤ وذلك بعد ارتفاع تصنيف 
الــدوري الكويتي الــى املركز ١٦ على 
صعيد القارة والتاسع في غرب آسيا.

وســيف العدواني، وصالح 
املوســوي، وعبدالرحمــن 
الغربللي،  البالول، وخالــد 
وحارسا املرمى حسن صفر 

بسجل تاريخي حافل حيث 
توج بلقبها في ٤ مناسبات 
مختلفة في سنوات ١٩٩٤، 

٢٠٠٢، ٢٠٠٤ و٢٠٠٧.
عــاودت  ذلــك،  الــى 
اإلصابة حــارس منتخبنا 
الوطني وفــاردار املقدوني 
علــي صفر فــي التدريبات 
اليومية لألزرق مساء أول 
من أمس، وعليه ســيغيب 
عن البطولة وملدة ٦ أسابيع 
بعــد الفحوصــات الطبية 
التــي أجراها أمــس. وأكد 
املــدرب دينيتــش أن تلقي 
األزرق خبــر إصابة صفر 
مزعج بعض الشيء ولكنه 
ميلك الثقة بحراس املرمى 
املوجوديــن حســن صفر 

ومحمد بويابس.
وحول إمكانية الصعود 
پولنــدا  نهائيــات  الــى 
والســويد، قــال ان األزرق 
ميلك خامــات طيبــة فنيا 
وبدنيا ولديها القدرة على 

حتقيق اإلجنازات.

ومحمد بويابس.
تفوق تاريخي

ويلعب األزرق البطولة 

ويعتمد اجلهاز الفني على 
عــدة العبني مميزيــن منهم 
عبداهللا الغربللي، ومشاري 
صيوان، وعبدالعزيز ساملني، 

بعد تأجيل «السوبر».. شبح اإليقاف يهدد املسابقات
«كورونا» ضربت العربي والكويت.. والقادسية يعلن إصابة املطوع

فليطح بحث تنفيذ اإلستراتيجية الرياضية
مبارك اخلالدي 

بحث  مدير عام الهيئة العامة للرياضة 
حمــود فليطح امس مع الــوزراء املعنيني 
آلية تنفيذ مخرجات االستراتيجية العامة 
للهيئة وذلك من خالل تقنية االتصال املرئي.

وعكس االجتماع االهتمام احلكومي لدعم 
توجهات الهيئة الرامية الى تطوير القطاع 
الرياضي في البالد من خالل االستراتيجية 
العامــة ٢٠٢١ - ٢٠٢٦ والتــي تضمنت ٢٠ 
محورا رياضيا يغطي كل االنشطة الرياضية 

واالدارية لكل مفاصل االلعاب املختلفة من 
العبني واداريني وحكام، فضال عن التوجهات 
الســتضافة العديد من البطوالت القارية 
خالل السنوات اخلمس املقبلة بهدف االرتقاء 

بالعنصر الرياضي.
اجلدير بالذكر ان االستراتيجية العامة 
للهيئة كانت نتاج دراســات وورش عمل 
مستفيضة متت بالتعاون بني الهيئة واللجنة 
االوملبيــة الكويتية واالحتــادات واالندية 
الرياضيــة والعبي اخلبرة ورجال االعالم 

وعدد من املهتمني بالقطاع اخلاص.

عبد العزيز عاشور خالد الغامن


