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االثنني ٢٤ يناير ٢٠٢٢ رياضـة

عبدالعزيز جاسم

يخوض منتخبنا الوطني األول لكرة القدم 
في الساعة الـ ٦ من مساء اليوم أول تدريباته 
على ملعب املرحوم عبدالرحمن البكر باحتاد 
الكرة حتت قيادة املدرب اإلسباني كارلوس 
غونزاليــس اســتعدادا ملواجهتي املنتخب 
الليبي يومي ٢٩ اجلاري واألول من فبراير 
املقبــل ضمن فترة التوقــف الدولي «فيفا 
دي»، حيث سيتم احتساب املباراتني ضمن 
املباريات الدولية بعدما خاطب احتاد الكرة 
االحتاديــن الدولي واآلســيوي لكرة القدم 
بذلك، على أن تكون التبديالت في املباراة 
بحد أقصى ٦ العبني كما هو معمول به في 

املباريات الدولية الودية.
وقــد أعلــن غونزاليــس قائمــة العبي 
املنتخــب ملواجهتي ليبيــا والتي تضم ٢٤ 
العبا وهم: محمد الهويدي، مهدي دشــتي، 
مبارك الفنيني، حمد القالف، فواز عايض 
(الساملية)، سليمان عبدالغفور، علي خلف 
(العربي)، بدر املطوع، خالد صباح، راشد 
الدوسري، عيد الرشيدي (القادسية)، حمد 
احلربي، شبيب اخلالدي، ناصر فالح، بندر 
بورســلي، رضــا هاني (كاظمــة)، ضاري 
العتيبي، ابراهيم كميل، فهد حمود، طالل 
الفاضــل، عبدالعزيز ناجي، فهد الهاجري، 
سامي الصانع (الكويت)، وخالد العجاجي 

(الفحيحيل).

كاظمة يقترب من شتال.. 
ويواجه النصر وديًا غدًا

٦ مباريات لـ «ناشئي السلة» 
في معسكر إسطنبول

«الفتاة» إلى نهائي دوري الصاالت

عبدالعزيز جاسم

اقتربت إدارة نادي كاظمة 
من إغالق ملــف محترفي 
القدم  لكرة  الفريــق األول 
اتفقت بشكل مبدئي  بعدما 
على التعاقد مع العب الوسط 
اجلزائري جمال الدين شتال 
(٢٩ عامــا) ليصبح خامس 

محترفــي البرتقالي، بعد أن 
مت التعاقد قبل عدة أيام مع العب 

الوسط األردني يوسف أبوجلبوش. 
وجاء التعاقــد معهما بدال من احملترفني 

البرازيليني مايكون ســانتانا وماتيوس إدواردو، ولكن قد 
يتغير التوجه في اللحظات األخيرة السيما ان الفريق تخلى 
عن املهاجم اداوردو، حيث تفضل ادارة الفريق التعاقد مع 
مهاجم عوضا عنه إال أن املدرب الصربي داركو نيستروفيتش 
يفضل التعاقد مع العب وسط، وبالتالي سيكون الرأي األول 
للجهاز الفني الذي يريد االعتماد على هداف الدوري حتى 

اآلن شبيب اخلالدي وكذلك بندر بورسلي.
إلى ذلك، اتفق اجلهــاز اإلداري في كاظمة على خوض 
مواجهــة ودية مع النصر غدا ضمن اســتعدادات الفريقني 

للقسم الثاني من دوري stc املمتاز.

هادي العنزي

اليوم وفد  يغادر مساء 
منتخبنا الوطني لكرة السلة 
للناشئني (حتت ١٧ سنة) إلى 
التركية،  مدينة اســطنبول 
إلقامة معسكر تدريبي ميتد 
الى ٨ فبراير املقبل، حتضيرا 
الستضافة الكويت نهائيات 
للناشئني يونيو  كأس آسيا 
املقبل. وجاء املعســكر بناء 
على توصية من اجلهاز الفني 
البحريني  املــدرب  بقيادة 

ســلمان رمضان، وليتوافق مع إجازة منتصف العام الدراسي 
لالعبــني الطلبة، ومن املقرر أن يخــوض «األزرق الصغير» ٦ 
مباريات ودية، بحسب اخلطة الفنية املعتمدة من مجلس إدارة 
االحتاد، ويرأس الوفد أمني الصندوق املساعد محسن املطيري، 
ويضم عويد العنزي، ووليد الشمري إداريني، وسلمان رمضان 
مدربا وجاسم االرملي مساعدا للمدرب، باالضافة الى ١٦ العبا.

وأكد محسن املطيري ان املعسكر يأتي ضمن خطة معتمدة 
وواضحة املعالم إلعداد منتخب الناشئني لنهائيات آسيا املقبلة 
ونسعى الى جتهيزه للظهور بالشكل الالئق في البطولة، والتحضير 
جيدا ملواجهة أفضل منتخبات القارة اآلسيوية، مثل استراليا، 
والصني، وإيران، وكوريا اجلنوبية، الفتا إلى أن تأهل منتخب 
الكويت جاء بعدما حل في املركز الثاني في بطولة اخلليج التي 

أقيمت في البحرين مؤخرا.
وذكر أن قرار مشاركة منتخب الناشئني في دوري الشباب 
جاء لزيادة االنسجام بني الالعبني، واكتساب مزيد من اخلبرة، 
وستكون هناك عدة جتمعات خالل الفترة املقبلة للمنتخب، على أن 
يراعى قدر املستطاع أن تكون خالل االجازات املدرسية لالعبني.

وقد اختار اجلهاز الفني ١٦ العبا، هم: عبداهللا العجيل، وحمد 
اليحيوح، وطارق الرشيد، وعبداهللا الرشيدان، وخليفه العماني، 
ودعيج املرشد، ويوسف البلوشي، وبرجس سيف، وهاشم ميثم 
اســد اهللا، وعلي شهاب، وعادل فيصل السعيد، وفهد سليمان 
مال اهللا، وحمزة ميثم اســد اهللا، وجمال حسني أظبيه، ورشيد 

الرشيد، ومطر فالح.

هادي العنزي

بسداســية، حجز فريق كرة قدم الصــاالت بنادي الفتاة 
البطاقة الثانية املؤهلة للمباراة النهائية لدوري URC لكرة قدم 
الصاالت النسائية، بعدما تغلب على نظيره سيدات العربي ٦-٢ 
في املواجهة الثانية التي جمعتهما مساء أمس األول على صالة 

نادي الكويت، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.
وحجزت العبات نادي الفتاة البطاقة الثانية إلى جانب سيدات 
الكويت الالتي تأهلن مســبقا على حساب فريق نادي سلوى 
الصباح، بعدما فزن مبباراتني تواليا على العربي وبنتيجة (٥-

٢) و(٦-٢) مــن إجمالي ٣ مواجهات متاحة، ليلتقني بنظيراتهن 
بنــادي الكويت في ٢٩ اجلاري في املباراة النهائية، كما يلتقي 
ســيدات العربي مع نظيراتهن بنادي سلوى الصباح لتحديد 

الفريق صاحب املركز الثالث في البطولة.
وجاءت املواجهة الثانية بني الفتاة والعربي بأفضلية لألول 
منذ بدايتها، وتألقت دينا اخلواري، وشيخة احملمد، وياسمني 
ســعدون، واحملترفتان البرازيليتان راديني بيتيم، وساشاليا 
ديثوني، ليتمكن من تســيير دفة الشوط األول ملصلحتهن، 
بتسجيل ٣ أهداف بواسطة ساشــاليا «هاتريك»، كانت كافية 
لقتل طموحات العبات األخضر بتعويض اخلسارة األولى (٢-٥)، 
وغابت خطورة «العرباويات» في أغلب فترات الشوط، ومتكنت 
جود عبداهللا من تقليص الفارق لهدفني قبل نهاية الشوط األول.

ومــع بداية النصف الثاني من املواجهة، ســجلت العبات 
«الفتــاة» ٣ أهداف عبر البرازيلية بيتيم، وآالء غدير (هدفني)، 
فيما جاء الهدف الثاني لســيدات األخضر بواسطة البرازيلية 
ادريتلي داسيلفا قبل نهاية الشوط الثاني بدقيقتني، ليضرب 
«الفتاة» موعدا على لقب الدوري مع سيدات نادي الكويت في 

قمة مثيرة السبت املقبل.

محسن املطيري

«الفتاة» تخطى العربي في الدور قبل النهائي لدوري السيدات

اليرموك يتعاقد مع ٤ محترفني

عبدالعزيز جاسم

تعاقــدت إدارة نادي اليرموك مع ٤ محترفني دفعة واحدة، 
لتدعيم صفوف الفريق األول لكرة القدم في فترة االنتقاالت 
الشــتوية، حيث أبقت على محترف واحد وهو املهاجم املميز 
كارلوس اندريس هداف الفريق بـ٤ أهداف، فيما قررت التخلي 
عن الرباعي رافاييل ادلبرتو وداروين جوهان وكوستافو كارويو 
وماكان سامباولي. ومن التعاقدات اجلديدة املميزة التي أبرمها 
الفريق العب غينيا االستوائية جانيك بويال املتواجد حاليا مع 
منتخب بالده في كأس االمم األفريقية والذي سيخوض مواجهة 
دور الـ١٦ أمام املغرب االربعاء املقبل، وسينضم لليرموك بعد 
انتهاء مشاركته في البطولة. كما تعاقد النادي مع املغربي سفيان 
لكزر الذي يجيد اللعب مبركز اجلناح، وكذلك املهاجم البرازيلي 

جونيور واملدافع اإلكوادوري ليون غابرييل.

الغيني جانيك بويال ينضم لصفوف اليرموك

الكويت وخيطان خلطف بطاقة التأهل بكأس االحتاد
مبارك اخلالدي

تعود بطولــة كأس االحتاد الى الدوران 
مساء اليوم بالتزامن مع فترة التوقف الدولي 
«فيفــا داي»، حيث تقــام مباراتان في إطار 
منافسات اجلولة اخلامســة وختام دوري 
املجموعــات وحلســاب املجموعــة الثالثة، 
فيلعب الكويت مــع خيطان ولكل منهما ٧ 
نقاط في صراع على خطف البطاقة املؤهلة 
عن املجموعة، وفي لقاء آخر يلعب اجلهراء 

برصيد نقطة واحدة مع اليرموك بال رصيد 
في لقاء هامشــي بعد ان خرج الفريقان من 

سباق املنافسة.
وكان نظام البطولة قد قســم الفرق الى 
ثالث مجموعات يتأهل أصحاب املراكز الثالثة 

األولــى الى املربــع الذهبي وصاحب افضل 
مركز ثان من املجموعات الثالث.

وتعتبــر البطولــة تنشــيطية وفرصة 
مواتيــة للفرق لتجربة الصــف الثاني من 
العبيها قبــل خوض االســتحقاقات األهم. 

ومــن املتوقع ان يدفع مدرب الكويت نبيل 
معلــول بعناصره من الصف الثاني بهدف 

اراحة الالعبني األساسيني.
وفــي املقابــل يخوض خيطــان املباراة 
منتشــيا بعد تأهله الى الدور ربع النهائي 
لبطولة كأس سمو ولي العهد بعد أن جنح في 
التفوق على متصدر الدوري كاظمة بركالت 
الترجيــح، اذ يأمل املدرب هاني الصقر في 
تعزيز ثقافة الفوز لدى العبيه واملضي قدما 

للمنافسة على مركز متقدم في البطولة.

«مصيرية».. لـ «أزرق اليد» أمام إيران اليوم

«الطموح» ناقش مع هيئة الرياضة 
تفعيل الدمج الرياضي لذوي اإلعاقة

يعقوب العوضي

يخوض منتخبنا الوطني 
لكرة اليــد اليــوم مواجهة 
صعبــة في الـ ٢ ظهر اليوم 
مع املنتخب اإليراني ضمن 
كأس آسيا الـ ٢٠ (تصفيات 
كأس العالم پولندا - السويد 
٢٠٢٣) واملقامــة في مدينة 
الدمــام بالســعودية ضمن 
اجلولــة الثانية للمجموعة 
الثانية في األدوار النهائية 

للبطولة.
ويتطلع العبو األزرق الى 
حتقيق الفــوز لإلبقاء على 
التأهل  األمل واالقتراب من 
الى نهائيــات كأس العالم، 
حيــث يتأهل مــن البطولة 
املنتخبــات اصحاب املراكز 

اخلمسة األولى.
ويعمــل اجلهــاز الفنــي 
بقيادة السلوفيني بوريس 
دينيتــش علــى تعويــض 

ناقشــت الهيئــة العامــة 
للرياضــة ونــادى الطمــوح 
الكويتي الرياضي سبل دعم 
وتطوير رياضة األشــخاص 
ذوي اإلعاقة الذهنية ومنحهم 
البيئــة املالئمــة مــن خــالل 
النشــاط الرياضــي لتحقيق 
طاقاتهــم  وإطــالق  ذاتهــم 
وتهيئتهــم لإلجناز ودمجهم 

في املجتمع.
جاء ذلك خالل اســتقبال 
مديــر عــام الهيئــة العامــة 
للرياضة حمود فليطح لوفد 
مجلــس إدارة نادى الطموح 
الذي ضــم رحاب بورســلى 
رئيــس املجلــس ونائبتهــا 
هــدى اخلالدي وأمني الســر 
العــام صديقــة األنصــاري 
وعددا مــن أعضاء اجلهازين 
الفنــي واإلداري، كمــا حضر 
اللقاء نائب املدير لإلنشاءات 
والصيانــة واملرافق بالهيئة 

الشيخ م.حمود املبارك.
وهنأ فليطح نادى الطموح 
باإلجناز الرائع الذي حققه في 
ماراثون جدة الذي أقيم مؤخرا 
والــذي قدم صورة مشــرفة 
لرياضة ذوي اإلعاقة الكويتية 
في هذا احملفل الدولي، مؤكدا 

وتقليل األخطاء في التمرير 
واالستالم وتطبيق الهجوم 
املرتــد مــع مراعــاة عنصر 

السرعة.
ويضمــن األزرق التأهل 
إلى كأس العالم رسميا في 
حال فوزه اليوم وفوزه على 

النادي لتحقيق هذه األهداف، 
مضيفــة أن اللقــاء تنــاول 
أيضــا التعاون والتنســيق 
مع قطــاع الرياضة للجميع 
بالهيئــة لتنظيــم املزيد من 
الفعاليــات لتفعيــل مفهوم 

الدمج الرياضي.
من جهة أخرى، اســتقبل 
نائــب مديــر الهيئــة لقطاع 
الرياضة التنافســية د.صقر 
املال مجلس إدارة نادى الطموح 
الذين قدموا له الشــكر على 
البوتشــي  رعايتــه لبطولة 

العراق في اجلولة األخيرة 
بعد غد دون النظر ألي نتائج 
أخرى، وفي حال احلصول 
على املركز الثالث فسيلتقي 
مع ثالث املجموعة األولى في 
مباراة فاصلة يتأهل الفائز 

فيها الى النهائيات.

التي نظمها النادي واألوملبياد 
اخلــاص الكويتــي وجهوده 
لتذليــل العقبــات وتيســير 
املتعلقة باألنشــطة  األمــور 
احمللية واملشاركات اخلارجية 
للنادي، كما التقى مجلس إدارة 
النــادي مبدير إدارة التوعية 
بقطاع الرياضة للجميع سعاد 
حاكم حيث متت مناقشة آلية 
التعاون مع قطــاع الرياضة 
للجميــع إلقامــة الفعاليــات 
الرياضية لألشــخاص ذوي 

اإلعاقة الذهنية.

هدية تذكارية من رحاب بورسلي ووفد «الطموح» إلى حمود فليطح

مــن  الســابقة  اخلســارة 
البحرين والظفــر بنتيجة 
إيجابيــة، أما منتخب إيران 
الذي قــدم مســتوى مميزا 
حتــى اآلن فيجــب احلــذر 
منــه والتعامــل مــع اللقاء 
باللعــب علــى املضمــون، 

حرص الهيئة على تقدمي كل 
أوجه الدعم املمكن للنهوض 
واالرتقــاء بهــذه الرياضــة، 
مشــيرا إلى أن استراتيجية 
الرياضــة  الهيئــة لتطويــر 
الكويتية منحت مساحة كبيرة 
من االهتمام والدعم والرعاية 
لهذه الشــريحة الغالية على 

قلوبنا.
من جانبها، استعرضت 
بورسلى األنشطة والبرامج 
واملبادرات والشراكات احمللية 
واإلقليميــة التــي يقوم بها 

غونزاليس يعلن قائمة 
الـ ٢٤ العبًا ملواجهتي ليبيا

تدريبات «األزرق» تنطلق اليوم

سالمات 
بو وليد

يرقد مدير احتاد 
اليــد غريــب  كــرة 
مرزوق في مستشفى 
 ٨ الــدور  الســالم 
غرفة ٨١٦، وذلك بعد 
خضوعــه لعمليــة 

جراحية ناجحة.

التوقيتامللعبالفريقان
٥:٥٠الكويتاليرموك ـ اجلهراء
٧:٥٠صباح السالمالكويت ـ خيطان

«الصاالت» يلتقي البحرين 
بعد إلغاء «اخلليجية»

يحيى حميدان

عــاود منتخبنا الوطني 
لكــرة الصــاالت تدريباته 
مســاء اول مــن أمس بعد 
توقف استمر قرابة عشرة 
أيام لوجود ١٤ حالة مصابة 
بڤيروس كورونا بني الالعبني 
الفني.  وأعضــاء اجلهــاز 
ويستعد «األزرق» ملواجهتي 
البحرين الوديتني ٣٠ اجلاري 
واألول من فبراير املقبل في 
الشيخ سعد  مجمع صاالت 

العبــداهللا، حيث تقام حاليا تدريبــات املنتخب. من جهته، قال 
مدير املنتخب حسني حبيب ان التوقف الطويل لالعبني بسبب 
احلجر املنزلي أثر على معدالت اللياقة البدنية لديهم، وبالتالي 
فإن اجلهاز الفني بقيادة املدرب البرازيلي ريكاردو ســوبرال 
«كاكاو» سيعمل على جتاوز هذا األمر عبر التدريبات اليومية. 
وأضــاف أن «األزرق» ينتظر اليوم عــودة الالعب عبدالعزيز 
بوراشد ومدرب احلراس البرازيلي كليمار رابير «غاروت»، إذ 
انتهى حجرهما املنزلي أمس. وأشار حبيب في ختام تصريحه 
قائــال: «بعد التأكد من تأجيل بطولة اخلليج التي كان مقرراً أن 
تقــام من ٥ إلى ١٤ فبراير املقبل، تداركنا كإدارة للمنتخب هذا 
التأجيل وطلبنا من االحتاد البحريني اللعب أمام األحمر مباراتني 
وديتني، وهو ما متت املوافقة عليه ونشكرهم على ذلك، وهاتان 
املباراتان تأتيان ضمن استعدادات األزرق لكأس آسيا التي ستقام 

في الكويت في أكتوبر املقبل».

حسني حبيب


