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رياضـةاالحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢

استئناف الدوري وكأس السوبر ٩ و١٣ فبراير

اعتماد الالئحة املنظمة لـ «التفرغ» 
وضوابط الستغالل املنشآت الرياضية

الساملية يبحث عن صفقة جديدة

مبارك اخلالدي

أعلنـــــــت جلنـــــة 
املسابقات في احتاد كرة 
القدم عن حتديد مباراة 
كأس السوبر بني فريقي 

العربــي والكويت في ١٣ 
من فبراير املقبل على ستاد 

جابر الدولي، وكان من املقرر 
أن تقام املباراة ١٧ يناير اجلاري 

لكن مت تأجيلها بسبب تفشي وباء 
كورونا بني الالعبني.

كما حددت اللجنة موعد انطالق القسم 
الثاني لدوري stc املمتاز، حيث ســتقام 
اجلولة العاشــرة منه في أيام ٩ و١٠ و١١ 
فبراير املقبل، كما ســتنطلق منافســات 
 stc اجلولــة الثانية عشــرة مــن دوري

للدرجة األولى ٨ فبراير املقبل.
إلى ذلك، قررت اللجنة 
إقامة املباراتني املؤجلتني 
مــن الــدور التمهيــدي 
ســمو  كأس  لبطولــة 
ولــي العهد بــني العربي 
والتضامــن واليرمــوك 
والشــباب لتقام في ٤ من 
املقبــل، حيــث مت  فبرايــر 
ترحيل املواجهتني بسبب تفشي 
ڤيروس كورونا في صفوف ناديي 

العربي والشباب.
وكان مجلس إدارة االحتاد قرر في ١٧ 
يناير اجلاري تأجيل مباراة الفريق الذي 
يبلغ عــدد اإلصابات في صفوف العبيه 
٨ إصابات أو إصابة جميع حراس مرماه 

بالڤيروس.

مبارك اخلالدي

صدر في اجلريدة الرسمية «الكويت 
اليوم» في عددها الصادر أمس املرسوم 
اخلــاص باعتمــاد قــرار الهيئــة العامة 
للرياضــة رقم (٢) لســنة ٢٠٢٢ بشــأن 
الالئحة املنظمة لإلجازات اخلاصة والتفرغ 
الرياضي، ومبوجبه ألغت الالئحة اجلديدة 
الالئحة السابقة والصادرة حتت رقم ٢٨-

٢٠١٨. وعرفت الالئحة اجلديدة بشكل محدد 
مفهوم اإلجازة اخلاصة وهي االجازة التي 
متنح للرياضيني او االداريني العاملني في 
اجلهات احلكومية واخلاصة والعسكريني 
والشركات واملؤسسات اململوكة للدولة، 
كمــا عرفت اجازة التفرغ الرياضي بأنها 
االجازة التي متنــح للرياضيني الطالب 
في اجلامعات واملعاهد واملدارس املختلفة 
للتفرغ من الدراسة واملشاركة في املهام 
واالنشطة الرياضية لتمثيل الكويت في 
االلعاب والدورات والبطوالت اخلليجية 
والعربيــة والدولية والقارية واالوملبية 

والباراملبيــة واالوملبيــاد اخلــاص. كما 
صدر املرسوم بالقرار رقم ٤ لسنة ٢٠٢٢ 
بشأن ضوابط استغالل االراضي واملنشآت 
الرياضيــة اململوكة للدولــة، ومبوجبه 
تقرر تشكيل جلنة في كل هيئة رياضية 
تسمى جلنة استغالل االراضي واملنشآت 
الرياضية اململوكة للدولة، وتتكون اللجنة 
من خمســة اعضاء اثنان منهم من ذوي 
اخلبــرة والثالثــة اآلخرين مــن اعضاء 
مجلس ادارة الهيئة، على ان يصدر قرار 
من الهيئة العامة للرياضة بتشكيلها، كما 
اوضح املرسوم ضوابط وشروط وآليات 

عمل اللجنة.
الى ذلك، صدر قرار وزاري بحل االحتاد 
الكويتــي للرياضة النســائية وتصفية 
أمواله وممتلكاته وتؤول للهيئة العامة 
للرياضة. وقرار وزاري بإشــهار النادي 
الكويتي للخماسي احلديث. وكذلك قرار 
بإشهار النادي الكويتي الرياضي لسباق 
السيارات الكالسيكية. وقرار بإشهار نادي 

البادل الكويتي.

هادي العنزي

يحــث اجلهــاز اإلداري 
بنــادي الســاملية اخلطى، 
باالتصــــال  ويســــــارع 
والتنســيق مــع عــدد من 
اجلهــات إلبــرام صفقــة 
مناسبة للسماوي، تضمن 
معهــا التعاقــد مــع العب 
وســط متأخــر أو مدافــع، 
يعزز حظــوظ الفريق في 
املنافســة على لقب دوري 
stc للدرجة املمتازة، وذلك 

قبــل أقل من ٤٨ ســاعة على إغالق ســوق 
االنتقاالت الشتوية غدا.

وقد أعاد الساملية املهاجم الدولي اإليڤواري 
جمعة ســعيد إلى صفوفه خالل األسابيع 
املاضية، بديال عن البرازيلي دوغالس الذي 
اصيب بالرباط الصليبي وانتهى موســمه 

مبكرا، كما خرج البحريني 
ســيد ضياء من حســابات 
اجلهاز اإلداري للسماوي، 
بعد توقف املفاوضات لعدم 
رغبة ناديه بالتخلي عنه.

وذكر مدير الفريق األول 
للسماوي بدر اخلالدي في 
تصريح خاص لـ«األنباء» 
أن البحث جار إلقامة مباراة 
ودية ثانية مع أحد الفرق 
احمللية، وذلــك بعد اللقاء 
الودي مع منتخبنا الوطني 
لشــباب (٤-٠ ملصلحــة 
الســاملية)، ونأمــل الوصــول إلــى أفضل 
جاهزيــة فنية وبدنية ممكنة قبل مواجهة 
النصر ضمن اجلولة ال ١٠ للدوري املمتاز 
١٠ فبراير املقبل، الفتا الى ان العقبة األبرز 
التي تواجهنا حاليا هي خروج ملعب ستاد 

ثامر من اخلدمة، نظرا لصيانة أرضيته.

ً قبل إغالق سوق االنتقاالت الشتوية غدا

من فبراير املقبل على ستاد 
جابر الدولي، وكان من املقرر 

 يناير اجلاري 
لكن مت تأجيلها بسبب تفشي وباء 

للدرجة األولى 

ترحيل املواجهتني بسبب تفشي 
ڤيروس كورونا في صفوف ناديي 
ترحيل املواجهتني بسبب تفشي 
ڤيروس كورونا في صفوف ناديي 
ترحيل املواجهتني بسبب تفشي 

بدر اخلالدي

يحيى حميدان

توصلت ادارة نــادي الكويت التفاق مع 
محترف الفحيحيل لكرة القدم، اإلسباني جاي 
دميبلي، للتوقيع معه خالل فترة االنتقاالت 

الشتوية احلالية.
ومن املتوقــع أن يوقع دميبلي على عقد 
انضمامه لـ«األبيض» خالل ساعات، على أن 
ينضم مباشرة للتدريبات بعد ذلك، علما أنه 
سبق له متثيل الفريق الكويتاوي في املوسم 
املاضي قبــل انتقاله الــى الفحيحيل يوليو 
املاضــي. وتبحــث اإلدارة الكويتاوية حاليا 
اجراءات االستغناء عن الغيني سيدوبا سوماه، 
الذي خرج من حســابات املدرب التونســي 
نبيل معلول، منذ اجلولة الثانية من دوري 

«stc» املمتاز.

بعد حسم موقفه مع العربي.. الدالي إلى الشباب
مبارك اخلالدي 

حســمت ادارة النــادي العربــي 
موقفهــا من محترف الفريق الالعب 
الســوري عالء الدالي، حيث وافقت 
على اعارة الالعــب الى فريق نادي 
الشباب حتى نهاية املوسم اجلاري، 
وذلــك قبيــل حتضيــرات األخضر 
لالســتحقاقات املقبلــة املتمثلة في 
مواجهــة فريــق التضامــن اجلمعة 
املقبل في املباراة املؤجلة من الدور 

التمهيدي لبطولة كأس ســمو ولي 
العهــد، ومنافســات القســم الثاني 
مــن بطولة دوري stc املمتاز والذي 
سينطلق ٩ فبراير املقبل، فضال عن 
خــوض نهائــي كأس الســوبر أمام 

الكويت ١٣ من الشهر نفسه.
وقد اثيــرت خالل األيام املاضية 
أزمة بشأن وضع الدالي داخل األخضر، 
خاصة بعد تصريحه الحد البرامج 
التلفزيونية بأن االدارة لم تتخذ قرارا 
صريحا بشأن استمراره مع الفريق 

من عدمه، وكذلك عدم تسلمه رواتبه 
ملدة اربعة اشهر. وعلى اثر ذلك قامت 
ادارة النادي بالرد على الالعب عبر 
املستندات الرسمية التي تشير الى 
تســلمه الرواتب مع مكافأة بطولة 
الدوري املمتاز والبالغة ١٠ آالف دينار.
وأوضحــت االدارة عبــر مداخلة 
لنائب رئيس جهاز الكرة أحمد النجار 
ومدير العالقات العامة حامد العلي 
بطالن ادعاءات الدالي موضحني ان 
قرار مشاركة الالعبني في املباريات 

هــو قرار فني بحــت يخص اجلهاز 
الفني للفريق واجلهاز الطبي. وكانت 
ادارة نادي الشباب اعلنت رسميا عبر 
موقعها توقيع الدالي ألبناء االحمدي، 
بعد دخولها في مفاوضات مع ادارة 

النادي العربي تكللت بالنجاح.
وقد شكر الدالي عبر حسابه في 
«انستغرام» إدارة العربي، مؤكدا انه 
متت تســوية جميع اموره االدارية 
واملالية، معتذرا عن ســوء التفاهم 

الذي حدث.

عبدالعزيز جاسم 

قــال املنســق اإلعالمــي 
للفريــق األول لكــرة القدم 
القادســية محمــد  بنــادي 
عــوض، ان صفوف الفريق 
بدأت تكتمل بعد تعافي صالح 
الشيخ واحملترفني البرازيلي 
روماريــو وليامز واأللباني 
لورانس تراشي من ڤيروس 
كورونا ودخولهم التدريبات، 
أمــا بقيــة الالعبــني: محمد 
خليل وعبدالعزيز النصاري 

واملدافــع العراقي علي فايز ومحمد الربيع، 
فمن املقرر أن ينضموا خالل اليومني املقبلني 
فور انتهاء فترة احلجر، الفتا إلى أن األصفر 
ال توجد فيه أي إصابات وأن الغيابات تتمثل 
فــي العبي الفريق املنضمني لألزرق وكذلك 

من أظهرت نتائج فحوصاتهم 
إصابتهم بكورونا. وأشــار 
إلــى أن التدريبات األخيرة 
شــهدت انضمــام الوافدين 
البوص  اجلديدين ســلمان 
وفواز املبيليش، بينما مازال 
غياب احلارس خالد الرشيدي 
مســتمرا بعد إعالن اعتزاله 

كرة القدم نهائيا.
وبــني عــوض أن مدرب 
الفريق اجلزائري خير الدين 
مضوي اســتدعى عددا من 
الشــباب ملنحهم  الالعبــني 
الفرصــة فــي مواجهة الفحيحيــل املؤجلة 
بكأس االحتاد واملباراة الودية التي ســيتم 
حتديدهــا خــالل اليومني املقبلــني، وكذلك 
الالعبون الذين لــم يتحصلوا على فرصة 

املشاركة في املباريات السابقة.

األوملبياد اخلاص نّظم مهرجان الرياضات املوحدة للفتيات

الكويتي  نظم األوملبياد اخلــاص 
مهرجان الرياضات املوحدة للفتيات في 
ألعاب كرة السلة وكرة القدم والبوتشي 
مبشــاركة ٢٤ العبة من ذوي اإلعاقة 
الذهنية من نادي الطموح الكويتي و٢٠ 
العبة من غير ذوي اإلعاقة من العبات 
كرة الســلة بالنادي العربي ومنتخب 
الكويت لكرة القدم وثانوية الســاملية 
بنات واجليــش األميركي على مالعب 

مجمع البوليفارد.
املدير  املهرجــان بحضور  وأقيم 
الكويتي  الوطني لألوملبياد اخلــاص 

ورئيســة مجلس إدارة نادى الطموح 
الكويتــي الرياضي رحاب بورســلي 
ونائبتها هدى اخلالدي وأمينة الســر 
صديقــة األنصاري ورئيســة جلنة 
املرأة باللجنة األوملبية الكويتية فاطمة 
املعاقني  حيات ورئيس فريق أصدقاء 
الصباح وحشد كبير  الشيخة سهيلة 
من أولياء األمور ورواد املجمع، حيث 
أعربت بورسلى عن سعادتها بالنجاح 
الذي حققه املهرجان في توفير البيئة 
اإليجابية لترجمه مفهوم الدمج والتمكني 
االجتماعي لألشخاص ذوى اإلعاقة من 

خالل النشاط الرياضي الذي يقوم على 
الدمج الرياضي والتجانس في املنافسات 
والتدريبات واملســابقات بني الالعبني 
ذوى اإلعاقات الذهنية والالعبني من غير 
املهرجان  أن  اإلعاقة. وأوضحت  ذوى 
يأتي في إطــار برنامج متكامل للدمج 
الرياضي ينفذه األوملبياد اخلاص ونادى 
الطموح في العديد من األلعاب الرياضية، 
مشيرة إلى أن املرحلة املقبلة سوف تشهد 
توسعا في إقامة مثل هذه املهرجانات 
لتحتوي أكبر عدد من األلعاب الرياضية 
لألشخاص ذوى اإلعاقة من اجلنسني.

من جانبها، أشــادت فاطمة حيات 
باملســتوى التنظيمي والفني الراقي 
املهرجان وأجواء  وأهداف ورســالة 
اإليجابيــة التي صاحبتــه ومردوده 
الرياضي واالجتماعي على األشخاص 
أمورهم وأكدت  اإلعاقة وأولياء  ذوى 
على أهمية العمــل لدعم هذا التوجه 
الطموح من كافــة الهيئات الرياضية 
لتعزيز متكني ودمج هذه الشــريحة 
الغالية على قلوبنا من أبناء الوطن، كما 
ثمنت بادرة األوملبياد اخلاص ونادى 
الطموح بإقامة مهرجان خاص للفتيات.

فى ألعاب كرة السلة وكرة القدم والبوتشي مبشاركة ٢٤ العبة من ذوي اإلعاقة الذهنية

جانب من منافسات كرة القدم رحاب بورسلي وفاطمة حيات وهدى اخلالدي وصديقة األنصاري وممثل اجليش األميركي

«أزرق اليد» يلتقي أوزبكستان على «السابع»

يعقوب العوضي

يلتقــي منتخبنا الوطني لكرة اليد مع 
أوزبكستان في الـ٤:٠٠ عصر اليوم في إطار 
مباريات حتسني املراكز ببطولة كأس آسيا 
(تصفيــات كأس العالم پولندا ـ الســويد 
٢٠٢٣) واملقامة في الدمام بالســعودية، إذ 
يلعبان على حتديد املركزين السابع والثامن 
وذلك بعد خروجهما من املنافسة الرئيسية.
وكان منتخبنــا الوطني قــد خرج من 
األدوار الرئيســية بعد خسارته من إيران 
٢٧-٢٦ وتعادلــه مع العراق ٢٥-٢٥، وفي 
املباراتني كان ميلك أفضلية، إال أن ســوء 
احلظ وغياب عدد من الالعبني األساسيني 
لظــروف مختلفة وبعض قــرارات اجلهاز 

الفني ســاهمت في النتائج الســلبية. من 
جهة أخرى، قدم الطاقم التحكيمي الكويتي 
القاري واملكون من حمد الفرج وحسني تقي 
مســتوى حتكيميا مميزا نال استحســان 
احلضــور في املباريات التــي أداروها في 
البطولــة، بعــد إدارة مباريــات البحرين 
مع أوزبكستان، وأوزبكستان مع ڤيتنام، 
واإلمارات مع الهند، وأســتراليا مع هوجن 

كوجن، واألردن مع الهند.
واكد حمد أن التحكيم الكويتي في تطور 
مســتمر بالتعاون مع جلنــة التحكيم في 
احتاد اليد والتي تقيم الدورات التدريبية 
والدراسات واحملاضرات وتعطي الفرصة 
جلميع احلــكام إلظهار اإلمكانية في إدارة 

مختلف املباريات.

«سلة» الكويت تصطدم باجلهراء.. 
وكاظمة ملواصلة الصدارة

«طائرة الكويت» تعبر التضامن

هادي العنزي

يواجه الفريق األول لكرة السلة بنادي الكويت نظيره 
اجلهــراء في الـ ٦:٣٠ مســاء اليوم علــى صالة االحتاد، 
مبجمع الشيخ سعد العبداهللا للصاالت، في قمة مباريات 
اجلولة الثالثة للدوري املمتاز، فيما تفتح اجلولة في الـ 
٤:٣٠ مســاء مبواجهة جتمع برقان والقادسية، وفي الـ 
٨:٣٠ يلتقي كاظمة متصدر الترتيب مع القرين، على ذات 
الصالة. ويأمل الكويت حامل لقب الدوري املمتاز املوسم 
املاضي جتاوز عقبة اجلهراء، الذي تطور كثيرا عن املوسم 
املاضي، بعدما استعان بخدمات اللبناني وائل عرقجي، 
والتونســي صالح املاجري، الذي سيغيب عن مواجهة 
اليوم لعدم خضوعه لفحص املنشطات. وميلك «العميد» 
مقومات الفوز ومواصلة تشــديد اخلنــاق على كاظمة 
املتصدر، ملا يضمه من عدد وافر من الالعبني املتميزين 
أمثال اليكس الغيص، وعبداهللا الشمري، وعزيز رمضان، 
وتركي الشمري، وفهد الظفيري، واحملترف البوسني علم 
الدين كيكانوفيتش، بقيادة مدربه األملاني بيتر شومرز.

يعقوب العوضي

فاز فريق الكرة الطائرة بنادي الكويت بثالثة أشواط 
مقابل شوط واحد على فريق التضامن ٢١-٢٥، ٢٥-١٨، 
٢٥-١٢، ٢٥-٢٣، وذلك ضمن املباراة املؤجلة بني الفريقني 
من اجلولة العاشــرة من الــدوري املمتاز، والتي أقيمت 
بينهما اخلميس املاضي. وتصدر األبيض الترتيب العام 
برصيــد ٢٦ نقطة، فيمــا حل التضامــن باملركز األخير 
برصيــد٦ نقاط. وكان اللقاء قد تأجل بســبب تداعيات 
ڤيروس كورونا، والذي تفشــى فــي التضامن وبعض 

الفرق األخرى مما ادى الى تأجيل عدة مباريات.
ويسعى الكويت لبسط سيطرته على مجريات الدوري 
رغــم التوقفات املختلفــة، والتي تؤثر علــى كل الفرق 
املشــاركة، وعليه فإن إعادة جدولــة البطولة أصبحت 

حتمية خاصة مع الوضع الصحي العام.

دميبلي يعود إلى الكويت

«أزرق الصاالت» يستضيف البحرين اليوم
يحيى حميدان

يخــوض منتخبنـــــا 
الوطنــي لكــرة الصاالت 
اختبارا وديا عندما يلتقي 
البحرينــي فــي  شــقيقه 
السادســة مساء اليوم في 
مجمع صاالت الشيخ سعد 
العبداهللا، والتي تأتي في 
إطار استعدادات «األزرق» 
خلوض كأس آســيا التي 
تســتضيفها الكويــت في 
أكتوبر املقبل. وتضم قائمة 
التــي اختارها  «األزرق»، 
املدرب البرازيلي ريكاردو 

ســوبرال، مجموعــة من الالعبــني املميزين 
مــن أصحاب اخلبرة مثل حمد حيات وأحمد 
الفارســي ويوســف اخلليفة، باإلضافة الى 
بعض الشباب الصاعدين وأبرزهم عبدالعزيز 
بوراشــد. وســيلعب منتخبنا مباراة أخرى 

أيضا مع البحرين بعد غد الثالثاء.
من جهته، أكد مدير «األزرق» حسني حبيب، 

أن املنتخــب دخل في معســكر داخلي بأحد 
الفنادق مساء أول من امس لرفع درجة تركيز 

الالعبني ملواجهة اليوم.
وأشــار إلى ان صفوف منتخبنا مكتملة 
دون غيابــات، متمنيــا أن حتضر اجلماهير 
الى الصالة ملــؤازرة العبي «األزرق» لتقدمي 

أفضل ما لديهم.

محمد عوض

عوض: صفوف «األصفر» بدأت تكتمل


