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االثنني ٢١ مارس ٢٠٢٢ رياضـة

القادسية يتظلَّم من طرد الدوسري

حترك من «الهيئة» و«الداخلية» ملنع الشغب

مواجهتان في كأس الطائرة اليوم

مبارك اخلالدي

وجهت إدارة نادي القادســية خطابا الى 
احتــاد كرة القدم للتظلــم من القرار اإلداري 
الصادر من حكم مباراة القادسية واليرموك 
ضمن اجلولة الرابعة عشرة لدوري stc املمتاز 
واخلاص بطرد الالعب راشد الدوسري، مشيرة 

إلى أن احلالة ال تستحق الطرد املباشر باملخالفة 
ملا نصت عليه الفقرة اخلاصة بحاالت الطرد 
املباشر، وليس من بينها احلالة املشتركة بني 
الدوسري والعب فريق اليرموك. ومن املتوقع 
أن يرد احتاد الكرة على خطاب القادسية من 
خالل اللجان املختصة ملعرفة موقف الالعب 

من املشاركة في املباريات املقبلة.

مبارك اخلالدي

في مســعى جاد للســيطرة على حاالت 
الشغب التي تزايدت في مالعبنا الرياضية 
مؤخــرا عقد نائب مدير عــام الهيئة العامة 
للرياضــة د.صقر املال اجتماعا صباح امس 
مع وفد من مسؤولي وضباط وزارة الداخلية، 
حيث مت تدارس املقترحات التي ميكن تطبيقها 
على أرض الواقع ملنع تكرار حاالت الشغب 

يعقوب العوضي

تشهد صالة الشيخ سعد العبداهللا اليوم 
مباراتني اليوم ضمن منافسات دور الـ ٨ 
من بطولة كأس االحتــاد للكرة الطائرة، 
إذ يلتقــي في الـ ٥:٠٠ مســاء اجلهراء مع 
الساحل، فيما يواجه القادسية برقان في 

الـ ٧:٠٠.

واحلــد من التعصب قبل تطوره الى حاالت 
شغب.

وفــي هذا اجلانــب، علمــت «األنباء» أن 
اجلانبني اتفقا على تركيب كاميرات عالية الدقة 
لرصد حتركات اجلمهور وكذلك توفير عناصر 
أمنية متخصصة لرصد وضبط املشاغبني. 
ومن املتوقع أن يتم تفعيل االتفاق رسميا 
مــع انطالق اجلوالت املقبلة للدوري املمتاز 

والبطوالت االخرى نهاية الشهر اجلاري.

ويتطلــع القادســية بقيــادة املــدرب 
البحرينــي رضا علــي لتحقيق اول لقب 
له في املوســم ويعتمد على كل من راشد 
عنبر، واحملترف البرازيلي ديغاملا، وناصر 
دشــتي وناصر عبدالصمد. وفي املقابل، 
يأمل برقان جتاوز أحد املرشحني وحتقيق 
املعادلة الصعبة، ويعتمد مدربه األرجنتيني 

على احملترف الروسي آرتيم.

الشحومي لـ «األنباء»: تشريعات جديدة ُتسعد األسرة الرياضية
هادي العنزي

أكد نائب رئيــس مجلس األمة أحمد 
الشحومي، في تصريح خاص لـ «األنباء»، أن 
ثمة عدد من التشريعات البرملانية املقبلة من 
شأنها إسعاد األسرة الرياضية، ومساعدة 
املتميزين واملوهوبني في مختلف األلعاب.
جاء ذلك خالل اســتقبال الشحومي 
لفريقي نادي القرين حتت ١٣ و١٥ ســنة 

لكرة السلة الفائزين بلقب الدوري للموسم 
احلالي في مرحلتيهما السنية، مساء أمس 
األول في ديوان الشحومي مبنطقة سلوى، 
موضحا أن جلنة الشباب والرياضة البرملانية 
برئاســة د.عبداهللا الطريجي تعكف على 
دراســة أكثر من تصور من شأنه اسعاد 
األسرة الرياضية واألخذ بالرياضة الكويتية 
إلى األمام، ومبا يسهم في تطوير املنظومة 

الرياضية على مختلف الصعد.

وأبدى نائب رئيس مجلس األمة أحمد 
الشحومي سعادته باستقبال أبنائه أبطال 
الدوري لكرة السلة، قائال: «سعداء بتكرمي 
األبطال، ونتمنى التوفيق جلميع الرياضيني 
في مختلف األلعاب، وكلهم أبنائي وإخواني 
وأتشرف بهم جميعا، ودعم أبنائنا الرياضيني 
يعد أكبر استثمار نقدمه للمستقبل، ونادي 
القرين جزء ال يتجزأ من منظومة رياضية 
متكاملة، نتمنى دائما أن ترسم االبتسامة 

على وجوه أهل الكويــت جميعا، ونقدر 
جهود مجلس إدارة نادي القرين برئاسة 
سعود الفي الشحومي، وأمني السر ورئيس 
جهاز كرة الســلة عبدالكرمي الشحومي، 
وحرصهم على تطوير جميع األلعاب في 

النادي، واملنافسة على املراكز األولى».
من جانبه، أكد أمني السر العام بنادي 
القرين عبدالكرمي الشحومي لـ «األنباء» 
أن اإلجنازات التي يحققها العبو القرين 

تأتي نتيجة عمل مدروس من قبل مجلس 
اإلدارة، مقرون بخطط تنفيذية، ذات مدد 
زمنية محددة، تعتمد بناء شخصية الرياضي 
بالدرجة األولى، إلى جانب تطوير مهاراته 
الفردية واجلماعية، وهذا واجبنا، وأمانة 

في رقابنا.
وأشاد عبدالكرمي الشحومي بدعم نائب 
رئيس مجلس األمة وحرصه على تكرمي 
الالعبني، مضيفا: «سعداء بحفاوة  أبنائه 

لكرة  الكويت  الترحيب، والتكرمي ألبطال 
السلة، ونأمل حتقيق مزيد من اإلجنازات 
فــي الفترة املتبقية من املوســم احلالي، 
واملوسم املقبل، وســوف نواصل تقدمي 
كافة أوجه الدعم املادي واملعنوي جلميع 
فرق النادي دون استثناء، ونشكر األجهزة 
الفنية واإلدارية والالعبني وأولياء أمورهم 
على حرصهم على االرتقاء بنتائج النادي 

في جميع األلعاب».

كّرم العبي «سلة القرين» أبطال الدوري ملرحلتي األشبال والناشئني.. وأكد دراسة أكثر من تصور لتطوير املنظومة
أحمد وعبدالكرمي الشحومي مع مدرب فريق «سلة القرين» حتت ١٣ سنة

مبارك اخلالدي

أكد مدير منتخبنا الوطني األول 
لكرة القدم فهد عوض في تصريح لـ 
«األنباء» إجراء تعديالت طارئة على 
قائمة العبي املنتخب الوطني األول 
بسبب اإلصابات، مضيفا انه قبل 
ساعات قليلة من سفر بعثة األزرق 
الى معسكره في مالطا وكذلك سفر 
منتخبنا األوملبي الى تركيا في مهمة 
مماثلة وبعــد ورود آخر التقارير 
الطبية لالعبني قرر اجلهاز الفني 
للمنتخب بقيادة التشــيكي الفيكا 
استبعاد الالعبني شبيب اخلالدي 
وأحمد الزنكي وعيد الرشيدي وحمد 
احلربــي بداعي اإلصابــات واتخذ 
قرارا بضم الالعبني فهد األنصاري 
ويوســف ناصر ويوسف احلقان 
وناصر الفي لالنضمام الى األزرق.
ولفت عوض إلى ان اإلصابات 
متفاوتة وتتطلب مراحل عالجية 

مختلفة وتأهيال خاصا، معبرا عن 
أسفه ملا تعرض له الالعبون.

وفي هذا اإلطار، علمت «األنباء» 
ان املدرب الفيكا عبر عن انزعاجه 
من إقامة مباريات اجلولة املشــار 
إليها برمتها، مشيرا إلى املقربني منه 
ان ما كان يخشاه قد حدث، متمنيا 
أال تؤثر تلك اإلصابات على خطط 
البرنامج اإلعدادي للمنتخب، مبديا 
ثقته بالعناصر التي مت استدعاؤها.
ومن املقرر أن يغادر األزرق 
البــالد فجــر اليوم الــى مالطا 
إلقامة معســكر قصير يتخلله 
خــوض مباراتــني وديتني أمام 
منتخبي التفيا ومالطا في إطار 
استعداداته الستضافة مجموعته 
اآلسيوية املؤهلة إلى كأس آسيا 
٢٠٢٣ فــي الصــني والتي تضم 
إلى جواره منتخبات إندونيسيا 
ونيبال واألردن والتي تقام في 

يونيو املقبل.

(أحمد علي) ملشاهدة الڤيديونائب رئيس مجلس األمة أحمد الشحومي يتوسط رئيس وأعضاء مجلس إدارة القرين وأبطال دوري السلة  

طاقم فني إسباني ملنتخبات «اليد»

يعقوب العوضي

عقد احتاد كرة اليد اجتماعا عاديا لتطوير 
اللعبــة دعــا إليه قدامى الالعبــني وعدد من 

املدربني واإلعالميني مساء أول من أمس.
وترأس االجتماع أمني السر قايد العدواني 
بحضور عضو مجلس اإلدارة عبداهللا الذياب، 
واملدير الفني خالد الشرجي، ومدير املنتخبات 
محمد اخلميس، ود.محمد الســماك والالعب 
السابق ومدير اللعبة بنادي العربي سابقا رائد 
الزعابي، والالعب السابق عبداهللا الصالح، 
ومدرب الصليبخات والقرين ســابقا عباس 
طه واإلعالمي وعضو مجلس اإلدارة السابق 
حامــد العمران وموجه عام تربية بدنية في 
وزارة التربيــة د.وليد عايــش، وذلك بهدف 

مناقشة سبل تطوير اللعبة.
وقدم خالد الشرجي شرحا تفصيليا حول 
خطة اإلعداد والتي تضمنت التعاقد مع جهاز 
فني إسباني مكون من املدرب إيسودرو لقيادة 
منتخب الشــباب واإلشــراف على منتخبي 
الناشئني واألشــبال، واملدرب ديغو دورادو 
لقيادة منتخب الناشئني باإلضافة إلى املدرب 

سانشيز نيفيز لقيادة األشبال.

ومن زاوية أخرى، يشارك منتخبنا الوطني 
للشباب في دورة األلعاب اخلليجية املقررة 
مايو املقبل بغرض إعداده للتصفيات اآلسيوية 
املقبلة. كما سيشــارك املنتخب األول بدورة 
األلعاب اآلسيوية املقبلة، حيث يسعى االحتاد 
إلنشاء منتخب يتراوح معدل أعمار الالعبني 
فيه بني ٢٠ و ٢٦ سنة مطعما بـ ٣ العبني خبرة.

وسيشــارك منتخب الناشئني في بطولة 
كأس البحر األبيض املتوســط فبراير املقبل 
والذي تشــارك فيــه منتخبات مــن أوروبا 
وأفريقيا. من جهة أخرى، اتخذ مجلس اإلدارة 
قرارا بتغيير نظام بطوالت كأس االحتاد لتقام 
بنفــس نظام بطوالت الكــؤوس في االحتاد 
اآلسيوي ليتناسب عطاء الالعب الكويتي مع 
املنافسات الدولية املختلفة وتفاديا لعنصر 
اإلرهاق البدني. إلى ذلك، تشهد صالة مجمع 
الشــيخ ســعد العبداهللا في ضاحية صباح 
السالم مباراتني ضمن اجلولة ١٥ من الدوري 
املمتاز، فيلتقي في الـ ٦:١٥ الكويت مع برقان، 

والفحيحيل مع العربي في الـ ٨:٠٠.
كما تقام مباراة واحدة ضمن منافســات 
اجلولة ١٥ من دوري الدرجة األولى، فيلتقي 

الصليبخات مع التضامن.

جانب من اجتماع احتاد كرة اليد

اليرموك بطًال لـ «سلة األولى»

هادي العنزي

أحرز اليرموك لقب دوري الدرجة األولى 
لكرة السلة، وضمن تأهله إلى الدوري املمتاز 
املوسم املقبل، بعد تغلبه على نظيره النصر 
٨٧-٨٦ نقطة في ختام منافسات اجلولة الـ 

٣ لـ «بالي أوف» الدور النهائي. 
حضر املباراة اخلتاميــة لدوري الدرجة 
األولى مجلس إدارة االحتاد برئاســة رشيد 
العنزي، حيث توجوا اليرموك باملركز األول، 
وقلدوا امليداليات لالعبي الفرق احلائزة على 

املراكز الثالثة األولى.

وبذلك، عاد «أبناء مشرف» من بعيد، فبعدما 
كانوا متأخرين أحرزوا فوزين متتاليني على 
نظيرهم «العنابي»، ليحرزوا اللقب، ويحجزوا 
بطاقة التأهل للدوري املمتاز، إذ جاءت آخر 
املوجهات متكافئة بدرجة كبيرة، ومتكن النصر 
من تشــكيل عــبء ثقيل على كاهــل املدرب 
الوطني لليرموك خالد القالف والعبيه، لكن 
احلســم جاء بفارق «نقطة» واحدة ملصلحة 
اليرموك، ليدخل النصر ومدربه خالد الصعب 
في حســابات التأهــل إلى مــن جديد، حيث 
سيخوص ٣ مواجهات حاسمة بنظام «بالي 
اوف» مع برقان خامس ترتيب الدرجة املمتازة.

رئيس وأعضاء مجلس إدارة احتاد السلة يتوسطون بطل دوري الدرجة األولى

الفيكا منزعج من إصابات العبي األزرق
استبعاد اخلالدي وحربي والزنكي والرشيدي.. وضم األنصاري وناصر واحلقان وفالح

وفد «خليجي ٢٥» 
ينهي زيارته للبصرة

الدوحة - فريد عبدالباقي

أنهــى الوفد اخلليجي 
املكلــف بالتفتيــش على 
املدينة الرياضية في مدينة 
البصرة العراقية، زيارته 
بعد أن أجرى جولة تفقدية 
شملت املالعب اخلاصة بـ 
«خليجي ٢٥»، إلى جانب 
املستشفيات املعتمــــدة 
والفنـــــادق املخصصــة 
وكبــار  للمنتخبــات 
الشــخصيات واللجــان 

التنظيميــة واإلعالميني واجلماهير. وأوضح االحتاد 
العراقي للعبة في بيان رسمي، اطلعت عليه «األنباء»، 
أن اللجنة التفقدية اخلليجية خرجت بانطباع إيجابي 
بشأن جاهزيتها الستضافة النسخة املقبلة للبطولة.
وكان وفــد خليجي برئاســة األمــني العام الحتاد 
كأس اخلليج العربي جاسم الرميحي، ويضم أعضاء 
مــن الكويت والبحرين واليمن قد وصل إلى البصرة 
اجلمعة املاضي، إذ أكد الرميحي أن هناك تقدما ملحوظا 
وواضحا في منشآت مدينة البصرة ولكن حتتاج إلى 
عمل أكثر خالل األشهر القادمة قبل إقامة البطولة إلكمال 
املالحظات التي سجلها الوفد الهندسي واللوجستي، 
مضيفا أن هــذه الزيارة تعتبر روتينية وهي الثالثة 
وستكون هناك زيارات روتينية للمنشآت الرياضية 

وجتهيزاتها لبطولة «خليجي ٢٥».
وأشار الرميحي الى أن القرار النهائي بشأن حسم 
هوية مستضيف «خليجي ٢٥»، سيكون قبل ٣٠ يونيو 
املقبل، متمنيا أن يحتضن العراق البطولة ألن الشارع 
العراقي محتاج إليها، وفي الوقت الذي أكد فيه رئيس 
االحتاد اخلليجي لكرة القدم الشــيخ حمد بن خليفة 
بن أحمــد آل ثاني دعمــه الكامل الســتضافة العراق 

«خليجي ٢٥».

جاسم الرميحي


