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ناصر العنزي

يخوض منتخبنا الوطني »األزرق« اليوم 
مباراة ودية دولية أمام منتخب التڤيا على 
ملعب تاكالي ضمن معسكره التدريبي املقام 
حاليا في مالطا، في أول مهمة للمدرب التشيكي 
فاتسالف الفيكا، وســيلعب األزرق جتربة 
أخــرى أمام مالطا الثالثاء املقبل اســتعدادا 
الستضافة تصفيات كأس آسيا في مجموعة 
تضم الى جانبه األردن وإندونيسيا ونيبال 

خالل الفترة من 8 إلى 14 يونيو املقبل.
وكان األزرق قــد وصل إلى مالطا االثنني 
املاضي وأجــرى حصصا تدريبية بحضور 
جميــع الالعبني، حيث اختــار الفيكا قائمة 
ضمــت عناصر اخلبرة ممثلــة بكل من بدر 

املطوع وســلطان العنــزي وفهد األنصاري 
وفواز العتيبي واحمد الظفيري وفهد حمود 
وفهــد الهاجري ويوســف ناصر إلى جانب 
عناصر شــابة مثل يوسف احلقان وناصر 
فالح وخالد صباح ومحمد الهويدي وراشد 
الدوسري وبندر بورســلي وإبراهيم كميل 

وخليفة رحيل ومعاذ الظفيري.
ويسعى اجلهاز الفني اجلديد إلى إدخال 
التجانس في صفوف املنتخب ومنح الفرصة 
لكل املشاركني بعدما قطعوا نصف برنامج 
املعسكر التدريبي، حيث ان التنافس قائم بني 
الالعبني حلجز مركز أساسي في التشكيلة 
األساسية. ومن جانب منتخب التڤيا فأغلب 
عناصره من العبي الدوري احمللي و6 العبني 

محترفني في قبرص وپولندا وفنلندا.

الكويت يلتقي الفحيحيل في »ممتاز اليد« غدًا

مواجهتان في »طائرة السيدات« غدًا

يعقوب العوضي

تشــهد صالة مجمع 
العبداهلل في  الشيخ سعد 
ضاحية صباح السالم غدا 
مباراتني ضمن منافسات 
الدوري  اجلولة 16 مــن 
املمتاز لكرة اليد، إذ يلعب 
اللقب )30  الكويت حامل 
 16( الفحيحيل  نقطة( مع 
الـ 6.15، فيما  نقطة( في 
جتمع املباراة الثانية كاظمة 
)18 نقطــة( مع برقان )16 
نقطــة( فــي الـــ 8.00 
الدوري  وتسبق مباريات 
املمتــاز مباراة جتمع بني 
اليرموك متصدر دوري 
الدرجة األولى )27 نقطة( 
مع التضامن في املركز قبل 

األخير )6 نقــاط( في الـ 4.30 على الصالة 
نفســها. من جانب آخر، تقام اليوم اجلولة 
النهائية من دوري حتت 17 سنة على صالة 
الشهيد فهد األحمد، حيث يلعب في الـ 7.30 
القرين )28 نقطة( مــع الكويت )27 نقطة( 
ويدخل القرين املباراة بخيارين التعادل أو 
الفوز فيما ال ميلك الكويت سوى خيار الفوز 

للظفر بلقب البطولة. وفي ســياق متصل، 
تنطلق اليــوم فعاليات مهرجان »هيا نلعب 
كرة اليد« بالتعاون بــني االحتاد الرياضي 
املدرســي والتعليم العالي واحتاد كرة اليد 
والذي يندرج حتت بنــد التعاون فيما بني 
الرياضية لدى  االحتادين لترسيخ املفاهيم 

املراحل السنية املختلفة.

»شباك مشقوقة«.. تثير اجلدل بالشارع الرياضي
مبارك اخلالدي

أثــارت األحــداث التــي 
شــهدتها مواجهــة العربي 
والقادســية أول مــن أمس 
ضمن الدور نصف النهائي 
االحتــاد  كأس  لبطولــة 
»التنشيطية« حالة واسعة 
من اجلدل ليس بني خبراء 
الكرة فقط بــل امتدت الى 
اجلماهير ووسائل التواصل 

االجتماعي.
الوقــت  انتهــاء  فبعــد 
األصلي بالتعادل االيجابي 
٢-٢، احتكــم الفريقان الى 
ضربــات الترجيــح، ولــم 
يحتسب حكم املباراة هاشم 
اإلبراهيــم احــدى الركالت 
لصالح العربي بعد دخول 
الكرة املرمى وخروجها من 
الشباك غير املثبتة، ويطلق 
بعدها صافرة نهاية املباراة 
بفوز القادسية معتقدا انها 
خــارج املرمــى، ولكن بعد 
اعتــراض العبــي العربــي 
ونظرا لعــدم وجود تقنية 
الڤــار قام مبراجعة احلكام 
املساعدين، واستدعى العبي 
الفريقــني ليعيــد ركلتــني 
أضــاع العــب  للفريقــني 
القادســية وســجل العــب 
العربي ليفــوز االخضر 6 

- ٥ بركالت الترجيح. 
من جانبه، أشــاد عضو 
مجلس االدارة نائب رئيس 
جهاز الكرة بالنادي العربي 
علــي مندني بالفــوز الذي 
حققه االخضر على القادسية 
أول من امس في نصف نهائي 

عــادوا بقــوة الــى املباراة 
رغم تقدم القادسية بهدفني. 
وحــول احلادثــة اجلدلية 
بالعودة الى استكمال املباراة 
رغــم صافــرة النهاية، قال 
مندنــي ان مــن حق احلكم 
وفــق القانــون العودة عن 
قــراره واســتكمال املباراة 
مادام لم يدخل غرفة املالبس 
وكان متواجدا والفريقان في 
ارض امللعب وهذا ما حصل 

في الواقع.
مردود فني جيد

وقــال مدرب القادســية 
ناصــر الشــطي ان املباراة 
كانت جماهيريــة وجميلة 
كعــادة مباريــات الديربــي 

املدربني الذين ينظرون الى 
عمر الالعب وكبره في السن 
فالعطــاء داخــل امللعب هو 
الذي يحــدد املشــاركة من 
عدمها وسنواصل السير على 
هذا النهج في مباراة حتديد 

املركزين الثالث والرابع.
قرار صحيح

بــدوره، حســم اخلبير 
التحكيمـــــــي مشعــــــل 
العسعوســي حالة اجلدل 
حول مــدى قانونية عودة 
االبراهيــم  احلكــم هاشــم 
الذي ادار املباراة عن قراره 
حيــث لــم يحتســب هدفا 
للعربي بعد ان مرت الكرة 
من الشــباك لكنه عدل عن 
قــراره بعــد احتجاجــات 
كثيــرة ليعود الســتكمال 
املباراة واحتســاب الهدف، 
وهنا يقول العسعوسي ان 
املادة )٥( من القانون والتي 
تتعلق باحلكم واضحة جدا 
وهي ان »سلطة احلكم تكون 
قبل واثنــاء وبعد املباراة، 
ويحق له اعادة الركلة من 
عالمة اجلزاء متى رأى انها 
تستحق االعادة، فلذلك قرار 
هاشــم االبراهيــم صحيح 
مــادام انــه لــم يعلــن عن 
مغادرة ميدان اللعب حتى 

وان اطلق صافرته«.
وأضاف: أما مسألة كيف 
متــت رؤيــة دخــول الكرة 
خــالل ركلــة اجلــزاء فهذا 
األمر متروك للجنة احلكام 
بعد تقدمي تقرير من احلكم 

والطاقم املرافق له.

بغض النظر عن كونها مباراة 
ضمــن بطولة تنشــيطية، 
مشيدا باملردود الفني لها رغم 
اخلسارة بركالت الترجيح.

واضاف ان املواجهة كانت 
في اطار بطولة ودية وعندما 
طلب منا العودة بعد صافرة 
النهايــة طلبت مــن الفريق 
العودة واســتكمال ركالت 
الترجيــح فليــس هناك اي 
مشــكلة في ذلــك، الفتا الى 
انه اشــرك عــددا من العبي 
فريق حتت ٢٠ ســنة الذي 
يخوض مباريات في جدول 
مزدحــم ورغم ذلــك ظهروا 
بشــكل مميــز وينتظرهــم 
مستقبل واعد ومنهم فيصل 
الشطي، مؤكدا انه ليس من 

العسعوسي: سلطة احلكم قبل وأثناء وبعد املباراة

بطولة كأس االحتاد بركالت 
الترجيــح 6-٥ بعد انتهاء 
الوقت االصلي بالتعادل ٢-٢ 

وبلوغه املباراة النهائية.
 وقال مندني عقب املباراة 
ان املكسب احلقيقي لالخضر 
هــو مجموعــة الالعبــني 
الشباب الذين قدمناهم في 
مباراة كبيرة وتفوقوا على 
انفسهم واثبتوا جدارتهم، 
رغم ان البطولة تنشيطية 
ورمبا هي حتصيل حاصل 
ودخلنا املباراة بنقص عددي 
ال يقل عن 1٥ العبا اساسيا، 
ولذك اشركنا هؤالء النجوم 
من العبــي فريق حتت ٢٠ 
سنة وفريق حتت 17 سنة 
وقدمــوا اداء الفتــا بعد ان 

»سلة« الكويت حلسم لقب الدوري أمام كاظمة اليوم
هادي العنزي

يســعى الفريق األول لكرة السلة 
بنادي الكويت حلسم لقب الدوري املمتاز 
في الـ 7:30 مســاء اليوم على صالة 

العبداهلل  الشيخ سعد  االحتاد مبجمع 
للصاالت، عندما يستضيف نظيره كاظمة 
في ثالث مواجهات نهائي »بالي اوف«، 
وذلك بعدما حسم املواجهة الثانية التي 
أقيمت مساء أمس األول ملصلحته 93 

ـ 76، محققا بذلك فوزه الثاني تواليا. 
كما يأمل اجلهراء من جهته، حجز املركز 
الثالث بفوز ثالث تواليا على القادسية، في 
املباراة التي جتمعهما في الـ 5:30 مساء 
اليوم، على ذات الصالة، بعد أن سجل 

فوزه الثاني أيضا على »األصفر« الثالثاء 
املاضي 82ـ  64. وتقام مواجهات الدور 
النهائي وحتديد املركزين الثالث والرابع 
بنظام »بالي اوف« بأفضلية الفائز في 

3 مواجهات من إجمالي 5 متاحة.

»شنو هذا« يا جلنة احلكام؟
ناصر العنزي

األخطــاء التحكيمية من طبيعة كرة القدم، ولكن ما 
حصــل في مباراة العربي والقادســية أول من أمس في 
نصــف نهائــي كأس االحتاد تعدى كل حــدود األخطاء 
ودخــل في خانة اإلهمال والقصور الشــديد، انتهى إلى 
مشهد مؤسف لم نشاهده في مالعبنا الرياضية. وتابع 
احلضور حلظات حرجة للغاية عندما وجد حكم املباراة 
هاشم االبراهيم نفسه في أصعب موقف مير على حكم 
عندما سدد العب العربي علي عزيز الركلة الترجيحية 
السادســة بنجاح غير أن الكرة مرت من الشبك املمزق 
في ملعب نادي النصر، وكانت املفاجأة أن احلكم أطلق 
صافرته معلناً عدم احتساب الهدف وفوز القادسية باملباراة 
رغــم أنه قريب من املرمى. وغادر العبو األصفر امللعب 
وســط احتجاج عرباوي بأن هدفهــم صحيح واملفاجأة 
األخرى أن املباراة أقيمت بغياب تقنية الڤيديو »الڤار« 
وكأنها مباراة في دوري املدارس فحدث هرج ومرج في 
امللعب قبل أن يتراجع احلكم عن قراره محتسبا الهدف 
ثم سدد كل فريق ركلته السابعة وانتهت بفوز األخضر. 
ال يجب أن متر هذه احلادثة وكأنها خطأ اعتيادي ويجب 
محاســبة املقصر في جلنة احلكام بعدما اعتمد املباراة 
من غير »الڤار« في موسم »مزعج« حتكيميا كثرت فيه 
األخطاء، ولسان حال املتابعني يقول »شوفوا لكم حل«.

3:00
التڤيا beIN SPORTS 1الكويت

يعقوب العوضي

يلتقي فريق فتيات العيون مع نظيره فتيات 
العربي في الـ 4.30 عصر غد على صالة مجمع 
الشيخ سعد العبداهلل في ضاحية صباح السالم 
ضمن منافسات الدوري العام للكرة الطائرة 
للســيدات، وفي مباراة أخرى يلتقي فريق 
سيدات سلوى الصباح مع نادي الفتاة في الـ 
6.30 على الصالة نفسها. من جانب آخر، يقيم 
احتاد الكرة الطائرة دورة ملدربي كرة الطائرة 
الشاطئية في الفترة من 28 مايو وحتى 1 يونيو 
املقبلني بالتعاون مع االحتاد الدولي للعبة، كما 
يقيم دورة املدربني »املستوى األول« في الفترة 

من 5 ولغاية 9 يونيو املقبل.
عقلة: سعداء مبستوى »األبيض« أمام النصر

يحيى حميدان

أشاد نائب رئيس جهاز 
الكرة بنادي الكويت عادل 
عقلــة بجهود العبيه على 
الرغم من الهزمية من النصر 
3-5 بركالت الترجيح بعد 
التعــادل 1-1 فــي الوقت 
الدور نصف  األصلي في 
النهائــي من كأس االحتاد 

»التنشيطية«.
وقال عقلة ان »األبيض« 
دخل املباراة وهو يعاني من 
نقص شديد في صفوفه، 
ولكن املستوى الذي ظهر 
به الالعبون املتاحون جعلنا 
نشعر أننا مكتملون، مشيرا 
إلى أن أهمية املباراة كانت 
في مسألة االطمئنان على 
بعض العناصــر الذين لم 

يشاركوا بانتظام في اآلونة األخيرة، بخالف 
بعض األسماء الشابة. وامتدح عقلة مستوى 
احلكم علي احلداد خالل املباراة على الرغم 
من عدم وجود تقنية الفيديو »VAR«، وذلك 
بســبب قراراته الصحيحة وقربه من الكرة. 

إلى ذلك، يواصل العب الفريق أحمد الزنكي 
تأهيله على فترتني صباحية ومسائية في الوقت 
احلالي من اإلصابة التي يعاني منها، وسيكون 
جاهزا للدخول في التدريبات اجلماعية األحد 

املقبل على أقصى تقدير.

»األزرق« بـ »قيادة جديدة« أمام التڤيا اليوم

60 العبًا يشاركون في بطولة اخلليج للشراع
في إطار فعاليات بطولة اخلليج للشراع التي تنظمها جلنة 
الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري، عقدت اللجنة 
العليا املنظمة اجتماعا ترأســه أحمد الفيلكاوي رئيس جلنة 
الشــراع والتجديف والكاياك في النادي البحري بحضور 
رؤساء وممثلي ومدربي املنتخبات اخلليجية املشاركة حيث 
مت في االجتماع مناقشة فعاليات وجدول البطولة وتعليمات 
االبحار. ويشــارك في البطولة 60 العبــا والعبة ميثلون 
منتخبات السعودية والبحرين واإلمارات وعمان إلى جانب 
الكويت، فيما مت تشــكيل طاقم حتكيم دولي للبطولة ضم 
احلكم لوكا من إيطاليا ود.مدحت غزال وعبداحلميد مرسي 
من مصر وجنيب علي من اجلزائر وأحمد الســلطاني من 

أحمد الفيلكاويعمان وعبداهلل جوهر من الكويت.

جولة حاسمة في »دوري الفروسية«
تنطلق في الثامنة صباح 
اليوم اجلمعة منافســات 
الســابعة وقبل  اجلولــة 
األخيــرة من بطولة دوري 
االحتاد الكويتي للفروسية 
في مضمار نادي املسيلة، 
فيما تتجه األنظار غدا السبت 
الى الشوط الثامن )اجلائزة 
الكبــرى( على ارتفاع 140، 
وهو الشوط الذي سيحدد 
بنســبة كبيرة هوية بطل 

الدوري.
من جانبه، أوضح املدير 

التنفيذي الحتاد الفروسية ورئيس املجموعة 
اإلقليميــة الرابعة في االحتاد اآلســيوي 
للفروسية وليد اجلاسم أن اجلولة السابعة 
ســتحدد بصورة كبيرة هوية البطل بعد 

املنافسة القوية التي شهدتها 
البطولة من انطالقها، مضيفا 
أن جلنة احلكام برئاســة 
نضار املصطفــى وتضم 
عبدالعزيز املشوطي ورغد 
الدبوس وابتسام العاروري 
العبيــد واحلكــم  ودالل 
اإلماراتي يوسف احملمودي 
وتاال بركات ود.يحيى الهدبان 
وملى عبدالعال، وشهد عوض 
وجواهر بوشهري في ميدان 
اإلحماء، وتبلغ جوائز البطولة 

10 آالف دينار.
ويتصدر فارس نادي الكويت للفروسية 
علي جاسم اخلرافي الترتيب العام برصيد 
120 نقطة يليه الفرســان عبداهلل العوضي 

)105( ثم عبدالرحمن الفزيع )81(.

وليد اجلاسم


