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االثنني ٤ ابريل ٢٠٢٢ رياضـة

ناصر العنزي

تتواصل املنافسة في الدور التمهيدي 
لكأس ســمو األميــر، حيث ســتكون 
مواجهة القادسية وكاظمة على ستاد 
جابر محط أنظار املتابعني، فمن سيخرج 
اآلخر مبكرا من البطولة؟ وفي مواجهة 
أخــرى على ملعب محمد احلمد يلعب 
الساحل مع الساملية في سعيهما لبلوغ 

الدور ربع النهائي.
واســتعدادا ملواجهة اليوم، خاص 
األصفر بقيادة مدربه ناصر الشــطي 
تدريباته أثناء فتــرة التوقف الدولي 
واطمأن بها على جاهزية العبيه، ويدرك 

الشــطي والعبو األصفر أن اجلماهير 
ليســت راضيــة عــن أداء فريقها بعد 
خروجــه من كأس ســمو ولــي العهد 
وابتعــاده عن املنافســة على الدوري 
املمتاز مما أوجد حالة من التذمر، لذلك 
عليه املنافسة على لقب هذه البطولة 
الغالية وفوزه بالكأس سيعيد للفريق 
توارنه ويســعد جماهيره املتعطشة 

لأللقاب.
أما كاظمة فحظوظه في املنافسة على 
اللقب كبيرة بعدما فرض نفســه على 
خصومه بقوة في املوسم احلالي واعتلى 
صدارة الدوري حتى اآلن بوجود العبني 
مميزيــن مثل شــبيب اخلالدي وبندر 

بورسلي وأحمد عرسان ومحمد العازمي 
ومحمد الفارسي وميالد ميشيل.

وفي مبــاراة الســاملية والســاحل 
فاألول يتمتع بوضــع فني أفضل من 
خصمه أحد فــرق الدرجة األولى بعد 
ما خاض منافســات قوية في الدوري 
املمتاز، ويغيب عن »السماوي« اليوم 
بدر جمال لإليقاف واحلارس املصاب 
أحمد عادي، وقد باشــر العبوه الستة 
العائدون من معسكر املنتخب تدريباتهم 
بإشــراف املدرب محمد إبراهيم، فيما 
يسعى الساحل بقيادة مدربه الوطني 
محمد دهيليس إلى مواصلة املشــوار 

في البطولة في مهمة صعبة الليلة.

القادسية وكاظمة.. 
قمة مبكرة في كأس األمير

الساحل في 
مواجهة الساملية 
بالدور التمهيدي

القناةامللعبالتوقيتالفريقان
كويت سبورتستاد جابر الدولي٩:٣٠كاظمة ـ القادسية
كويت سبورت بلسمحمد احلمد٩:٣٠الساملية ـ الساحل

»سلة« القادسية والنصر
للثأر من كاظمة وبرقان

هادي العنزي

مينح ختام الدور األول لكأس االحتاد لكرة الســلة الفرصة 
مواتية لفريقي القادسية والنصر لتصفية حسابات املوسم احلالي 
مع كاظمة وبرقان تواليا، وذلــك عندما يلتقي كاظمة وصيف 
الدوري مع القادسية رابع الترتيب في الـ 9:30 مساء اليوم االثنني 
على صالة االحتاد مبجمع الشيخ سعد العبداهلل للصاالت، فيما 
يأمل »العنابي« الثأر من برقان الذي حرمه من اللعب في الدوري 
املمتاز املوسم املقبل، بعدما تغلب عليه في مواجهتني تواليا في 
»بالي اوف« لتحديد سادس فرق الدوري املمتاز، وذلك عندما 
يلتقيه في الـ 9:30 على صالة نادي الساحل. على الورق، تبدو 
الفرصة مواتية لرجال األميركي جيســي أوينز، مدرب كاظمة، 
وزميله طالل القالف مدرب اليرموك، لتأكيد جدارتهما بالفوز في 
املواجهات السابقة، نظرا ملا يضمه الفريقان من عناصر قادرة 

على تكرار االنتصارات التي سجلها الفريقان.
وينتظر الكويت بطل الدوري اخلميس املقبل الفائز من موجهة 
القادسية وكاظمة، في الدور ربع النهائي، فيما ستكون املواجهة 
أسهل للفائز من مباراة النصر وبرقان لكونه سيواجه الساحل 

أحد فرق دوري الدرجة األولى األربعاء املقبل.

م أبطال شباب وناشئي »يد« القرين الشحومي ُيكرِّ
يعقوب العوضي

أقــام نائب رئيــس مجلس األمة 
والرئيس الفخري لنادي القرين أحمد 
الشحومي حفل تكرمي لفريقي الشباب 
والناشــئني لكــرة اليد مســاء أمس 
األول في ديوان الشحومي مبنطقة 
سلوى، وذلك احتفاء بحصولهما على 
لقــب الدوري في مرحلتي الشــباب 
والناشئني لكرة اليد. وبهذه املناسبة، 
أكد الشــحومي أن »القرين« يســير 
بالطريق الصحيح املؤدي إلى منصات 
التتويــج، وأن حتقيق اإلجناز جاء 

بتعاون اجلميع.
وأشاد باألجهزة اإلدارية والفنية 
في النادي. وقال: »أتابع نشاط نادي 
القرين منذ البدايــة حيث إنني من 
وضــع حجر األســاس فأصبح حب 
النادي يسري في عروقي وال بد لي من 
دعم أبنائنا الشباب في جميع املجاالت 
وخاصة في املجال الرياضي، فلدينا 
مواهب كثيرة ونتطلع لنرى القرين 
على القمة في مختلف األلعاب وخاصة 
لعبة كرة اليد«. وشهد حفل التكرمي 
تواجــد اجلهاز اإلداري بقيادة مدير 
اللعبة عبدالعزيز يالوس واإلداري 

الالعبــني مع الشــحومي. هذا، وأكد 
يالوس أن »القرين« يزخر باملواهب 
ولديه إمكانية تؤهله للمنافسة في 

بدعمه املــادي واملعنوي واحلضور 
الشخصي ويحرص على الدفع بعجلة 

تطوير الرياضة إلى األمام.

مختلف منصات التتويج، مضيفا أن 
تكرمي العبــني الفريق ليس بغريب 
على الشحومي، إذ دائما ما يتواجد 

أحمد الشحومي مُكّرماً فريقي الشباب والناشئني لكرة اليد

حامــد مزعل، اذ قدم اجلهاز اإلداري 
لوحــة تذكارية للشــحومي عبارة 
عــن قميص النــادي مرصع بصور 

هادي العنزي

بـــ 15 ميدالية متنوعــة، وصل صباح 
أمس األحــد وفد منتخبنــا الوطني لكرة 
الطاولة للمعاقني، بعد مشــاركة متميزة 
في بطولــة األندية العربيــة األولى لكرة 
الطاولة وبطولة مصر الدولية الباراملبية 
لكرة الطاولة، اللتني أقيمتا تواليا بالصالة 
الرئيسية في القرية األوملبية بهيئة قناة 
الســويس مبدينة اإلسماعيلية في مصر، 
إذ كان في استقبال أبطال الكويت الرئيس 
الفخري لنادي اإلرادة الرياضي للمعاقني 
الشيخة سهيلة الصباح، وعدد من أولياء 
أمور الالعبني، وقد مّثل الكويت في بطولة 
األندية نــادي اإلرادة، والنــادي الكويتي 

الرياضي للمعاقني.
وبهذه املناسبة، أبدت الرئيس الفخري 
لنادي اإلرادة الرياضي للمعاقني الشيخة 
سهيلة الصباح سعادتها الغامرة باإلجناز 
الــذي حققه أبطال الكويت في منافســات 

الفردي، والزوجي، الزوجي املختلط، وقالت: 
»العدد الوافر من امليداليات املتنوعة التي 
حصدها الالعبون، تدلل على أن كرة طاولة 

املعاقني تسعد مبستقبل واعد، خاصة أن 
اإلجناز جاء بعد منافسة قوية مع العديد من 
أبطال الدول الصديقة والشقيقة، وسعداء 

برفع علم الكويت فــي بطولتني كبيرتني 
على املستويني العربي والدولي«.

وأشادت الشــيخة ســهيلة باملشاركة 
اإليجابيــة للفتــاة الكويتية فــي بطولة 
األندية العربية ومصر الدولية، مضيفة: 
جاءت مشــاركة العنصر النسائي ممثلة 
بالالعبتني عهد الرشــيدي ومالك العنزي 
إيجابية، وخطــوة كبيرة إلى األمام لكرة 
طاولة املعاقــني، ونأمل مزيدا من التقدم، 

والفوز باإلجنازات الكبيرة.
من جانبــه، أكد رئيــس مجلس إدارة 
نادي اإلرادة ورئيس الوفد دعيج الهاجري 
أن اإلجناز الذي حققه أبطال الكويت جاء 
تتويجــا جلهــود كبيرة قدمتهــا األجهزة 
اإلداريــة والفنية طوال الفتــرة املاضية، 
مضيفا ان الظفر بـ 15 ميدالية يعد إجنازا 
كبيرا، ودليال على أن كرة الطاولة للمعاقني 
تســير في االجتــاه الصحيــح، ونأمل أن 
نسجل حضورا متميزا في جميع البطوالت 

اإلقليمية والدولية املقبلة.

الشيخة سهيلة الصباح مستقبلة وفد كرة الطاولة للمعاقني

»طاولة« املعاقني تعود من مصر بـ 15 ميدالية

املسلم: »األوملبي اآلسيوي« يتوسع 
في برنامج تطوير املدربني واحلكام

العام للمجلس  وعد املدير 
األوملبي اآلســيوي حســني 
املسلم بتوسيع البرنامج الذي 
افتتحه املجلس لتطوير املدربني 
واحلكام ليشمل جميع أنحاء 
املرحلتني  القارة بعد جنــاح 
األولــى والثانية من البرنامج 

في منطقة غرب آسيا.
املجلــس األوملبي  وأطلق 
اآلسيوي برنامج تطوير املدربني 
واحلكام فــي 12 جلنة أوملبية 
وطنية من غرب آسيا، فنظم في 
مقره بالكويت املرحلة األولى 

من 22 إلى 25 مارس املاضي في 3 رياضات هي السباحة وكرة 
اليد والكرة الطائرة، أتبعهــا باملرحلة الثانية في رياضات كرة 
القدم واجلودو واجلمباز. وتقــام املرحلة الثالثة من البرنامج 
من 4 إلى 9 يونيو املقبل في رياضات ألعاب القوى وكرة السلة 
وكرة الطاولة، عقب شهر رمضان ودورة األلعاب اخلليجية التي 

تستضيفها الكويت أيضا من 22 حتى 31 مايو.

حسني املسلم

»أزرق الصاالت« ُيعسكر في التشيك
يحيى حميدان

يواصل اجلهازان اإلداري والفني ملنتخبنا الوطني 
لكــرة الصــاالت اجتماعاتهما خالل الفتــرة احلالية 
للتحضيــر للمشــاركة فــي بطولة غرب آســيا التي 

حتتضنها الكويت من ٤ حتى 1٠ يونيو املقبل. 
ومن املقــرر أن يقيم »األزرق« معســكرا تدريبيا 
في التشــيك ملدة 1٤ يوما قبل الدخول في املنافسات، 

على أن يتخلله عدد من املباريات التجريبية املتفاوتة 
املستوى والتي ســيكون من بينها بعض املنتخبات 

األوروبية القوية حسب املتاح منها. 
وســيعلن مــدرب »األزرق«، البرازيلــي ريكاردو 
ســوبرال »كاكاو«، اختياراتــه املبدئيــة عقب انتهاء 
بطولتي الــدوري والكأس أوائل مايــو املقبل، وذلك 
إلتاحة الفرصة أمــام الالعبني الختيار األفضل منهم 

حسب وجهة نظر اجلهاز الفني.

استعداداً لبطولة »غرب آسيا«


