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االحد ٢٤ ابريل ٢٠٢٢ رياضـة

6 مباريات لناشئي »أزرق السلة« في إسطنبول
هادي العنزي

يغادر مساء اليوم وفد 
الوطنــي لكرة  منتخبنــا 
السلة للناشئني )حتت 17 
سنة( إلى اسطنبول إلقامة 
معســكر تدريبي يستمر 
حتــى 9 مايــو إســتعدادا 
لنهائيــات آســيا املقــررة 
بالدوحة خالل الفترة من 

1٢ الى 19 يونيو املقبل.
وقد تأهل ناشئو األزرق 
إلى كأس آسيا بعد أن جاؤوا 
باملركز الثاني في البطولة 
اخلليجيــة خلف املنتخب 
البحريني الذي تأهل أوال 

عن املنطقة اخلليجية.
ويــرأس وفــد أزرق 

محمد مشرفا للمنتخب، 
والبحريني سلمان رمضان 
القــالف  مدربــا وطــالل 
مســاعدا للمدرب، حيث 
سيلعب منتخبنا الوطني 
6 مباريــات جتريبية في 
املعسكر التدريبي بتركيا.

مــن جانبه، أكد رئيس 
الوفــد عويد العنزي على 
أهمية املشاركة في البطولة 
اآلسيوية املقبلة ألجل مزيد 
مــن اخلبــرة واالحتــكاك 
خاصة أن املنتخب سيلعب 
منتخبــات  أفضــل  مــع 
القــارة اآلســيوية مثــل 
الصني واســتراليا وايران 
ولبنان ونيوزيلندا، وقال: 
»مشاركة الناشئني امام هذه 

املنتخبات سيكون له اثر 
إيجابي كبير عليهم خالل 

املستقبل املنظور«.
وتضم تشكيلة منتخبنا 
الوطني املغادر إلى تركيا 18 
العبا، وهم: مشعل الكندري، 
وعبداهلل الرشيدان، ودعيج 
العنيزي، وعادل السعيد، 
وطالل اخلميس، وجمال 
عدنــان، وعلي شــهاب، 
العبيــد، وطارق  واحمد 
الرشيد، وعبداهلل العجيل، 
وطالل بوعركي، ودعيج 
املريشد، ويوسف نصيب، 
وبرجس سيف، وفيصل 
ونــواف  احلســيني، 
العنــزي، وفهد مال اهلل، 

ومحمد عيد.

عويد العنزي

الناشــئني عضو مجلس 
اإلدارة أمني السر املساعد 
العنــزي، ويضم  عويــد 
الشــمري ومحسن  وليد 
املطيري اداريان، ومشعل 

الراجحي ناقش خطط تطوير الرياضة
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس األمة 
وزير الدولة لشــؤون الشــباب محمد 
الراجحي حرص الهيئة العامة للرياضة 
على دعم الشباب الرياضي وتوفير كل 
ما يلزم لهم لتحقيق اإلجنازات باحملافل 
الرياضية الدولية والقارية واإلقليمية 

املقبلة.
وشدد الراجحي في تصريح صحافي 
مساء اخلميس عقب ترؤسه االجتماع 
الـ18 ملجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة 

الذي عقــد مبقر الهيئــة على ضرورة 
متابعــة كافــة اخلطط التــي وضعتها 
العامــة للرياضــة لتطويــر  الهيئــة 
احلركة الرياضية بالتعاون مع األندية 
واالحتادات الرياضية. وذكر أن املجلس 
ناقش عددا من املوضوعات التي تتعلق 
بالشــأن الرياضي والهادفة إلى رعاية 
الشباب الرياضي خالل الفترة املقبلة، 
داعيا كل عناصــر املنظومة الرياضية 

للتعاون لالرتقاء باحلركة الرياضية.

ثنائية تاريخية لسيدات »يد« القرين

يعقوب العوضي

توجت سيدات يد القرين بلقب بطولة 
كأس االحتــاد بعد الفوز على نادي فتيات 
العيون بنتيجة ٤6-19 في املباراة النهائية 
التي جمعتهما مساء أمس األول فيما احتلت 
سيدات نادي سلوى الصباح املركز الثالث.

وعقب املباراة، قام أمني السر املساعد في 
احتاد اليد عبداهلل الذياب ورئيس اللجنة 
النسائية د.اجلازي املونس وأعضاء اللجنة 
دالل علي ود.فاطمة املجيبل بتسليم كأس 
البطولة وتقليد امليداليات للفرق املتوجة.

وبذلك حققت سيدات القرين أول ثنائية 

لهــن تاريخيا بعد الفوز بلقب الدوري في 
املوســم املاضي، بينما حافظــن عليه في 
املوسم اجلاري وظفرن بلقب الكأس أيضا.

مــن جانب آخر، قام احتاد اليد بتعيني 
املدرب الوطني وليد ساملني مدربا مساعدا 
في اجلهاز الفني ملنتخبنا الوطني للشباب، 
كما عني املدرب الوطني حسني حبيب مدربا 
مساعدا في اجلهاز الفني ملنتخبنا الوطني 

للناشئني.
وينتظر أزرقنا الشاب املشارك في دورة 
األلعاب اخلليجية مايو املقبل، حيث تقضي 
خطة االحتاد املشاركة في املنتخب الشاب 
مع تطعيمه ببعض العبي املنتخب األول.

انضمام ساملني وحبيب ملنتخبي الشباب والناشئني

اجلهراء بطاًل لـ »األولى«.. والساحل يرافقه إلى »املمتاز«
مبارك اخلالدي

 stc تــوج اجلهراء بطــال لدوري
للدرجــة األولى للموســم الكروي 

.٢٠٢-٢٠٢٢1
وعقب انتهاء منافسـات اجلولـة 
الـ ٢٠ من البطولة، قام رئيس احتاد 
كرة القدم الشــيخ أحمد اليوســف 

ونائب رئيس االحتــاد أحمد عقلة 
ورئيس مجلس إدارة نادي اجلهراء 

نواف جديد بتتويج اجلهراء.
وشــهد حفــل التتويــج تكرمي 
نادي اجلهراء عددا من الشخصيات 
الداعمة للفريق وهو اللواء ابراهيم 
نغيمش والشاعر خلف اخلطيمي، 
كما مت تكرمي الالعب السابق جمال 

مبارك مبناســبة اختياره من بني 
أفضل املدافعني لقارة آسيا. وشهدت 
اجلولة اخلتامية فوز اجلهراء على 
برقان ٤-٢ تناوب على تســجيلها 
عمــر ذكــري ورينيــرو وســيزار 
ويوســف الرشــيدي، فيما ســجل 
لبرقــان رامــي بوشــنيبه ومحمد 
الفيلكاوي، وحلساب اجلولة ذاتها 

تأهل الســاحل إلى الدوري املمتاز 
بعد فوزه على غرميه خيطان ٢-1.

وفي ختام دوري »املظاليم« أصبح 
الترتيب العام هو: اجلهراء في املركز 
األول برصيد 33 نقطة، تاله الساحل 
بـــ 31 نقطة، ثم خيطان ثالثا بـ ٢8 
نقطة فبرقان رابعا برصيد 13 نقطة، 
وأخيرا الصليبخات برصيد 9 نقاط.

العنزي: تضافر اجلهود وراء تأهل الساحل إلى دوري »األضواء«
هادي العنزي

أكد املدرب املساعد لفريق الكرة بنادي 
الساحل بدر العنزي في تصريح خـاص 
 stc لـ »األنباء«، أن تأهل فريقه إلى دوري
املمتاز، بعد تغلبه على نظيره خيطان 1-2 
في اجلولة األخيرة لدوري stc للدرجة 
األولى جاء بفضل تضافر اجلهود من 
مجلس إدارة واجلهازين الفني واإلداري 
والالعبني، مضيفا: »حققنا الهدف األول 
للفريق بحجز إحدى البطاقتني املؤهلتني لـ 

»املمتاز«، وذلك على الرغم من التحديات 
الكبيرة التي واجهتنا، ومن أهمها انتقال 
أكثر من 7 العبني أساســيني إلى أندية 
مختلفة، ما جعلنا نعتمد على خيارات 
ناجحة أخرى تتمثل في العناصر الشابة 

التي كانت على قدر املسؤولية«.
وذكر العنــزي أن مواجهة خيطان 
جاءت صعبة منذ بدايتها، وذلك ملا متثله 
من أهمية قصوى للفريق تتعلق بتأهل 
الساحل  أحدهما وبقاء اآلخر، مضيفا: 
لم يكن أمامه سوى حتقيق الفوز طريقا 

للتأهل، وعليه دخلنا من أجل تلك املهمة 
مهاجمني منذ بداية املباراة. افتتح هداف 
الفريق جيوفاني أهداف الفريق في الشوط 
األول، وكانــت بداية جيدة وضرورية، 
وبعد خروجنا متقدمني طالبنا الالعبني 
بني الشوطني بضرورة مواصلة الهجوم 
لتعزيز النتيجة، وبالفعل مت ما أردناه وإن 
جاء متأخرا حيث سجل حسن حسون 
الهدف الثاني للساحل في الوقت احملتسب 
بدل الضائع، كما قلص الفارق خيطان 

بدر العنزيفي الوقت نفسه.

يعقوب العوضي

تــوج الكويت بلقــب بطولة كأس 
االحتاد للكــرة الطائرة بعد فوزه في 
املبــاراة النهائية على كاظمة بنتيجة 
3-1 فيما احتل اجلهراء املركز الثالث.
وعقــب املباراة قام رئيس االحتاد 
د.عبدالهادي الشبيب إلى جانب رئيس 
اجلهاز اإلداري محمد النصف بتسليم 
كأس البطولة وتقليد امليداليات للفرق 

املتوجة، وبذلك يكون »العميد« قد حقق 
الثالثية الكاملة للموسم احلالي بعد 

فوزه بلقب الدوري وكأس السوبر.
وبهذه املناســبة، أكــد عبدالهادي 
الشبيب في تصريح خاص لـ»األنباء« 
أن دخول احملترف األجنبي الثاني في 
املنافسات احمللية أصبح محتوما مع 
بداية املوســم املاضي حيث ان القرار 
قد اتخذ مســبقا ولكن سيتم اعتماده 
رسميا في اجتماع مجلس اإلدارة املقبل، 

مضيفا: »شــهدنا تطورا في مستوى 
اللعبة في املوســم احلالي ونســعى 
للمزيــد من التحســني الفني بغرض 

رفع املستوى العام«.
وانتقل إلى خطة إعداد األزرق الذي 
سيشارك في دورة األلعاب اخلليجية 
املقبلــة في مايو، موضحــا: »البداية 
ستكون عبر معسكر خارجي في صربيا 
٢8 اجلاري ألسبوعني حيث سيخوض 
الفرق بعض املباريات الودية حسب 

اجلدول الزمني املرســوم من اللجنة 
الفنية«. وتابع: »لدينا بعض الالعبني 
املصابني منهم عبدالرحمن املطوع ولكن 
اجلهاز الطبي يتابع باستمرار احلالة 

البدنية والصحية جلميع الالعبني.
واختتــم قائــال: نتطلــع لتحقيق 
إجنــازات جديدة للطائــرة الكويتية 
والوصــول بها إلى أعلى املســتويات 
ورفع اسم وعلم الكويت في مختلف 

احملافل الدولية«.

»األبيض«.. بطل ثالثية »الطائرة« بجدارة

اليوسف ُيفكر في الترشح الحتاد »الكرة«
مبارك اخلالدي

مع بــدء العــد التنازلي 
النتخابات احتاد كرة القدم 
املقررة فــي ٢٠ مايو املقبل 
وإعالن عدد من املرشــحني 
تقدمهــم رســميا خلــوض 
اإلدارة  انتخابــات مجلــس 
اجلديد لدورته املقبلة ٢٠٢٢- 
٢٠٢6، كشف رئيس االحتاد 
الشــيخ أحمد اليوسف، عن 
أنه يفكر في الترشح مجددا 
لرئاسة االحتاد لكنه أملح إلى 

أن ذلك قد يكون مع آخر يوم وقبل إغالق باب 
الترشح. وكان نائب رئيس االحتاد السابق 
هايف املطيري قد أعلن بشــكل رسمي عزمه 
خوض االنتخابــات ممثال عن نادي النصر، 
وذلك على منصب نائــب الرئيس، فيما أكد 
مرشــح نادي اجلهراء أحمد عقلة ترشــحه 

لذات املنصب.
يذكر أن النظام األساسي 
اجلديــد لالحتاد اســتحدث 
منصبــني لنائــب الرئيــس 
أحدهمــا للشــؤون اإلدارية 
واملاليــة واآلخر للشــؤون 
الفنيــة. وفــي هــذا الصدد 
علمــت »األنبــاء« أن هناك 
تباينــا وخالفــا بــني هايف 
وعقلة حول شغل املنصبني.

كمــا أعلن عضو مجلس 
إدارة االحتــاد احلالــي فهد 
الهمالن عزمه الترشح ممثال 

عن نادي الفحيحيل.
وكان أحمد عقلة قد صرح في أحد البرامج، 
بن هناك اتفاقا بني األندية على أن يكون رئيس 
االحتاد اجلديد هو عبداهلل الشاهني، مضيفا: 
»انه رجل صاحب فكر وهو ما يحتاجه االحتاد 

في الفترة املقبلة«.

ً عقلة: اتفاق األندية على عبداهلل الشاهني رئيساً جديدا

الشيخ أحمد اليوسف

املوسى يحقق بطولة »مركز الفروسية«
حقق محمد املوسى لقب بطولة مركز الكويت 
للفروســية بفوزه بصدارة الشوط الرئيسي 
على ارتفاع 115-1٢٠ سم بزمن ٢9.٠9 ثانية، 
تاله عبداهلل العوضي ومحمد املليفي ومحمد 
كرم، وقام بتتويج األبطال علي النصار. وقال 
أحمد العوضي عضو مركز الكويت للفروسية 
ان البطولة هي املسابقة احمللية الثالثة التي 
تقام في رمضان خالل الفترة الليلية، معبرا 
عن ســعادته بالتطور امللحوظ في فروسية 
قفز احلواجز. بدوره، أوضح علي النصار أن 
الكويت جنحت بامتياز في تنظيم مسابقات 
ليلية في قفز احلواجز بفضل اإلمكانيات املتاحة 

أحمد العوضي يتوج األبطالوالبيئة املناسبة في هذا الشأن.


