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«أزرق السلة» يغادر إلى تركيا
هادي العنزي

بوفــد يضــم ١٧ العبا، 
غادر أمس منتخبنا الوطني 
األول لكرة السلة إلى تركيا 
إلقامــة معســكر تدريبــي 
ميتــد ١٨ يوما فــي مدينة 
اســطنبول، على أن يعود 
١٣ مايو للمشاركة في دورة 
الثالثة  األلعاب اخلليجية 
التي تستضيفها الكويت، اذ 
من املقرر أن تبدأ منافسات 
السلة في الدورة ١٦ مايو.

ويرأس وفد أزرق السلة رئيس مجلس 
إدارة االحتاد رشيد العنزي، باإلضافة إلى 
كل من ثامر الشنفا، وعبدالرحمن الناشي 
اداريان، ومحمد احلميدان مديرا للمنتخب، 
وعــادل التالتلي مدربــا، وخالد العميري 
وجاسم االرملي مساعدين للمدرب وجهاد 
الغالي أخصائي العــالج الطبيعي، ومن 
املتوقــع أن يلعب األزرق خالل املعســكر 
التدريبــي ٦ مباريات وديــة على أقصى 

تقدير. 
مــن جانبــه، ذكــر العنزي أن املعســكر 

ضمــن  يأتــي  التدريبــي 
استعدادات املنتخب لدورة 
األلعاب اخلليجية، وضمن 
مرحلــة متقدمــة لتصفيات 
كأس آســيا. وأكــد أن دورة 
األلعــاب اخلليجيــة تعتبر 
مهمة ملنتخبنا لتحقيق أفضل 
مركز، وقال:«تصفيات كأس 
أســيا تعتبر احملطــة األهم 
لــألزرق في املرحلة املقبلة، 
لكــون منتخبنــا غــاب عن 
احملافل اآلسيوية فترة طويلة 
بسبب اإليقاف الرياضي الذي 

كان مفروضا على السلة الكويتية».
وقد وقع اختيار اجلهاز الفني للمشاركة 
في املعسكر التركي، على كل من الالعبني: 
صالــح يوســف وعبدالعزيــز احلميــدي 
البلوشــي ومشــاري بودهــوم  واحمــد 
والكســندر الغيص وحمد عدنان وســهو 
السهو وعبدالعزيز ريحان وراشد الرباح 
وعبداللطيف غامن ومحمد عدنان ويوسف 
بورحمــه وعلــي الهدهود وعمــران عنبر 
وعبداحملســن مرتضى ومحمد اشــكناني 

وعبدالعزيز العيسى.

العنزي: تنتظرنا استحقاقات مهمة في األلعاب اخلليجية وكأس آسيا

رشيد العنزي

«اليد» اعتمد التقريرين املالي واإلداري
يعقوب العوضي

اعتمد احتاد كرة اليد التقريرين اإلداري 
واملالي في جمعيته العمومية العادية التي 
عقدت أمس األول، وشهدت حضور جميع 
ممثلني األندية، فيما غاب ممثل الســاحل، 
وترأس االجتماع رئيس االحتاد الفريق ركن 

متقاعد ناصر صالح بومرزوق.
وفــي هذا اإلطار قال أمني ســر االحتاد 
قايد العدواني: «ناقشت اجلمعية العمومية 
وجهات النظر وتبادلنا املقترحات وقدمنا 
خطــة املنتخبات الوطنية لالســتحقاقات 
املقبلــة حيث لدينا خارطــة إعداد طويلة 
وبطوالت كثيرة مقبلة»، مضيفا أن املوسم 
احلالي شــهد جتربة فريدة من نوعها في 
ظل دخول الالعبني احملترفني وتأهيل عدة 

العبني محليني من املراحل السنية للمشاركة 
مع فرقهم على مستوى العمومي وبتعاون 
اجلميــع خرجنا بصورة مميزة ونســعى 
لتحســني عدة نقاط في املوسم املقبل في 
ســبيل تطويــر اللعبة وزيــادة التنافس 
واللعب النظيف بني جميع الفرق املشاركة.
من جانب آخر، قال ممثل نادي كاظمة 
ومديــر اللعبــة لدى البرتقالــي عمر املال: 
«إن احتــاد اليد كان مــن أفضل االحتادات 
احمللية بوجهة نظري، حيث وجدنا الوضوح 
التام في التعامل بجميع اللجان في األمور 
اإلداريــة وجلنة املســابقات باإلضافة إلى 
إعداد املنتخبات الوطنية من خالل تخطيط 
سليم سيحصد نتاجه في السنوات املقبلة 
وســيعود األزرق إلــى منصــات التتويج 

وستستعيد اللعبة أمجادها».

ماهر الشمري يقود جدة السعودي
مبارك اخلالدي

وّقع املــدرب الوطني 
الشــمري عقــدا  ماهــر 
فريــق جــدة  لتدريــب 
الســعودي، لتكون ثالث 
جتاربه في السعودية بعد 
قيادتــه لفريقي النهضة 
واخلليــج فــي املواســم 
السابقة. وعّبر الشمري 
عن تقديــره لثقة رئيس 
وأعضاء نادي جدة على 
لــه لقيــادة  اختيارهــم 
الفريق، مؤكدا أن الهدف 
الرئيســي الذي يســعى 
ألجلة هو تفادي الهبوط 
إلى دوري الدرجة الثانية.
املهمــة  أن  واعتبــر 

صعبة وحتــد كبير نظرا لقصر املدة قبل 
ختام املوسم، الفتا إلى أن املدرب الوطني 
يوسف جالي ســيكون مدربا مساعدا له، 

مشيرا إلى انه يتطلع دائما إلبراز الكوادر 
الكويتية ذات الكفاءة ومنحها الفرصة للعمل 

واثبات الوجود.

ماهر الشمري خالل توقيع العقد

«هيونداي موتور» تطلق حملة «هدف القرن»
أعلنــت شــركة هيونداي 
موتــور عــن إطــالق حملتها 
العاملية لالستدامة حتت شعار 
«هدف القرن» والتي انطلقت 
في يوم األرض في ٢٢ أبريل، 
وستستمر حتى نهائيات كأس 
العالم القادمة التي ستقام في 
الفترة مــن ٢١ نوفمبر إلى ١٨ 

ديسمبر املقبلني.
وكجزء من اإلطالق العاملي، 
أصــدرت هيونــداي موتــور 
فيلــم بيان وإعالن تلفزيوني 
عاملــي يضــم أســطورة كرة 
القدم ستيفن جيرارد وفريق 
البــوب العاملــي BTS، حيــث 
يتقاســمان طمــوح الشــركة 
لتوحيــد البشــرية من خالل 
كرة القــدم وتشــجيع الدعم 
العاملــي ملســتقبل مســتدام. 
ويعــد برنامــج احلملة جزءا 

شيميرا: «تهدف حملة «هدف 
القرن» إلى توحيد العالم من 
أجل االستدامة، مستوحاة من 
القيمة اخلالصة لروح الفريق 
والعمل اجلماعي الناشئ عن 
احلــب العاملي لكــرة القدم». 
مضيفا: «في هيونداي موتور 
ســنواصل ســعينا لتقــدمي 

تشــكيلها حديثا من السفراء 
الذين سيعملون على الترويج 
للعديد من مشاريع االستدامة 
البيئيــة واالجتماعيــة طوال 
عام ٢٠٢٢. إذ ســيتولى العب 
املنتخب اإلجنليزي الســابق 
ستيفن جيرارد قيادة «فريق 
 BTS القــرن» بجانــب فريــق
القــدم األفغانية  والعبة كرة 
الالجئة وســفيرة اليونسكو 
الدمناركية نادية ندمي، ومصمم 
األزيــاء األميركــي جيرميــي 
ســكوت، والفنــان اإليطالــي 
املعاصــر لورنــزو كويــن، 
املصورة الوثائقية نيكي وو، 
 Boston من ®Spot والروبوت
Dynamics. باإلضافة إلى ذلك، 
تخطط هيونداي أيضا للكشف 
عن أربعة سفراء إقليميني في 

األشهر املقبلة.

مساعدة عملية لإلنسانية في 
وقت أصبح فيه من املهم أكثر 
من أي وقت مضى أن نتعاون 
معا من أجل مســتقبل صحي 

طويل األمد لكوكبنا».
لدفع حملة «هدف القرن»، 
تقدم هيونداي موتور «فريق 
القــرن» وهــي مجموعــة مت 

من مهمة هيونــداي لتحقيق 
احلياد الكربوني بحلول ٢٠٤٥، 
وحتييد انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربــون في جميــع مراحل 

إنتاجها وتشغيلها.
التنفيذي  الرئيــس  وقال 
العاملــي ورئيس  للتســويق 
قســم جتربة العمالء توماس 

10:00 ليڤربول
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ڤياريال

الــى  ليڤربــول  يدخــل 
مباراته على ملعب «أنفيلد» 
أمام ضيفه ڤياريال اإلسباني 
في ذهاب الدور نصف النهائي 
من دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم، اليوم األربعاء، مدركا 
أن اخلطأ ممنوع أمام احلصان 
األسود للبطولة الذي يسعى 
لإلطاحة بعمالق قاري آخر.

فــي ظــل مســعاه نحــو 
رباعية تاريخية هذا املوسم، 
يصطــدم ليڤربــول بفريق 
أقصــى يوڤنتوس اإليطالي 
وبايرن ميونيح بطل أملانيا 
مــن الدورين ثمــن النهائي 

وربع النهائي تواليا.
املدرب  ويخوض فريــق 
األملاني يورغن كلوب نهاية 
موســم ناريــة، إذ يتخلــف 
بنقطة فقط عن مان ســيتي 
في السباق الشرس على لقب 
الدوري االجنليزي املمتاز قبل 
خمس مراحل مــن النهاية، 

بازل السويسرية.
من جهته، يدرك ڤياريال 
أن الطريــق الوحيد للعودة 
الــى دوري األبطال املوســم 
املقبــل هو التتويج باللقب، 
إذ يحتل املركز الســابع في 
الدوري على بعد تسع نقاط 
من املركز الرابع قبل خمس 

مباريات من النهاية.
وســيفتقد حتمــا إميري 
جهود مهاجمه جيرار مورينو 
الذي يعاني مــن إصابة في 
العضلــة اخللفيــة للفخــذ 
تعرض لها ضد خيتافي في 

١٦ الشهر اجلاري.

يلتقيان اليوم في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا

وبلــغ نهائــي كأس االحتاد 
حيث سيواجه تشلسي بعد 
تتويجه على حساب االخير 
بلقب كأس الرابطة في وقت 

سابق من املوسم.
وسبق للفريقني أن تواجها 
مرتني فقط قاريا، في نصف 
نهائي الدوري األوروبي في 
موســم ٢٠١٥-٢٠١٦ عندمــا 
عــوض ليڤربــول بقيــادة 
كلــوب تأخــره ٠-١ ذهابــا 
في إســبانيا الــى فوز ٣-٠ 
إيابــا في «أنفيلــد»، قبل أن 
يخسر النهائي ضد إشبيلية 
وإميــري بالــذات (١-٣) في 

كريستال وليدز «سلبيان».. .. وإنتر يستهدف صدارة «الكالتشيو» 
ختــم كريســتال بــاالس 
وضيفه ليدز يونايتد املرحلة 
الرابعــة والثالثني من الدوري 
االجنليزي لكرة القدم بتعادل 
سلبي على ملعب «سيلهورت 
بارك» في لندن. وفشل كريستال 
بــاالس فــي العودة إلى ســكة 
االنتصارات بعــد ثالث هزائم 
متتاليــة (اثنتان فــي الدوري 
أمام ليستر سيتي ونيوكاسل 
يونايتــد وواحــدة أمــام جاه 
تشلسي في نصف نهائي كاس 
االحتاد)، لكنه حافظ على سجله 
خاليا من اخلسارة على أرضه 
في املباريات الســت األخيرة، 
فعزز موقعه في املركز الرابع 

عشر برصيد ٣٨ نقطة.
فــي املقابــل، تابــع ليــدز 
يونايتــد نتائجــه الرائعة في 
املباريات اخلمس األخيرة التي 
لم يــذق فيها طعم اخلســارة 
(ثالثة انتصارات وتعادالن)، 
فرفع رصيده إلى ٣٤ نقطة في 

جاكومو راسبادوري (٣٩)، قبل 
أن يقلــب يوڤنتــوس الطاولة 
بهدفي األرجنتيني باولو ديباال 
(٤٥) وكــني. وعــزز «اليوفي» 
موقعه في املركز الرابع برصيد 
٦٦ نقطة، فيما بقي ساسوولو 

عاشرا برصيد ٤٦ نقطة. 
هذا وتقام اليــوم األربعاء 
٣ مباريات مؤجلة من املرحلة 
يلتقــي  حيــث  العشــرين، 
فيورنتينــا مــع أودينيــزي، 
وأتاالنتا مع تورينو، وبولونيا 
مــع إنتــر فــي مواجهــة مهمة 

للضيوف. 
ويســعى «النيراتزوري»، 
صاحب الـ ٧٢ نقطة في املركز 
الثاني، لتحقيق الفوز واالرتقاء 
الى صدارة ترتيب «الكالتشيو»، 
حيــث يتخلــف حاليــا بفارق 
نقطتني عن املتصدر ميالن، مع 
العلم بأن إنتر ميلك مباراة أقل، 
وبالتالي فإنه ال مجال بالتفريط 

بلقاء اليوم.

املركز السادس عشر، وبقي في 
املنطقــة اخلطــرة املؤدية الى 
الدرجة الثانية (يبتعد بفارق 
خمس نقاط عن ايفرتون الثامن 
عشر والذي ميلك مباراة مؤجلة.

إيطاليا

عــزز يوڤنتــوس حظوظه 
في املنافسة على بطاقة دوري 
أبطال أوروبا املوسم املقبل بفوز 
غير مقنع في األنفاس األخيرة 
على مضيفه ساسوولو ٢-١ في 
ختام منافسات املرحلة الرابعة 
والثالثني من الدوري اإليطالي.
«الســيدة  فريــق  وكان 
العجوز» في طريقه إلى مواصلة 
نزيف النقاط والسقوط في فخ 
التعادل الثاني على التوالي بعد 
االول أمام بولونيا في املرحلة 
املاضية، بيد أن مهاجمه البديل 
مويز كني خطف هدف الفوز في 
الدقيقة ٨٨. وكان ساســوولو 
سباقا إلى التسجيل عن طريق 

مباريات اليوم بتوقيت الكويت

إيطاليا (مؤجالت من املرحلة الـ ٢٠)
٧serie a youtubeفيورنتينا –أودينيزي

٩:١٥serie a youtubeأتاالنتا – تورينو
٩:١٥serie a youtubeبولونيا –إنتر

ليڤربول وڤياريال.. «كل شيء وارد»

كأس «الصاالت» بني الكويت والعربي
يحيى حميدان 

تقام اليــوم األربعاء املباراة النهائية 
لكأس كرة الصاالت بني الكويت والعربي 
فــي صالة األول، وذلك عند الســاعة الـ 

٩:٤٥ مساء. 
ووصل «األبيض» للنهائي بعد جتاوزه 
اليرمــوك ٥-٤ بــركالت الترجيــح بعد 
التعــادل ٣-٣ في الوقــت األصلي، فيما 
جتاوز «األخضر» عقبة التضامن ٨-٧.


