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اجلمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ رياضـة

ً «أزرق الصاالت» يستهل مشواره مبواجهة اإلمارات غدا

«قوى» السيدات تقص شريط «األلعاب اخلليجية» اليوم
تنطلــق في الســاعة ١٠:٠٠ من صبــاح اليوم 
منافسات دورة األلعاب اخلليجية الثالثة، والتي 
تستضيفها الكويت برعاية صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد وتســتمر حتى ٣١ اجلاري، 
بإقامة مســابقات ألعاب القوى للســيدات، وذلك 
بحضور رؤساء االحتادات اخلليجية للقوى، في 
حني يصل إلى البالد غدا الســبت رئيس االحتاد 

اآلسيوي للعبة، القطري دحالن احلمد.
وتتضمن منافســات اليوم اجلمعة في الفترة 
الصباحية، الدور نصف النهائي لسباقات ١٠٠ متر 
جري و١٠٠ متر جــري حواجز و٤٠٠ متر جري، 
وفي الســاعة ٥:٠٠ مســاء تقام مسابقات النهائي 
فــي القفز بالزانة ١٠٠ متر جري، و١٠٠ متر جري 
حواجز، ودفع اجللــة، والوثب الطويل، و١٠٠٠٠ 
متــر جري، ورمــي الرمح، و٤٠٠ جــري، على أن 
تستكمل املسابقات غدا السبت، في ٩:٠٠ صباحا 
عبر مسابقات نهائي ١٠٠جري حواجز، السباعي 
١، نصــف نهائي ٤٠٠ متر جري حواجز، ٨٠٠ متر 
جــري، ونهائي الوثب العالي، الســباعي ٢، وفي 
الســاعة ٥:٠٠ من مساء الســبت، تقام مسابقات 
النهائي في رمي القرص، ودفع اجللة، الســباعي 
٣٫٤٠٠ متر جري حواجز، الوثب الثالثي، ٨٠٠ متر 
جــري، ٢٠٠٠ متر جري موانــع، ٢٠٠ متر جري، 

سباعي ٤ و١٠٠ متر جري تتابع.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس احتاد ألعاب القوى 
سيار العنزي، على جاهزية مضمار وميدان أحمد 
الرشــدان فــي منطقة كيفان الســتضافة العرس 
اخلليجي وتواجد األشقاء اخلليجيون في بلدهم 
الثاني، معربا عن سعادته البالغة مبشاركة العنصر 
النسائي ألول مرة في الدورات اخلليجية، ومتمنيا 

للجميع التوفيق في املنافسات.
بدورها، لفتت رئيسة اللجنة النسائية ومديرة 
منتخبنا الوطني للســيدات حنــان احلردان، الى 
جاهزيــة الالعبات فنيا ومعنويا النطالق الدورة 
التي يستعد لها املنتخب منذ فبراير املاضي، قبل 
أن ترتفع وتيرة اإلعداد والتدريبات خالل املعسكر 

التدريبي الذي انطلق السبت املاضي.

له بالدورة في ٢٥ مايو».
وكشف الشرجي ان العمل إلعداد منتخب الشباب 
ســيكون هدف مجلس اإلدارة فــي الفترة املقبلة 
من خالل إشراكه في استحقاقات خارجية وبناء 

منتخب قوي للمستقبل.
٨ العبني للسباحة

فــي غضون ذلــك، يواصل منتخبنــا الوطني 
للســباحة حتضيراته على مجمع الشــيخ ناصر 
احملمد بنادي النصر حتت قيادة املدرب اإليطالي 
سيمونا بيستاسيكا استعدادا خلوض املنافسات 
التي تبدأ الثالثاء املقبل وتختتم اجلمعة، وأكد مدير 
املنتخب زين العابدين محمد اختيار ٨ العبني لتمثيل 
منتخبنا في االســتحقاق اخلليجي، وهم: عباس 
قلــي، وليد العبدالرزاق، راشــد الطرموم، فيصل 
التناك، مشاري السمحان، عبدالرزاق الضويحي، 
عبدالعزيز الضويحي وسعود الشمروخ، مشيرا 
إلى أن االستعدادات انطلقت منذ أكثر من شهرين 
من خالل متارين تستغرق ساعتني ونصف يوميا 
وجميع الالعبني شاركوا في التدريبات منذ انطالقتها 
دون حدوث إصابات بينهم قد تعيق مشــاركتهم 

في البطولة.
«السلة النسائية»

وأخيرا، أشادت نائب رئيس اللجنة النسائية في 
احتاد كرة السلة حنان الزايد، بالتعاون بني جلنة 
«٣×٣» في االحتاد واللجنة النسائية، وقالت: عملنا 
على اختيار أفضل الالعبات من األندية عبر تنظيم 
بطولتي الــدوري وكأس االحتاد، ووقع االختيار 
على ٨ العبات بدأن التدريبات اســتعدادا للدورة 
اخلليجية خالل رمضان حيــث كانت التدريبات 
على فترتني قبل وبعد اإلفطار، قبل أن يتم تكثيفها 
خالل الفتــرة احلالية. وذكرت الزايد أن املنتخب 
سيخوض معســكرا تدريبيا خالل الفترة من ١٥ 
حتى ٢٥ اجلاري في تركيا بقيادة املدرب البحريني 
ســلمان رمضان ومســاعدته عايدة السلمان، في 
مرحلة اإلعداد األخيرة قبل خوض غمار الدورة.

هذا، وتنطلق غدا السبت منافسات كرة الصاالت 
(رجال)، على مجمع صاالت الشيخ سعد العبداهللا 
«صالــة رقم ٢»، حيث يســتهل منتخبنا الوطني 
مشواره مبواجهة اإلمارات عند الساعة ٧:٠٠ مساء، 
يسبقها لقاء آخر يجمع بني السعودية والبحرين 
في الساعة ٥:٠٠، فيما يرتاح املنتخب العماني في 
اجلولة األولى بحكم مشــاركة ٥ منتخبات، علما 
أن املنافســات تلعب بنظــام الدوري عبر اقامة ٥ 

جوالت، حيث سيكون اخلتام في ٢٢ اجلاري.
مــن جانبه، أكد املديــر الفني فــي احتاد اليد 
د.خالد الشرجي، أن املنتخب الوطني انتظم أمس 
في معسكر داخلي ضمن املرحلة األولى اإلعدادية 
قبل خوض منافســات الــدورة اخلليجية بقيادة 
مدرب منتخب الشباب اإلسباني ايسدورو مارتني 
ومساعده الوطني وليد فيروز، مضيفا: «تستمر 
التدريبات بشــكل مكثف علــى فترتني صباحية 
ومسائية حتى ١٦ اجلاري، ثم املغادرة إلى الدوحة 
لبــدء مرحلة اإلعداد الثانية والتي تتضمن إقامة 
معســكر خارجــي وخوض مباراتــني وديتني مع 
منتخب قطر املشــارك بالدورة يومي ١٨ و٢٠ من 
نفس الشــهر ثم يعود بعدها املنتخب إلى البالد 
قبل يبدأ معســكرا داخليا حتى موعد أول مباراة 

ال جديد.. كأس االحتاد في «يد العميد»
يعقوب العوضي

توج فريق اليد بنادي الكويت بلقب كأس 
االحتاد بفوزه على الساملية بنتيجة ٣٥-٢٧، 
فيما حصد الفحيحيل البرونزية بفوزه على 

برقان بنتيجة ٣٢-٢٠.
وعقب املباراة النهائية، قام رئيس االحتاد 
الفريق املتقاعد ناصر صالح بومرزوق وأمني 
السر قايد العدواني وأمني السر املساعد عبداهللا 
الذياب ونائب رئيس االحتاد شبيب الهاجري 
وعضو مجلس اإلدارة طالل العتيبي الى جانب 
عضو مجلس اإلدارة محمد العازمي ورئيس 
نادي الكويت خالد الغامن بتقدمي كأس البطولة 
وامليداليات للفرق الـ ٣ املتوجة. وبذلك يكون 

العميــد قد بســط نفوذه علــى اللعبة، حيث 
كسر رقما قياسيا جديدا على مستوى البالد 
بحصوله على الثالثية للمرة الثانية تواليا.  
وبهذه املناسبة، أكد الغامن أن اإلجناز جاء بعد 
تعاون اجلميع وتقدمي كل ما ميكن على أرضية 
امللعب، مشيرا إلى أن اجلميع يعمل على قدم 
وساق للوصول إلى أفضل النتائج، مؤكدا رصد 

مكافآت مالية للفريق بعد اإلجناز اجلديد.
بروتوكول بني «املدرسي» و«اليد»

من جهة أخرى، قام احتاد اليد ممثال برئيسه 
ناصر صالح بومرزوق بتوقيع اتفاقية تعاون 
مع االحتاد الرياضي املدرسي ممثال برئيسه 
د.فيصل مقصيد يســعى من خالله الطرفان 

لصناعــة جيل جديد يعــود بالنهوض بكرة 
اليد الكويتية واســتعادة أمجادها من خالل 
تأســيس النشء «بنني وبنات» على الســبل 
الرياضية الســليمة. وكان بومرزوق قد أكد 
في وقت ســابق أن الرياضة الكويتية والدة 
للمواهــب والنجوم وأن مهــد املواهب يكون 
في املدارس ومن الضرورة أن تتم االستعانة 
باالحتــاد الرياضــي املدرســي للوصول الى 
أفضل املواهب الشــابة. كمــا لم يختلف عنه 
مقصيد وأكد أن اتفاقية التعاون بادرة جديدة 
ترى النور حتت دراسة وبتعاون كبير فيما 
بني االحتادين سينتج من خاللها عدة أجيال 
قادرة على متثيل املنتخبات الوطنية بالصورة 

املطلوبة مستقبال.

«األوملبي» يتلقى صدمة االعتذارات.. 
ودعوة «عربية» ألزرق الشباب

مبارك اخلالدي

الفنــي  تلقــي اجلهــاز 
ملنتخبنــا األوملبــي بقيادة 
البرازيلــي باولو كامبوس 
واملدربان املساعدان محمد 
الفيلكاوي وطارق اخلليفي 
صدمة جديدة بتزايد أعداد 
الالعبني املعتذرين عن عدم 
االلتحاق بـ «األزرق األوملبي» 
ألســباب دراســية، اذ قدم 
الالعبون طالل مزيد وطالل 
القيسي وســلمان البوص 
(جدد تعاقده مع القادسية) 
وعبدالعزيز البحر ويوسف 
عبداهللا الرشيدي  ويوسف 
العتيبي اعتذارات متتالية 

لذات السبب.
ومــن املتوقع أن يرتفع 
عدد الالعبني املعتذرين ما 
أجبــر اجلهاز الفنــي على 
االســتعانة بـ ٦ العبني من 
منتخب الشــباب لسد هذا 
النقص. وكان اجلهاز الفني 
قد وقع في حرج شديد لعدم 
انتظــام برنامجه اإلعدادي 
بعــد التحاق عدد كبير من 

٢٣ سنة يونيو املقبل، حيث 
يشارك املنتخب في املجموعة 
الثانية إلى جانب منتخبات 
استراليا واألردن والعراق.  
إلى ذلك، تلقي احتاد الكرة 
دعوة من االحتــاد العربي 
ملشاركة منتخب الشباب في 
بطولــة كأس العرب املقرر 
إقامتها في السعودية ٢٠ من 
يوليو املقبل، ومن املتوقع أن 
يرسل احتاد الكرة املوافقة 

على املشاركة.

الالعبني بصفوف املنتخب 
األول وعدم التحاق العبي 
فريقــي الكويــت والعربي 
وكاظمــة والســاملية فــي 
الرتباطهــم  التدريبــات 
مــع أنديتهــم.  وتتواصل 
حتضيرات املنتخب استعدادا 
للســفر إلــى أذربيجان في 
١٥ اجلاري إلقامة معســكر 
تأهيلي يعقبه الســفر إلى 
أوزبكســتان للمشاركة في 
نهائيات كاس آســيا حتت 

كامبوس يتوسط املدربان املساعدان محمد الفيلكاوي وطارق اخلليفي

عقلة: جتديد عقود املدرب معلول والبريكي وناصر «مؤجل»

«األبيض» يرفض استعارة الالعبني في اآلسيوية
يحيى حميدان

أكد نائــب رئيس جهاز 
الكرة بنادي الكويت عادل 
عقلة عــدم وجود نية لدى 
مجلس االدارة في استعارة 
العبي االندية االخرى خالل 
مشــاركة الفريق في كأس 
االحتــاد اآلســيوي أســوة 
مبا قامت به بعض األندية 
املشاركة في هذه البطولة، 
اذ يلعب في املجموعة األولى 
التي ستقام منافساتها في 
مسقط بتواجد املستضيف 
العماني واألنصار  السيب 
اللبناني وجبلة السوري.

وأشار عقلة إلى أن هذا 
القرار جــاء لثقتنا العالية 
فــي العبينا الذيــن حققوا 
لقب الدوري املمتاز الشهر 

وبــني عقلة فــي حديثه 
لبرنامج «بني الشوطني» أن 
حارس املرمى حميد القالف 
لن يكون ضمن املتواجدين 
في وفد الفريق املتوجه إلى 
مسقط  اثر العقوبة املوقعة 
عليه بســبب جتاوزه على 
جماهير النادي، مضيفا أن 
اســتمرار املدرب التونسي 
نبيــل معلول مــع الفريق 
سيتحدد عقب نهاية املوسم 
بشكل رسمي لوجود اتفاق 
بني إدارة النــادي واملدرب 
على تأجيل احلديث في هذا 

املوضوع حتى اخلتام.
وذكر عقلة أن جتديد عقد 
كل من العب الوسط عبداهللا 
البريكي واملهاجم يوســف 
ناصر سيتحدد أيضا عقب 

نهاية املوسم.

املاضــي، كما أنــه من غير 
املنصف بالنســبة لالعبني 
اســتعارة العبــني آخرين 
وإشراكهم عوضا عن العبينا 
الذين حتملوا الكثير خالل 

املوسم احلالي.

املدرب التونسي نبيل معلول

«اآلسيوي» يطلب من العربي االلتزام بـ «املسحة»
مبارك اخلالدي

طلب االحتاد اآلسيوي لكرة القدم من إدارة 
النادي العربي تطبيق اإلجراءات الصحية 
ملكافحة كورونا خالل استضافة «األخضر» 
ملجموعته الثانية في بطولة كأس االحتاد 
اآلسيوي التي تضم فرق الرفاع البحريني 
وظفار العماني وشباب اخلليل الفلسطيني 

خالل الفترة من ١٨ حتى ٢٤ اجلاري.

وطلب االحتاد اآلسيوي من كافة الفرق 
االلتزام بإجراء املســحة الطبية للتأكد من 
خلو الفرق املشاركة من ڤيروس كورونا.

وفي جانب متصل، تتواصل استعدادات 
«األخضــر» ملواجهة الرفــاع البحريني في 
افتتــاح املنافســات، إذ خاض مســاء أمس 
وديــة هامة أمــام الكويت الختبــار قدرات 
الالعبني والوقوف على التشــكيل املناسب 

خلوض املنافسات.

داليبور: فوجئت بعدم جتديد عقدي مع الفحيحيل
هادي العنزي

أكد مدرب الفحيحيل السابق داليبور ستاركيڤتش، 
في تصريح خاص لـ «األنباء»، أن عدم جتديد عقده 
للموســم املقبل شــّكل مفاجأة كبيرة بالنسبة له، 
مضيفا: «عملت مع الفريق ملدة ٤ أشهر مثالية، حققت 
فيها الهدف األساســي املتمثل في البقاء ضمن فرق 
الدوري املمتاز، كما متكنا من التأهل إلى نهائي بطولة 
كأس ســمو األمير، وهذا يعد إجنــازا آخر للفريق، 
ولكن هذه حال كــرة القدم، وعلى املدرب أن يكون 

مستعدا للتعامل مع كافة اخليارات»، الفتا إلى أنه 
ســعيد بالفترة التي قضاها مع النادي، متمنيا كل 

التوفيق لهم في املوسم املقبل.
وأشــار املدرب الكرواتي إلــى أنه يدرس عرضا 
لتدريب أحد الفرق الســعودية، مبينا: «أدرس هذا 
العرض جيدا، وأقّدر ثقة إدارة النادي الســعودي، 
كما تلقيت أكثر من عرض شفوي من أندية كويتية، 
أحتاج إلى الراحة قصيرة، بعد فترة عصيبة عشناها 
في «معركة البقاء» وكذلك مواجهات كأســي ســمو 

األمير وسمو ولي العهد».

ً أكد أنه حقق جميع أهدافه مع الفريق.. ويدرس عرضاً سعوديا

«ثالثية» الشباب.. «بيضاء»
مبارك اخلالدي

بجــدارة واســتحقاق توج فريــق نادي الكويت حتت ٢٠ ســنة لكرة 
القدم بطال لبطولة كأس الشباب للموسم احلالي ٢٠٢١-٢٠٢٢ بتغلبه في 
املباراة النهائية على غرميه العربي ٣-١، وبهذا الفوز متكن «األبيض» من 
حتقيق «الثالثية». وكان «األخضر» قد تقدم بهدف الســبق عبر سلمان 
العوضــي، لكن الكويت عادل النتيجة عبر إبراهيم كميل من ركلة جزاء 
الذي جنح أيضا في تسجيل الهدف الثاني ببراعة، وختم فهد جمال على 
انتصــار «األبيــض» بهدف ثالث. وبعد نهاية املبــاراة، قام نائب رئيس 
احتاد الكــرة أحمد عقلة بتتويج األبطال بحضــور األمني العام لالحتاد 
صالح القناعي ومدير التطوير والتدريب عبدالعزيز حمادة ومدير جلنة 

تتويج «شباب» الكويت بلقب كأس االحتاداملسابقات د.حامد الشيباني.

فوز «أزرق الطائرة» على شباب صربيا

يعقوب العوضي

فاز منتخبنا الوطني على منتخب صربيا 
حتت ٢٣ بنتيجة ٣-١ وذلك ضمن استعدادات 
«األزرق» لدورة األلعــاب اخلليجية، وجاءت 
نتيجة األشواط: ٢٦-٢٤ ،٢٣-٢٥، ٢٥-١٩ ،٢٥-

٢٠. وانطلقت رحلة إعداد املنتخب قبل أسبوعني 

بإعداد محلي على صالة االحتاد في مجمع الشيخ 
سعد العبداهللا في ضاحية صباح السالم. وفي 
هذا الســياق، اكد رئيس االحتاد د.عبدالهادي 
الشــبيب ضرورة دعــم املنتخبــات الوطنية 
ومساندة املنتخب في مشواره اخلليجي، خاصة 
ان اجلميع يعمل على رفع اسم وعلم الكويت 

في احملفل اخلليجي املرتقب.


