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اجلمعة ٢٧ مايو ٢٠٢٢ رياضـة

مبارك اخلالدي

تغــادر البالد غدا الســبت بعثة منتخبنا الوطنــي األوملبي متوجهة 
إلى أوزبكســتان للمشــاركة في نهائيات كأس آسيا حتت ٢٣ سنة التي 
ســتنطلق في االول من يونيو املقبل حتى ١٩ منه مبشــاركة ١٦ منتخبا 
مت توزيعهــا على اربع مجموعات، يتأهــل أول وثاني كل مجموعة إلى 

الدور ربع النهائي.
ويلعب منتخبنا الوطني ضمن املجموعة الثانية التي تضم الى جواره 
منتخبات أستراليا والعراق واألردن. ويرأس البعثة عضو مجلس إدارة 
احتاد كرة القدم منصور باشــا وعضوية اجلهاز اإلداري برئاســة مدير 
املنتخب مشاري فيحان واجلهاز الفني بقيادة املدرب عبدالعزيز حمادة 
واملدربني املساعدين محمد الفيلكاوي وطارق اخلليفي مبشاركة ٢٦ العبا.
وكان اجلهاز الفني قد اســتدعى العبي املنتخب األول مهدي دشــتي 
وناصر فالح، والالعب عثمان الشمري لالنضمام الى بعثة املنتخب، كما 

مت قبــول اعتذار الالعب محمد الهويدي. وأجرى األزرق حصة تدريبية 
صباح امس على ستاد ثامر بنادي الساملية للوقوف على احلالة البدنية 
لالعبــني. اجلدير بالذكــر أن االزرق يفتتح مواجهــات مجموعته بلقاء 
املنتخب األسترالي في األول من يونيو املقبل، وفي اجلولة الثانية التي 
تقام ٤ يونيو يواجــه األزرق منتخب األردن، ويختتم مواجهات الدور 

التمهيدي مبواجهة منتخب العراق ٧ منه.
من جانب آخر، كشف االحتاد اآلسيوي لكرة القدم عن هوية املجموعات 
األربــع لكأس آســيا لكــرة الصاالت ٢٠٢٢، والتي ســتقام فــي الكويت 
خالل سبتمبر املقبل. وأجرى االحتاد اآلسيوي مراسم القرعة للبطولة 
إلكترونيا، وجاء منتخبنا الوطني في املجموعة األولى التي تضم أيضا 

منتخبات العراق وتايلند وعمان. 
وبحســب نظــام البطولة، فإن املنتخبــني احلاصلني على 

املركزيــن األول والثانــي من كل مجموعــة يتأهالن للدور 
ربع النهائي.

«األوملبي» يضم دشتي والشمري
ويغادر إلى أوزبكستان غدًا

م بوربيع احلمود ُيكرِّ
كّرم املستشار في الديوان 
الشــيخ فيصــل  األميــري 
احلمــود البطــل الكويتــي 
العاملــي محمــد بوربيــع، 
بدخوله موسوعة غينيس 
القياســية  العاملية لألرقام 
للمرة الثالثة بحصوله على 
٢٥ ميدالية في بطولة العالم 
للدراجــات املائية. وأشــاد 
احلمــود بجهــود بوربيــع 
مقدرا له هذا اإلجناز الكبير 
على الرغم من كل املعوقات 
التي واجهته خالل املنافسات 
وحرصه على متثيل الكويت 
رفــع علمها خفاقــا في كل 
امليادين، كما أكد دعم القيادة 
السياسية الكامل للرياضة 
والرياضيني، خاصة الذين 
يرفعون رأس الكويت عاليا 
فــي احملافــل الدوليــة وأن 
الدولة لــن تدخر جهدا في 
االرتقاء باملنظومة الرياضية 

فيصــل احلمود علــى هذا 
التكرمي، مشيدا بجهوده في 
دعم الشباب الكويتي وحثهم 
على العطاء من خالل تكرمي 
املتفوقني فــي كل املجاالت 

املختلفة.

بكل األلعــاب الفردية منها 
واجلماعيــة، والعمــل على 
حتفيــز الالعبــني ملواصلة 

مشوار التميز والتفوق.
من جهته، تقدم بوربيع 
بالشــكر والتقدير للشيخ 

الشيخ فيصل احلمود مُكرماً محمد بوربيع

عبدالعزيز جاسم

أكد مــدرب الفريق األول لكرة القــدم بنادي كاظمة 
الصربي زيلكو ماركوف الفائز بكأس ســمو األمير في 
نســخته األخيــرة، في تصريح خاص لـــ «األنباء» أن 
اإلجنــاز األول الذي حققه مع فريقــه رغم قصر املدة، 
جاء بعمل مدروس ومتقن، ولم يكن وليد املصادفة أو 
ضربة حظ، وهناك أسباب كثيرة وراء عدم فوزنا بلقب 
الدوري املمتاز، ليس هناك متسع لشرحها، ولكن فيما 
يتعلــق بكأس األمير فقد أحكمنا الســيطرة عليها منذ 
الــدور األول، ودانت لنا األفضليــة امليدانية في أغلب 

املباريــات، ومتكنــا من املضــي قدما في 
منافســات صعبة حتى ظفرنــا باللقب، 

الذي يعد هدفنا اجلماعي.
ولفــت إلى أن جتديد عقده للموســم 
املقبل، لم يحســم بعد، وسوف يجتمع 
مع اإلدارة في األيام القليلة املقبلة للبت 

بشكل نهائي في األمر.
وحول ما إذا كان قراره بتدريب كاظمة 
في منتصف املوسم مخاطرة، قال ماركوف: 
لــدي معرفــة مســبقة بالكــرة الكويتية، 
وباجلــودة التي ميتاز بهــا العبو كاظمة، 

واملركــز املتقدم للفريق فــي الدوري وعليه 
جاءت املوافقة ســريعة، ولم أعان من صعوبة 

البدايات، حيث تأقلمت سريعا مع الالعبني. وذكر ماركوف 
أن «البرتقالي» يحتاج لوضع نظام ثابت، يشمل كيفية 
التدرب واللعب، وآلية العمل اليومي، وتطوير التواصل 
التلقائي بني الالعبني داخل امللعب، وهذا كله يحتاج إلى 
عاملي الوقت وااللتزام من اجلميع، كما أن كاظمة يحتاج 
إلى محترفني جدد، لتعزيز حظوظه باملنافسة على جميع 
األلقاب في املسابقات املقبلة، ولدينا عدد وافر من العناصر 

احمللية املتميزة التي يعتمد عليها.
وأشــار ماركوف إلــى ان الغيابات التــي عانى منها 
الفريق هي أبرز العقبات التي واجهته في كأس ســمو 
األميــر، وفي مقدمتها علي عتيــق في املباراة النهائية. 
وأضاف: جتبرنا الغيابات الطارئة بسبب 
اإلصابة أو البطاقات امللونة على إجراء 
تعديالت على تشكيلة الفريق، وطريقة 
لعبه، مما يسبب بعض اإلرباك أحيانا.
وشــدد علــى أن الــدوري الكويتــي 
يحتاج ملزيد من التطوير، لكي يســهم 
بدوره في رفع املستوى الفني، واملعدل 
اللياقي لالعبني، مضيفا ان املدرب جزء 
من منظومة كبيرة، الفتا الى اننا نحتاج 
ملعرفة كل شيء يتعلق باملسابقات املوسم 
املقبل، قبل بدايتها بوقت كاف، ونأمل من 
مجلس إدارة االحتاد اجلديد األخذ بيد الكرة 

الكويتية إلى مراحل أفضل.

ماركوف: كاظمـة بحاجة حملترفني 
جدد.. وجتديد عقدي لم يحسم بعد

أكد أن على االحتاد اجلديد األخذ بيد الكرة الكويتية إلى األفضل.. و الدوري يحتاج مزيدًا من التطوير

الصربي زيلكو ماركوف
 (هاني الشمري)

«السلة» إلى األردن حتضيرًا لـ «اآلسيوية»
هادي العنزي

يغــادر صباح اليوم وفــد منتخبنا 
العاصمة  إلى  الوطني األول لكرة السلة 
األردنية عمان إلقامة معســكر تدريبي 
يستمر حتى٣١ اجلاري، قبل أن يبدأ بعدها 
األزرق خوض منافسات النافذة اآلسيوية، 
حيث ســيلتقي مع فلسطني والعراق في 
منافسات املجموعة الثانية لتصفيات كأس 
أسيا، على أن يخوض قبلها مباراة ودية 
مع املنتخب األردني قبل املشاركة في 

املنافسات اآلسيوية.
مــن جانبه، أكــد رئيس مجلس 
إدارة االحتاد ورئيس الوفد رشــيد 
العنزي، أن األزرق طوى صفحة دورة 
األلعاب الرياضيــة اخلليجية الثالثة، 
وقال إننا خرجنا بنتائج إيجابية، لعل 
فــي مقدمتها احلصول على منتخب 
واعد تنتظره العديد من االستحقاقات 
في الفترة املقبلة»، مبديا ثقة مجلس 
الفني واإلداري  اإلدارة باجلهازين 

والالعبني في تقدمي مستوى مميز بالتصفيات 
اآلســيوية. وشكر العنزي جميع الالعبني 
واجلماهيــر الوفية التي آزرت األزرق في 
الدورة اخلليجية، وجميــع القائمني على 
دورة األلعاب اخلليجية، وفي مقدمتهم وزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة ووزير الدولة 
لشؤون الشباب محمد الراجحي، واللجنة 
األوملبية الكويتية برئاسة الشيخ فهد الناصر، 
والهيئة العامة للرياضة بقيادة حمود فليطح، 
وذلك على اجلهود الكبيــرة التي بذلوها 
الدورة. ويضم وفد األزرق املغادر  خالل 
إلى األردن، غــازي العتيبي وعبدالرحمن 
التالتلي مدربا،  إداريني، وعادل  الناشــي 
وخالد العميري وجاسم األرملي مساعدين 
للمدرب، ومحمد احلميدان مشرفا، و١٤ العبا 
هم: الكســندر الغيص، وأحمد البلوشي، 
وعبداحملسن املوسوي، وتركي حمود، وحمد 
عدنان، ومحمد عدنان، ومصطفى الرفاعي، 
وعمران جوهــر، وعبدالعزيز احلميدي، 
وصالح اليوسف، ويوسف بورحمة، وسهو 

الشمري، وراشد الرباح، وعلي الهدهود.

ً صدارة كويتية بـ ٧١ ميدالية منها ٢٥ ذهبية.. وسلة «٣ ضد ٣» للسيدات تنطلق غدا

«أزرق الطائرة» يرصد فضية «األلعاب اخلليجية»
تدخــل دورة األلعاب اخلليجيــة الثالثة واملقامة في 
الكويت برعاية صاحب السمو األمير يومها الثاني عشر 
وســط صدارة كويتيــة جلدول امليداليــات بإجمالي ٧١ 
ميداليــة (٢٥ ذهبيــة و٢١ فضيــة و٢٥ برونزية) بعدما 
أضافــت املنتخبات الكويتيــة ٣ برونزيات في اجلودو 
وفضية كرة الســلة عــالوة على برونزيــة في األلعاب 
اإللكترونية، فيما بقيت البحرين ثانية بـ ٥٥ ميدالية (٢٠ 
ذهبية و٢٠ فضية و١٥ برونزية) فيما ارتقت اإلمارات إلى 
املركز الثالث بعدما رفعت رصيدها إلى ٣٩ ميدالية (١٦ 
ذهبيــة و١٤ فضية و١٠ برونزيات) بعد نتائجها الالفتة 
فــي لعبتي اجلودو والســلة، بينمــا تراجعت قطر إلى 
املركــز الرابع برصيد ٤٢ ميدالية (١٢ ذهبية و١٨ فضية 
و١٢ برونزيــة)، فيما احتلت عمــان املركز اخلامس ٢٧ 
ميداليــة (١١ ذهبية و٥ فضيات و١١ برونزية)، كما ظلت 
الســعودية في املركز الســادس بواقــع ٤٥ ميدالية (١٠ 

ذهبيات و١٤ فضية و٢١ برونزية).
الطائرة واليد

ويشهد برنامج اليوم اختتام مسابقة الكرة الطائرة 
وانطــالق منافســات التنس األرضي فرق، واســتكمال 
مباريات البادل، أما مسابقة كرة السلة «٣ ضد ٣» للسيدات 

فستكون انطالقتها غد السبت.

وأفراح محمد بذهبية اللعبة نفسها في فئة السيدات.
واختتمت األربعاء منافسات اجلودو بإقامة مسابقات 
في ٤ أوزان، إذ أحرز الكويتي محمد محمد برونزية وزن 
حتت ٨١ كغم، كما أحرز زميله يوســف دشتي برونزية 
وزن حتت ٩٠ كغم، وأيضا حصد الكويتي حمد الراشد 
على برونزية حتت ١٠٠ كغم وأيضا حقق عبداهللا طالب 

برونزية فوق ١٠٠ كغم.
 كما نــال منتخب الكويت لكرة الســلة الفضية بعد 

خسارته في املباراة النهائية من اإلمارات ٧٣-٧٦، إذ غاب 
التوفيق عن «األزرق» فــي املباراة، خاصة في الرميات 
احلرة أو الثالثية، وتأخر بفارق ١٢ نقطة قبل أن يقلص 
النتيجــة الى ٣ نقاط فقــط عند النهايــة، فيما أحرزت 

السعودية البرونزية بالفوز على البحرين ٦٥-٥٧.
إلى ذلك، تنطلق غدا السبت منافسات كرة السلة «٣ 
ضد ٣» للسيدات، وتشهد اقامة ١٥ مباراة بشكل متتالي 
ابتداء من ٩ صباحا حتى ٤:٣٠ عصرا، فيما يقام الدوران 

نصف النهائي والنهائي األحد في الـ ٨ مساء.
تنس الفرق والبادل

هذا، وتنطلق في ٤٫٣٠ مســاء اليوم منافسات الفرق 
فــي لعبة التنــس األرضي، مبشــاركة ٥ منتخبات بعد 
اعتــذار عمان، وكانت نتائج نصــف النهائي الفردي قد 
أســفرت عن فوز الكويتي عيســى قبازرد على القطري 
راشد نواف بشوطني لشوط وبنتيجة ٤/٦ و٦/٤ و٢/٦، 
أما في منافسات الزوجي فتغلب الثنائي السعودي عمر 
وسعود احلقباني على الكويتي علي الشطي وعبداحلميد 

مبارك بشوطني دون مقابل ١/٦ و٢/٦.
كما تستكمل اليوم منافسات البادل التي تقام للمرة 
األولى بإقامة مباراتني، جتمع األولى قطر مع اإلمارات، 
وفي الثانية يلعب الســعودية مــع البحرين. وفي فئة 
السيدات، تقام اليوم أيضا مباراتان جتمع األولى الكويت 

مع اإلمارات، ويلتقي في الثانية عمان مع البحرين.
وكان منتخبــا الكويــت للرجال والســيدات واصال 
انتصاراتهمــا في الــدورة بعدما حقــق كل منهما فوزه 
الثاني في اجلولة الثانية، ففي منافسات الرجال، تغلبت 
الكويت على البحرين ٣-٠. وفي منافسات السيدات تغلب 

منتخب الكويت على نظيره البحريني ٢-١.

ففي منافســات الكرة الطائرة تقــام اليوم مباريات 
اجلولة األخيرة، حيث يلتقي في ٣ عصرا اإلمارات وقطر، 
يعقبها في ٥ مواجهة السعودية وعمان، على أن تختتم 
لقاءات اليوم في ٧ مساء مبواجهة الكويت والبحرين.

ويحتل «العنابي» الصدارة قبل اجلولة األخيرة بـ ٩ 
نقاط، يليه «األحمر البحريني» بنفس الرصيد أيضا ثم 
«األزرق» بـ ٧ نقاط فمنتخب عمان بـ ٥ نقاط والسعودية 
بـــ ٣ نقاط، بينما يتذيل املنتخب اإلماراتي الترتيب من 

دون رصيد.
وكانت اجلولة قبل األخيرة، والتي أقيمت أمس األول 
شهدت فوز الكويت على السعودية ٣-٠ وهي النتيجة 
نفسها التي تغلب فيها قطر على البحرين بينما انتصر 
عمان على اإلمارات ٣-١. وتعتبر مباريات اجلولة األخيرة 
مهمة وحاســمة لفرق الصدارة، حيــث يرغب املنتخب 
القطري في حســم اللقب دون خســارة إلى جانب عدم 
دخوله بحسبة نتائج األشواط إذا ما خسر وفاز البحرين، 
وسيكون أمام الكويت عدة فرص للحصول على املركز 
الثاني ووصافة الدورة أو على أقل تقدير نيل البرونزية 

وصعود منصة التتويج.
إلى ذلك، خسر منتخب الكويت أمام نظيره البحريني 
٢٩-٣٠، فــي افتتــاح منافســات كرة اليــد، إذ لم ينجح 
منتخبنــا في احملافظة على تقدمه بالشــوط األول ١٩-
١٤، وفــي مباراة أخرى ضمــن اجلولة ذاتها، فازت قطر 
على السعودية ٣٣-٢٠ (الشــوط األول ١٨-٧)، وتخلد 
املنتخبات إلى الراحة اليوم، بعدما لعبت أمس مباريات 
اجلولــة الثانية. وتختتم منافســات اللعبــة مع نهاية 

الدورة في ٣١ اجلاري.
األلعاب اإللكترونية واجلودو

وأضاف منتخب األلعاب اإللكترونية للرجال برونزية 
جديدة إلى رصيد الكويت بعدما حل ثالثا في منافسات 
لعبــة (league of legend) التي أحرز ذهبيتها املنتخب 
السعودي، في حني ذهبت الفضية للمنتخب اإلماراتي.
وكان الفريــق الكويتــي املكون مــن عبداهللا الريش 
ومشــاري الكايد ومديرهما الفني عبداهللا املســباح قد 
أحــرز ذهبية لعبة «فيفــا ٢٢» في فئة الرجال، في حني 
توج فريق الســيدات السعودي املكون من جند العياف 


