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فضية وبرونزية لسيدات ورجال البادل.. والعيون على املبارزة والكوميتيه اليوم

الكويت تواصل صدارة «األلعاب اخلليجية» بـ ٧٧ ميدالية

يعقوب العوضي

تواصل اللجنة املنظمة لبطولة األندية 
اخلليجية الـ٣٨ أبطال الكؤوس لكرة اليد، 
جتهيزاتها النطالق البطولة املقررة خالل 
الفترة من ٤ الى ١٢ يونيو املقبل على صالة 
مجمع الشــيخ ســعد العبداهللا بضاحية 
صباح السالم، مبشاركة أندية «الكويت» 
املستضيف والساملية، والنجمة البحريني، 
ومضــر الســعودي، ومســقط العمانــي، 
واجلزيــرة االماراتــي، واألهلــي القطري. 
ويترأس اللجنة املنظمــة العليا للبطولة 
نائب رئيس مجلس إدارة نادي الكويت بدر 
العصيمي، ومدير البطولة نواف اجلريد.

وكانت اللجنة التنظيمية لكرة اليد بدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، قد 
أصدرت جدول البطولة حيث قسمت الفرق 
الى مجموعتني، ضمت االولى أندية الكويت 
ومسقط واجلزيرة واالهلي، بينما ضمت 

الثانية أندية الساملية ومضر والنجمة.
ويلتقي في افتتاح املنافسات اجلزيرة 

مع األهلي، والساملية مع مضر، والكويت 
مع مسقط.

من جانبه، قال بدر العصيمي ان اللجان 
العاملة جاهزة النطالق البطولة، مضيفا 
ان االهتمام كبير من مجلس اإلدارة برئاسة 
خالد الغامن وجميع اعضاء اللجنة املنظمة 
والعاملــني في البطولة بغــرض ظهورها 
بالصورة الالئقة بســمعة الكويت ونحن 
نتابع عمل اللجان بشكل يومي قبل انطالق 

هذا احلدث الرياضي اخلليجي.
إلى ذلك اكتفى نادي الساملية باالستعداد 
محليــا للبطولة حيث كان مــن املقرر أن 
يخوض معسكرا خارجيا إال أن خطة االعداد 
قــد تغيرت ليكتفي الســماوي مبواجهات 
ودية محلية. وفي الســياق ذاته تعاقدت 
اإلدارة مع العب دائرة القادســية عبداهللا 
العطية على سبيل اإلعارة كمحترف ثالث 
في البطولة. وقد يغيب محترف الساملية 
محمد فراد عن البطولة بداعي اإلصابة في 
غضروف الركبة والتي تعرض لها في فترة 

اإلعداد األخيرة.

عبدالعزيز جاسم

قاد مدرب منتخبنا الوطني األول لكرة القدم 
التشــيكي فيتزالف الفيكا تدريبات األزرق في 
معســكره املقام حاليــا بالعاصمــة اإلماراتية 
(أبوظبي) بصفوف مكتملة بحضور ٢٦ العبا، 
وذلــك اســتعدادا ملواجهة ســنغافورة الودية 
فــي األول من يونيو املقبــل والتي تأتي ضمن 

حتضيرات األزرق للتصفيات املؤهلة إلى نهائيات 
كأس آسيا ٢٠٢٣. وخالل التدريبات، فضل اجلهاز 
الفنــي إراحة العب الوســط طالل الفاضل بعد 
شــعوره بآالم بســبب كدمة خفيفة في الفخذ 
وذلك تفاديا لتفاقمها، على أن يعود للتدريبات 
بشكل طبيعي اليوم، حيث لن متنعه اإلصابة 
من املشاركة في املباراة الودية أمام سنغافورة.
ويســعى الفيكا إلى جتهيز الالعبني بشكل 

مثالي قبل انطالق التصفيات املهمة، وذلك من 
خالل التدريب على فترتني صباحية ومسائية، 
وكذلك اللعــب بنظام تقســيم الالعبني بنظام 
املجموعتني، للوقوف على جهوزيتهم بشــكل 

كبير وتنويع طريقة اللعب.
يذكــر أن مجموعــة األزرق فــي التصفيات 
اآلســيوية تضم إلى جانبــه منتخبات األردن 

ونيبال واندونيسيا.

« األزرق » يتدرب
في أبوظبي بصفوف مكتملة

الساملية 
يستعد لـ «خليجية اليد» 
محليًا ويضم عطية

أضافــت الكويت فضية وبرونزية إلى رصيد 
ميدالياتهــا مع نهاية اليوم الـــ١٣ لدورة األلعاب 
اخلليجية الثالثة التي تستضيفها البالد وتختتم 
غدا الثالثاء، وذلك بحصول منتخب البادل للسيدات 
علــى املركز الثاني، ومنتخب الرجال على املركز 
الثالث في ختام مسابقات اللعبة التي أقيمت للمرة 
األولى فــي الدورات اخلليجيــة، وبذلك حافظت 
الكويت على صدارتها جــدول ترتيب امليداليات 
برصيد ٧٧ ميداليــة (٢٨ ذهبية و٢٢ فضية و٢٧ 
برونزية)، وبقيت البحرين التي لم يتغير رصيدها 
ثانيــة بـ ٥٦ ميداليــة (٢٠ ذهبية و٢١ فضية و١٥ 
برونزية)، فيما احتلت اإلمارات املركز الثالث بعد 
أن رفعت رصيدها إلى ٤٢ ميدالية (١٧ ذهبية و١٤ 
فضيــة و١١ برونزية)، وجــاءت قطر على املركز 
الرابع برصيد ٤٦ ميدالية (١٤ ذهبية و١٩ فضية 
و١٣ برونزيــة)، فيمــا صعدت عمــان إلى املركز 
اخلامس برصيد ٢٩ ميدالية (١٢ ذهبية و٥ فضيات 
و١٢ برونزية)، وتراجعت الســعودية إلى املركز 
السادس بـ٥٣ ميدالية (١١ ذهبية و١٨ فضية و٢٤ 

برونزية).
ففي منافسات البادل للسيدات، خسر منتخب 
الكويت مباراته األخيرة بنتيجة ١-٢ أمام نظيره 
العماني الذي توج بالذهبية، في الوقت الذي ذهبت 
فيه البرونزية إلى املنتخب اإلماراتي الفائز على 
السعودية بالنتيجة ذاتها، ومثل منتخبات سيدات 
الكويت كل من: دانة الفليج، جنى العيسى، دالل 
الفارس، دانة خاجة، مرمي السدحان، دالل اجلزاف، 

مرمي السراج، وأسرار عبداملجيد.
ولــدى الرجــال، اكتفــى منتخــب الكويــت 
بالبرونزيــة في حني ذهبــت الفضية للمنتخب 
اإلماراتــي الفائز على البحرين ٢-١، بينما حقق 
املنتخب القطــري العالمة الكاملة بانتصاره في 

كل مبارياته األربع.
اليد والتنس

هــذا، وواصل منتخــب قطر صــدارة ترتيب 
منافســات كرة اليد بفــوزه على الكويت ٢٤-٢٣ 
ضمــن اجلولة الثالثة التي شــهدت فوز منتخب 
البحريــن على نظيره اإلماراتــي ٢٦-٢٥، وبهذه 
النتائــج، رفع «العنابي» رصيده إلى ٦ نقاط في 
الصدارة بفــارق نقطتني عن البحريــن الثانية، 
ويأتــي «أزرق اليد» ثالثا برصيــد نقطة واحدة 
يليه املنتخب الســعودي بذات الرصيد، وأخيرا 

املنتخب اإلماراتي دون رصيد.
وتخلد منتخبات البطولة للراحة اليوم، على 
أن تقام غدا الثالثاء اجلولة اخلامســة واألخيرة 
والتي تأتي مع ختام دورة األلعاب اخلليجية على 

صالة مجمع الشيخ سعد العبداهللا.
كمــا تغلــب املنتخــب الكويتــي للتنس على 
نظيــره اإلماراتي بثالث مجموعــات دون مقابل 
ضمن منافسات الفرق، ففي لقاء الفردي األول حقق 
عيســى قبازرد الفوز على عبدالرحمن اجلناحي 
٢-٠ فيما تخطى عبداحلميد مبارك نظيره اإلماراتي 
فهد اجلناحي ٢-٠ أيضا أما لقاء الزوجي فأسفر 
عن فوز الثنائي الكويتي على الشطي وبدر عنتر 

مبجموعتني نظيفتني.
املبارزة والكوميتيه 

الى ذلك، تتواصل اعتبارا من ٢٫٣٠ ظهر اليوم 
منافسات املبارزة حيث يتوج بطل فردي سالح 
االيبيــه في ٥ مســاء. وميثل الكويت في ســالح 
االيبيه كل من: عبدالعزيز الشطي، وعلي الفضلي، 

وحسن الفودري، وعبدالرحمن الياقوت.
واكد مشــرف منتخب الكويــت لاليبيه أحمد 
رمضان ان الرباعي املشــارك فــي الدورة، جاهز 
للمنافسات عقب استعداد محلي طويل. كما اشاد 
بالتزام الالعبني وانضباطهم خالل الفترة املاضية، 
مؤكدا أنهم سيكونون منافسني بقوة على املراكز 

األولى.
كما تقام اليوم منافسات الكوميتيه ضمن لعبة 
الكراتيه التي انطلقت منافساتها أمس، اذ يتنافس 

الالعبون اليوم في قتال فردي أوزان -٥٥ و-٦٠ 
و-٦٧ و-٧٥ و-٨٤ و+٨٤.

الناصر يشيد بتغطية اإلعالم اخلليجي للدورة

إلى ذلك، أشاد رئيس اللجنة األوملبية الكويتية 
الشــيخ فهــد الناصر بجهــود اإلعــالم الرياضي 
اخلليجي في تغطية فعاليات الدورة في مختلف 
وسائل اإلعالم املرئية والسمعية واملقروءة واإلعالم 

اجلديد ما أسهم في جناح الدورة إعالميا.
وقال الناصر في كلمة له عقب زيارته للمركز 
اإلعالمي الرئيسي بحضور رؤساء الوفود اإلعالمية 
اخلليجيــة مســاء الســبت إن العمــل املميز من 
الصحافيــني واإلعالمني بالدورة في تغطية كافة 
املنافســات الفردية واجلماعية كان له أثر طيب 
للترويج للــدورة واحلضور اجلماهيري الغفير 
ملعظم املسابقات، موضحا أن ما ميز هذه الدورة 
االهتمام اإلعالمي باأللعاب الفردية التي تعد أهم 
رافــد لتحقيق اإلجنــازات للــدول اخلليجية في 
دورات األلعاب األوملبية واآلســيوية، معربا عن 
ســعادته بلقاء الشباب في هذا التجمع الرياضي 

اخلليجي الكبير.
وذكــر أن تواجــد العنصر النســائي في هذه 
املنافسات كان إيجابيا،إذ ظهرت املسابقات اخلاصة 
بهن مبستوى فني عال يعكس املستوى املتطور 
للرياضة النسائية اخلليجية، معربا عن تطلعه 
لتنظيــم املزيد مــن امللتقيــات الرياضيــة التي 
جتمع الرياضيني اخلليجيني في مختلف األلعاب 
الرياضية. بدوره، قال مسؤول اللجنة اإلعالمية 
في الدورة ســطام السهلي في تصريح مماثل إن 

جاسم يعتزل «الطائرة» دوليًا
يعقوب العوضي

أعلن العب منتخبنا الوطني األول ونادي الكويت للكرة الطائرة عبداهللا جاسم اعتزاله اللعب 

دوليا. وجاء اإلعالن بعد حصول املنتخب على املركز الرابع في ختام منافسات اللعبة بدورة األلعاب 

اخلليجية الثالثة واملقامة حاليا في البالد.

وقال جاســم: ان فكرة االعتزال دوليا كانت تراوده منذ فترة، إال أنه أجلها حلني االنتهاء من 

دورة األلعاب اخلليجية بعد ما مت استدعاؤه لتمثيل األزرق فيها. وقد حان الوقت إلفساح املجال 

أمام الالعبني الصغار للمشاركة مع املنتخب ومتثيل الكويت في احملافل اخلارجية، وإعطائهم 

الفرصة للبروز ومواصلة مسيرة من سبقوهم.

الشيخ فهد الناصر في املركز اإلعالمي الرئيسي بحضور رؤساء الوفود اإلعالمية اخلليجية

الزيارة شــكلت فرصة للتطرق للعديد من املواضيع 
التي من شأنها األخذ بيد اإلعالم الرياضي اخلليجي 
ملستويات متقدمة من حيث التغطية املباشرة لألحداث 
الرياضية أو الرسالة الصحافية التي تتضمن تغطية 
شــاملة لنتائج األلعاب الرياضية وتبيانا لألحداث 
الرياضية املقبلة. وأضاف السهلي أن اللجنة اهتمت 
برصد يومي لردود األفعال الفنية واإلدارية املصاحبة 
للمنافســات فضال عن إعالن النتائج بشكل مباشر 
عبر منصات وسائل التواصل االجتماعي املختلفة، 
مثمنــا دعم اللجنة األوملبية الكويتية برئاســة 
الشــيخ فهــد الناصر بكل مــا يتعلق باجلانب 

اإلعالمي للدورة.
من جانبه، أكد رئيس الوفد اإلعالمي القطري 
لتغطيــة البطولة محمد زيــدان في تصريح 
للصحافيني إن أكبــر عوامل جناح الدورات 
والبطوالت هــي املتابعة اإلعالميــة الدقيقة 
ملنافســاتها «وهو ما حتقــق في هذا العرس 
الرياضي اخلليجي»، منوها بتعاون اللجنة 
اإلعالمية للدورة مع اإلعالميني اخلليجيني 
ما ســهل عملهم كثيرا. وأشــار زيدان الى 
أن الوفد اإلعالمي لبالده بلغ ١٠ إعالميني 
ميثلون الصحف القطرية وقسم اإلعالم 
باللجنة األوملبيــة القطرية، عالوة عن 
ممثلــي قناة الكاس القطرية التي تنقل 
أهم أحــداث الدورة. وأوضح أن نســب 
املشــاهدة العالية على التغطيات على 
مواقــع التواصل االجتماعي لوســائل 
اإلعــالم اخلليجية تؤكد جناح الدورة 

على الصعيد اإلعالمي.


