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«األوملبي» إلنعاش آماله «اآلسيوية» أمام األردن غدًا
مبارك اخلالدي - عبدالعزيز جاسم

يلتقي منتخبنا الوطني األوملبي في الثامنة 
مســاء غد مع منتخب األردن في إطار منافسات 
اجلولة الثانية من املجموعة الثانية لبطولة كأس 
آسيا حتت ٢٣ سنة املقامة حاليا في أوزبكستان، 
ويخوض األزرق املباراة آمال في حتقيق نتيجة 
إيجابية تنعــش آماله في التأهل إلى الدور ربع 
النهائي، إذ ان اخلسارة تطيح به خارج البطولة 
مبكرا. وميتلك منتخب األردن نقطة واحدة اثر 
تعادلــه مع منتخب العراق فــي اجلولة األولى، 
بينما خسر منتخبنا أمام منتخب أستراليا بهدفني 

دون رد. وكان اجلهاز الفني لألزرق بقيادة املدرب 
عبدالعزيز حمادة خالل اليومني املاضيني قد عمل 
على تصحيح األخطاء التي وقع فيها الالعبون 
خــالل مواجهه أســتراليا وخصوصــا التنظيم 
الدفاعــي، كما نبه على ضرورة االلتزام باللعب 

اجلماعي واستثمار الفرص السانحة.
وفي املقابل، قدم منتخب النشامى عرضا راقيا 
أمام منتخب العراق وكان األقرب إلى حتقيق الفوز 
إذ يجيد الفريق اللعب بشــكل جماعي والتحول 
الســريع من الدفاع الى الهجوم، ما يســتوجب 
علــى العبينا احلذر وعدم ترك املســاحات أمام 

الهجوم األردني.

إلى ذلك يعود اليوم وفد منتخبنا الوطني األول 
لكرة القدم قادما من معسكره التدريبي اخلارجي 
الذي أقامه في أبوظبي وخاض من خالله مباراة 
ودية أمام منتخب سنغافورة تغلب فيها منتخبنا 
بهدفــني دون رد ســجلهما فهد حمود ويوســف 
ناصر وذلك ضمن اســتعدادات األزرق خلوض 
تصفيات كأس آسيا املؤهلة إلى نهائيات ٢٠٢٣.

ويســتضيف منتخبنا منافســات املجموعة 
االولى التي تتواجد فيها منتخبات االردن ونيبال 
واندونيســيا، وذلــك في الفترة مــن ٨ حتى ١٤ 
يونيو اجلاري. ويخوض االزرق اولى حصصه 
التدريبية بعد عودته مساء الغد بعد ان ينتظم 

في معسكر داخلي بأحد الفنادق.
من جانبه، أبدى عضو مجلس إدارة االحتاد 
ـ رئيــس وفد املنتخب جمــال العتيبي ارتياحه 
للفوائد التي اكتسبها األزرق في املعسكر، وذلك 
من خالل زيادة االنسجام بني الالعبني، إضافة إلى 
التدريبات اليومية التي مكنت اجلهاز الفني من 
تطبيق عدة خطط، وكذلك جتهيز بعض الالعبني 

الذين كانوا يعانون من إصابات طفيفة.
واعتبــر العتيبي أن الفوز على ســنغافورة 
«دفعة معنوية» للمنتخب الوطني قبل انطالق 
تصفيات كأس آسيا ٢٠٢٣ األسبوع املقبل، متمنيا 
أن يسير برنامج املنتخب في الكويت وفق اخلطة 

املوضوعة، سعيا لتحقيق األهداف املرجوة.
بــدوره، أعلن مدير املنتخــب فهد عوض أن 
األزرق ســينتظم في معســكر داخلي ابتداء من 
الغد، موضحا أن التدريبات ستكون مغلقة أمام 
مختلف وسائل اإلعالم، مضيفا اننا نتمنى تعاون 
وســائل اإلعالم مع األزرق في هذه الفترة حتى 

يحقق النتائج اإليجابية.
ودعا عــوض اجلماهير حلضــور املباريات 
ومساندة األزرق في التصفيات، مؤكدا أن مؤازرتهم 
عامل مهم وأساسي في إحراز النتائج اإليجابية، 
الفتا الى أن مهاجم األزرق شبيب اخلالدي تعرض 

إلصابة خفيفة في مباراة سنغافورة الودية.

« األزرق » يعود اليوم.. وإصابة بسيطة لشبيب

دورة مدربني لـ «الطائرة»
يقيم االحتاد الكويتي للكرة الطائرة دارسة املدربني الدولية 
للكرة الطائرة «املستوى األول» في مركز إعداد القادة في اخلالدية 
خالل الفترة من ٤ إلى ٩ اجلاري مبشــاركة ٢٩ دارسا، وذلك 

حتت إشراف االحتاد الدولي للكرة الطائرة.
وتتضمن الدراســة اجلانبني «النظري - العملي» على مدار 
٤٠ ساعة تقريبا، وذلك حتت إشراف احملاضر الدولي العماني 
د.شهاب الدين بن سعيد «محاضر خارجي» واملصري د.محمد 
صالح «محاضر داخلي». مــن جانبه، أكد عضو مجلس إدارة 
احتاد الطائرة مدير الدراسة بدر الكوس أن إقامة هذه الدراسة 
الدولية تأتي ضمن أولويات االحتاد الذي يعمل جاهدا على إعداد 

وصقل الكوادر الوطنية في لعبة الكرة الطائرة.

صالة نادي النصر حتتضن منافسات البطولة حتى ١٣ اجلاري
«أزرق الصاالت» يلتقي العراق 

في افتتاح «غرب آسيا» غدًا
يحيى حميدان 

يستهل منتخبنا الوطني لكرة الصاالت مشواره 
في بطولة غرب آســيا غدا الســبت أمــام املنتخب 
العراقي في الســاعة ٧:٣٠ مســاء فــي صالة نادي 
النصر ضمن منافسات املجموعة األولى. وتنطلق 
منافســات البطولة مبواجهة جتمع بني السعودية 
وفلســطني في الرابعة عصرا ضمن ذات املجموعة 
وفي نفس الصالة ايضا. هذا، ويلعب في املجموعة 
الثانية منتخبات عمان ولبنان والبحرين واإلمارات، 

وتستمر حتى ١٣ اجلاري. 
ويدرك رجال «األزرق» بقيادة املدرب البرازيلي 
ريكاردو ســوبرال «كاكاو» أن مباراة االفتتاح غدا 

لن تكون سهلة أمام منتخب متطور، وبالتالي فإن 
التركيز سيكون مطلوبا لتحقيق نتيجة إيجابية. 
وتضم صفوف منتخبنا الوطني مجموعة مميزة من 
العبي اخلبرة والشباب مثل حمد حيات وعبدالرحمن 
املسبحي وعبدالرحمن الطويل وعبدالعزيز البسام، 
فيما حتوم الشــكوك حول مشــاركة عبدالرحمن 
الوادي ملعاناته من اصابة بسيطة، على أن يكون 
جاهزا بصفة مؤكدة في املباريات التالية في بطولة 

غرب آسيا.
إلــى ذلك، يعقد فــي الســاعة ٣:٣٠ عصر اليوم 
مؤمترا صحافيا جلميع مدربي املنتخبات الثمانية 
املشــاركة في البطولة، وذلك فــي مقر احتاد الكرة 

مبنطقة العديلية.

«خليجية اليد» لألندية تنطلق غدًا
تنطلق مساء غد النسخة الـ ٣٨ لبطولة األندية اخلليجية أبطال 
الكؤوس لكرة اليد، التي تســتضيفها الكويت خالل الفترة من ٤ 
حتى ١٢ يونيو اجلاري، على صالة مجمع الشــيخ ســعد العبداهللا 

بضاحية صباح السالم.
ويشــارك في البطولة ٧ أندية، قسمت إلى مجموعتني، تضم 
املجموعة األولى أندية الكويت املستضيف واألهلي القطري، واجلزيرة 
اإلماراتي، ومســقط العماني، فيما تضم املجموعة الثانية الساملية 

ومضر السعودي، والنجمة البحريني.
وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل األول 
والثاني من كل مجموعة، إلى الدور قبل النهائي الذي يقام اخلميس 
املقبل. وتشهد اجلولة األولى ٣ مواجهات، حيث يلتقي في الرابعة 
مساء اجلزيرة اإلماراتي ونظيره األهلي القطري ضمن املجموعة 
األولى، فيما جتمع ثاني املباريات الســاملية ومضر السعودي في 
السادسة مســاء ضمن املجموعة الثانية، وتختتم املواجهات بلقاء 

الكويت ومسقط العماني في الثامنة مساء.
من جانبه، أكد مديــر البطولة نواف اجلريد أن اللجنة املنظمة 
أكملت كافة حتضيراتها ألفضل انطالقة للبطولة اخلليجية، ونتوقع 
بطولة ناجحة تنظيمية وفنيا، مشيرا إلى أن اللجنة املنظمة برئاسة 
نائب رئيس مجلس إدارة نادي الكويت بدر العصيمي، ذللت جميع 
العقبات، وهيأت جميع السبل لضمان أفضل مشاركة لألندية اخلليجية.

وذكر رئيس جهاز كرة اليد بنادي الكويت هيثم الرشــيدي أن 
«العميد» جاهز فنيا وبدنيا خلوض املنافسات، وحتضيراتنا في أفضل 
مراحلها على جميع املستويات، وقد انتهينا في اليومني املاضيني من 
معسكر تدريبي ملدة عشرة أيام في العاصمة املصرية القاهرة، لعبنا 
خالله مباراتني، مع منتخب مصر للشباب، ونادي سموحة، ورغم 
غياب ٥ عناصر أساســية بالفريق، لتواجدهم مع منتخبنا الوطني 
الذي شارك في دورة األلعاب اخلليجية الثالثة التي اختتمت مؤخرا 

بالكويت، اال ان املعسكر القاهري حقق األهداف الفنية املطلوبة.
وأكد الرشيدي أن الكويت يسعى للظفر بكأس البطولة، ونحن 
مطالبون بإســعاد جمهور اليد، خاصة أن «العميد» وصيف بطولة 
األندية اآلســيوية السابقة، ويضم بني صفوفه العديد من الالعبني 

املتميزين.

فريقا السفارة واجلالية السورية تعادال في «مشرف»
تأكيدا للعالقة الودية وترسيخا للتواصل 
بني السفارة الســورية في الكويت وأبناء 
اجلاليــة املقيمني فيهــا، مت تنظيم مباراة 
ودية بكرة القدم بني فريق ميثل الســفارة 
وفريق ألبناء اجلالية، وذلك على أحد املالعب 
التابعة للهيئة العامة للشباب والرياضة 
فــي مشــرف، والتي انتهــت بالتعادل بني 

الفريقني بـ ٣ أهداف لكل منهما.
وفــي البداية، أكد القائــم باألعمال في 
السفارة املستشار مصطفى ديوب احلرص 
علــى دعم فريق اجلالية الــذي رفع العلم 
الســوري عاليــا في العديد مــن املباريات 
والبطوالت التي أقيمت في الكويت الشقيقة، 
واليوم تأتي هذه املباراة بني منتخب السفارة 
ومنتخب اجلالية بإدارة املدرب عامر جديد 
الذي بذل جهودا مشكورة في تنظيم هذه 
املباراة. وتوجه ديوب بالشكر إلى الهيئة 
العامة للشــباب والرياضة على تعاونهم 

وتقدمي امللعــب إلقامة املباراة، كما شــكر 
الكويت الشقيقة قيادة وشعبا على كل ما 
يتم تقدميه ألبناء اجلالية السورية املقيمني 
على هذه األرض الطيبة، متمنيا أن يبقى 
دور أبناء سورية إيجابيا وبناء في املشاركة 
بتنمية الكويت الشقيقة في جميع مجاالت 
العمل، وأن يكونوا مثاال في احترام قوانني 
البالد وإتقان أعمالهم بكل إخالص وأمانة.

وفي اخلتام، شكر ديوب جميع املشاركني 
بإجناح هذه املباراة والتي شهدت حضورا 
جماهيريا وأســريا دعما للفريقني، مؤكدا 
أهمية مثل هذه األنشطة في تقوية األواصر 
بني أبناء الوطن املقيمني في بلدهم الثاني 
الكويت واعدا بالعمل على تنظيم العديد من 
األنشطة الرياضية والثقافية التي قد تسهم 
باكتشاف أصحاب املواهب وتشجيعهم من 
جهة وكذلك متتني الروابط بني أبناء سورية 

في بلدان االغتراب.

القائم باألعمال أكد أهمية هذه األنشطة في تقوية العالقات بني أبناء الوطن

ملشاهدة الڤيديوفريقا السفارة واجلالية السورية قبل بدء املباراة الودية بينهما  (محمد هاشم)

م فائزي  برنامج «صحتك في خطوتك ٢» «الطموح» كرَّ
أقــام نــادى الطمــوح الكويتــي 
الرياضي واالوملبياد اخلاص الكويتي 
حفل تكرمي لالعبني والالعبات وأولياء 
األمــور الفائزين في برنامج اللياقة 
البدنيــة «صحتك فــي خطوتك ٢» 
الذى اقيم مبشاركة ٨٦ من اجلنسني 
مثلوا ٣ فئات ضمت العبي والعبات 
النادي وأولياء األمور، واسفرت نتائج 
البرنامج الذي اعتمد على رصد عدد 
خطوات املشي اليومية ومجمل عدد 
خطوات املشاركني خالل الشهر من 
خالل ساعة (٥ Mi Band) مت تسليمها 
إلى جميع املشاركني قبل بدء البرنامج 
بعد اجراء قياسات الكتلة العضلية 
والدهنية ووزن وطول كل متسابق 
من قبل جلنة احلــكام، وقد فاز في 
فئة «الالعبني» كل من: املركز االول 
عمر عبدالسالم احمد، والثاني محمد 
غازي الهاجري، والثالث تركي ماجد 
املطيــري، وأعلى معدل خطوات في 

مرمي احمد ذياب، وافضل وزن الالعبة 
مها بدر اخلشتي.

وفي فئه اولياء االمور (سيدات) 
فــازت باملركــز االول رنــا فيصــل 
ناصر، والثاني اســراء عبدالسالم، 
والثالــث هنــاء البابطــني، اما اعلى 
معــدل خطوات يومــي وافضل رقم 

الوطني لالوملبياد اخلاص واعضاء 
مجلس االدارة، تكرمي يحيى اجلنيبي 
ممثــل االوملبياد اخلــاص االماراتي 
تقديرا جلهوده والعالقات املميزة بني 
االوملبياد اخلاص الكويتي ونظيره 

االماراتي.
من جهتهــا، هنأت امني صندوق 
الطمــوح واملشــرفة علــى  نــادي 
البرنامــج هناء الــزواوي الفائزين 
في البرنامج، واشــادت مبســتوى 
احلمــاس وااللتزام الــذي حتلى به 
جميع املشــاركني والنتائج املبهرة، 
واضافت ان البرنامج جنح في نسخته 
هذا العام بتحقيق النتائج املرجوة 
وتشــجيع املشــاركني من منتسبي 
النادي واولياء االمور على ممارسة 
رياضة املشي واحلركة خالل الشهر 
الكرمي في اجواء تنافسية، وتوجيه 
االبناء واالســرة ملمارســة الرياضة 
والتأكيد على أهمية التغذية السليمة، 

اميان ابراهيم اجلابر، وأفضل وزن 
صديقة االنصاري، وفي فئة اولياء 
االمــور (رجال) حقــق املركز االول 
جاســم الرشــيد البدر، وحل حازم 
التركيت ثانيا. وشــهد احلفل، الذي 
اقيم بحضور رحاب بورسلي رئيس 
مجلــس ادارة نــادي الطموح املدير 

(فريال حماد) تكرمي الفائز أحمد النصراهللا بحضور يحيى اجلنيبيرحاب بورسلي مكرمة آيات الطليحي  

اليــوم احمــد النصــراهللا، وافضل 
الالعبني نزوال في الوزن علي عبداهللا 
شهاب. وفي فئة «الالعبات» حصدت 
املركز االول آيات عبداهللا الطليحي، 
واملركز الثاني شيخة جاسم الهندي، 
والثالث مرمي جاسم الهندي، واعلى 
معدل خطوات وافضل رقم الالعبة 


