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الثالثاء ٧ يونيو ٢٠٢٢ رياضـة

دراسة دولية ملدربي «الطائرة»
افتتــح عضو مجلس 
إدارة احتاد الكرة الطائرة 
بدر الكــوس أمس األول 
بالكويت الدراسة الدولية 
ملدربــي الكــرة الطائــرة 
«املستوى األول» مبركز 
إعــداد القــادة باخلالدية 
التي ينظمها احتاد الكرة 
الطائرة خالل الفترة من 
٥ - ٩ اجلاري مبشــاركة 
٢٩ دارســا. ويحاضر في 
الدراسة العماني د.شهاب 

الدين بن ســعيد واملصري د.محمد صالح 
الديــن بحضــور رئيس قســم مركز إعداد 

القادة مصلح الرشيدي.
وقال عضو مجلــس إدارة احتاد الكرة 
الطائــرة مدير الدراســة بــدر الكوس، إن 

الدراســة ســتكون ملدة ٤٠ ســاعة تقريبا 
علــى مدار ٥ أيام مقســمة علــى اجلانبني 
النظري والعملي، من أجل رفع املســتوى 
العام للدارسني وتطوير مهاراتهم بالشكل 

واملستوى الالئق.

الفحيحيل يجدد للشامي.. ويبحث عن مدرب

اإلسباني دميبلي إلى نادي الكويت في فترة 
االنتقاالت الشتوية يناير ٢٠٢٢، واملهاجم 
اآلخر اإليڤواري سيدريك هنري بعد انتهاء 
عقــده مع النادي، فيمــا مت جتديد التعاقد 
مع البرازيلي واليســون مايــا، ومواطنه 

لويز فرنانديز.
وفي سياق متسق، يدرس اجلهاز اإلداري 
للفحيحيل املفاضلة بني عدة سير ملدربني 
أجانب الختيار األكفأ واألفضل من بينهم 
لتولــي مهمة تدريــب األحمر فــي الفترة 
املقبلــة، خلفا للمــدرب الكرواتي داليبور 
ستاركيفيتش، الذي جاء بدوره منتصف 
املوسم املاضي خلفا للمدرب الوطني ظاهر 

العدواني.

هادي العنزي

أنهى اجلهاز اإلداري للفريق األول لكرة 
القدم بنادي الفحيحيل جتديد التعاقد مع 
محترفه الســوري عبداهللا الشامي، وذلك 
بعد موسم متميز قدمه املدافع الدولي ساهم 
خالله في بقاء «األشاوس» ضمن فرق دوري 

الدرجة املمتازة للموسم املقبل.
كما يعمل اجلهــاز اإلداري على تعزيز 
صفــوف الفريق عبر إمتــام عدة تعاقدات 
محلية من شأنها املساهمة في وضع الفريق 
ضمن فرق الوسط املوسم املقبل، باإلضافة 
إلى التعاقد مــع أكثر من محترف أجنبي، 
خاصة في خط املقدمة، وذلك بعد مغادرة 

الفحيحيل جدد الثقة بالدولي السوري عبداهللا الشامي

«األبيض» إلى الدور الثاني في «خليجية اليد»
تأهل فريق كرة اليد بنادي 
الكويــت، إلى الــدور الثاني 
من بطولة األندية اخلليجية 
أبطال الكؤوس في نسختها 
الـــ٣٨ بفــوزه أول من أمس 
على اجلزيرة االماراتي ٢٨-

٢١ ضمن اجلولة الثانية من 
املجموعة األولى، والتي شهدت 
أيضا فوز األهلي القطري على 
مسقط العماني ٢٥-١٧ ليرافق 
الدور نفسه،  إلى  «األبيض» 
فيما خرج اجلزيرة ومسقط 
من سباق املنافسة على اللقب.
حضــر مواجهــة الكويت 
واجلزيرة رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن ومدير الهيئة 
العامة للرياضة حمود فليطح.
اليــوم اجلولــة  وتقــام 
الرابعــة واألخيرة من الدور 
التمهيدي على صالة مجمع 
الشيخ سعد العبداهللا، حيث 
يلتقي الســاملية مع النجمة 
البحريني في اخلامسة مساء 
ضمن املجموعة الثانية، تليها 
في السابعة مســاء مواجهة 
الكويت واألهلي القطري على 

صدارة املجموعة األولى.
من جانبه، بارك جنم نادي 
الكويــت عبــداهللا اخلميس 
وجماهيــر  النــادي  إلدارة 
إلــى الدور  التأهل  األبيــض 
الثاني من البطولة، وبفضل 
دعم ادارة النادي ومســاندة 
جماهيرنــا الوفية متكنا من 
حتقيق الفوز في اول مباراتني 
ما ضمن لنا الصعود للدور 

الثاني.
من جانبه، قال رئيس وفد 
نادي النجمة البحريني فهد 
املال ان البطولة تشهد مشاركة 
نخبة العبي اليد اخلليجية، 
مبديــا رضــاه عــن فتــرة 
اإلعداد التــي خاضها فريقه 
قبــل خوض غمــار البطولة 
ونوه إلى تأثر الفريق سلبا 
مبشــاركة أربعة العبني مع 
منتخــب البحرين في دورة 
األلعاب اخلليجية الثالثة التي 
أقيمت مؤخرا فــي الكويت، 
آمال أال يؤثر ابتعادهم خالل 
الفترة املاضية على انسجام 
الفريق كمجموعة متجانسة. (املركز اإلعالمي بنادي الكويت) «األبيض» قدم أداء جيدا في الدور األول من البطولة  

لبنان وعمان يلتقيان اإلمارات والبحرين 
في بطولة غرب آسيا للصاالت

تستكمل اليوم الثالثاء منافسات بطولة 
غرب آســيا الرابعة لكرة الصاالت املقامة 
في صالة الشهيد قشيعان املطيري بنادي 
النصر بإقامة مباراتني مهمتني ضمن اجلولة 
الثانية من املجموعة الثانية، حيث يلتقي 
منتخب لبنان مع االمارات في الســاعة الـ 
٤:٣٠ عصــرا، كما يلعب منتخب عمان مع 

البحرين في الساعة الـ ٧:٣٠ مساء.
ويتصدر منتخب عمان ترتيب املجموعة 
الثانية برصيد ٣ نقاط، متقدما بفارق نقطتني 
عن البحرين ولبنان اللذين ميتلك كل منهما 

نقطة وحيدة، فيما يأتي االمارات في املركز 
الرابع واألخير من دون نقاط.

وكانــت منافســات اجلولــة األولــى 
للمجموعة الثانية قد اقيمت أول من امس، 
وانتهت مواجهة لبنان والبحرين بالتعادل 

.١-١
وسجل «األحمر البحريني» في البداية 
عن طريق العبه فالح يوسف، وأدرك العب 
لبنان حســن زيتون التعادل في الثواني 
األخيرة مــن اللقاء. وفي املبــاراة الثانية 

تغلب  منتخب عمان على االمارات ٤-٢.

«أزرق ١٦» يشارك في «سلة آسيا»
الدوحة ـ فريد عبدالباقي

أعلن االحتاد القطري لكرة الســلة عن 
مواعيــد مباريــات بطولة كأس أمم آســيا 
للناشــئني حتت ١٦ سنة التي ستقام على 
صالــة نادي الغرافة القطري خالل الفترة 

من ١٢ إلى ١٩ اجلاري مبشاركة ١٣ دولة.
ويشارك منتخبنا الوطني في منافسات 
البطولة املؤهلة إلى نهائيات بطولة العالم 
والتي ســتقام في مدينة ملقا اإلســبانية 
خالل الفترة من ٢ إلى ١٠ يوليو املقبل، إذ 
ستشارك املنتخبات األربعة التي ستتأهل 
إلى الدور نصف النهائي من كأس آسيا إلى 

بطولة العالم لتنضم إلى املنتخبات املتأهلة 
من باقي قارات العالم.

وأوقعت قرعة البطولة «أزرق ١٦ سنة» 
ضمن املجموعة الثالثة بجانب منتخبات 
الفلبــني واليابان، فيما ضمــت املجموعة 
األولى منتخبات أستراليا والبحرين والهند 
وقطر «املســتضيف»، واملجموعة الثانية 
منتخبات إيران ولبنان وأندونيســيا، أما 
الرابعة فضمت منتخبات كوريا اجلنوبية 

ونيوزيلندا وكازاخستان.
ومن املقرر أن يدشن منتخبنا مشواره في 
البطولة يوم ١٢ اجلاري مبواجهة املنتخب 

الياباني، ثم الفلبني في اليوم التالي.

وقع باملجموعة الثالثة رفقة الفلبني واليابان

الفيكا يضع اللمسات األخيرة على تشكيلة األزرق الليلة
مبارك اخلالدي - عبدالعزيز جاسم 

وضع مدرب منتخبنا الوطني األول لكرة القدم التشيكي 
فيتيزالف الفيكا ملساته األخيرة على تشكيلة األزرق التي 
ســتواجه إندونيســيا غدا في انطالق مباريات املجموعة 
األولى من التصفيات املؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا ٢٠٢٣، 

وتضم املجموعة أيضا منتخبي األردن ونيبال.
ويختتم األزرق تدريباته مساء اليوم على ستاد صباح 
الســالم بالنادي العربي بدال من ســتاد جابــر بعدما قرر 
االحتاد اآلسيوي عدم إقامة التدريب الرسمي ألي منتخب 

على ستاد جابر الذي سيستضيف التصفيات.
إلى ذلك، سيقام املؤمتر الصحافي للمنتخبات في الـ١٢ 
من ظهر اليوم في فندق راديسون بحضور مدرب والعب 
من كل منتخب، وسيسبقه االجتماع الفني الذي ستحدد من 
خالله القمصان الرسمية لكل منتخب األساسية والبديلة 

مبا فيها زي حراس املرمى.
ومن املتوقع أن يحدد الفيكا تشــكيلته األساسية التي 
ستواجه إندونيسيا من خالل تدريبات اليوم التي ستكون 
مفتوحة لوسائل اإلعالم ملدة ١٥ دقيقة، على أن تكون مغلقة 
بعد هذا الوقت حسب لوائح االحتاد اآلسيوي لكرة القدم.

ومــن الواضــح أن املدرب الفيكا لن يلقــي بكل أوراقه 
في املباراة األولى وســيقوم بتوزيع املجهود بني الالعبني 
على املباريــات الثالث خوفا من اإلرهاق وبالتالي حدوث 
إصابــات مفاجئة، لذلك قد يعمد الفيكا إلى إراحة املهاجم 
شــبيب اخلالدي في املباراة األولى وإشراك يوسف ناصر 
بدال منه ملا ميلكه من خبرة كبيرة خصوصا على مستوى 

املنتخب والتصفيات اآلسيوية.
ويتأهل من املجموعات الـ٦ أصحاب املراكز األولى الى 

جانب أفضل خمسة منتخبات حلت في املركز الثاني.
من جهة اخرى، يختتم منتخبنا الوطني األوملبي اليوم 
مشــاركته في نهائيات كأس آســيا حتت ٢٣ ســنة املقامة 
حاليا في أوزبكســتان، وذلك بلقــاء املنتخب العراقي في 
إطــار اجلولة الثالثــة واألخيرة من منافســات املجموعة 

الثانية من البطولة.
وكان االزرق قد ودع البطولة بخسارته أمام استراليا 
٠-٢ ثم من األردن ٠-١، فيما يخوض العراق املباراة وفي 
رصيده نقطتان، ويسعى إلى حتقيق الفوز فقط وانتظار 
صافرة نهاية املباراة األخرى التي جتمع استراليا واألردن 
ولكل منهما ٤ نقاط، وذلك لتحديد املتأهلني إلى الدور ربع 
النهائي. ومن املقرر ان تعود بعثة منتخبنا الى البالد غدا.

استعدادًا ملواجهة إندونيسيا في تصفيات كأس آسيا غدًا.. و«األوملبي» يختتم «اآلسيوية» مبواجهة العراق

«قوى الطموح» يغادر إلى معسكر تركيا
استعداداً ملونديال متالزمة الداون في التشيك ١٩ اجلاري

واإلداري وحرصــه علــى 
اإلمكانــات  كل  تســخير 
وتذليــل العقبــات إلجناح 

مهمتهم.

الرياضيــة»، وثمنت دعم 
مجلس إدارة نادي الطموح 
برئاســة رحاب بورســلي 
لالعبــني واجلهازين الفني 

التحــدي األولــى أللعــاب 
القوى التي أقيمت األسبوع 
املاضي، كما أن هذه املشاركة 
تأتي ضمن أجندة املشاركات 

اخلارجية للنادي في احملافل 
اإلقليميــة والدوليــة ملنح 
العبينا الفرصة لالحتكاك 
واملنافسة وصقل قدراتهم 

غادر وفد نادي الطموح 
الكويتــي أللعــاب القــوى 
إلقامة معسكر تدريبي ملده 
أسبوعني في تركيا استعدادا 
خلوض منافســات بطولة 
السادســة ملتالزمة  العالم 
الــداون التي تســتضيفها 
الفترة من  التشــيك خالل 

١٩ إلى ٢٦ اجلاري.
ويضم الوفد ١٤ فردا من 
العبني وجهازين فني وإداري 
برئاسة هناء الزواوي أمني 
الصندوق التي أكدت قبيل 
املغــادرة ثقتهــا فــي أبناء 
وبنات الكويــت في تقدمي 
صورة مشرفة لرياضة ذوي 
اإلعاقة الكويتية والعربية 
فــي هــذا احملفــل العاملي، 
مشيرة إلى أن الكويت هي 
الدولة العربية الوحيدة التي 
تشارك في البطولة بني ١٢ 
دولة من جميع أنحاء العالم.
«العبونــا  وأضافــت: 
اســتعدوا جيــدا للبطولة 
من خــالل تدريبات يومية 
ومعســكرات داخلية على 
مــدى شــهرين، فضال عن 
املشــاركة في بطولة نادي 

(هاني الشمري) هناء الزواوي تتوسط العبي «الطموح» واجلهاز الفني قبيل املغادرة إلى تركيا  

خالص العزاء للنزال
يتقدم القسم الرياضي في «األنباء» بخالص العزاء إلى رئيس نادي التضامن 
مبارك النزال لوفاة والدته تغمدها الباري بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته 

وألهم ذويها الصبر والسلون.


