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االحد ١٢ يونيو ٢٠٢٢ رياضـة

حّل جلان «الكرة» واألجهزة العاملة

استمرار إسحاق وجوناثان مع خيطان

مبارك اخلالدي

يعقــد مجلــس إدارة احتاد كــرة القدم 
اجتماعــا حافــال األربعاء املقبل ملناقشــة 
واعتماد البنود املدرجة على جدول األعمال.

واالجتماع هو األول ملجلس اإلدارة بشكل 
رسمي منذ انتخابه في ٢٠ مايو املاضي، حيث 
من املقرر أن يبحث االجتماع تسمية األمني 
العام لدورته اجلديدة اذ تشير التوقعات 
إلى اســتمرار األمني العــام احلالي صالح 
القناعي وتسمية أحد الشخصيات لتولي 
مهمــة األمني العام املســاعد، كما ســيتخذ 
االجتماع قرارا بحل كافة اللجان واألجهزة 
العاملة في االحتاد وإعادة تشكيلها مجددا.

وفي هذا اإلطار، علمت «األنباء» أن هناك 
اتفاقا ضمنيا بني األعضاء على اعتماد أسماء 
عدد من اخلبراء األجانب لتولي مهام رئاسة 
وإدارة اللجــان العاملة وفــق الرؤية التي 
سيطرحها رئيس االحتاد عبداهللا الشاهني، 
والتي حظيت بقبول وتأييد أعضاء اجلمعية 
العموميــة لالحتاد، كما ســتتم مناقشــة 
التقريرين الفني واإلداري اخلاصني مبشاركة 
منتخبنا األوملبي في نهائيات كأس آســيا 
حتت ٢٣ ســنة، والتي تلقى فيها ٣ هزائم 
ليخرج من الدور األول، حيث سيتم وضع 
خطة شاملة إلعداد وتأهيل «األزرق األوملبي» 
وفق منهج جديد للمشــاركة في تصفيات 
دورة األلعاب األوملبية في باريس ٢٠٢٤.

يحيى حميدان

قــرر اجلهــازان اإلداري والفني لفريق 
خيطان جتديد التعاقد مع املدافع الفرنسي 
اســحاق كونيه والعب الوسط البرازيلي 
جوناثــان بيريــرا للموســم اجلديد، فيما 
اســتغنت إدارة «األحمر واألسود» بصفة 
رسمية عن الثالثي األجنبي الفرنسي السانا 
نداي والبرازيليني وليام كورديرو وويلبر 

أمليــدا لرغبة اجلهاز الفنــي بقيادة املدرب 
هاني الصقر في البحث عن عناصر أفضل، 
إذ وضع ٣ مراكز لتدعيم الفريق وهي: صانع 
األلعاب، اجلناح الهجومي األمين واملهاجم 
الصريح، لتعزيزها باحملترفني األجانب قبل 
انطالق التدريبات منتصف الشهر املقبل.

هــذا، وقد اســتقرت إدارة خيطان على 
اختيار تركيا إلقامة املعسكر التدريبي الذي 

يسبق انطالق املوسم اجلديد.

في اجتماع االحتاد األربعاء املقبل مع إعادة تشكيلها برئاسة خبراء أجانب

الفريق يعسكر في تركيا استعداداً للموسم اجلديد

«سلة األزرق حتت ١٦» يدشن 
«اآلسيوية» مبواجهة اليابان اليوم

هادي العنزي - الدوحة - فريد عبدالباقي

يستهل منتخبنا الوطني للناشئني مشواره 
في بطولة كأس أمم آسيا لكرة السلة حتت ١٦ 
سنة مبواجهة نظيره الياباني في الـ ١:٣٠ ظهر 
اليوم بأولى مباريات املنتخبني في املجموعة 
الثالثة من البطولة اآلسيوية التي تنطلق اليوم 
في الدوحة وتستمر حتى ١٩ اجلاري مبشاركة 
١٣ دولــة وهي مؤهلــة إلى نهائيــات بطولة 
العالم التي ستقام في مدينة ملقا اإلسبانية 
خالل الفتــرة من ٢ إلى ١٠ يوليــو املقبل، إذ 
ستشــارك املنتخبات األربعة التي ســتتأهل 
للدور نصف النهائي إلى املونديال. وأوقعت 
قرعة البطولة «األزرق» ضمن املجموعة الثالثة 
بجانب منتخبات الفلبني واليابان، إذ من املقرر 

ان يلتقى الفلبني في الـ ٨:١٥ مساء غد.
ويترأس بعثة منتخبنا نائب رئيس مجلس 
إدارة االحتــاد الكويتي خليــل الطاهر، الذي 
يضــم في عضويتــه كال من وليد الشــمري 
وعويد العنزي إداريني، سلمان رمضان مدربا، 
طالل القالف مســاعدا للمدرب، مشعل محمد 
مديرا للمنتخب، جهاد الغالي اخصائيا للعالج 
الطبيعي، و١٢ العبا هم: طارق الرشيد، وعبداهللا 
الرشيدان، وبرجس احلسيني، وعادل السعيد 

وفهد مال اهللا، وعلي الشهاب، وجمال اظبيه، 
ودعيج العنيزي، ومشــعل الكندري، وطالل 

عدنان، وهاشم أسداهللا وفيصل احلسيني.
العنزي: املشاركة حتد كبير

إلى ذلك، ذكر رئيس مجلس إدارة احتاد كرة 
السلة رشيد العنزي، أن مشاركة منتخبنا في 
نهائيات كأس آسيا جاءت بعدما حل منتخبنا 
ثانيا فــي البطولة اخلليجيــة األخيرة التي 
أقيمت في املنامة، ومؤكدا أن مشاركة «األزرق 
الصغيــر» تعد حتديا كبيــرا، وإجنازا ميهد 
ملسيرة جديدة ملستقبل كرة السلة الكويتية.

وأضاف: «رغم صعوبة املنافسة إال اننا نأمل 
أن يقدم منتخبنا مستوى متميزا، باإلضافة 
إلى اكتســاب اخلبرة املطلوبة»، مشــيرا إلى 
أن مجلس اإلدارة وضع خطة إعداد متكاملة 
للمنتخب منذ تأهله رسميا للبطولة إذ متت 
مشــاركة املنتخب في دوري الشباب (حتت 
١٩ سنة)، وإقامة معسكر تدريبي بعد انتهاء 
اختبــارات منتصــف العام الدراســي. ولفت 
العنزي إلى أن تأخير اختبارات نهاية العام 
الدراسي تسبب في إرباك البرنامج اإلعدادي 
لـــ «األزرق الصغير» الذي غادر إلى الدوحة 

دون تدريبات حتضيرية كافية.

أزرق السلة حتت ١٦ سنة عقب الوصول إلى الدوحة للمشاركة في البطولة اآلسيوية

«أزرق الصاالت» إلى نهائي «غرب آسيا»
تأهل منتخبنا الوطني إلى نهائي بطولة 
غرب آسيا الرابعة لكرة الصاالت بفوزه على 
لبنان ٦-٣ عصر أمس في صالة الشــهيد 
قشيعان املطيري بنادي النصر في الدور 

نصف النهائي.
وقدم «األزرق» مستوى طيبا في الشوط 
األول، حيث حتكم مبجرياته بشكل واضح، 
ومتيز الالعبون في الدفاع والهجوم رغم 
قوة املنتخب اللبنانــي، ومتكن منتخبنا 
من إنهاء النصف األول من املباراة متقدما 
بثالثة أهداف ســجلها كل من عبدالرحمن 
الطويل ويوســف اخلليفــة وحمد حيات 
مقابل هدف للبنان سجله مصطفى رحيم.
وفي الشــوط الثاني واصــل منتخبنا 
ســيطرته وكان الالعبون بقمة تركيزهم 
الذهني وحضورهم البدني، وأحبط احلارس 
«املتألق» محمد الهزمي الكثير من احملاوالت 
اللبنانيــة. وأضــاف «األزرق» ٣ أهــداف 
أخــرى بتوقيع صالح الفاضل ويوســف 
اخلليفــة وحمد العوضــي، وقلص رحيم 
الفارق للبنان بتسجيله هدفني آخرين له 
شــخصيا وملنتخب بالده لبنان، ليضمن 
«األزرق» وصولــه للمباراة النهائية التي 

ستقام غدا االثنني.

«يد األبيض» تضم محترفني جديدْين إلى «اآلسيوية»
يعقوب العوضي

ضــم الكويــت محترفني 
األول  للفريــق  جديديــن 
وهمــا الكوبي بيدرو فالديز 
العب لشــبونة والبرتغالي 
أليكسيس هيرنانديز العب 
بنفيــكا تدعيمــا لصفــوف 
الفريق في البطولة اآلسيوية 
لألندية أبطال الدوري املقررة 
انطالقها ٢٢ اجلاري في الهند.
وأكد رئيس النادي خالد 
الغــامن أن الفريــق يتطلــع 
للمنافسة على لقب البطولة 
واعتالء منصات التتويج وأنه 
قادر على الوصول وحتقيق 
الطموحات لكن عليه احلذر 
من تكرار األخطاء التي وقع 
فيها ســابقا واحلرص على 
احترام جميع املنافسني بغض 
النظــر عن املســتوى الفني 

بالكويت باخلسارة أمام مضر 
السعودي في نصف النهائي 
بنتيجة ٢٣-٢٥ بعد مباراة 
مثيــرة من الطرفني وســط 

على حساب األهلي القطري 
٢٨-٢١، فيما التقى في وقت 
متأخــر امــس الكويــت مع 
األهلي على املركزين الثالث 

والرابع.
إلى ذلك، أقام خالد الغامن 
مأدبــة عشــاء على شــرف 
الوفود املشــاركة  رؤســاء 
في البطولة حضرها نائب 
رئيس االحتاد الدولي وأمني 
صندوق االحتاد اآلســيوي 
بدر الذياب ورئيس مجلس 
الشــارقة الرياضي عيسى 
احلزامي، ورئيس االحتادين 
الســعودي والعربي فاضل 
النمــر ورئيــس االحتــاد 
اإلماراتــي نبيــل عاشــور 
اللجنــة املنظمة  ورئيــس 
العليا للبطولة بدر العصيمي 
والعديــد من الشــخصيات 

وأعضاء االحتاد الكويتي.

حضــور جماهيــري كبير، 
وبذلك سيكون النهائي اليوم 
بني مضر والنجمة البحريني 
الذي تأهل هو اآلخر بفوزه 

«مضر» و«النجمة» في نهائي «اخلليجية»

خالد الغامن يتوسط مجموعة من رؤساء الوفود املشاركة في «اخلليجية»

والفوارق األخرى.
وكان الكويــت قــد ودع 
األنديــة اخلليجية  بطولــة 
أبطال الكؤوس املقامة حاليا 

ذهبية للكويت في مونديال «الغوص»
حقــق العــب منتخبنــا الوطني 
للغــوص بــدر األســود ذهبية فئة 
االنتشــال في بطولة العالم املقامة 
حاليا مبدينة الفنيدق املغربية بعد 
منافســة قويــة مع عدد مــن أبطال 

العالم.
وانطلقت بطولة العالم في الغوص 
الرياضي أمس األول مبشــاركة ٢٣ 
دولة، حيــث مثل منتخبنا الوطني 
كل من: بدر األسود، سالم املطيري، 

فهد ساملني وفيصل التميمي.
 وقال رئيس الوفد أمني السر العام 
في النادي الكويتي للغوص واإلنقاذ 
محمد الصرعاوي، إن العبي املنتخب 
اســتعدوا بصورة جيــدة للبطولة 
األمر الذي أدى إلى حتقيق األســود 
للميداليــة الذهبية، وهــو أمر يدل 
على التركيز الكبير لالعبني بقيادة 
وبدعــم وتوجيه من مدير املنتخب 

بدر األسود محتفالً بذهبية فئة االنتشال في بطولة العالمعلي الصايغ.

دورة حتكيمية في غزة 
بإشراف «دولي السباحة» 

أكد رئيس االحتاد الفلسطيني للسباحة والرياضات 
املائية فواز زلوم، أن االحتاد قرر إقامة دورة حتكيمية 
بإشراف ودعم من االحتاد الدولي للسباحة في قطاع 
غزة الشــهر املقبل ملدة ٦ أيــام، مضيفا أن الدورة 
تستهدف حكام املياه املفتوحة للمحاضر الدولي عبد 

املنعم علوي من عمان.
وأوضح أن الدورة تأتي استكماال للدورة التحكيمية 
األولى، والتي هي تعد من أهم الدورات التي يدعمها 
االحتاد الدولي للسباحة وتكتسب أهمية استثنائية 
لكونها تقام في قطاع غزة وسيشارك فيها ٢٨ حكما 
من كال اجلنســني، شــاكرا رئيس االحتاد الدولي 
الكويتي حسني املســلم وباقي األعضاء  للسباحة 
لرعايتهم واهتمامهم االستثنائي بالسباحة الفلسطينية 

ومساهمتهم في اإلشراف على ودعم أنشطته.

األزرق يتخطى نيبال بـ «رباعية»

فرحة العبي األزرق بالهدف األول في مرمى نيبال  (هاني الشمري)

 

ناصر العنزي

حقق منتخبنا الوطني أول فوز له 
في التصفيات املؤهلة إلى كأس آسيا 
٢٠٢٣ بعد تغلبه على منتخب نيبال 
«٤-١» في املباراة التي جمعتهما على 
ستاد جابر الدولي امس مسجال أول ٣ 
نقاط له في املجموعة األولى ليدخل 
منافسا على بطاقة التأهل املباشرة.  لم 

الڤيكا قــد أجرى تغييــرا كبيرا في 
تشــكيلة فريقه عن املباراة املاضية 
وبدأ بكل من خالد الرشيدي وراشد 
الدوسري وفهد حمود وفهد الهاجري 
وعيسى وليد وحمد احلربي وفواز 
العتيبي وأحمد الظفيري وعلي خلف 
وعمر حبيتر ويوسف ناصر، وافتقد 
االزرق رغم سيطرته في هذا الشوط 
الــى صانع لعب يجيد إيصال الكرة 
إلى مناطق اخلطورة. واجرى مدرب 
االزرق تبديالت في الشــوط الثاني 
وزج بــكل من بدر املطــوع ومبارك 
الفنيني وطالل الفاضل وعيد الرشيدي 
على فتــرات، وأضاف االزرق هدفني 
آخرين عن طريق يوسف ناصر بعد 
حتضير جيد من املطوع «٧٠» ومبارك 
الفنيني «٧٢»، ومالت املباراة متاما 
لصالح منتخبنا الذي واصل ضغطه 
بغية إحراز أكبــر عدد من األهداف. 
وأضاع املطوع فرصــة ثمينة وهو 
أمام املرمى«٧٩». صحيح ان األزرق 
خرج بنتيجة مستحقة لكنها ليست 
مقياسا للحكم على الفريق بسبب قلة 
خبرة اخلصم في املشاركات الدولية، 
وستكون مباراته املقبلة مع االردن 
بعــد غد هي االختبــار احلقيقي وال 
سبيل له ســوى الفوز. أدار املباراة 
احلكــم الهندي براجنــال وأجاد في 

إدارتها.

انفرادية لعمر حبيتر ولكن احلارس 
أنقذ املوقف وصد الكرة بقدمه «٣٨».

 ولم يحسن العبو األزرق الذين 
ســيطروا على مجريــات اللعب في 
اخلروج بأكثر من هدف بسبب عدم 
التركيــز والتعجل في التنفيد، فيما 
كان مرمى منتخبنا آمنا في الشوط 
االول عدا تسديدة واحدة مرت بجوار 
القائم.  وكان مدرب األزرق التشيكي 

يستغل منتخبنا الوطني الفرص التي 
سنحت له في الشوط األول واكتفى 
بهدف وحيد بإمضاء املدافع فهد حمود 
بعدما تلقى كرة متقنة من عيسى وليد 
سددها برأسه داخل شباك احلارس 
النيبالــي كاركي «٢٨»، فيما ضاعت 
فرص أخرى أثمنها ليوســف ناصر 
الذي واجه املرمى متاما وسدد الكرة 
برعونة فوق العارضة «٣٦»، وفرصة 

بدر يتساوى مع تشني في عمادة العبي العالم 
تساوى العب املنتخب الوطني بدر املطوع مع 
الالعب املاليزي تشني ان في عمادة العبي العالم 
بواقع ١٩٥ مباراة، وتبقت للمطوع مباراة واحدة 
لتتويجــه بلقب عميد العبــي العالم، والفرصة 

متاحة امامه بعد غد اذا شارك امام االردن.
من جانب آخر تعرض مدرب منتخب نيبال 
عبداهللا الشــالحي اثناء املباراة للســقوط على 

االرض ومت نقله الى املستشفى.


