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االربعاء ١٥ يونيو ٢٠٢٢ رياضـة

شباب «الطائرة» يستعد 
لبطولة غرب آسيا

بدأ منتخبنا الوطني للشباب للكرة الطائرة حتت ٢٠ سنة تدريباته 
أمس األول على صالة االحتاد مبجمع الشيخ سعد العبداهللا استعدادا 
للمشاركة في بطولتي غرب آسيا ملنتخبات الشباب في السعودية خالل 
الفترة من ٢٢ الى٣١ يوليو املقبل، والبطولة اآلسيوية للشباب حتت 
٢٠ سنة التي تستضيفها البحرين من ٢٢ الى ٢٩ أغسطس املقبل.

وأشــرف على احلصة التدريبية األولى اجلهاز الفني ملنتخب 
الشباب بقيادة املدرب الوطني جاسم الطراروة ومساعده املصري 
أسامة مدكور ود.معتز عز الدين اخصائي العالج الطبيعي ومدير 

املنتخب طالل جاسم.
وكان االحتاد بالتنســيق مع جلنة املنتخبات الوطنية واجلهاز 
الفني للمنتخب قد اختار قائمة أولية للمنتخب تضم ٢٠ العبا هم: 
عبداحملسن الهاشم، إبراهيم ضياء، يعقوب السلمان «كاظمة» على 
دشتي، على الصليلي «العربي»، سعد العنزي، عبدالرحمن كامل، 
حمد الظفيري، طالل املنصوري، عبدالعزيز العنزي، عمر الرشيدي، 
حســن العامر، نواف الصانع «الكويت»، فارس السراج، مشاري 
شموه، على سمير «القادســية» حسني خليفة، عبدالرحمن داود، 

محمد جاسم «اليرموك» وشعيب اخلياط «التضامن».

«األلعاب الشتوية»  
عضو باالحتاد الدولي للفيغر

أعلن نادي األلعاب الشتوية 
حصوله على عضوية االحتاد 
الدولي للفيغر، االستعراض الفني 
على اجلليد (ISU) بعد استيفائه 
الرياضية  املتطلبــات  جميــع 
والفنية واإلدارية وفي مقدمتها 
إقامة مسابقات محلية واملشاركة 
في عدد مــن البطوالت القارية 

والدولية.
النادي فهيد  وقال رئيــس 
العجمي في تصريح إن النادي 
تلقــى موافقــة االنضمام من 
الذي يتخذ من  الدولي  االحتاد 

مدينة لوزان مقرا له بعد اعتمــاد اجلمعية العمومية (الكونغرس) 
لالحتاد الذي عقد اجتماعه في تايلند في الفترة من ١١ إلى ١٢ اجلاري.

وأضاف العجمي أن موافقة االحتاد الدولي للفيغر ستعمل على 
تطوير هذه اللعبة اخلاصة بالفتيات في البالد في ظل فرص االحتكاك 
واكتسابهن اخلبرة عبر املشاركات الدولية التي ستكون بصفة أكثر 
بعد هذا االنضمام، عالوة على أن النادي عضو في االحتاد اآلسيوي 

للعبة ويواظب على املشاركة في البطوالت اآلسيوية.

فهيد العجمي

الشاهني: «أزرق الصاالت».. على الوعد دائمًا
خسارة ثانية لناشئي «السلة» في «اآلسيوية»

يحيى حميدان

قدم رئيس احتاد الكرة عبداهللا الشاهني 
مكافأة مالية قدرها ٢٠٠٠ دينار لكل العب في 
منتخبنا الوطني لكرة الصاالت عقب التتويج 
بلقب بطولة غرب آسيا الرابعة للمرة األولى 

بتاريخ هذه املسابقة.
وقــال الشــاهني، فــي حديث خــاص مع 
«األنبــاء» عقــب تتويــج «األزرق» باللقــب 
إثــر الفوز على الســعودية ٥-٣ في املباراة 
النهائيــة أول مــن أمــس في صالة الشــهيد 
قشــيعان املطيري بنــادي النصر، إن رجال 
«أزرق الصــاالت» دائما على الوعد ومتكنوا 
من احلصــول على اللقــب الثاني خالل أقل 
من شــهر عقب احلصول علــى ذهبية دورة 
األلعاب اخلليجيــة التي احتضنتها الكويت 
أيضا الشــهر املاضي. وأضــاف أن الالعبني 
أدوا مــا عليهم ولعبوا بــروح قتالية عالية 
واســتمرارهم على القمة ليس من فراغ، بل 
يؤكد أنهم ميتلكون املزيد إلسعاد اجلماهير 
الكويتية. وأشــار الشــاهني الى أن منتخبنا 
الوطني حاليا ينتظر املشاركة في كأس العرب 
مبدينة الدمام في السعودية من ٢٠ حتى ٢٨ 

اجلاري، ثم ســيبدأ التحضير خالل الصيف 
لبطولة كأس آســيا املقررة بالكويت من ٢٥ 
سبتمبر حتى ٢٠ أكتوبر املقبل، متمنيا التوفيق 
كذلك لـ «األزرق» في البطولتني، كما متنى أن 
يحالف االحتاد النجاح في تنظيم هذه البطولة 

الكبيرة والتي تشهد مشاركة ١٦ منتخبا.
من جهته، قال مدرب «األزرق»، ريكاردو 
ســوبرال «كاكاو»، لـــ «األنبــاء»، إن املباراة 
النهائية أمام السعودية كانت صعبة للغاية 
بسبب متيز املنافس، والذي صنع لنا مشاكل 

واضحة خاصة في الشوط األول.
وأردف «كاكاو» قائــال: «الالعبون طبقوا 
مــا أردته منهم وأثبتوا كفاءتهم وقوتهم في 
الشــوط الثاني ومتكنوا من حســم املباراة 
واللقــب الذي يعد األول فــي تاريخ الكويت 
بلعبة كرة الصاالت في بطولة من هذا احلجم، 
والتي شهدت مشــاركة منتخبات قوية مثل 
لبنان والعراق والســعودية». وشكر كاكاو 
اجلماهير «على دعمهم الكبير لنا، ليس فقط 
من حضر الى الصالة، بل من كان في اخلارج 
وفي املنازل كذلك، واآلن أمامنا كأس العرب 
التي سأمنح خاللها الفرصة لبعض الوجوه 

اجلديدة خللق صف ثان للمنتخب األول».

هادي العنزي

خســر منتخبنــا الوطني لكرة الســلة 
للناشــئني (حتــت ١٦ ســنة) مــن نظيره 
الفلبيني ٨٢-٤٥، في املواجهة التي جمعتهما 
على صالة نــادي الغرافة القطري، ضمن 
منافســات املجموعة الثالثة لبطولة كأس 
آسيا لكرة السلة للناشئني، والتي تستمر 

حتى ١٩ اجلاري.
وتعد اخلســارة هــي الثانيــة لألزرق 
الصغيــر في البطولة، حيــث تفوق عليه 

املنتخــب الياباني في أولى مبارياته ٩٨-
٣٣ نقطة.

وحتسن أداء األزرق عن املباراة السابقة، 
وقدم مســتوى أفضل دفاعيــا وهجوميا، 
لكن الغلبــة دانت للفريق األفضل، وتألق 
الناشئ عادل السعيد بعدما سجل ١٢ نقطة، 
واستحوذ على ٩ كرات مرتدة «ريباوند»، 
ومتريرتني حاســمتني، فيمــا تألق جاريد 
باهي من املنتخب الفلبيني بعد تســجيله 
١٢ نقطــة، و٨ كرات مرتدة، و٣ ومتريرات 

حاسمة.

٢٠٠٠ دينار لكل العب.. و«كاكاو» يشرك وجوهاً جديدة بكأس العرب

فرحة العبي أزرق الصاالت باللقب

عبداهللا الشاهني وأحمد عقلة يؤازران منتخب الصاالت

جانب من مواجهة منتخبنا الوطني للناشئني لكرة السلة ونظيره الفلبيني

برجس ُينهي دبلوم اإلدارة املتقدم 
للمؤسسات الرياضية

أنهى رئيس مجلس إدارة 
االحتاد الكويتي لكرة السلة 
وعضو مجلس إدارة اللجنة 
الســابق  الكويتية  األوملبية 
ضاري برجس بامتياز دبلوم 
املتقدم للمؤسســات  اإلدارة 
الرياضية املعتمد من اللجنة 
األوملبية الدولية الذي أقامته 
األكادميية األوملبية القطرية 
إلــى جانــب ٢٧ متقدمــا من 
الــدول العربية في  مختلف 
الدوحــة، وذلــك بحضــور 
رئيس مجلس إدارة اللجنة 
الشــيخ  القطرية  األوملبيــة 
جوعــان بــن حمــد، اذ تعد 
اللجنــة األوملبيــة القطرية، 
ممثلة في األكادميية األوملبية 
القطريــة، أول جلنة أوملبية 
خليجية وعربية تطبق هذا 
البرنامج منذ عام ٢٠٠٨. وفي 
هذا الصدد، قــال برجس إن 

والكفاءة العاملية من التعرف 
الرياضيــة  اإلدارة  علــى 
تخصصاتهــا  مبختلــف 
وتفرعاتها، ســواء تلك التي 
تشمل وضع االستراتيجيات، 
وإدارة  املاليــة،  اإلدارة  أو 
املوارد البشرية، أو التسويق 

الرياضي.

برنامج دبلوم اإلدارة املتقدم 
ساهم بإثراء الدارسني بأحدث 
العلــوم املتخصصة في علم 
اإلدارة الرياضيــة، وبزيادة 
معرفيــة ثمينــة، مضيفــا: 
«متكنــا من التعــرف مبزيد 
الدقة األكادمييــة، وعلى يد 
متخصصني من أهل اخلبرة 

الشيخ جوعان بن حمد مكرماً ضاري برجس

«األزرق».. نكسة جديدة
ناصر العنزي ـ مبارك اخلالدي

نكسة جديدة، و«األزرق» يفشل في التأهل لكأس أمم آسيا 
٢٠٢٣، هذا ما انتهى عليه مشهد مباراة منتخبنا الوطني واألردن 
بخسارة «مستحقة» بثالثية نظيفة ليخرج من املنافسة متاما 
على التأهل وسط حسرة من جماهير وعشاق «األزرق»، ممن 
توافدوا إلى ســتاد جابر الدولي لتشــجيع املنتخب على أمل 
خطــف الفوز الــذي كان كفيال بضمان مقعد فــي النهائيات، 

لكنها غادرت امللعب غاضبة ولسان حالها يقول «إلى 
متى؟!» وهي رسالة للمعنيني إلنقاذ كرتنا من 

التدهور واالنهيار الذي وصلت له.
هذا، ولم يتمكــن منتخبنا الوطني 

في الشوط األول من الوصول ملرمى 
«النشامى» بسبب قلة حيلة العبيه 
في إدخال الكــرة إلى منطقة جزاء 
اخلصم بعدما أحكم العبو األردن 
قبضتهم في الدفــاع عن مرماهم، 
فلــم يحصل منتخبنا على فرصة 
واحدة طوال هذا الشوط، حيث بقي 
يوسف ناصر وحيدا في املقدمة دون 

اي مساندة من العبي وسط امللعب، 
فيما كثرت أخطاء التمرير بخط الوسط 

مما أفشل معظم الهجمات ملنتخبنا الذي 
كان بحاجة إلى مساندة فعالة من األطراف 

وهو ما لم يتحقق فذهبت كل ألعابه بال جدوى، 
فيما حتمــل خط دفاعنا هجمــات األردن املرتدة والذي 

حصل على فرصتني خطرتني أضاعهما علي علوان وموسى 
التعمــري الذي تعرض جلــرح أعلى احلاجب بعد تدخل من 

املدافع فهد حمود نال على إثره إنذارا.
وكان مدرب منتخبنا الفيكا قد بدأ بتشــكيلة مكونة من: 
احلارس خالد الرشيدي وراشد الدوسري وفهد حمود وفهد 
الهاجري وحمد القالف وطالل الفاضل وحمد احلربي وأحمد 

الظفيري وعلي خلف ومبارك الفنيني ويوسف ناصر.

فيما لعب «النشــامى» بتشكيل مكون من: احلارس يزيد 
أبو ليلى، وإحسان حداد، عبداهللا نصيب، يزن العرب، محمد 
الدميري، بهاء عبدالرحمن، نور الروابدة، أحمد سمير، موسى 

التعمري، علي علوان ويزن النعيمات.
وفي الشوط الثاني أدخل مدرب منتخبنا الفيكا كال من 
عيد الرشيدي وعمر حبيتر تدعيما للهجوم، ولكن املنتخب 
األردني رد ســريعا بهدف التقدم عن طريق علي إياد الذي 
أحســن في إيداع الكرة من بني املدافعني «٦٢»، تلته حالة 
غياب لالعبي منتخبنا. وحاول العبو «النشــامى» 
تنظيم هجمات ســريعة وكادوا أن يضيفوا 
أكثر من هدف ابرزها من حمزة الدردور 
الذي أضاع انفــرادا تاما باملرمى بعد 
تدخــل إيجابي من خالد الرشــيدي 
«٧٠»، كما دانت السيطرة لألردن 
مســتغال انهيــار دفــاع منتخبنا 
وانعدام الروح القتالية بني العبيه 
وكأنهــم يلعبون مبــاراة ودية 
وليســت مواجهة مصيرية، كما 
لم يتحرك املدرب ليظل الالعبون 
بال هوية او شخصية داخل امللعب، 
كما فشــلت كل خطوطه في تهديد 
مرمى اخلصــم أو الدفاع عن مرمى 
خالد الرشيدي الذي يعتبر أفضل العبي 

املنتخب ولكن اليد الواحدة ال تصفق.
وقد أدار املباراة احلكم املاليزي أميد ليزوان 

وجاءت قراراته سليمة.
هذا، وشهدت الدقائق العشر األخيرة من اللقاء حالة انهيار 
تــام للمنتخــب الذي وقــف العبوه بال جــدوى أمام هجمات 
«النشامي» التي توالت من منتصف امللعب لتشكل انفرادات 
تامة على احلارس الرشيدي الذي اجتهد قدر املستطاع لكنه 
لــم يكن قادرا علــى التصدي للهدف الثاني الــذي جاء بقدم 
محمود مرضي «٨٩»، ثم الثالث الذي جاء بعد انفراد ٤ العبني 

(هاني الشمري)بالرشيدي عبر نور الدين الروابدة«٩٥». خروج محزن للكويت من تصفيات أمم آسيا ٢٠٢٣ 

وســط صمت مطبق لف جنبات ستاد جابر األحمد الدولي إثر 
خــروج منتخبنا الوطني لكرة القدم خالي الوفاض من التصفيات 
املؤهلة لنهائيات كأس آسيا ٢٠٢٣، طالب عدد غير قليل من جماهير 
األزرق بضرورة «نســف» املنظومة الكروية احلالية بكاملها فكرا 
ومنهجا، والبدء من جديد وفق معطيات واقعية وعلى أسس علمية 
وميدانية حتاكي معها التطورات الكبيرة التي شــهدتها املنظومة 
الكروية لدى الدول الشــقيقة والصديقة، على أن يتم اإلعالن عن 
خطة إنقاذ واضحة لـ «األزرق» بحيث تكون ذات مراحل متدرجة، 
ومبدة زمنية محددة، تعطي األولوية خاللها للمواهب الشابة، لتأسيس 
قاعدة يعتمد عليها مستقبال، فيما اكتفى عدد من اجلماهير بالقول: 

«شبعنا قهرا.. الوضع أصبح محزنا ومثيرا للشفقة».

٭ تصدرت صور ســمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد شاشــات العرض في ستاد 
جابر شكرا هللا على جتاوز سموه العارض 
الصحي الذي ألّم به متمنني له موفور الصحة 

والعافية.
٭ بــدأ التوافد اجلماهيري إلــى ملعب اللقاء 
قبل أكثر من ساعة على انطالق املباراة وسط 
تسهيالت كبيرة في بوابات الدخول من املنظمني.
٭ نــزل العبو املنتخبني الكويتي واألردني 
إلى أرض امللعب إلجراء عمليات اإلحماء في 

الساعة السادسة و٢٥ دقيقة.

٭ قدم االحتاد الكويتــي لكرة القدم وفريق 
عمل ستاد جابر دعماً لوجستياً كامالً ملراقب 
املباراة اآلســيوي وجلميع احلضور باملنصة 

وباقي اجلماهير التي حضرت اللقاء.
٭ حضــر املبــاراة اجلهاز الفنــي واإلداري 
والعبــو منتخبنا الوطني للشــباب وكذلك 
منتخــب الناشــئني لالعتيــاد علــى أجواء 

املباريات الدولية احلاسمة.
٭ تابع املباراة من منصة اإلعالم في الســتاد 
وفد إعالمي أردني كبير من مختلف وســائل 

اإلعالم األردنية.

من أجواء املواجهة بدر عميدًا لالعبي العالم
جنح العب املنتخب الوطني بدر املطوع، في جتاوز الالعب املاليزي سوه تشني آن في 
عمادة العبي العالم بعدما سجل أمام األردن أمس مشاركته الدولية رقم ١٩٦ متجاوزا رقم 
سوه تشني آن صاحب الـ ١٩٥ مباراة. وبذلك توج «بدر» الكرة الكويتية جهوده الكبيرة 

خالل مسيرته الرياضية طوال السنوات املاضية بالتتويج بلقب عميد العبي العالم.
واملطوع جنم القادســية من مواليد ١٠ يناير ١٩٨٥ ولعب من قبل على سبيل اإلعارة 
لناديي النصر الســعودي وقطر القطري، ويعد من أبرز العبي اخلليج العربي والشرق 
األوسط وآسيا. وقد اختير في ٢٤ أبريل ٢٠٠٨ ضمن قائمة جنوم العالم لدعم حملة «كرة 
القدم تعطى األمل» التي انطلقت في بداية عام ٢٠٠٩ مبشــاركة عدد كبير من الالعبني 
مثل كاكا وديفيد جيمس ومحمد أبو تريكة وسامي اجلابر. وقد مت اختيار املطوع لتمثيل 
منتخب الكويت ألول مرة عام ٢٠٠٣ بعد أن شــاهده مــدرب املنتخب آنذاك البرازيلي 

باولو سيزار كاربجياني.

عشاق املنتخب: «شبعنا قهرًا»

ملشاهدة الڤيديو

لكنها غادرت امللعب غاضبة ولسان حالها يقول «إلى 

واحدة طوال هذا الشوط، حيث بقي 
يوسف ناصر وحيدا في املقدمة دون 

فيما كثرت أخطاء التمرير بخط الوسط 
خالد الرشيدي الذي يعتبر أفضل العبي مما أفشل معظم الهجمات ملنتخبنا الذي 

وقد أدار املباراة احلكم املاليزي أميد ليزوان 


