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الثالثاء ٥ يوليو ٢٠٢٢ رياضـة

الشحومي يكّرم أبطال آسيا لكرة اليد

الئحة «احملترفني» حتجب الفرصة عن العناصر احمللية

مبارك اخلالدي

اقتربت إدارة نادي الكويت من االتفاق مع الثالثي احمللي 
أحمــد الظفيــري ومحمد فريح ورضا هانــي في صفقة من 
العيار الثقيل لتدعيم صفوف األبيض قبل انطالق منافسات 
املوســم اجلديد الذي ســينطلق ببطولة الدوري املمتاز ٢٥ 
أغســطس املقبل. ويعتبر الثالثي احمللي من ابرز الالعبني 
مع فرقهم املوســم املاضي. ومن املتوقع ان يتم الكشف عن 
التعاقدات والبرنامج اإلعدادي لألبيض الى وسائل االعالم 
فــي وقت قريب. اجلديــر بالذكر ان جهاز الكــرة اعلن عن 
انطــالق التدريبات منتصف الشــهر اجلاري بقيادة املدرب 
الكرواتي رادان غاسانني قبل املغادرة الى معسكر خارجي.

وفــي جانب متصل، تعمــل األندية على إعــادة ترتيب 
مواعيد إطالق تدريباتها حتضيرا خلوض منافسات املوسم 
املقبل، وذلك بعد إعالن احتاد الكرة عن مواعيد مســابقاته 
بشــكل رســمي، ومن املقرر ان تبدأ الفرق في التجمع عقب 
إجازة العيد مباشــرة إلنهاء املرحلــة األولى من جتمعاتها 
احملليــة والتي ستســتمر حتى نهاية الشــهر اجلاري قبل 
املغادرة الى معســكرات خارجية والتــي تتضمن مباريات 

ودية مع فرق خارجية.

القاهرة - سامي عبدالفتاح

في العاشــرة مساء اليوم بتوقيت الكويت سيكون الظهور 
الثاني للبرتغالي ريكاردو ســواريش فــي قيادة فريق األهلي 
الذي ســيكون ضيفا على اجلونة مبلعب خالد بشارة بالبحر 
األحمــر، في أولى املؤجالت الثالث لألهلي ببطولة الدوري من 
اجلولة ٩، حيث يحتل األهلي املركز الثالث برصيد ٤٤ نقطة، 

فيما يحتل اجلونة املركز ١٤ برصيد ٢١ نقطة.
وكان األهلي قد فاز في أولى مباريات سواريش على بتروجيت 
في كأس مصــر وتأهل لنهائي نســخة ٢٠٢٠، ليلتقي الزمالك 
يوم ٢١ اجلاري في النهائي. وفي إطار مباريات األهلي املؤجلة، 
قررت رابطة األندية إقامة مباراة األهلي واإلسماعيلي باجلولة 
١٨ بالدوري يوم ٢١ أغسطس املقبل، بعد تأجيلها بسبب صعود 
األحمر لنهائي كأس مصر أمام الزمالك. وكان محددا للمباراة يوم 
٢٠ اجلــاري، ولكن بعد تأهل األهلي للمباراة النهائية لبطولة 

كأس مصر أمام الزمالك تقرر التأجيل مرة أخرى.
وتقام اليوم أيضا مباراة وحيدة في دور الـ ١٦ ملسابقة كأس 

مصر نسخة ٢٠٢١ جتمع بني سموحة وكفر الشيخ.

يعقوب العوضي

كرم نائب رئيس مجلس 
األمة والعضو الفخري لنادي 
الكويت أحمد الشحومي فريق 
كــرة اليد بالنادي مبناســبة 
تتويجه بلقب بطولة األندية 
اآلســيوية لكــرة اليــد التي 
اختتمــت مؤخرا فــي مدينة 
حيــدر ابــاد بالهنــد، وذلــك 
بحضور رئيس النادي خالد 
الغامن. وقــد ظفر «األبيض» 
باللقب بعد فوزه في املباراة 
النهائية علــى فريق النجمة 

البحريني ٢٨ - ٢٣.
وكان الشحومي قد أعلن 
عقــب فوز الكويت بالبطولة 
عن مكافأة ألف دينار لكل العب 
بالفريق ولكل أعضاء األجهزة 

الفنية واإلدارية والطبية.

ناصر العنزي

إعالن احتاد كرة القدم عن برنامجه للموسمني 
املقبلني جاء في وقت مناســب مينح األندية وقتا 
كافيا الستعداد أفضل، وما يهمنا في هذا اجلانب 
الئحة تسجيل الالعبني احملترفني، حيث بقي الوضع 
كما هو عليه بقيــد ٥ العبني في قائمة كل فريق 
واملكونــة من ٣٠ العبا، إلــى جانب العبني اثنني 
غير كويتيني، األمر الذي يحجب الفرصة عن عدد 
من الالعبني الشــباب لتمثيل الفريق األول قبل 

االنضمام للمنتخب.
والتجربة الطويلة السابقة مع الالعبني احملترفني 
لم تكن ذات فائدة بــل وصلت إلى درجة متدنية 
للنهوض مبستوى اللعبة،، حيث إن أغلب األندية 

تأتي بالعبني «سد حاجة» بسبب انعدام احلافز املادي 
املرصود لألنديــة للتعاقد مع عناصر على كفاءة 
عالية فتكون النتيجة على شكل «طبخ مسلوق» 
ال طعــم له وال رائحة، ويجرنا احلديث إلى حادثة 
مع أحد الالعبني البرازيليني جاء كالعب محترف 
في أحد األندية واكتشف الحقا أنه العب شواطئ.

ما نريد قوله ان نظام الهواية املتبع حتى اآلن 
في رياضتنا لن يضيف كثيرا في استقدام الالعبني 
احملترفني ولــن نصل إلى املراتب املتقدمة ونحن 
في زمن الهواية بعيدا عن االحتراف الشامل، لذلك 
من األفضل تقليص عدد احملترفني إلى ٣ العبني 
ومنح الفرصة كاملة لالعبينا من أجل بناء قاعدة 
متينــة للمنتخب األول، وقــد الحظنا جميعا في 
املواسم السابقة مستوى الكثير من الالعبني األجانب 

«الهزيل»، إذ ال ميكن أن يوافق العب محترف ذو 
كفاءة على اللعب مع ناد مــا مقابل عرض مادي 
متدن، فإذا أردت أن ترفع من مســتوى املنافسة 

فعليك أن تدفع كثيرا.
أما بشأن نظام الدوري املمتاز اجلديد للموسم 
املقبل واستحداث دوري للفرق الستة األولى إلعالن 
البطل فنحن مع زيادة عدد املباريات، إذ ال يعقل ان 
يلعب كل فريق ١٨ مباراة في الدوري، فنحن أمام 
خيارين: إما دوري دمج أو درجتني، لذلك ستكون 
مسابقة الدوري املقبل حتت املجهر لتقييمها. يذكر 
أن موسم ١٩٩٨-١٩٩٩ شــهد مثل هذا التحديث، 
حيث أقيم دوري الدمج من قســم واحد وقسمت 
بعدها الفرق إلى ٣ مجموعات حسب الترتيب حتى 
الوصول إلى النهائي وفاز القادسية يومها باللقب.

(هاني الشمري) أحمد الظفيري في طريقه إلى صفوف الكويت 

(املركز اإلعالمي بنادي الكويت) أحمد الشحومي وخالد الغامن يتوسطان أبطال آسيا لكرة اليد خالل التكرمي 

«الهيئة» توّقع عقد إنشاء مجمع الصاالت بكاظمة

«ثالثيات السلة» إلى سنغافورة

٤ ميداليات للكويت في «قوى» غرب آسيا

وقــع مدير عام الهيئة العامة للرياضة 
باإلنابــة د.صقر املال عقد أعمال وإنشــاء 
وإجناز وصيانة مجمع صاالت ألعاب فردية 
وجماعيــة بنــادي كاظمة بحضــور نائب 
رئيس النادي وليد الياقوت، وأمني الســر 
العام للنادي يوســف بوسكندر، وحسني 
بوســكندر أمني السر الســابق. وقال املال 
خــالل املؤمتر الصحافي الــذي عقد مبقر 
الهيئة امس ان مشروع إنشاء صالة نادي 
كاظمة يأتي ضمن سلسلة مشاريع إنشائية 
تقوم الهيئــة العامة للرياضــة بتنفيذها 
حاليا وتهدف إلى تطوير احلركة الرياضية 
بتجهيز البنية التحتية من صاالت ومالعب، 
فهناك مشاريع جاهزة للطرح ومنها ستاد 
محمد احلمد بنادي القادسية، وستاد صباح 
الســالم بالنادي العربي، ومجمع أحواض 
السباحة بنادي اجلهراء، ومجمع الصاالت 
بنادي خيطان، ومجمــع صاالت ومالعب 
التنس بنادي الساحل، ومقر النادي الكويتي 
الرياضي للمعاقني، وســتاد نادي كاظمة، 
وستاد نادي الكويت، وننتظر موافقة وزارة 

املالية لطرحها.
وأشــار املال إلى أن مدة تنفيذ مشروع 
صالة نادي كاظمة عامني بتكلفة إجمالية 
٥٫٩٤٩٫٠٠٠ ماليــني دينار ومت الطرح بعد 
اســتيفاء كل املوافقات احلكومية واعتماد 
كل اإلجراءات، الفتا الى الدور الكبير ملدير 
عــام الهيئــة حمود فليطــح بالتعاون مع 
مؤسسات الدولة املختلفة لتوفير املنشآت 

الرياضية ومنها استغالل منشآت جامعة 
الكويت الرياضية والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، ملساعدة األندية في 
توفير مالعب خلوض تدريبات الفرق سواء 
الفريق األول أو املراحل الســنية املختلفة 
للحفاظ على مالعب النادي والتي تعاني 
سوء االستخدام بسبب كثرة أداء التدريبات 
عليها نتيجة زيادة عدد الفرق في األندية 

املختلفة.
من جانبه، أكد وليد الياقوت أن النادي 
في حاجة ماســة إلى هذا املشــروع نظرا 
لزيــادة فرق النادي والالعبني في األلعاب 
اجلماعية والفردية، وهذا الشيء كنا نحلم 
به واآلن أصبح واقع لتطوير منشآت النادي 
مــن مالعب وصاالت متاشــيا مع التطور 
والتنوع في األلعاب كون النادي يستعني 
بصاالت خارجيــة إلجراء تدريبات الفرق 
املختلفة في األلعــاب اجلماعية والفردية 
ووجــود تلك املنشــأة سيســاهم في رفع 
املستوى الفني والبدني لالعبني مما يعود 
بالنفع علــى املنتخبات الوطنية املختلفة 

في األلعاب كافة.
بدوره، قدم حســني بوسكندر أمني سر 
نادي كاظمة السابق الشكر للهيئة العامة 
للرياضة علــى دورها الكبيــر في توفير 
املنشآت واملالعب الرياضية لألندية وخاصة 
نادي كاظمة ودورها في إنهاء كل إجراءات 
طرح مشروع إنشاء وإجناز وصيانة مجمع 

الصاالت بالنادي.

 ٣xان املشاركة في بطوالت ٣
بشــكل دائم ترفع من نقاط 
الكويت لدى االحتاد الدولي 
ما سيكون له األثر اإليجابي 
علــى التصنيــف اخلــاص 

باملنتخبات، مشــيرا إلى أن 
املنافسة في البطولة تعتبر 
صعبة، لكن األزرق يسعى 
الى تقدمي أفضل املستويات 

في البطولة اآلسيوية.

هادي العنزي

يغادر صباح اليوم وفد 
الوطنــي لكــرة  منتخبنــا 
السلة «الثالثيات ٣x٣» الى 
ســنغافورة للمشــاركة في 
البطولة اآلســيوية الثانية 
التــي ســتقام هنــاك خالل 
الفترة من ٦ الى ١٠ اجلاري.

ويضم وفد «أزرق السلة» 
٤ العبني هم، أحمد البلوشي، 
وعمران جوهر، وعبداحملسن 
وعبدالعزيــز  مرتضــى، 
احلميــدي، باإلضافــة الــى 
املدرب الوطني خالد القالف. 
ويشارك منتخبنا في البطولة 
لـــ «الثالثيات»  اآلســيوية 
للمــرة االولــى، اذ تزامنت 
البطولــة األولى اآلســيوية 
مع فتــرة اإليقاف الرياضي 
املفــروض على كرة الســلة 
الكويتية. مــن جانبه، ذكر 
مدرب املنتخب خالد القالف 
أن املجموعة التي مت اختيارها 
لتمثيل أزرق السلة متميزة 
وهم من أفضل العبي الدوري 
الكويتي، الفتا إلى أن األزرق 
يتطلع الــى حتقيق نتيجة 
إيجابية فــي البطولة. وأكد 

بيروت - ناجي شربل

حققــت الكويــت ميداليتــني ذهبيتني 
وفضيــة وبرونزيــة في اليــوم األول من 
بطولة غرب آسيا أللعاب القوى للشباب 
والشابات التي يستضيفها االحتاد اللبناني 
على مضمار مدرسة سيدة اجلمهور (قضاء 
بعبدا)، بإشراف االحتادين الدولي واآلسيوي 
واحتاد غرب آسيا. وانتزع حسني الناصر 
وعبداهللا العازمي الفوز في مسابقتي دفع 

اجللة والوثب الطويل.
وحقق الناصر ١٧٫٩٧ مترا في فع اجللة، 
وحل عبدالعزيز القالف ثالثا، في حني فاز 
العازمي في الوثب الطويل مســجال ٧٫٣١ 

أمتار، أمام مواطنه سلطان الريس.
وكانت البطولة افتتحت رسميا بحضور 
وزيــر اإلعالم اللبناني زياد مكاري ممثال 
رئيس اجلمهورية ميشال عون، ورئيس 
االحتاد اآلســيوي دحالن احلمد، ورئيس 

احتاد غرب آسيا سيار العنزي.

(محمد هاشم) د.صقر املال  ووليد الياقوت وحسني ويوسف بوسكندر أمام مجسم مجمع الصاالت 

العبو الكويت يحتفلون بالفوز

الظفيري وفريح وهاني إلى «األبيض»

األهلي في ضيافة اجلونة


