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املطيري: العمل جاٍر لتطبيق إستراتيجية تطويـــــــر الرياضة الكويتية

الكويت يخسر من الوحدة.. وخيطان يواجه الطالئع العربي يواجه وفاق سطيف.. 
وكاظمة يكمل محترفيه بالسويدي أومو

يحيى حميدان

خسر الفريق األول لكرة 
القدم بنادي الكويت مباراته 
التجريبية الثالثة أمام الوحدة 
اإلماراتــي ١-٢ فــي املبــاراة 
الفريقني ضمن  التي جمعت 
معســكرهما التدريبي املقام 

في النمسا.
وســجل هدف «األبيض» 
الوحيد مدافعه سامي الصانع 
من تسديدة قوية من خارج 
منطقــة اجلزاء، فيما ســجل 
الفريــق االماراتــي  هدفــي 
مهاجمه جواو بيدرو. وحرص 
مدرب الكويت الكرواتي رادان 
غاســانني على منح الفرصة 
الالعبــني  ألكبــر عــدد مــن 
للوقوف على مستوى اجلميع. 
وأجرى رادان ٨ تبديالت في 
املباراة، حيث دفــع بالوافد 
اجلديــد محمــد فريــح فــي 
الشوط الثاني، فيما لم يشارك 
احملترف العراقي شيركو كرمي 

في املباراة.
وسبق للكويت أن خسر 
مــن مــالدا التشــيكي ١-٣، 

وتغلب على العني االماراتي 
٣-١، وسيلتقي غدا مع أحد 
الفرق التشيكية.وسيختتم 

مبارياتــه التجريبيــة امام 
الشارقة االماراتي يوم االثنني 
املقبل، على أن يعود للبالد 

بعدها بيومني.
مــن جهتــه، قــال نائب 
رئيــس جهاز الكــرة بنادي 
الكويت عادل عقلة ان مواجهة 
الوحــدة كانت قوية للغاية 
طوال مجرياتها، وشــاهدنا 
الطرفني يلعبان بجدية كأنها 
مباراة في بطولة آسيوية. 

واضاف أن مسألة الفوز 
املباريــات  والهزميــة فــي 
التجريبية ليست مهمة، وما 
يعنينا هــو احلصول على 
الفائــدة املرجــوة للوصول 
بالفريق إلى مستوى أفضل.
العاصمة املصرية  وفي 
القاهــرة، يواصــل خيطان 
تدريباتــه علــى فترتــني 
صباحية ومســائية. ومن 
املقــرر أن يلتقــي «األحمر 
واألسود» مع فريق طالئع 
اجليــش مســاء يــوم غــد 
اجلمعة في إطار حتضيراته 
خلــوض منافســات دوري 

الدرجة األولى.

مبارك اخلالدي

يلتقي الفريق االول لكرة القدم بالنادي 
العربي في السابعة مساء اليوم فريق وفاق 
سطيف اجلزائري في جتربة ودية ال تخلو 
من القوة واجلدية، وذلك مبعسكر االخضر 
املقام حاليا في مدينة طبرقة التونسية.
واملباراة هي اخلامسة لألخضر ضمن 
برنامجه اإلعدادي قبل خوض استحقاقات 
املوسم اجلديد الذي ينطلق ٢٥ أغسطس 

اجلاري.
وكان العربــي قــد خســر مــن فريق 
الــدوري  القســنطيني ١-٠ احــد فــرق 
املمتاز اجلزائري في املباراة الودية التي 
جمعتهما مساء اول من امس، واخلسارة 
هي الثانيــة تواليا للعربي بعد ان متكن 
من الفوز على فريق مرجان ٧-٠ وشبيبة 
القبائل اجلزائري ٢-١ وخسر من االفريقي 

التونسي ٣-١.

وشــهدت املبــاراة مشــاركة الالعــب 
بندر الســالمة بعد غياب طويل بســبب 
االصابة وكان املدرب املقدوني يوغوسالف 
ترينشوفيسكي قد دخل املباراة بتشكيل 
مكون من احلارس محمد هادي وعبداهللا 
عمــار وجمعة عبــود وطــارق بوعبطة 
وعيســى وليد، ومحمد صولة وحســني 
اشكناني وخالد املرشد والسنوسي الهادي 
وعلــي خلف وبدر طارق، كما اجرى عدة 

تبديالت خالل شوطي املباراة.
من جانب آخر وعلى صعيد معســكر 
الفريق االول لكرة القدم بنادي اجلهراء، 
خســر ابنــاء اجلهراء من فريــق العربي 
السعودي ٤-٠ وهي املباراة االولى للفريق 

في معسكر القاهرة.
إلــى ذلــك، أكمل فريــق كاظمــة عقد 
محترفيه بالتعاقد مع املهاجم السويدي 
من أصل نيجيري مايــكل أومو ليصبح 

خامس محترفي الفريق.

األخضر استفاد فنيا من مواجهة القسنطيني اجلزائري

قال ممثل صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
وزير اإلعالم والثقافة ووزير 
الشــباب  الدولــة لشــؤون 
عبدالرحمن املطيري ان العمل 
جار على تطبيق استراتيجية 
الهيئة العامة للرياضة التي 
مت إعدادهــا بالشــراكة بــني 
الهيئــات واملؤسســات ذات 
الصلــة في القطاعــني العام 

واخلاص.
جاء ذلك في كلمة ألقاها 
خــالل زياتــه أمــس العبي 
والعبات وفد الكويت املشارك 
فــي دورة ألعــاب التضامن 

الهيئة العامة للرياضة كان 
قد أعلن عنها في نوفمبر عام 
٢٠٢١ وتتضمن إنشاء مدينة 
رياضية متكاملة إلى جانب 
إنشــاء ٦ ســتادات رياضية 
في مختلف محافظات البالد 
بالشراكة مع القطاع اخلاص 
وكذلك استضافة ٤٥ بطولة 
وقاريــة  إقليميــة  ودورة 

ودولية وعاملية.
وأشــاد املطيــري باألداء 
القــوي الــذي قدمــه العبو 
الكويت حتــى اآلن في هذه 
الدورة وحثهــم على تقدمي 
املزيد من العطاء لنيل أكبر 

للرياضة الكويتية.
وكان املطيــري قــد كرم 
الليلة املاضية في مقر إقامته 
العب املنتخب األوملبي للقفز 
بالزانة ماجد الزيد وقدم له 
التهاني مبناســبة حصوله 
علــى امليداليــة البرونزيــة 
بحضور رئيس الوفد املشارك 
في الدورة الشيخ جابر ثامر 
اجلابر ومدير البعثة الكويتية 
املشــاركة في الدورة فاطمة 
حيات والقائم بأعمال سفارة 
الكويت في تركيا عماد اخلراز.

وفي منافسات أمس ضمن 
العــاب القوى متكــن العب 

عدد من امليداليات امللونة.
وأعرب عن اعتزاز الكويت 
قيــادة وحكومــة وشــعبا 
باجلهود احلثيثة التي يبذلها 
أبناؤهــا في جميــع احملافل 

لرفع علم البالد خفاقا.
«الشــباب  ان  وقــال 
الكويتي مبدعون ومتميزون 
علــى  دائمــا  ويتغلبــون 
جميــع التحديــات»، مؤكدا 
بالكويــت  املســؤولني  ان 
حريصون على بذل قصارى 
جهدهم لتلبية آمال وطموح 
الشباب الكويتي وخلق البيئة 
املناسبة لهم لتحقيق الريادة 

يعقوب اليوحة بعد فوزه بامليدالية البرونزية في الدورةعبدالرحمن املطيري يكّرم ماجد الزيد بحضور الشيخ جابر ثامر اجلابر

اإلسالمي بنسختها اخلامسة 
التي تســتضيفها تركيا في 
مدينة قونية وتستمر حتى ١٨ 
اجلاري مبشاركة نحو ٦ آالف 

رياضي ميثلون ٥٤ دولة.
وأضاف املطيري انه سيتم 
العمل على هذه االستراتيجية 
الرياضيــة بــكل شــفافية 
ووضوح ليتم تطوير العمل 
لتحقيق الشراكة الهادفة الى 
الكويتية  الرياضــة  تطوير 
وجعلهــا رائــدة فــي جميع 
احملافــل اإلقليمية والدولية 

ورفع اسم الكويت عاليا.
يذكــر ان اســتراتيجية 

الوزير عبدالرحمن املطيري بعد عودته من تركياممثل صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، وزير اإلعالم والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن املطيري خالل لقائه مع وفد الكويت بالدورة

وشهدت التصفيات منافسة 
قوية إال أن رماة وراميات 
الكويت متكنوا من اجتياز 
املرحلــة األولــى على أن 
النهائيــة  تلعــب األدوار 
في التاسعة صباح اليوم.

وتعقد اآلمال على أبطال 
األدوار  بتخطــي  الرمايــة 
النهائيــة وصعــود منصات 
التتويــج، وميثــل منتخــب 

رماية التراب األبطال طالل 
الرشيدي وناصر املقلد 
وعبدالرحمن الفيحان 
وشهد احلوال وهاجر 

عبدامللك.

املنتخــب الوطنــي يعقوب 
اليوحة من الفوز بامليدالية 
البرونزيــة واملركــز الثالث 
في منافسات ١١٠ م حواجز، 
ليهدي اليوحة الكويت ثاني 
امليداليــات بالبطولة بعدما 
فاز ماجد الزيد بالبرونزية 
في منافسات القفز بالزانة.

«الرماية» إلى األدوار النهائية

يخوض أبطــال منتخبنا 
الوطنــي للرماية منافســات 
األدوار النهائيــة فــي رماية 
«التــراب» بعــد ان متكن من 
تخطي التصفيات التمهيدية، 

اليوحة يحرز البرونزية الثانية للكويت في دورة التضامن اإلسالمي..                      والرماية تنافس على الذهب اليوم

الناشي لـ «األنباء»: االحتاد واجلهاز الفني وراء إخفاق «شباب السلة» 
هادي العنزي

حّمل عضو مجلس إدارة 
احتــاد كــرة الســلة ومدير 
املنتخبــات د.عبدالرحمــن 
الناشــي مســؤولية إخفاق 
الوطنــي لكــرة  منتخبنــا 
السلة للشباب في البطولة 
اخلليجية لكرة السلة التي 
أقيمــت مؤخــرا فــي دبــي 
إدارة  باإلمــارات، ملجلــس 
االحتاد واجلهاز الفني، وذلك 
بعــد حلــول األزرق رابعا، 
وعدم تأهله لنهائيات كأس 
آســيا للشــباب، التي تقام 
في طهران مــن ٢١ حتى ٢٨ 

أغسطس اجلاري.

حتضيره جيدا للمنافسات 
اخلليجية، بعد معسكر في 
تركيا ألكثر من أســبوعني، 
تبعته مشاركة في البطولة 
العربية في مصر اختتمت في 
٢١ يوليــو املاضي، و«حتتم 
علينــا املســؤولية امللقــاة 
على عاتقنا، وثقة اجلمعية 
العمومية، ومســتقبل كرة 
الســلة الكويتيــة أن نضع 
األمور في نصابها الصحيح، 
فال يوجد تفسير منطقي لعدم 
تأهل األزرق إلى نهائيات كأس 
آسيا للشباب سوى اإلخفاق 
بعينه، واجلهاز الفني يعرف 
التي واجهناها  الفرق  جيدا 
في البطولة اخلليجية، بعد 

اللعــب معها خــالل أقل من 
شــهر في البطولة العربية، 
ولكن عندما تغيب احللول 
التكتيكية، واملعاجلات الفنية 
الصحيحــة فــي املباريات، 
والتركيز على نقاط ضعف 
اخلصم، فإن اخلسارة تكون 
حاضــرة، رغم عــدم وجود 
فوارق كبيرة بني املنتخبات 
املشاركة، باستثناء املنتخب 
القطري الذي امتاز العبوه 
بالطول الفارع، واخلبرة التي 
اســتمدها عدد من عناصره 
جراء مشــاركتهم في دوري 
الدرجة األولى القطري»، الفتا 
إلى أن منتخب الشباب امتاز 

باملواهب الفردية. 

وذكر الناشي أن مجلس 
الســلة  إدارة احتــاد كــرة 
وأعضــاء جلنــة التدريــب 
يتحملــون جــزءا كبير من 
انــه  املســؤولية، مضيفــا 
عندمــا ال يؤخــذ بالتقارير 
اإلدارية احملذرة من ضعف 
أداء اجلهــاز الفني، فال تتم 
مناقشــتها بالدرجة األولى 
في اجتماعات مجلس اإلدارة 
أو جلنة التدريب، فإن ذلك 
يجعلهــم شــركاء اإلخفاق، 
ونأمل أال يســتمر هذا األمر 
مســتقبال لكونــه يتعلــق 
وبشــكل رئيس مبســتقبل 
كرة السلة الكويتية، وإهدار 
الطاقات واملواهبة املتميزة.

 د.عبدالرحمن الناشي

وذكر الناشي في تصريح 
خاص لـ «األنباء» أن التأهل 
لكأس آسيا كان في املتناول، 
مت  «األزرق»  أن  خاصــة 


