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القناعي: الكويت جاهزة لـ«خليجي ٢٥»
عقــدت اللجنة التفقديــة الحتاد كأس 
اخلليج العربي لكرة القدم اجتماعا صباح 
أمس مع ممثلي احتاد كرة القدم بحضور 
األمــني العــام لالحتــاد اخلليجي جاســم 
الرميحــي وأعضاء اللجنــة واألمني العام 
الحتــاد الكرة صالح القناعي ومدير إدارة 
اإلعالم والعالقات العامة ســطام السهلي 
ومدير إدارة املسابقات د. حامد الشيباني. 

وقــد قامــت اللجنة التفقديــة خالل ثالثة 
أيام بزيارة الفنادق والســتادات اخلاصة 
باستضافة املباريات وكذلك مالعب تدريب 
املنتخبــات واملرافق اخلاصة باســتضافة 

البطولة اخلليجية.
ورحب القناعي باحلضور، وأكد خالل 
االجتماع جاهزية الكويت الستضافة خليجي 

٢٥ كدولة بديلة.

عودة شبيب وكنكوني إلى صفوف كاظمة
عبدالعزيز جاسم

عاد مهاجم كاظمة شــبيب اخلالدي إلى 
صفــوف الفريق األول بعد ما أنهى برنامج 
عالجه وتأهيله في قطر خالل الفترة املاضية، 
ويســعى البرتقالي إلى جتهيز شبيب قبل 
مواجهــة الفحيحيل في انطــالق مباريات 
الفريق بالدوري املمتاز والتي ستكون يوم 
٢٧ اجلاري. كما انتظم حارس املرمى حسني 

كنكوني في تدريبات «البرتقالي» بعدما أنهى 
فتــرة التأهيل من اإلصابة التي حرمته من 
خوض املباريات الودية مع الفريق خالل فترة 
املعســكر في صربيا، ومازال العب الوسط 
ناصر الفي يتلقى العالج في أملانيا ويحتاج 

إلى وقت من أجل العودة الى املالعب.
إلى ذلك، اتفق اجلهازان اإلداري والفني 
في نادييي كاظمة وبرقان على إقامة مباراة 

ودية السبت املقبل.

«يد» الناشئني إلى البحرين اليوم

يعقوب العوضي

تتجه بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد 
للناشئني الى البحرين اليوم متهيدا للمشاركة 
في بطولة آســيا املؤهلة إلى نهائيات كأس 
العالم ٢٠٢٣، ويتــرأس الوفد نائب رئيس 
احتاد اليد شبيب الهاجري ويرافقه عضوا 
مجلــس اإلدارة مشــعل القبنــدي ومحمد 
العازمــي ومديــر الفريق محمــد العوض، 
واجلهاز الفني بقيادة املدرب اإلسباني دييغو 
غونزاليس ومساعده املدرب الوطني حسني 

حبيب والالعبني.
ويلعب منتخبنا الوطني ضمن املجموعة 
الثانية التي تضم اليابان والسعودية وقطر 
واإلمــارات والعراق، بينما تضم املجموعة 

األولــى البحريــن وايران والهنــد وكوريا 
اجلنوبية وأوزباكستان.

ويفتتح منتخبنا مشواره أمام املنتخب 
الياباني السبت املقبل ويلتقي مع املنتخب 
اإلماراتــي األحد، علــى أن تخلد املنتخبات 
للراحة االثنني، ويلتقي أزرقنا مع املنتخب 
السعودي الثالثاء املقبل مع املنتخب العراقي 
األربعاء ويختتم مبارياته في الدور التمهيدي 
مع املنتخب القطري اجلمعة ٢٦ اجلاري. ومن 
جانب آخر، أكد مدير عام املنتخبات الوطنية 
عبداهللا الذياب أن االستحقاق اآلسيوي ميثل 
الكثير من التحديات لألزرق الناشئ، مشيرا 
إلى ضرورة الوقوف خلفه ومؤازرته، معبرا 
عــن ثقته بإمكانيات وقدرات الالعبني على 

حتقيق نتائج مشرفة بالبطولة.

الكويت تلتقي الصني في «آسيوية الطائرة»
يعقوب العوضي

  يخوض املنتخب الوطني للناشئني للكرة 
الطائرة مواجهته الثالثة أمام الصني اليوم 
ضمن اجلولة الرابعة من البطولة اآلسيوية 
للناشئني حتت ١٨ سنة املقامة في العاصمة 

اإليرانية (طهران).
من جانب آخر، خسر العربي من األهلي 
السعودي ١-٣ في افتتاح مبارياته ببطولة 
العني الدولية الودية للكرة الطائرة والتي 
تستضيفها اإلمارات حتى ٢١ اجلاري، وتقام 

البطولــة بنظــام الدوري مــن دور واحد، 
وســتخلد الفرق املشــاركة للراحة اليوم 
على أن تســتأنف املنافسات غدا. ويسعى 
األخضر من خالل املشاركة إلى إعداد الفريق 

بأفضل صورة للموسم املقبل.
إلى ذلك، ضمت إدارة نادي برقان محترف 
الكرة الطائرة األميركــي انوفيل فالديس 
والذي باشــر التدريبات مــع الفريق فور 
وصولــه أول من أمس، وكان برقان تعاقد 
في وقت سابق مع احملترف الصربي عرفان 

حمزاديتش.

القادسية يستضيف التضامن في «البروڤة األخيرة»
يحيى حميدان 

تقام عند الساعة الـ ٧:٣٠ من مساء 
اليوم مبــاراة جتريبيــة جتمع بني 
القادسية والتضامن على ستاد محمد 
احلمد في «البروڤة األخيرة» للفريقني 
قبل انطالق منافسات دوري «زين» 
املمتــاز يوم ٢٥ أغســطس اجلاري. 
وتعد هذه املباراة التجريبية الثامنة 
لـ «األصفــر» في اطار اســتعداداته 
للموســم اجلديد حتت قيادة مدربه 
ناصر الشطي، فيما ستكون املباراة 
الثالثــة فقط لـ «العنيــد» بعدما بدأ 
رحلة االعداد متأخرا بســبب أعمال 

الصيانة في ملعبه.
ومن املقرر أن يكتمل عقد محترفي 
التضامن عند الســاعة الثانية فجر 

اليوم بوصول املهاجم املالي أبوبكر 
ديارا، لينضــم إلى تدريبات الفريق 
بشكل مباشر، وتبدو هناك صعوبات 
كبيرة خلوضه مباراة اليوم التجريبية 
أمام القادسية لعدم خوضه أي حصة 
تدريبيــة مع زمالئه وكذلك لظروف 

ارهاق السفر.
ادارة «العنيــد» فــي  وجنحــت 
احلصــول على خدمــات العب خط 
الوسط عزيز نصاري بنظام االعارة 
ملدة موسم واحد من القادسية. وكان 
نصــاري أحد العبي كرة الصاالت بـ 
«األصفــر»، قبــل أن يتحــول للعبة 
الشعبية األولى في العالم بالقادسية 
منذ موســمني، لكنه لم يحصل على 
أي فرصة للمشــاركة فــي املباريات 

الرسمية للفريق. جانب من تدريبات التضامن االخيرة  (أحمد علي)

الساحل يتعادل مع البطائح اإلماراتي.. ويبحث عن ودية محلية
هادي العنزي

تعــادل الفريــق األول لكرة القدم بنادي الســاحل مع 
فريــق البطائــح اإلماراتي ٢-٢ في املبــاراة التي جمعت 
الفريقني مســاء أمس األول، في ختام معســكر الســاحل 
التدريبي بتركيا، والــذي لعب خالله «أبناء أبو حليفة» 

ثالث مباريات ودية، فازوا في اثنتني على اخلور 
القطري (٢-٠)، واخلليج الســعودي (٢-١)، 
فيما تعادل في الثالثة مع البطائح. ويســعى 
اجلهاز اإلداري برئاســة د.أحمد عجب إلقامة 
مباراة ودية أخيرة مع أحد الفرق احمللية، قبل 
انطالق مشوار الفريق العائد إلى مصاف فرق 
الدرجة املمتازة، حيث ســيلتقي مع القادسية 
٢٦ أغسطس املقبل، في أولى مباريات الفريقني 
بالدوري املمتاز. من جانبه، أشاد مدير الفريق 
شاكر الشطي بالتزام الالعبني، وحرصهم على 
تنفيذ تعليمات اجلهاز الفني خالل التدريبات 
التي أقيمت على فترتني صباحية ومسائية، أو 
في املباريات الودية، وقال لـ «األنباء»: «املعسكر 
التركي حقق أهدافه املعدة مسبقا من قبل اجلهاز 
الفني بقيادة املدرب الوطني محمد دهيليس، 

وذلــك بتعاون اجلميع، ونأمل أن يظهر الفريق بالشــكل 
الذي يتناسب مع اجلهود الكبيرة التي بذلت خالل الفترة 

املاضية، رغم صعوبة املنافسة، في الدوري املمتاز».

الشطي: املعسكر التركي حقق أهدافه بتعاون اجلميع

شاكر الشطي

اجلاركي: زيادة األعباء املادية على األندية لن تطور الرياضة
قال أمني السر العام بنادي 
اليرموك أحمــد اجلاركي إن 
تطويــر كرة القــدم ال ميكن 
أن يرتكز على زيادة األعباء 
املادية على األندية، مشــيرا 
إلى «أننا مــا زلنا حتى اآلن 
هواة ولســنا محترفني، فإذا 
كانوا يسعون إلى االحتراف 
فعليهم معرفة أن األندية ال 
متتلك اإلمكانات حاليا سواء 
مــن ناحيــة املــوارد املادية 
أو املنشــآت وكذلــك البنية 

التحتية الصاحلة في األندية 
لكي تتمكــن من تطبيق هذا 

األمر».
وعلق اجلاركي في تصريح 
صحافــي على قرارات احتاد 
كرة القدم بشــأن رفع سقف 
تســجيل الالعبني احملترفني 
من دينارين إلــى ٥٠ دينارا 
من أجل تسجيلهم في قائمة 
الفريــق األول، قائال إنه من 
غير املعقول أن تقوم األندية 
بدفع تلك املبالغ حتى لالعبني 

الالعــب الكويتي كمحترف، 
فهذا ليس من اختصاصهم، 
ومن باب أولى أن يحدد النادي 
نفســه عقد الالعــب كما هو 
معمول به في جميع األندية 

واالحتادات العاملية.
وأشــار اجلاركــي إلى أن 
االحتاد يجب عليه أن يستشير 
األندية ويكون النقاش معها 
حول تلك املواضيع، ألنه من 
غير املقبول إلزام األندية بتلك 

القرارات.

احملليني الذين مت توقيع عقود 
احتــراف معهــم. وأضــاف: 
إذا كان االحتــاد يفكــر بهذه 
الطريقة لكي يطور كرة القدم 
فمن املستحيل أن تسهم تلك 
القرارات في االرتقاء بالكرة، 
ومــن غير املعقــول أن يلزم 
االحتاد األندية بأمور ليست 
لهم عالقة بها، كما أنها تعتبر 
أمورا خاصة في األندية، وذلك 
بعد إصــدار قرارات بتحديد 
مبالغ معينة لتسجيل أو قيد  أحمد اجلاركي

ذهبية للسباحة.. ونتائج جيدة للكراتيه والكيك 
بوكسينغ بدورة ألعاب التضامن اإلسالمي

يواصل العبو منتخباتنا الوطنية املشاركة 
في دورة ألعاب التضامن اإلسالمي اخلامسة 
املقامــة حاليا فــي مدينة قونيــة التركية، 
مشوارهم بنجاح. ففي لعبة الكيك بوكسينغ 
تأهل العب منتخبنا الوطني جزاع احلسيني 
الى الدور نصف النهائي لوزن حتت ٩١ كغم 
بعد فوزه على الفلسطيني يحيى سويدان.

كمــا متكنت الالعبة ســهام اخلريف من 
التأهل بنجاح الى الدور نصف النهائي لوزن 
حتــت ٥٢ كغم بعد فوزها على منافســتها 

فريدة عبدالليڤا من أذربيجان.
وفي لعبة الكراتيه أنهى العب منتخبنا 

الوطني ســيد محمــد املوســوي تصفيات 
منافســات كاتاـ  فــردي، ومتكن من التأهل 

للعب على امليدالية البرونزية.
كما تأهل العب منتخبنا الوطني عبداهللا 
شعبان الى الدور النهائي لوزن حتت ٦٠ كغم 
بعد فوزه في ثالث مواجهات متتالية، على 
زين الدينوف من أوزبكستان، واجلزائري 
أيوب هالسة، والبطل االوملبي التركي سمدان 

ايراي.
وكان العب منتخبنا الوطني للســباحة 
علــي الزامل قد تــوج أول من امس بذهبية 
ســباق (٥٠ مترا ظهــرا) بزمن قدره ٢٥٫٤٥ 

ثانية، ليرتفع رصيد الكويت من امليداليات 
في الــدورة إلى ١١ ميداليــة متنوعة بواقع 
٥ ذهبيــات و٤ فضيات وبرونزيتني، وكان 
النصيب األكبر من ميداليات الوفد الكويتي 
املشــارك في الدورة ملنتخب الرماية رجال 

وسيدات والذي حصل على ٦ ميداليات.
 فيما أحرز السباح وليد عبدالرزاق املركز 
الثاني في ســباق نصف النهائي (١٠٠ متر 
حرة) بزمن قدره ٥٠٫٨٥ ثانية ليتأهل للنهائي.

وتستمر الدورة حتى ١٨ أغسطس اجلاري 
مبشاركة نحو ستة آالف رياضي ورياضية 

من أكثر من ٥٠ دولة إسالمية.

احلمود يشيد بإجناز العبينا  في تركيا
هنــأ املستشــار في 
الديوان األميري الشيخ 
فيصل احلمــود العبي 
الكويت املشــاركني في 
دورة ألعــاب التضامن 
اخلامســة  اإلســالمي 
املقامة في مدينة قونية 
بتركيــا على ما حققوه 
من إجنازات وميداليات 
وسط منافســة كبيرة 

وقوية.
وأشاد احلمود بجهود 
جميع الالعبني املشاركني 

في ســبيل رفع اســم الكويت عاليا في 

مختلف احملافل العربية 
واإلقليمية والدولية.

التتويــج  أن  وأكــد 
بامليداليــات فــي هــذا 
الدولــي يعــد  احملفــل 
إجنازا كبيرا ويحســب 
لالعبني حصولهم على 
بأنواعهــا  امليداليــات 
وحتقيــق  املختلفــة 
املراكز املتقدمة، متمنيا 
لهم مواصلة مشوارهم 
لتحقيق أفضل األلقاب 
واملراكز مستقبال على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.

الشيخ فيصل احلمود

العنزي: نتائج «القوى» إجناز كبير
أكــد رئيس احتاد ألعاب 
العنــزي  ســيار  القــوى 
أن فــوز العبــي منتخبنــا 
القــوى  الوطنــي أللعــاب 
بثــالث ميداليــات متنوعة 
في منافسات دورة األلعاب 
اخلامسة للتضامن اإلسالمي 
فــي تركيا يعد إجنازا طيبا 
في ظل مشــاركة عدد كبير 
من أبطال العالم االســالمي 

في مسابقاتها املختلفة.
وقال العنزي في تصريح 
صحافي عقب ختام مشاركة 

منتخب القوى بالدورة ان تتويج الالعب عيســى الزنكوي بذهبية رمي القرص 
وفوز زميليه ماجد الزيد ببرونزية القفز بالزانة ويعقوب اليوحة ببرونزية ١١٠ 

أمتار حواجز يعد نتائج مميزة في ضوء مشاركة ابطال كبار في الدورة.
وذكر ان مشــاركة الالعبات الكويتيات كانت مبشرة، اذ حققن أرقاما كويتية 
جيــدة، اال أن وجــود العبات متميزات مــن املنتخبات االســالمية وفي مقدمتهم 
تركيا والبحرين وأوزبكستان وغيرها حال دون وصولهن الى منصات التتويج.

أمني سر « اليرموك» أكد عدم معقولية إلزام احتاد الكرة لألندية بأمور ليست لهم عالقة بها


