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الفائز يلعب نهائي كأس االحتاد ملنطقة الغرب ٤ أكتوبر

ترينشوفسكي: جاهزون فنيًا وبدنيًا
مبارك اخلالدي

أجمع مدربا العربي والسيب العماني خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقد ظهر امس على صعوبة مواجهتهما 
اليوم وسعي كل منهما لتحقيق الفوز لبلوغ النهائي.
وفــي هذا الصــدد، قال مدرب العربــي املقدوني 
ترينشوفسكي: «نأمل أن تكون املباراة بداية جديدة 
للعربي فنحن على أمت اجلاهزية الفنية والبدنية وال 
نعاني غيابات مؤثرة»، مضيفا: «نعلم قوة السيب 
الذي يتمتع بلياقة بدنية عالية وميلك ما يقرب من 
٨ العبــني مع املنتخب العماني وبالتالي فهو فريق 
ذو كعب عال لكننا نسعى لتحقيق الفوز من خالل 

قراءتنا الفنية وإيجاد احللول املناسبة».
من جانبه، قال قائد «األخضر» سليمان عبدالغفور: 
«نخوض املباراة باستعداد كامل ومعنويات عالية 
وندرك أن السيب بطل عمان وميتلك خيرة الالعبني 
ونأمل حتقيق الفوز إلســعاد جماهيرنا»، مشــيدا 
بتعاون زمالئه معه كونه يتولى شــارة القائد لهذا 

املوسم معتبرا أنها مسؤولية وشرف كبير. بدوره، 
قال مدرب فريق السيب الروماني إيلي ستان: «سعداء 
بوجودنا في الكويت وســعداء اكثــر ببلوغنا هذه 
املرحلة من البطولة»، مضيفا: «نتمتع بجاهزية فنية 
وبدنيــة خلوض املبــاراة وال نعاني أي ضغوطات 
ومنتلك مزيجا من العبي اخلبرة والشباب يحدوهم 

األمل في حتقيق الفوز». 
وبــني انــه تابــع اداء العربي جيدا منــذ أن أقام 
معســكره في تونس وحتى مباراتــه األخيرة أمام 
الســاملية، مؤكدا أن «األخضر» فريــق كبير و«مو 
سهل»، متمنيا ان تخرج املباراة بالشكل الذي يليق 

بحجم الفريقني.
هذا، وشــكر الالعب علي البوســعيدي الكويت 
والنادي العربي على حسن الضيافة، موضحا: «هذا 
األمر ليس باملستغرب فهم أهٌل للترتيبات الناجحة، 
وبشان املباراة نتطلع إلى مواصلة انتصارات فريقنا 
مبعنويــات عالية رغــم احترامنا الكبيــر للعربي 

ومكانته».

ستان: أراقب «األخضر» منذ معسكره بتونس
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مبارك اخلالدي

تتجــه أنظار اجلماهير الكويتية، وباألخص 
جماهيــر النــادي العربــي، صوب ســتاد نادي 
الكويت الليلة ملتابعة اللقاء الذي يجمع العربي 
وفريق السيب العماني في نصف نهائي بطولة 
كأس االحتاد اآلسيوي عن منطقة الغرب، حيث 
سيضرب الفائز من املباراة موعدا مع الفائز من 
اللقــاء الثانــي الذي يجمع غدا الرفــاع والرفاع 
الشرقي من البحرين وذلك في النهائي املرتقب 

بـ ٤ أكتوبر.
وتأهل «األخضر» إلى نصف نهائي البطولة 
بعــد أن تصــدر مجموعته الثانيــة التي ضمت 
إلى جواره فرق الرفاع وظفار وشــباب اخلليل 
بينما بلغ السيب هذه املرحلة بتصدره املجموعة 
األولى التي ضمت إلى جواره فرق الكويت وجبلة 

واألنصار.
ويسعى العربي بدعم جماهيره إلى حتقيق 

الفوز واملضي قدما في البطولة إذ يخوض الفريق 
املباراة بحلة جديدة بعد رحيل مدربه الكرواتي 
انتي ميشا والتعاقد مع املدرب املقدوني بوغسالف 
ترينشوفســكي، كما عزز صفوفه بالتعاقد مع 
احملترفــني النيجيري كينجســلي ادو والعاجي 
المني دياكيتي مع االحتفاظ بالليبيني السنوسي 
الهادي ومحمد الصولة واجلزائري طارق بوعبطة.
ولم يقنــع «األخضر» جماهيــره في بطولة 
دوري «زيــن» املمتاز حتى اآلن حيث عجز عن 
حتقيــق الفوز وخرج بتعادلــني على الرغم من 

األداء اجليد في بعض مراحل املواجهتني.

وفــي املقابل، يدخل الســيب العماني بقيادة 
املدرب الروماني ايلي ستان والذي مت التعاقد معه 
خلفا للمــدرب الصربي بوريس بونياك املباراة 
منتشــيا بانتصاراته احمللية مؤخــر فهو بطل 
الثنائية الــدوري والكأس مع بونياك كما حقق 
بطولة كأس الســوبر مع الروماني ستان وذلك 

في مستهل انطالق املوسم اجلديد.
ويجيد الفريق العماني اللعب اجلماعي وتضم 
كتيبته نخبة الفته من الدوليني واحملترفني في 
مقدمتهم عيد الفارســي ومحمد املسلمى وعلى 
البوسعيدي وحسن العجمي وعبدالعزيز املقبالي 

ومحسن الغساني واحملترف كوسموس.
طاقم حتكيم تايلندي

يدير املباراة طاقم حتكيم من تايلند مكون من 
احلكم ســاي سيفا شينكوم ويساعده ناكاريت 
راوت وتانانت تشــو شوســني واحلكــم الرابع 

رزالن جفري.

العربي في مواجهة «آسيوية» مرتقبة أمام «السيب»العربي في مواجهة «آسيوية» مرتقبة أمام «السيب»

املقدوني ترينشوفسكي وسليمان عبدالغفور خالل املؤمتر الصحافي

مدرب السيب الروماني ستان وعلي البوسعيدي خالل املؤمتر

«يد» الساملية تستعير العجمي لـ «العربية»
يعقوب العوضي

تعاقــدت إدارة الفريق األول لكرة اليد 
في نادي الساملية مع العب الدائرة بنادي 
الفحيحيل يوســف العجمي على ســبيل 
اإلعارة لدعم صفوف الفريق في البطولة 
العربية التي سيشــارك فيها «السماوي» 
بجانــب نــادي الكويت والتــي تنطلق ١٧

سبتمبر اجلاري في تونس.
ويقيم الساملية حاليا معسكرا خارجيا 
في القاهرة يســتمر الى منتصف الشــهر 
اجلــاري، على ان يغادر مباشــرة إلى مقر 
البطولة، كما تبحــث اإلدارة عن محترف 

أجنبي ثان لتدعيم صفوف الفريق، حيث 
تدرس عدة سير ذاتية في هذا اجلانب.

من جهة أخــرى، تواصلت إدارة نادي 
الكويــت مــع مثيلتها في النــادي العربي 
القطــري بغرض االســتفادة مــن خدمات 
احملترف التونسي يوسف معروف، وكانت 
اإلدارة قد ضمت احملترف التونسي جهاد 

جاب اهللا رسميا.
وفي السياق ذاته، أكد مدير اللعبة في 
«األبيض» ســامح الهاجري أن التعاقد مع 
محترفني ذوي مستوى فني عال من شأنه 
زيادة فرص الفريق في املنافسة على مختلف 

األلقاب.

استقبال حافل ألبطال «الرياضات اجلوية»

اســتقبلت الكويــت فجــر أمــس األحد 
منتخب الكويت للرياضــات اجلوية الذي 
حصل على املركــز الثاني في بطولة كأس 
العالم لالختراعات والبحــث العلمي التي 

أقيمت في تونس مؤخرا.
وكان وفد منتخبنا الوطني برئاسة أمني 
سر النادي للرياضات اجلوية محمد سليمان 
بورحمه والالعبني حوراء ميرزا وعبدالرزاق 
القالف وطالل احلزامى ومحمد البحر ومدرب 
املنتخب محمد صالح الظفيري قد وصل فجر 
االحد وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة 
النادي الكويتي للرياضات اجلوية ســامي 
العبطان الشــمري ونائــب رئيس مجلس 
اإلدارة يوســف العريفان وأمني الصندوق 
النــادي أحمد الشــالحي وأمــني الصندوق 
املساعد محمد ثامر الشمري وعضو مجلس 
اإلدارة عبدالعزيز احلساوي ومدير العالقات 
العامة واإلعالم بالنادي الكويتي للرياضات 
اجلوية خليفه الفضلي ومســؤول شؤون 
العضوية عيســى القالف وجمع غفير من 

أهالي الالعبني. 
وبارك رئيس وأعضــاء مجلس اإلدارة 
ألبنائهم الالعبني وذويهم متمنني لهم مزيدا 
من النجاح والتقدم لرفع علم الكويت عاليا 

في جميع احملافل الدولية.

سامي الشمري ويوسف العريفان وأحمد الشالحي في استقبال أبطال الكويت للرياضات اجلوية
ملشاهدة الڤيديو

تنسيق مشترك إلعداد املشاركني في «آسياد ٢٠٢٣»
أكد نائب مدير عام الهيئة 
العامة للرياضة لقطاع الرياضة 
أن  أبــل  التنافســية محمــود 
هناك تعاونا كبيرا بني الهيئة 
واللجنــة األوملبيــة الكويتية 
خــالل الفتــرة املقبلــة بهدف 
االرتقاء بكل األلعاب الرياضية 
لتحقيق اإلجنازات اخلارجية 
التــي تســجل باســم الكويت 
فــي احملافل الدولية، وحتديدا 
الالعبني املؤهلني للحصول على 

امليداليات املتنوعة.
وقــال أبــل إنه وفــي إطار 
توجيهات وزير اإلعالم والثقافة 
وزير الدولة لشؤون الشباب 
عبدالرحمن املطيري ومببادرة 
من الهيئة العامة للرياضة مت 
عقد اجتماع تنسيقي مع اللجنة 
األوملبيــة الكويتيــة بحضور 
رئيس اللجنة األوملبية الشيخ 
فهد الناصر وأمني السر العام 
حسني املسلم وعضو مجلس 
اإلدارة ورئيس اللجنة النسائية 
فاطمة حيــات والفريق الفني 
الركيبــي  للجنــة ود.دعيــج 

فــي اإلعــداد والتأهيــل طبقا 
الستراتيجية تطوير الرياضة 
٢٠٢٢ - ٢٠٢٨ التــي وضعتها 

الهيئة العامة للرياضة.
وأضــاف قائــال: ســتقوم 
«األوملبيــة» باختيار الالعبني 
علــى  للحصــول  املؤهلــني 
امليداليــات وتقيمهــم بصورة 

فــي كل دول العالــم، على أن 
يكون هناك فريق مشترك بني 
اللجنة األوملبية والهيئة العامة 
للرياضة ملتابعة كل التطورات 
فــي برنامــج إعــداد الالعبني 
لتوفير كل اإلمكانات لتحفيز 
الالعبني علــى أداء التدريبات 
للمنافسة على حتقيق امليداليات 

خالل املشاركات اخلارجية.
وأوضح أبل أن هناك اتفاقا 
بني «األوملبية» و«الهيئة» على 
ضرورة التنسيق مع االحتادات 
احملليــة واألندية املتخصصة 
بتنظيم االستحقاقات احمللية 
وتفعيلها لتتناســب مع خطة 
اللجنة األوملبية في النهوض 
الالعبــني احملليني  مبســتوى 
ليعود باإليجاب على مشاركاتهم 
خارجيا، وهو ما ملسناه مؤخرا 
بعــد مولد لعبــة جديدة وهي 
الكيك بوكسينج والتي حققت 
نتائج متميزة في فترة قصيرة، 
وهناك ألعاب أخرى من املمكن 
أن يكون مستواها الفني مؤهال 

للمنافسات اخلارجية.

فنية من اجــل اعتماد اخلطط 
والبرامج واملعسكرات اخلارجية 
لألبطال لتأهليهم فنيا وبدينا 
بحصر جميع اإلمكان واملراكز 
العالــم  الرياضيــة فــي دول 
املتقدمة ليتم التنســيق معها 
إلقامــة املعســكرات من خالل 
التعاون بــني اللجان األوملبية 

ً اعتماد بني «الهيئة» و«األوملبية» خلطط وبرامج ومعسكرات خارجية لتأهيل أبطالنا فنياً وبدنيا

جانب من االجتماع املشترك بني هيئة الرياضة واللجنة األوملبية

لالتفاق على خطــة وبرنامج 
إعداد الالعبني املشــاركني في 
دورة األلعاب اآلسيوية الـ ١٩

املقــرر إقامتها في هانتغشــو 
بالصــني خالل الفتــرة من ٢٣
سبتمبر حتى ٨ أكتوبر ٢٠٢٣

بعد أن مت تأجيل إقامتها للعام 
املقبل حتى يكون لهم األولوية 

ع التالتلي أزرق «السلة» يودِّ

هادي العنزي

أقام االحتاد الكويتي لكرة السلة حفل تكرمي للمدير 
الفني ملنتخباتنا الوطنية عادل التالتلي مبناسبة انتهاء 
فترة عمله، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة 
االحتــاد والعبي املنتخب األول. وأشــاد رئيس مجلس 
إدارة االحتاد رشيد العنزي باجلهود التي قدمها التالتلي 
خالل فترة عمله مع االحتاد منذ التعاقد معه في ٢٠١٩، 
مضيفا: «جاءت نتائج األزرق بقيادة اخلبير التونسي 
مرضية، بعدما حصل مع املنتخب على املركز الثاني في 
بطولة اخلليج ٢٠١٩، متجــاوزا عقبات اإليقاف الدولي 
الذي كان مفروضا على كرة الســلة الكويتية، وآثارها 
اجلانبية الســلبية فنيا وبدنيا على الالعبني، ونتمنى 
له التوفيق والســداد في مســيرته التدريبية، وحياته 
اخلاصة، مقدرين جهوده طوال فترة عمله في الكويت».

رشيد العنزي مُكرِّماً املدرب التونسي عادل التالتلي

الفجي: انطالق بطولة الكويت األولى 
للفنون القتالية ٢٤ سبتمبر

هادي العنزي

كشــف صاحب شــركة 
 (KSP) الترويــج الرياضي
وممثــل املجلــس العاملــي 
فــي   (WBC) للمالكمــة 
الكويت مشــعل الفجي عن 
إقامة بطولة الكويت األولى 
للفنــون القتاليــة للهــواة 
واحملترفني، خالل يومي ٢٣

و٢٤ سبتمبر اجلاري، وذلك 
على صالة االحتاد الكويتي 
للمالكمــة بضاحية صباح 

السالم. 
وأكــد الفجي أن بطولــة الكويت األولى 
للفنــون القتالية ستشــهد إقامــة ١٣ نزاال 
متنوعــا، بحيث تقــام ١٠ نزاالت في املواي 
تاي، ٤ نزاالت منها مخصصة للهواة، والستة 
األخرى للمحترفني، فيما ستخصص جميع 
النزاالت الثالثة للمالكمة للمحترفني فقط، 
وذلــك بالتعاون والتنســيق مــع املجلس 
العاملي للمالكمة (WBC)، واللجنة الكويتية 

للمواي تاي التي تشارك في 
البطولة كشــريك إشرافي، 
مضيفا: «تعد بطولة الكويت 
للفنون القتالية األولى من 
نوعها فــي اخلليج، ونأمل 
مــن خاللهــا تقــدمي أبطال 
الكويت إلى العاملية، حيث إن 
البطولة تأتي كمرحلة أولى 
الســتضافة عــدة بطوالت 
دوليــة في الفنون القتالية 
املختلفة للهواة واحملترفني 
على حد سواء، باإلضافة إلى 
وضع املالكمني احملترفني في 
التصنيف الدولي للمجلس العاملي للمالكمة 
(WBC)». وأشاد الفجي بالدعم الكبير الذي 
لقيه من عضو مجلس إدارة اللجنة األوملبية 
الكويتيــة ورئيس جلنة اللجان الرياضية 
الشــيخ مبارك فيصل النواف، كما نشــكر 
اللجنــة الكويتيــة للمــواي تاي برئاســة 
عبدالسالم السندي، ومجلس إدارة االحتاد 
الكويتي للمالكمة برئاسة محمد منسي على 

مساندتهم ودعمهم إلجناح البطولة.

تشهد ١٣ نزاالً للهواة واحملترفني في املالكمة واملواي تاي

مشعل الفجي


