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«األزرق» يدّشن «آسيوية الصاالت» مبواجهة صعبة مع ُعمان

منهم الكويتي عادل الشطي، 
واملاليــزي بادرول هشــام، 
فــادمي  والتركمانســتاني 
براتوف، والفلبيني بارالس، 
إلــى األســكتلندي  إضافــة 
اندرســون، واألخير سيقوم 
لقطــات  بعــض  بتقطيــع 
املباريــات وعرضهــا علــى 
املقيمني لالســتفادة منها في 
احملاضرات، أما املاليزي أحمد 
خالد فسيكون مدربا للياقة 

البدنية.
هــذا، وســتكون جميــع 
مباريات كأس آسيا لكرة قدم 
الصاالت منقولــة على قناة 
«beIN sports AFC» والتــي 
متتلــك احلقــوق احلصرية 
للبطولــة وفــق عقــد مبرم 
مع االحتاد اآلسيوي للعبة، 
بدورها أعلنت اللجنة املنظمة 
لكأس آسيا للصاالت أن حجز 
البطولــة  تذاكــر مباريــات 
للجمهور سيكون عبر الرابط: 

 kw.games

٭ قــال مــدرب منتخــب 
أوزبكستان باهودير أحمدوف 
إن البطولــة تضم أفضل ١٦
منتخبا بالقــارة، لذلك فكل 
املباريــات صعبة وال يوجد 
منتخب سهل، مضيفا: «هدفنا 

الفوز في كل لقاء».
البحرين،  ٭ ذكر مــدرب 
البرازيلي مارســيلينو، أن 
تفكير الفريق ينصب حاليا 
على املواجهة االفتتاحية أمام 
طاجيكستان، وقال: «ال شك 
أن كل املباريات قوية، هدفنا 

الفوز في املباراة األولى».
أكد مدرب طاجيكستان  ٭ 
بايراف وحيدوف أن الهدف 
الذي يرصده هو التأهل إلى 
الدور املقبل، مشيرا إلى أن 
ذلك يأتــي من خالل الفوز 
في املباريات وأهمها املواجهة 

األولى أمام البحرين.

اآلسيوي لكرة القدم».
من ناحية أخــرى، أعلن 
رئيس جلنة حكام البطولة، 
الكويتــي محمد احلــداد، أن 
االحتــاد اآلســيوي للعبــة 
قام بإعــداد وجتهيز احلكام 
للمشــاركة في البطولة منذ 
يوليو املاضي، مضيفا انه مت 
اختيار ٢٢ حكما من اجلنسني 
متت تصفيتهم إلى ٢٠ حكما 
وحكمــني «احتياطيني» وهم 
من دول: البحرين (٣ حكام)، 
إيــران (٣ حــكام)، تايلنــد 
(حكمان)، أستراليا (حكمان)، 
وحكم واحد من كل من الكويت 
واإلمــارات وماليزيا ولبنان 
والصني تايبيه وهونغ كونغ 
واليابان وأوزبكستان وڤيتنام 

والعراق.
ولفــت إلــى أن مســؤول 
حــكام البطولة مــن االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم سيكون 
الســنغافوري دانيــال الــى 
جانــب ٥ مقّيمــني للحــكام 

ميكن وصفهــا مبجموعة 
املباراة  أن  املوت، خاصــة 
االفتتاحية ستكون مع منتخب 
تايلند الــذي يعد من أقوى 

منتخبات القارة.

بطولة استثنائية، بعد توفير 
كافة اإلمكانات لها، للخروج 
بها إلى بــر األمان، وحتقيق 
النجاح الــذي يليق بتاريخ 
الكويت الزاخر باســتضافة 
البطوالت على أرضها ووسط 
جماهيرها، كما تابع رئيس 
االحتــاد عبــداهللا الشــاهني 
االســتعدادات عــن كثــب، 
وعمــل بجد من أجــل تذليل 
كافــة العقبــات والصعــاب 
التــي تواجه اللجنة املنظمة 
احمللية، وجــاءت تعليماته 
للجميــع بضرورة تقدمي كل 
ســبل الراحــة للمنتخبــات 
املشاركة». وتابع: «سيحضر 
حفل االفتتــاح وزير اإلعالم 
والثقافة وزير الدولة لشؤون 
الشباب عبدالرحمن املطيري، 
ورئيــس اللجنــة األوملبيــة 
الكويتية الشيخ فهد الناصر 
وعدد من رؤســاء االحتادات 
الرياضية األهلية بقارة آسيا، 
فضال عــن ممثلــني لالحتاد 

أو الفوز باللقب.
٭ أكد مدرب منتخب العراق، 
اإليراني محمد ناظم الشريعة، 
أن املجموعــة األولــى هي 
األقوى فــي البطولة والتي 

عناصــر اخلبرة والشــباب 
بقائمــة مكونة مــن ١٤ العبا 
هم: حمد حيات وعبدالرحمن 
الوادي وعبدالرحمن الطويل 
وعبدالرحمن املسبحي وصالح 
الفاضــل ويوســف اخلليفة 
وعبداللطيف العباسي ومحمد 
الهزمي وحمد العوضي وأحمد 
الفارسي وجنيب علي وخالد 
أنــور ومحمد الهــزمي وعلي 

السيف.
إلى ذلك، أكد األمني العام 
الحتــاد كــرة القــدم، مديــر 
البطولة صالح القناعي، أن 
اجلماهير ستكون على موعد 
من املتعة واإلثارة ابتداء من 
اليوم ملشاهدة أقوى منتخبات 
القارة، مضيفا: «عملت اللجنة 
احملليــة املنظمــة للبطولــة 
برئاسة نائب رئيس مجلس 
إدارة االحتاد للشؤون الفنية 
الديحاني،  واإلدارية هايــف 
العاملــة  اللجــان  وجميــع 
املنبثقة عنهــا، على تنظيم 

الوقت  التركيز في  أن  على 
احلالــي يقتصر فقط على 
مواجهة املنتخب العراقي في 
اجلولة االفتتاحية للمجموعة، 
وليس التأهل إلى الدور الثاني 

٭ أكد مدرب منتخب الكويت، 
البرازيلي ريكاردو سوبرال 
«كاكاو» أن املجموعة األولى 
صعبــة للغاية وأن مواجهة 
املنتخب العماني في االفتتاح 
لن تكون سهلة، مشيرا إلى أن 
استعدادات «األزرق» للبطولة 
جيدة للغاية، حيث خاض ٤
مباريات أمام أوزبكســتان 
واملجر، ثم معسكر تدريبي 

في مدينة ملقا اإلسبانية.
املنتخب  ٭ قــال مــدرب 
الفهدي إن  العماني يونس 
فريقه يتكــون من عناصر 
الكويت  إلى  شابة وإنه جاء 
للتأهل إلى األدوار النهائية، 
مشيدا مبستوى «األزرق» 
وأنه مــن أفضل املنتخبات 

في آسيا.
٭ شدد مدرب منتخب تايلند، 
اإلسباني كارلوس سيزار، 

تتجه األنظــار اليوم إلى 
مجمع صاالت الشــيخ سعد 
العبداهللا مبنطقــة ضاحية 
صباح الســالم والتي تشهد 
حفل افتتاح وانطالق منافسات 
بطولة كأس آســيا لكرة قدم 
الصاالت التي تستمر حتى ٨

أكتوبر مبشاركة ١٦ منتخبا 
وتعود إلى منطقة غرب القارة 

للمرة األولى بعد ١٠ أعوام.
اليوم االفتتاحي  ويشهد 
الظهور األول ملنتخب الكويت 
الذي يســتهل مشــواره في 
كأس آســيا باختبار صعب 
عندما يالقي عمان في الساعة 
٨:٠٠ مســاء ضمن املجموعة 
األولى والتي تشهد لقاء آخر 
بني العراق وتايلند في ٥:٠٠

مســاء. وضمــن املجموعــة 
منتخبــا  يلتقــي  الثانيــة 
أوزبكســتان وتركمانستان 
في ١١:٠٠ صباحا، فيما يلعب 
البحرين وطاجيكســتان في 
٢:٠٠ ظهرا. ويتسلح «األزرق» 
بعاملــي األرض واجلمهــور 
أمام العمانيني الذين يقدمون 
مســتويات طيبة في الفترة 
األخيــرة والتــي أوصلتهــم 
إلى الدور نصف النهائي من 
كأس غرب آسيا مايو املاضي، 
علما بأن «األزرق» توج بلقب 
هذه البطولــة للمرة األولى 

في تاريخه.
ويقــود منتخب الكويت، 
املــدرب البرازيلــي ريكاردو 
الــذي  «كاكاو»،  ســوبرال 
يعــول علــى خليــط مــن 

القناعي يطالب اجلماهير مبساندة املنتخب اليوم.. وحفل االفتتاح من وحي البيئة الكويتية

سطام السهلي واللجنة املنظمة للبطولة خالل اجتماعهم مع االحتاد اآلسيوي عبداهللا الشاهني يتابع مع صالح القناعي آخر الترتيبات

قالوا في املؤمتر الصحافي

مدرب األزرق «كاكاو» مع مدربي املجموعة األولى

سفيكو يقود تدريبات «األخضر»

«األبيض» يستهدف برونزية «عربية اليد»

املطيري بطًال لرماية «بيان» للهواة

تعديل النظام األساسي لـ «عربي الهجن»

بونياك: وّقعت مع القادسية دون تردد
عبدالعزيز جاسم

أبدى املدرب الصربي بوريس بونياك 
سعادته بتولي مهمة تدريب الفريق األول 
لكرة القــدم بنادي القادســية، وقال: «لم 
أتردد حلظــة، أو التفكيــر مليا في قبول 
العرض بتدريب القادســية، حيث قبلته 
حال تقدميه، وذلك لعدة أسباب في مقدمتها 
اخلصوصية العالية التي ميتاز بها نادي 

القادســية، فهو ليس فقط ناديا كبيرا بل 
ميتاز عن غيــره بالالعبــني الكبار الذين 
يضمهم فــي صفوفه، وكذلــك اإلجنازات 

الكبيرة التي في خزائنه».
وأكد بونياك أنه اليوم أصبح جزءا مهمًا 
في النادي والفريق، وتنتظره مسؤوليات 
كبيرة، أهمها إسعاد اجلماهير املتعطشة 
لأللقاب، وهذا ما ســيكون هدفه الرئيس، 
وسيسعى إلى حتقيقه في أقرب وقت ممكن.

مبارك اخلالدي

دخل املدرب البوسني 
سفيكو تدريبات الفريق 
األول لكرة القدم بشكل 
رسمي مساء امس االثنني، 
حيث اشرف على احلصة 
التدريبية لـ «األخضر».
الــذي  وكان املــدرب 
خلفــا  تعيينــه  مت 
للمقدوني بوغســالتف 
ترينشوفسكي قد وصل 
إلى البالد مساء اجلمعة 

واكتفــى من خالل تواجــده على املنصة 
مبتابعة مباراة الفريق أمام اجلهراء مساء 
األول ضمن اجلولة الثانية لكأس «زين» 

والتي انتهت بفوز الفريق ٤-١.
مــن جانبه، قــال مديــر الفريق أحمد 
النجار لـ «األنباء» إن العربي حقق فوزا 
معنويا فــي الوقت املناســب قبل عودة 
منافسات الدوري مجددا، مضيفا: «كانت 
املبــاراة فرصة مواتية للمــدرب اجلديد 
للوقوف على املستويات الفنية والبدنية 
لالعبني استعدادا خلوض املواجهة األهم 

يعقوب العوضي

خســر فريق كرة اليد 
بنادي الكويت من الزمالك 
املصري بنتيجة ٢٥-٣١ في 
املباراة التي جمعتهما مساء 
أول مــن أمس فــي مدينة 
احلمامات التونسية ضمن 
الدور نصــف النهائي من 
العربية لألندية  البطولة 
أبطال الدوري والكأس لكرة 
اليد واملؤهلة لكأس العالم 
«سوبر جلوب» لينحصر 

اللقب بني الزمالك والترجي التونسي، فيما 
يلعب الكويت على املركز الثالث مع األفريقي 

التونسي.
ولــم يظهر األبيض بصورتــه املعهودة 
خاصــة انه افتقد للنجاعــة الهجومية رغم 
حتركات عبداهللا اخلميس واحملترف فرانكيس 
اال ان املنافس جنح في صد اغلب التصويبات 
وايقاف هجمات العميد وانتهى الشوط األول 

للزمالك ١٤-١١.

حقــق الرامــي ماجــد 
املطيري لقب بطولة نادي 
بيان للرماية لفئة الهواة 
في منافســة السبورتنغ 
والتي اختتمت أمس األول 
على ميادين نادي الصيد 
والفروسية مبشاركة ٧٠

راميا، وهي أولى بطوالت 
نــادي بيــان للرماية في 
املوســم اجلديــد ٢٠٢٢-

٢٠٢٣، وحل سعد املطيري 
ثانيا فيما جــاء فهد عيد 
ثالثــا ومحمد نايف رابعا 

وفهد السبيعي خامسا وخالد العجمي سادسا.
بدوره، هنأ أمني سر نادي بيان الرياضي 
للرماية فهد الصهيبي الرماة الفائزين باملراكز 
األولى، مشيدا بقوة املنافسة بني الالعبني حتى 
اجلوالت األخيــرة، ما يؤكد أهمية البطولة 

عقدت اجلمعية العمومية 
لالحتــاد العربــي لرياضة 
ســباقات الهجن (املهاري) 
اجتماعهــا الطــارئ مبقــر 
االحتــاد في الكويت، وذلك 
بنــاء علــى دعــوة رئيس 
االحتــاد وأغلــب األعضاء 
ملناقشة بعض املوضوعات 
التي يتطلب النظام األساسي 
عقد اجتماع طارئ بشأنها، 
حيث مت حذف اســم احتاد 
االحتادات الرياضية العربية 
من النظام األساسي لالحتاد 

العربي لرياضة سباقات الهجن (املهاري) وذلك 
تأكيدا الستقاللية االحتادات الرياضية بحيث ال 
يكون ألي احتاد رياضي التدخل في استقاللية 

احتاد رياضي آخر.
وأكــد أعضاء اجلمعية العمومية الطارئة 
أن القرار الصادر مما يسمى باحتاد االحتادات 
الرياضيــة العربية ما هو إال محاولة لشــق 
الصف من خالل إجراءات باطلة من الناحية 

أمام اجلهراء اجلمعة املقبل ضمن الدوري 
املمتاز».

وأوضح: «قدم العبونا أداء جيدا ومتت 
ترجمة ذلك إلى أهداف مبشــاركة العديد 
من العناصر، إذ نأمل أن يتم استثمار هذا 
الفوز وفوائده املعنوية في التحضيرات 
املقبلة والتجهيز األفضل فنيا وبدنيا بعد 
استكمال الصفوف بعودة احملترفني محمد 
الصولة والسنوسي الهادي لتتضح الرؤية 
الفنية كاملة للمدرب سفيكو الذي نتمنى 

له التوفيق مع الفريق».

ولم يختلف الشوط الثاني كثيرا، واستغل 
الزمالك تراجع الفريق بصورة عامة خاصة 
في الدفاع وحراسة املرمى لينجح في حسم 

املباراة والصعود الى الدور النهائي.
من جانب آخر، تنطلق اليوم منافســات 
البطولة الرباعية التي يقيمها نادي النصر 
للناشئني على صالته ويشارك فيها كل من 
نادي النصر، والقادسية، وكاظمة والقرين 

استعدادا ملنافسات املوسم املقبل.

بالنسبة لهم وحرصهم على حتقيق النتائج 
اإليجابية بها، مضيفا أن البطولة كانت فرصة 
كبيرة الكتشاف املواهب املميزة التي إن مت 
االهتمام بها وتوجيهها بالصورة املناســبة 

سيكون لها شأن كبير في املستقبل.

القانونية،  كما ناقشــت اجلمعية العمومية 
الفعاليــات التي ميكن لالحتاد تنظيمها على 
هامش بطولــة كأس العالم بقطر، وذلك من 
خالل برنامج حافل سيتم الكشف عن تفاصيله 
خالل األيام املقبلــة، وأيضا ناقش االجتماع 
الهوية البصرية اجلديدة لالحتاد ومت اعتمادها 
باإلجمــاع، وكذلك مت اعتمــاد بعض اللجان 

الدائمة باالحتاد.

النجار: الفوز على اجلهراء «معنوي» وفي الوقت املناسب

عبدالعزيز عاشور وعلي مندني مع املدرب اجلديد  (املركز اإلعالمي للعربي)

فهد الصهيبي متوجاً الفائزين

رئيس وأعضاء االحتاد العربي لسباقات الهجن خالل «العمومية»

ختام ناجح ملهرجان «صيفنا في مدارسنا»

أسدل االحتاد الكويتي الرياضي املدرسي 
والتعليم العالي الستار على أنشطة مهرجان 
«صيفنا في مدارسنا» والذي استمر على 
مدار ٣ أشــهر من خالل ٥ ألعاب (سباحة 
بنــني وبنــات - كرة اليد بنــني وبنات - 
كرة القدم العشبي بنني) وشهدت مشاركة 
كبيرة وفعالة من قبل الالعبني والالعبات 
املشاركني، بعدما جاءت فكرة إنشاء مراكز 
املوهوبــني، لتطويــر مســتوى الالعبني 
املتميزين والبارزين خالل مراكز التدريب 
التي أقامها االحتاد في احملافظات الست، مع 
توفير أفضل الطواقم التدريبية واإلدارية 
وتأتي أهميتها في تطوير الالعبني في هذه 
السن، حيث نظمت اللجنة الفنية باالحتاد 
املهرجان اخلتامي وتكرمي املشــاركني في 
األلعــاب اخلمس بعدما شــارك ما يقارب 

٢٥٠ طالبا وطالبة.
وفي هــذا الصدد، أكــد رئيس االحتاد 
املدرسي فيصل املقصيد أن «مهرجان صيفنا 
في مدارســنا» جاء بناء على دعم القيادة 
السياسية لألنشطة الصيفية واحلرص على 
شغل فراغ الطلبة خالل العطلة الصيفية 
وتنفيذا الستراتيجية االحتاد ٢٠٢١-٢٠٢٦

والتي حظيت مبباركة عبدالرحمن املطيري 
وزير اإلعالم والثقافة وزير الدولة لشؤون 
الشباب الذي لم يتوان حلظة في تسهيل 

مهمة االحتاد لتطبيق االستراتيجية.
وأضاف قائــال: منحنا فرصــة كبيرة 
لالعبني من خالل مراكز املوهوبني بخوض 
حصتني و٣ حصص تدريبية في األسبوع 
على األقــل، تركزت علــى أولويات الفئة 
العمريــة، مــن ناحيــة التوافــق الذهني 
العضلي، بعدما انطلق العمل في املشروع 
بداية من يونيو املاضي من خالل ٥ جتمعات 
في املراكــز املعتمدة (يد بنــني وبنات - 
سباحة بنني وبنات - قدم عشبي بنني)، 
ولفئة عمرية مختلفة وبإشــراف مدربني 
معتمدين ومتعاونني من مختلف القطاعات 
لالســتفادة من جهودهم في هذا املشروع 

الوطني في تطوير الرياضة املدرسية.
مــن جانبه، اكــد احملاضر اآلســيوي 
واملدرب الوطني أنور بوطيبان أن أكادميية 
املوهوبني لكرة القدم شهدت تطويرا في أداء 
الالعبني بعدما قدموا أداء متميزا خالل مراكز 
التدريب التي نظمها االحتاد خالل الفترة 
املاضيــة، وقال: ســاهمت األجهزة الفنية 
في دعم جوانب املهارات والتكتيك الفردي 
واإلعداد الذهني، وتعد فكرة إنشاء مركز 
املوهوبني دعما ألنشطة االحتاد املدرسي 
مــن خالل صقل املواهب وإعدادها لوالدة 
جيل جديد لألندية احمللية وللمنتخبات 

الوطنية.

امتد ٣ أشهر في ٥ ألعاب مبشاركة ٢٥٠ طالبًا

جانب من تكرمي املشاركني في أنشطة «يد» البنات

«أزرق الشباب» يلتقي الزمالك
يواصل منتخبنا الوطني للشــباب حتضيراته في معسكره املقام 
في القاهرة استعدادا خلوض التصفيات اآلسيوية املؤهلة إلى كاس 
آســيا ٢٠٢٣، وفي هذا اإلطار خسر «األزرق» من نظيره املصري 

١-٣ في املباراة التي جمعتهما مساء األول من امس.
ومــن املقرر أن يلعب «األزرق» مجموعة من الوديات منها لقاء مع 

فريق الزمالك في ٣٠ اجلاري.
ويستعد «األزرق» الستضافة مجموعته الثامنة التي تضم منتخبات 

أستراليا والعراق والهند والتي ستنطلق ١٤ من أكتوبر املقبل.

الكويت حتصد ذهبية زوجي 
دولية التنس للناشئني

برعاية وحضور رئيس االحتادين الكويتي والعربي للتنس، الشيخ 
أحمد اجلابر العبــداهللا، اختتمت أمس األول بطولة الكويت الدولية 
ALZAHRA) على مالعب  Jالسابعة عشرة للتنس للناشئني والناشئات (٥
االحتاد الكويتي للتنس مبجمع الشيخ جابر العبداهللا اجلابر الصباح 
الدولي للتنس مبشاركة ١٥ العبة من ٩ دول و٢٧ العبا من ١١ دولة.

وقد حقق جنما منتخبنا حسني الشطي ويعقوب محمد امليدالية الذهبية 
للزوجي في البطولة، بالفوز على الثنائي أميرشني كبادو (من إيران) 
وسيث ساديكوف (من جورجيا) مبجموعتني مقابل مجموعة واحدة 
بعد مباراة قوية وحماسية. وفي باقي املنافسات، فاز باملركز األول 
في مســابقة فردي الرجال الالعب هوغو سواريس (فرنسا) وحل 
ثانيا نوردال كالوزن (الدمنارك)، وفي مسابقة زوجي الناشئات فاز 
باملركز األول الثنائي مونيسا أشوربيكوفا (أوزبكستان) وزميلتها 
ريناتا غاراييفا (روســيا) وباملركز الثاني سرينيدي باالجي (الهند) 
وزميلتها ساهانا ساجنيف (أميركا)، وفي مسابقة فردي الناشئات 

فازت باملركز األول الالعبة مونيسا أشوربيكوفا (أوزبكستان) .

الشيخ أحمد اجلابر مع حسني الشطي ويعقوب محمد


