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االربعاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ رياضـة

الشاهني في انتخابات املكتب التنفيذي «اآلسيوي»
الدوحة ـ فريد عبدالباقي

أعلن رئيــس االحتــاد القطري 
لكرة القدم الشــيخ حمد بن خليفة 
بن أحمد آل ثاني ترشحه لعضوية 
مجلس االحتاد الدولي للعبة «فيفا» 
ومعه رئيس االحتاد السعودي لكرة 
القدم ياسر املســحل، كممثلني عن 
القارة اآلسيوية بجانب عضويتهما 

التنفيذية في االحتاد القاري.
ويدخــل فــي اإلطــار االنتخابي 
ملقعــد ممثل احتاد غرب آســيا في 
املكتب التنفيذي اآلسيوي، رئيس 
احتاد الكرة عبداهللا الشاهني، وهو 
املنصب املستحدث مؤخرا باالحتاد 
القــاري لكافة االحتادات اإلقليمية، 
بجانب دخول رئيس االحتاد العراقي 
عدنان درجال واللبناني هاشم حيدر 
واألردني لؤي عميش والفلسطينية 
ســوزان شــلبي، ملناصب عضوية 

املكتب القاري.
ومــن املقرر أن تعقــد اجلمعية 
العموميــة فــي االحتاد اآلســيوي 
اجتماعها الـ٣٣، يومي األول والثاني 
مــن فبرايــر ٢٠٢٣ فــي العاصمــة 
البحرينيــة (املنامــة)، حيث تقوم 

عضوة من عضوات املكتب التنفيذي 
في االحتاد اآلسيوي بجانب النواب 
اخلمســة لرئيس االحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم والعضوات النسائيات 
في املكتــب التنفيذي، مــن بينهن 
واحدة تصبح عضــوة في مجلس 
«فيفا» وتسعة أعضاء إضافيني في 
املكتب التنفيذي لالحتاد اآلسيوي 

لكرة القدم.
ومن املنتظر أن يشــهد اجتماع 

اجلمعية العمومية تزكية الشــيخ 
سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيسا 
لالحتاد القاري لوالية ثالثة بجانب 
منصب نائب رئيس «فيفا»، حيث 
حصل على تأييد ٤٦ احتادا وطنيا.

مــن جانب اخر، تنطلــق اليوم 
منافســات دورة «دوحــة أفنيــو» 
الدولية لكرة الســلة، التي تقام في 
الصالة املغطاة بنادي الغرافة، حتت 
إشراف االحتاد القطري لكرة السلة، 
ومــن تنظيم شــركة «دوحة أفنيو 
سبورت»، وذلك ضمن استعدادات 
الفرق للمشاركة في البطولة العربية 
لألندية التي ستقام في الكويت الشهر 

املقبل.
ويلعــب اليوم فريــق الرياضي 
بيروت اللبناني مع البشائر العماني 
في الـ٤:٠٠ عصرا، ثم يلتقي الســد 
القطري مع احلكمة بيروت اللبناني 
في الـ٦:٠٠ مساء، وغدا يلتقي احلكمة 
بيروت مــع البشــائر العماني في 
الـ٤:٠٠ عصرا، ثم السد مع الرياضي 
بيروت في الـ٦:٠٠ مســاء. وتختتم 
املنافســات اجلمعــة املقبــل، بلقاء 
احلكمة والرياضي، والسد والبشائر 

العماني.

رئيس االحتاد القطري يترشح لعضوية مجلس «فيفا»

الشيخ سلمان بن ابراهيم والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد وياسر املسحل

االحتادات الوطنية األعضاء بانتخاب 
أعضــاء املكتب التنفيــذي للدورة 
من عام ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٧ وبحسب 
الرزنامة الرســمية، فسيتم إغالق 
باب الترشــح للمناصب اآلسيوية 

في األول من أكتوبر املقبل.
وستجرى االنتخابات اآلسيوية 
على منصب رئيس االحتاد اآلسيوي 
ونائــب رئيس االحتــاد الدولي و٦

أعضاء في مجلس «فيفا» من بينهم 

الكبار يتقدمون في «كأس زين»
مبارك اخلالدي - يحيى حميدان - هادي العنزي

خطت فرق القادسية والكويت وكاظمة 
والساملية خطوة نحو املراكز املتقدمة في 
منافسات املجموعة األولى من بطولة كأس 
زين، وذلــك مع ختام منافســات اجلولة 
الثانية من املســابقة والتي انتهت مســاء 
أول مــن امس، حيث متكن القادســية من 
الفوز على اليرمــوك ٢/١ ليرتقي االصفر 
الى النقطة ٦، وبقي اليرموك عند رصيده 
السابق بنقطة واحدة، سجل هدفي القادسية 
عيد الرشيدي، وســجل لليرموك ميغيل 
اوليفيرا. واجتاز الكويت فريق برقان ٤/١

ليرفع األبيض رصيده الى ٤ نقاط وبقي 

اخلاسر عند رصيده السابق ٣ نقاط، سجل 
للكويت يوسف ناصر هدفني وهدف لكل 
من فيصل زايد وإبراهيم كميل، وســجل 
لبرقان عبدالرحمــن دايخ كما فاز كاظمة 
علــى الفحيحيل ٣/١ ليقفــز إلى النقطة ٤

ويبقى رصيد الفحيحيل خاليا من النقاط، 
سجل للبرتقالي شــبيب اخلالدي هدفني 
وأحمد عرسان فيما سجل للفحيحيل فهد 

الرشيدي. 
وحقق الساملية انتصاره االول بالفوز 
على فريق خيطان بثالثية نظيفة، وحصد 
الســماوي ٣ نقاط وبقي رصيد اخلاســر 
عند نقطة واحدة، ســجل الثالثية مبارك 
الفنيني ومهدي دشتي وفيصل العنزي.

«ألعاب القوى» يختار ٣٦ العبًا لـ «آسيوية الناشئني والناشئات» بالكويت
أعلن االحتاد الكويتي أللعاب القوى انه اختار 
٣٦ العبا والعبــة لتمثيل منتخب الكويت في 
البطولة اآلسيوية الرابعة أللعاب القوى للناشئني 
والناشئات (حتت ١٨ ســنة) التي تستضيفها 
البالد في الفترة من ١٣ حتى  ١٦ أكتوبر املقبل 
مبشــاركة ٣٣ منتخبا آسيويا ويشرف عليها 

االحتاد اآلسيوي للعبة.
وفــي هذا الصدد، قال عضو مجلس إدارة 
االحتاد فاروق الشاعر إن إدارة املنتخب قررت 
مشاركة ٢٨ العبا و٨ العبات في البطولة التي 
ينظمها االحتاد فــي مضمار وميدان االحتاد 
مبنطقة كيفان مبختلف املسابقات الـ ٢٦ لهذه 

الرياضة التي تلقب بـ «أم األلعاب».

وبني الشاعر أن االحتاد أقام معسكرا تدريبيا 
لالعبني بتركيا بالفترة السابقة ملدة ٢٠ يوما قبل 
أن يواصلوا التدريب في الكويت بكل قوة، واصفا 
املعسكر بأنه كان ناجحا بدليل حتسني عدد كبير 
من الالعبني والالعبات ألرقامهم الشخصية «ما 

يبشر بتحقيقهم نتائج طيبة بالبطولة».
وذكر أن الالعبني املختارين من األفضل في 
فئتهم العمرية بحسب متابعة مدربي املنتخب 
وهــم عبدالعزيز التميمــي ويعقوب عواض 
ومحمد العنزي وعبدالوهاب حماشــة واحمد 
مفرح وعبدالعزيز مدلول وفالح مبارك وسعد 
محمد وسويد العجمي وحسن القالف ومحمد 
بوصلحة وجاسم القناعي وفهد سراج وعبداهللا 

مفرح وصالح اخلباز.
وأضاف أن ازرق القوى للناشئني سيمثله 
أيضا الالعبون عبــداهللا منوخ وحمد فيروز 
وجاسم اخلليفي وعبدالعزيز االدريسي وحمد 
عــرب وعبدالعزيز العطار وحســني التميمي 
وعبدالعزيز القالف وراكان حالوة وطالل بوحيمد 

وعلي الهندال وبدر العطار وجاسم حسن.
وأشار إلى أن الالعبات سارة الظاهر وريهام 
العتيبي وحليمة نصيب ورقية خلف وجوان 
الصراف وجميلة مبارك وزينب علوان ومرمي 
الفرحان ســيمثلن املنتخب في هذه البطولة 
القارية القوية، معربا عن أمله ان يحقق املنتخب 

أكبر عدد من امليداليات.

افتتحت مساء أمس بطولة 
كأس آسيا لكرة قدم الصاالت 
علــى مجمع الشــيخ ســعد 
العبداهللا للصاالت، وجاء حفل 
االفتتاح مبهرا متازجت خالله 
اللوحات الفنية املعبرة عن 
شعوب اآلسيوية، واملوسيقى 
التصويرية، وأضواء الليزر 
التي أكملــت اللوحة الفنية 

بإتقان بديع.
وحضر حفل االفتتاح وزير 
اإلعالم والثقافة ووزير الدولة 
لشؤون الشباب عبدالرحمن 
املطيــري، ورئيــس اللجنة 
األوملبية الكويتية الشيخ فهد 
الناصر، ومدير الهيئة العامة 
للرياضــة بالتكليف محمود 
أبــل، ورئيــس مجلس إدارة 
احتاد الكرة عبداهللا الشاهني، 
وعدد من القيادات الرياضية، 

وجماهير غفيرة.
وافتتح منتخب أوزبكستان
بطولة كأس آســيا لكرة قدم 
الصــاالت التي تســتضيفها 
الكويــت حتــى ٨ أكتوبــر 
املقبــل، بانتصــار عريــض 
علــى تركمانســتان بنتيجة 
الثالثــاء علــى  أمــس   ٨-٠
مجمع صاالت الشــيخ سعد 
العبــداهللا، ضمــن اجلولــة 
األولى من منافسات املجموعة 
الثانية، اذ تناوب على تسجيل 
أهداف املنتخب األوزبكي كل 

من: دافرون تشورييف (٦) 
ومشــرب عادلوف (١٣ و٢٢) 
واختيار روبييف (١٥ و٣٣) 
وديلشــود رحمتــوف (٣٠) 
وفخر الدين ســاخرام (٣٤) 

وأكبر عثمانوف (٤٠).
وفــي املجموعــة ذاتهــا، 
أمــام  البحريــن  خســرت 
طاجيكســتان ٣-٤، وبذلــك 
تصدرت أوزبكستان ترتيب 
املجموعة ب٣ نقــاط بفارق 
األهداف أمام طاجيكســتان، 
في حني بقي رصيد البحرين 
وتركمانســتان خاليــًا مــن 

النقاط.
وفــي هــذا الصــدد، قال 
مدرب أوزبكستان أحمدوف 
باخوديــر أن الفــوز الكبير 
على تركمانســتان ٨-٠ في 
افتتــاح البطولــة ال يعتبــر 
رســالة للفرق االخرى بأننا 
قادمون للمنافســة، مضيفا: 
«قدمنا مباراة جيدة هجوميا 
واستغللنا أخطاء تركمانستان 
الدفاعيــة بأفضــل شــكل، 
وعلينا التركيز على املباراة 
القادمة أمام طاجيكستان غدا 
اخلميس كونها ستكون مباراة 

مختلفة».
بــدوره، أوضــح مــدرب 
غوفانــش  تركمانســتان 
كاناييف أن البداية بالنسبة 
ملنتخبه ليست جيدة ويجب 

حتليل أسباب اخلسارة بتمعن 
قبل الدخول في املباراة الثانية 
أمام البحرين غدا، مشيرا إلى 
أنه يتمنــى أن يكون منتخب 
تركمانستان أفضل ويتجاوز 

آثار الهزمية.
مــن جهــة اخــرى، وفــي 
املجموعة الثالثة، يبدأ املنتخب 
اإليرانــي حامــل اللقب حملة 
الدفــاع عــن لقبــه مبواجهة 
إندونيسيا في الساعة ٠٥:٠٠

مساء اليوم في اجلولة األولى 
من املجموعة التي تشهد اليوم 
أيضا مباراة لبنان مع الصني 
تايبيــه فــي الســاعة ٠٨:٠٠

مســاء. وحتمل إيــران الرقم 
القياسي في عدد مرات الفوز 
بالبطولة بـ١٢ لقبا، علما بأنها 
خسرت مرة واحدة في املباراة 
النهائية وكانت أمام اليابان في 
العام ٢٠١٤. ويعتبر املنتخب 
اإليراني الــذي يقوده املدرب 

وحيد شمسائي مرشحا لتصدر 
املجموعة رغم أنه يخوض هذه 
النسخة بتشكيلة تضم العديد 
مــن الوجوه اجلديدة، خاصة 
في ظل غياب النجم علي أشقر 

حسن زاده.
في املقابل، يعتبر منتخب 
إندونيســيا من الفــرق التي 
تنافس بقوة في بطوالت منطقة 
آسيان، ولكنه ما زال يبحث عن 

الظهور املميز األول في البطولة 
القاريــة، حيث لــم ينجح من 
قبل في جتاوز دور املجموعات 
خالل املشاركات التسع السابقة 
وفي املجموعة الرابعة، يخوض 
الســعودي اختبارا  املنتخب 
صعبا مبواجهة نظيره الياباني 
وصيف النســخة املاضية في 
الســاعة ١١:٠٠ صباحــا، كمــا 
يلعــب فــي املجموعــة ذاتها 
ڤيتنــام مع كوريــا اجلنوبية 

في الساعة ٠٢:٠٠ بعد الظهر. 
وعلى الورق، يعتبر املنتخب 
الياباني املنافس األبرز إليران 
على اللقب، فهو حامل اللقب 
فــي ٣ مناســبات، وتأهل إلى 
النهائيات بعد حتقيقه املركز 
األول فــي تصفيات الشــرق. 
في حــني بلغــت الســعودية 
النهائيات مرة واحدة في العام 
٢٠١٦ وودعت البطولة من دور 

املجموعات.

رسميًا.. أبو املجد مدربًا لـ «أزرق اليد»

يعقوب العوضي

تعاقد احتاد كرة اليد مع 
املدرب املصري مجدي أبواملجد 

لقيادة املنتخب الوطني األول 
ومنتخــب الشــباب وذلــك خلفا 

للمدرب اإلسباني إيسيديرو مارتينيز 
والذي تقدم مع مســاعده باســتقالة رسمية 
لالحتاد لظروف خاصة حالت دون استمرارهما.

وميلــك أبواملجد خبــرة ميدانيــة كبيرة 
فقد ســبق له الفوز بلقب بطولــة العالم مع 
املنتخب املصري للناشــئني، كمــا قاد فريق 
الكويت ســابقا ملدة ٣ أشــهر. ويستعد أزرق 
الشــباب لكأس العالم التي ستقام في يوليو 
٢٠٢٣، وكانت خطة االعداد قد مرت عبر إشراك 
األزرق الشــاب في بطولة الدوري باإلضافة 

الــى االعداد الطويل، حيث 
ســيقيم املنتخب معسكرا 
خارجيــا طويــال يخوض 
خالله عدة مباريات جتريبية 
مــع منتخبــات وفــرق قوية، 
باإلضافة الى الــدورات الرباعية 
الودية في أوروبــا والتي تعود غالبا 

بالفائدة الكبرى على املنتخب.
 إلي ذلك جنح فريق كرة اليد بنادي الكويت 
في الفوز على النادي االفريقي التونسي بنتيجة 
٣٣-٣٠ في مبــاراة حتديــد املركزين الثالث 
والرابع التــي جمعتهما أمس ضمن البطولة 
العربية لألندية أبطال الدوري والكأس املؤهلة 
إلى نهائيات كأس العالم لألندية (سوبر غلوب) 
املقامة في تونس. والتي كان «العميد» قد تأهل 
اليها مسبقا بعد فوزه بلقب بطل آسيا لألندية.

«األبيض» يفوز ببرونزية البطولة العربية لليد

أوزبكستان تقص شريط «آسيوية الصاالت» بانتصار عريض على تركمانستان.. وإيران تبدأ حملة الدفاع عن اللقب أمام إندونيسيا.. والسعودية في مهمة صعبة ضد اليابانأوزبكستان تقص شريط «آسيوية الصاالت» بانتصار عريض على تركمانستان.. وإيران تبدأ حملة الدفاع عن اللقب أمام إندونيسيا.. والسعودية في مهمة صعبة ضد اليابان

افتتاح كأس آسيا للصاالت.. جتاوز املألوف وأبدعافتتاح كأس آسيا للصاالت.. جتاوز املألوف وأبدع


