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الثالثاء ٤ اكتوبر ٢٠٢٢ رياضـة

الكشف عن الئحة االحتراف اجلديدة غدًا
أعلنت الهيئة العامة للرياضة أنها ستكشف 
غدا األربعــاء عن الئحة ضوابط االحتراف 
الرياضي اجلديدة، وذلك خالل مؤمتر صحافي 
مبقر الهيئة بالرقعــي بحضور مدير عام 
الهيئة بالتكليف محمود أبل ومشاركة األندية 
بالشــأن  الرياضية واملهتمني  واالحتادات 

الرياضي.

وسيتم خالل املؤمتر الكشف عن بنود 
ومواد الالئحة التي ستدخل حيز التنفيذ خالل 
الفترة املقبلة، حيث ســتطبق على األلعاب 
اجلماعية والفردية وكذلك الرياضة النسائية، 
مشــيرة إلى ان الئحة االحتراف تأتي من 
العامة  الهيئة  ضمن مخرجات استراتيجية 

للهيئة لتطوير الرياضة الكويتية.

انطالق «عربية السلة» الـ ٣٤ لألندية غدًا
اللجنــة  أعلــن رئيــس 
املنظمة العليا لبطولة األندية 
العربية الـ ٣٤ لكرة الســلة 
للرجال ونائب رئيس مجلس 
إدارة نــادي الكويــت بــدر 
العصيمي إمتام كل الترتيبات 
املتعلقــة بالبطولــة، التــي 
تنطلق غدا، وتســتمر حتى 
١٥ اجلاري على صالتي احتاد 

كرة السلة ونادي الكويت.
أن  العصيمــي  وأكــد 
أنهى معســكرا  «األبيــض» 
تدريبيا ناجحا في صربيا، 

لعــب خالله عددا من املباريــات الودية مع 
أفضل الفرق الصربية، متكن خاللها املدرب 
األملاني بيتر شومرز من الوصول إلى أفضل 
جاهزيــة ممكنة فنية وبدنيــة، مضيفا أننا 
حققنا املركز الثاني في البطولة الســابقة، 
واليوم املســؤولية مضاعفة، ونأمل املضي 
قدما في املنافسات الصعبة املتوقعة وصوال 

إلى املباراة النهائية.
وقــد تعاقد مجلس إدارة نــادي الكويت 
برئاســة خالــد الغامن مــع ٣ محترفني، هم: 
الهاييتي كادي الالن، واألميركي ماركس هانت، 
والفلسطيني ساني سكاكيني، لتعزيز صفوف 
«العميد» وصيف بطولة األندية العربية في 

نسختها السابقة.
فيما اســتعد اجلهراء للبطولة من خالل 
معســكر خارجي ملدة ١٥ يوما في العاصمة 
املصرية (القاهرة)، لعب خالله عدة مباريات 
جتريبية، أبرزها مع الزمالك بطل أفريقيا، كما 
أبــرم اجلهاز اإلداري ٣ تعاقدات، حيث جدد 
تعاقده مع اللبناني وائل عرقجي أفضل العب 

في قارة أسيا، ومع التونسي 
صالح املاجري، كما تعاقد مع 

األميركي الونو شينمولو.
بينما كاظمة ثالث ممثلي 
كــرة الســلة الكويتيــة في 
البطولــة، فقــد اســتعد هو 
اآلخر، بإقامة معسكر خارجي 
في البحرين، لعب خالله عدة 
مباريــات وديــة، باإلضافة 
إلى تعاقده مــع األميركيان 

ويليامز، وميرفي.
ويشارك في بطولة األندية 
العربيــة الـــ ٣٤ للرجال ١٦

ناديــا، وزعــوا على ٤ مجموعــات، وضمت 
املجموعة األولى أندية الكويت (املستضيف)، 
واالحتاد الســكندري املصري، وأهلي حلب 
السوري، وأهلي بنغازي الليبي، فيما ضمت 
املجموعــة الثانية األهلي املصــري (حامل 
اللقب)، والرياضي اللبناني، والغرافة القطري، 
وامليناء اليمني، وجمعت املجموعة الثالثة 
أندية األهلي البحريني، والبشائر العماني، 
وكاظمة، والسد القطري، وضمت املجموعة 
الرابعة واألخيرة أنديــة اجلهراء، وبيروت 
اللبناني، وواد بوفاريك اجلزائري، ودجلة 

اجلامعة العراقي.
إلى ذلك، بدأت وفــود األندية بالوصول 
تواليا بدءا من مساء أمس، حيث استقبلت 
جلنة العالقات العامة بنادي الكويت وفود 
أندية االحتاد الســكندري، وأهلي بنغازي، 
ووداد بوفاريــك، ودجبــة اجلامعة، وأهلي 
حلب، والبشائر، واألهلي البحريني، واألهلي 
املصري، وامليناء اليمني، على أن يصل اليوم 
وفد ناديي بيروت اللبناني، والغرافة القطري.

البطولة تستمر حتى ١٥ اجلاري مبشاركة الكويت واجلهراء وكاظمة

بدر العصيمي

مدرب تشيكي لـ «هوكي اجلليد»
قــال رئيس نادي األلعاب الشــتوية فهيد العجمي إن 
منتخب الكويت لالستعراض الفني على اجلليد (الفيغر) 
سيشــارك في بطولــة جائزة االحتاد الدولي للناشــئني 
والناشــئات للعبة في پولندا بعد غد، مشيرا في الوقت 
ذاتــه إلى تعاقد النادي مع مــدرب جديد لقيادة املنتخب 
الوطنــي لهوكــي اجلليد للرجال في الفتــرة املقبلة، هو 
التشيكي ليو جوداس اســتعدادا لالستحقاقات املقبلة، 
الفتــا الى انه ميتلك خبــرات مميزة، ودرب أندية كبيرة 
في عــدد من الدوريات األوروبية الكبرى. وقال العجمي 
ان مشاركة منتخب الكويت للفيغر في البطولة الدولية 
التــي يطلق عليها (كأس البلطيق) وتســتمر ثالثة أيام 
ستكون عبر الالعبة الواعدة خيرية الكندري (١٧ سنة).

«الفيغر» يشارك في بطولة جائزة االحتاد الدولي للناشئني والناشئات في پولندا

فهيد العجمي

إيران واليابان وتايلند تلتقي ڤيتنام وإندونيسيا وطاجيكستان

«األزرق» في اختبار أوزبكي صعب بربع نهائي «آسيوية الصاالت»
يســعى منتخــب الكويــت إلــى 
بلوغ نصف نهائي كأس آسيا لكرة 
قدم الصــاالت عندما يواجه نظيره 
األوزبكــي عند الســاعة ٨:٠٠ اليوم 
علــى مجمع صاالت الشــيخ ســعد 
العبداهللا في منطقة صباح السالم، 
ضمن منافسات الدور ربع النهائي 
للبطولة التي تستضيفها البالد حتى 
٨ اجلــاري، وضمن الدور ذاته تقام 
اليــوم ٣ مباريات أخــرى، اذ يلعب 
إيران متصدر املجموعة الثالثة مع 
ڤيتنــام ثانــي «الرابعة» فــي ١١:٠٠

صباحا، واليابان متصدر «الرابعة» 
مع إندونيســيا ثاني «الثالثة» في 
٢:٠٠ ظهرا، وتايلند متصدر «األولى» 
مع طاجيكستان ثاني «الثانية» في 

٥:٠٠ مساء.
وأنهــى «األزرق» مشــواره فــي 
وصافــة  باحتــالل  األول  الــدور 
املجموعــة األولى برصيــد ٥ نقاط 
من فوز علــى عمان ٧-٢ وتعادلني 
مع تايلند والعراق بالنتيجة ذاتها 
٢-٢، فيما تصدرت تايلند املجموعة 
بـــ ٧ نقــاط، فــي املقابــل تصدرت 
أوزبكستان املجموعة الثانية برصيد 
كامل (٩ نقاط) بـ ٣ انتصارات على 
تركمانستان ٨-٠، طاجيكستان ٣-٢، 
والبحرين ٦-١ ليقدم نفسه كمنافس 
قوي فــي هذه البطولــة وتكرار ما 
حققــه في النســخة املاضية عندما 

بلغ الدور نصف النهائي.
والالفت أن املنتخبني التقيا مرتني 
ضمن استعداداتهما للبطولة، حيث 
فاز األوزبك في املواجهتني الوديتني 

٤-٣ و٤-٢.
ويأمل مدرب «األزرق»، البرازيلي 
ريكاردو سوبرال «كاكاو» ان يكون 
العبوه في أفضل حاالتهم ويقدموا 
أداء أفضل ممــا قدموه في مباراتي 
انهــم  تايلنــد والعــراق خاصــة 
ســيصطدمون مبنافس يبدو أقوى 
من آخر منتخبني واجههما «األزرق».

عندما يواجهان ڤيتنام وإندونيسيا 
على التوالي من دون إغفال إمكانية 
أحــداث مفاجأة من قبــل األخيرين 
خاصة انهما قدما مستويات متطورة 
في الــدور األول وحجــز كل منهما 
املركز الثاني في مجموعته بجدارة.
أما لقاء تايلند مع طاجيكستان 
فينتظــر أن يكون متكافئا قياســا 
على تقارب املســتوى بني اجلانبني 
وذلك بصرف النظر عن كون تايلند 
قد تصدرت مجموعتها فيما جاءت 
طاجيكستان ثانية خلف أوزبكستان 

في املجموعة الثانية.
«األزرق» يحتاج إلى جماهيره

هذا، وأكد مدرب منتخب الكويت، 
البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو»، 
أن لقاء أوزبكستان لن يكون سهال 

ويعــول «كاكاو» علــى عدد من 
جنوم املنتخب مثل صالح الفاضل 
وعبدالرحمن الطويل وعبداللطيف 
العباسي والذين سجل كل منهم هدفني 
في البطولة إلى جانب عبدالرحمن 
اخلليفــة  ويوســف  املســبحي 
وعبدالرحمن الوادي الذي لم يكمل 
مباراة العراق بسبب اإلصابة وخضع 
إلى عالج مكثف في اليومني املاضيني 
للحاق مبواجهة اليوم، بدوره يعتمد 
مدرب أوزبكستان، أحمدوف باكودير، 
على كوكبة من الالعبني في مقدمتهم 
ماشراب عاديلوف ويوسمونوف أكبر 
واختيار روبييف والبيك تولينكوف 

وغصن الدين نيشونوف.
وفي باقــي املباريات، تبدو كفة 
املنتخــب اإليرانــي حامــل اللقــب 
ووصيفه املنتخــب الياباني أرجح 

كونه واحدا من أفضل املنتخبات على 
مستوى العالم وليس في آسيا وميلك 
مدربــا والعبني من الطــراز الرفيع 
«وأعرفهم جيدا لتدريبي كازاخستان 

في وقت سابق».
وقال كاكاو: «فخور بكون منتخب 
الكويــت هــو املمثــل الوحيد لدول 
اخلليج في الدور ربع النهائي، كما 
ســيكون مدعوما بحشد جماهيري 
كبير ومميز ودائما ما يساند الالعبني 
بإيجابيــة ونحن نحتــاج اليهم في 
مواجهة أوزبكستان»، مشيرا إلى أن 
عبدالرحمن الوادي سيكون جاهزا 
خلوض لقاء اليوم وأن «األزرق» ال 
يعاني من أي إصابات، فيما سيغيب 
عبدالعزيز البســام حلصوله على 
البطاقة احلمراء فــي اللقاء األخير 

أمام العراق.

٭ أبدى مدرب أوزبكســتان أحمــدوف باكودير 
احترامه ملنتخب الكويــت، مضيفا: «أتوقع مباراة 
قوية وفي ملعب ممتلئ باجلماهير ونحن معتادون 
على اللعب حتت الضغــط اجلماهيري ولن تكون 

مشكلة بالنسبة لنا».
٭ أكد مــدرب منتخب تايلند كارلوس ســيزار 
اســتعداد فريقه ملواجهة طاجيكستان، مضيفا: 
«حققنا نتائج إيجابية مكنتنا من العبور إلى ربع 
النهائي، ولدينا دفاع جيد ولكن نواجه صعوبة 
في التسجيل، وسنسعى الى حل هذه املشكلة».

٭ شدد مدرب طاجيكستان فاكيدوف بايراف على 
صعوبة املهمة أمام تايلنــد، موضحا: «نلعب أمام 
أحد املنتخبات القوية في آسيا وسنعمل كل ما في 
وسعنا من أجل الفوز، السيما بعد جتاوز ضغوطات 

بداية البطولة».
٭ قال مدرب إندونيسيا اإليراني محمد هاشم زادة 
ان اليابــان منتخب ممتاز ويجب احترامه وهو 

من املنافسني الدائمني على البطوالت اآلسيوية 
إلى جانــب إيران، مضيفا: «العبونا صغار في 

السن وجئنا بهم الكتساب اخلبرة».
٭ توقع مدرب اليابان كينيشــيرو كوغوري أن 
تكون مواجهة إندونيسيا صعبة للغاية، مشيرا 
إلى أنهم ميتلكون مدربا على مستوى عال وله 
ســمعة كبيرة كالعب في كرة الصاالت وسبق 

له مواجهته في مرات عدة.
٭ أكد مدرب منتخب إيران وحيد شامسائي 
أن مواجهة ڤيتنام تعتبر مبنزلة حتد جديد، 
مضيفا: «املباراة ستكون صعبة بالنظر إلى 
منتخب يتميز بالتنظيم والصالبة الدفاعية».
٭ أكد مدرب منتخب ڤيتنام دييغو راؤول 
صعوبة املهمة أمام إيران، قائال: «إيران أفضل 
منتخب في آسيا حاليا وهم مرشحون للفوز 
باملباراة واللقب، لكننا ســنلعب بالتكتيك 

والطريقة املناسبني ملواجهة املنافس».

ماذا قالوا؟

ناصر العنزي 
 يحيى حميدان - هادي العنزي

خرج كاظمة والســاملية 
بنقطــة لــكل منهمــا بعدما 
تعادال ايجابيا ١-١ في ختام 
اجلولــة الـــ ٥ لــدوري زين 
املمتاز، وبهذه النتيجة أصبح 
لـ «البرتقالي» ١١ نقطة خلف 
الكويت املتصدر فيما أصبح 
لـ«السماوي» ٨ نقاط في املركز 

الثالث.
لم يشــهد الشــوط األول 
فرصــا حقيقية للتســجيل 
باســتثناء فرصــة لكاظمــة 
مــرر بها دميبلــي الكرة إلى 
أحمد عرسان ولكن احلارس 
عبدالرحمــن الفضلي تدخل 
فــي الوقــت املناســب وصد 
الكرة بقدمــه (٣٣)، وتوقف 
اللعــب كثيرا بســبب كثرة 
األخطاء التي ارتكبها العبو 
الفريقيني مما استدعى تدخل 
احلكم بالبطاقات الصفراء، مما 
أفسد على احلضور مشاهدة 
هجمات متبادلة بني الفريقني 

وفرص سانحة للتسجيل.
ولعــب مــدرب كاظمــة 
ماركــوف بعناصره املعتادة 
لكن خط وســطه املكون من 
حمد حربــي وعبداهللا الفهد 
وأحمد عرسان ومايكل اومو 
لم يقم بواجباته كاملة، كما 
وقع مهاجماه شبيب اخلالدي 
ودميبلي فــي مصيدة رقابة 
اخلصم، كما ظهر على بعض 
العبــي «البرتقالــي» التوتر 

واالحتجاج على احلكم. فيما 
لعــب مدرب الســاملية بنهج 
هجومي معتمدا على كارلوس 
منديس ومبارك الفنيني وأسو 
رستم وجمعة ســعيد وكاد 
رستم ان يســجل هدفا لكن 
كرته انحرفت عن املرمى (٢٢)، 
وشــابت ألعاب «السماوي» 
التعجــل، األمر الذي أفســد 
هجماته. واجرى كال املدربني 
تغييرات في الشوط الثاني 
لتنشيط خطوط الفريق ولكن 
عجز الفريقان عن طرق باب 
اآلخر وســط لعب «سلبي» 
مــن الطرفــني، وتغيــر حال 
املباراة في الدقيقة ٨١ ومتكن 
جنم كاظمة جاي دميبلي من 
تسجيل هدف التقدم، ولكن 
الســاملية رد بهدف التعادل 
من ركلــة جزاء نفذها محمد 

الهويدي (٩٠).
أدار املباراة احلكم ســعد 
الفضلــي وجــاءت قراراتــه 

سليمة.
وقلــب الكويــت تأخــره 
بهدف أمام الفحيحيل إلى فوز 
بهدفني في املباراة احلماسية 
التي جمعتهما أول من أمس 
ضمن منافسات اجلولة الـ «٥» 
لدوري زيــن املمتاز، وبتلك 
النتيجة رفع األبيض رصيده 
إلى ١٢ نقطة، فيما جتمد رصيد 

اخلاسر عند ٦ نقاط.
وظهر الفحيحيل األفضل 
فــي الشــوط األول بعدمــا 
دخل مدربه فراس اخلطيب 
بتشكيلة أحســنت في أداء 

مهامها ونتــج عن ذلك تقدم 
الفحيحيــل بهــدف من ركلة 
جــزاء تســبب بهــا ونفذها 
بإتقان التونســي بن سودة، 
أما الكويــت فلم تكن بدايته 
مثالية بعدما عجز عن تهديد 
مرمى خصمه رغم أن املدرب 
رادان بدأ بعناصره التي شكل 
ثقال هجوميا مثل فيصل زايد 
وياسني اخلنيسي وشيركو 
كرمي. وفي الشوط الثاني غّير 
الكويت طريقة لعبه وأجرى 
مدربه عدة تغييرات لزيادة 
الضغــط الهجومــي وظهــر 
بشكل أفضل، ومتكن ياسني 
اخلنيسي من إدراك التعادل 
فيما خرج مدافع الفحيحيل 
حســني دشــتي بالبطاقــة 
احلمراء مــا زاد العبء على 
دفاع فريقه، وبالفعل خطف 
يوســف ناصر هــدف الفوز 
في الدقيقة «٩٠» بعد ضغط 
ومحاوالت متكــررة توجت 

بالنقاط الثالث.

مــن جانبــه، أكــد مــدرب 
رادان  الكرواتــي  الكويــت 
الفــوز علــى  غاســانني، أن 
الفحيحيل جاء صعبا، خاصة 
أن املنافــس صّعــب األمــور 
علينــا في الشــوط األول من 
خالل تنظيمه الدفاعي العالي 
وتضييقه للمساحات، ولكن 
تغير احلال في الشوط الثاني 

بعد اللجوء للبدالء.
مــدرب  أشــاد  بــدوره، 
الســوري فراس  الفحيحيــل 
اخلطيــب بعطــاء العبيه في 
املبــاراة، مضيفا أننــا قدمنا 
أداء متميزا على مدار شوطي 
املباراة، وكان باإلمكان حتقيق 
نتيجة أفضل، وقد تأثرنا سلبا 
بطــرد أحد الالعبــني، خاصة 
أن املنافس ميتلك الكثير من 
املقومــات التي تؤهله لتقدمي 
مســتويات متميزة، وهذا ما 
سمح له بالعودة للمباراة في 
الشوط الثاني، والظفر بنقاط 

املباراة.

عبدالعزيز جاسم

ذكر مدرب القادسية بوريس بونياك أن «األصفر» 
لعب بطريقتني مختلفتني في املواجهة التي جمعته مع 
النصر وانتهت بالتعادل السلبي، مضيفا: «مبجرد 
طرد حارس النصر اتخذنا طريقة أكثر هجومية 
وذلك من أجل التسجيل، واخلروج بنقاط املباراة 
كاملة، وقد متكنا من خلق العديد من الفرص، رغم 
الطريقة الدفاعية التي انتهجها املنافس، ومحاولته 
إضاعة الوقت، ولهم العذر في ذلك، حيث عادة ما 

يلجأ الفريق املنقوص عدديا إلى مثل هذه احملاوالت».
وأبدى بونياك سعادته باألداء الذي قدمه القادسية 
أمام «العنابي». وقــال: «بعد ٥ تدريبات فقط مع 
الفريق، وصلنا ملرحلة متقدمة مع الالعبني، وفهم 
بعضنا البعض، وكنــا قريبني من الفوز باملباراة 
ولكن احلظ لم يكن إلى جانبنا، وعلينا التركيز في 
مباراتنا املقبلة أمام الساملية»، وفيما يتعلق بهوية 

البطل فاحلديث اليزال مبكرا جدا بهذا الشأن.
من جانبه، قال مدرب النصر د.محمد املشعان 
إن فريقه لم يبحث عن نقطة التعادل بل كان يريد 

النقاط الكاملة لكن للظروف الســيئة التي مر بها 
الفريــق بعد طرد احلارس خليفــة رحيل تعتبر 
النقطة جيدة قياسا على ظروف املباراة، السيما 

أن العنابي شخصيته لم تنكسر.
وأضاف قائال: «الالعبون لم يقصروا وقدموا 
مبــاراة قتالية لذا أود تهنئتهم على هذا التعادل»، 
مشيرا إلى ان الفريق إن استفاد من حاالت الطرد 
السابقة اذ متكن من اللعب بـ ١٠ العبني لكن ليس 
هذا السيناريو الذي نطمح إليه ألنني دائما أبحث 

عن السيطرة واالستحواذ.

بونياك: احلظ لم 
يقف مع القادسية.. 
واملشعان: شخصية 

النصر لم تنكسر
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