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اخلميس ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٢ رياضـة

مباراتان في الدور التمهيدي لكأس ولي العهد

كاظمة واجلهراء «كل شيء وارد»
والقادسية لعبور محطة الصليبخات

ناصر العنزي

تتواصل املنافسة في الدور التمهيدي 
لكأس سمو ولي العهد التي انطلقت أول 
من أمس حيث تقام اليوم مباراتان جتمع 
األولى كاظمة مع اجلهراء على ملعب محمد 
احلمد، وكل االحتماالت واردة في نتيجتها، 
وفي الثانية يســتهل القادسية مشواره 
فــي البطولة بلقاء الصليبخات من فرق 
الدرجة األولى على ستاد الصداقة والسالم، 
واملؤشرات تشير إلى فوز قدساوي إال إذا 

حدثت املفاجأة!
ويدخل كاظمة واجلهراء مواجهتهما اليوم 
وشــريط مباراتهما فــي دوري زين مازال 
قائما بعد تعادلهما معا ١-١، أي ان كليهما 

الذي ذاد عن مرماه ببسالة.
وفي مباراة القادسية والصليبخات فإن 
جماهير «األصفر» تتســاءل متى سنحقق 
الفوز بعد سلسلة من التعادالت مع مدربه 
بوريس بونياك، وكعادته يدخل القادسية 
منافسا على البطولة ولكن عليه أن ينفض 
الكســل عن ثوبه ويلعب مــن أجل الفوز، 
صحيح أن مباراته اليوم لن تكون صعبة 
عطفــا على قــدرات خصمه لكنــه مطالب 
بأن يكمل املشوار نحو النهائي ومصاحلة 
جماهيره غير الراضية عن ترتيبه املتأخر 

في الدوري.
أما الصليبخات فيأتي في املركز الثالث 
في دوري الدرجة األولى ويبحث اليوم عن 

حتقيق املفاجأة.
وفي ســياق البطولة، فقد متكن برقان 
من التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد تغلبه 
على اليرموك بهدف نظيف سجله البرازيلي 
نيكــوالس (٥٧) في افتتــاح البطولة أول 

من أمس.

قادر على إخراج اآلخر من البطولة اليوم، 
وكاظمــة بقيادة مدربــه الصربي ماركوف 
قدم مســتويات مرضية خالل دوري زين 
مكنته من املنافســة على الصدارة قبل أن 
يأتي ثانيا خلف الكويــت املتصدر بفارق 
نقطة، لكنه تدارس مع العبيه تعثره األخير 
في الدوري بالتعادل املفاجئ مع التضامن 
٢-٢ كي ال يقع في أخطائها اليوم، ويعتمد 
ماركوف على مجموعة متجانسة من الالعبني 
ووفرة من الالعبني االحتياطيني عند احلاجة 
وفي مقدمتهم املهاجم شبيب اخلالدي الذي 
حصل قبل أيام على جائزة أفضل العب في 

املوسم املاضي.
أما اجلهراء فقد فرض نفســه بني فرق 
الكبــار فــي الــدوري بعدما هــزم الكويت 
والقادسية وتعادل مع كاظمة وجاء خامسا 
بفارق األهداف عن العربي والساملية ولكل 
منهما ١٠ نقاط، ويقود مدربه ساندي مجموعة 
مــن الالعبني املقاتلني داخل امللعب، وتألق 
منهم بشــكل الفت احلارس بدر الصعنون 

القناةالوقتامللعبالفريقان
كويت سبورت٥:٤٠محمد احلمداجلهراء ـ كاظمة

كويت سبورت٨:٤٠الصداقة والسالمالصليبخات ـ القادسية

«الغوص» يطالب بإدراجه على الئحة االحتراف
أبدى أمني السر في النادي 
الكويتي للغوص  واالحتاد 
واإلنقــاذ محمد الصرعاوي 
اســتغرابه من قــرار الهيئة 
العامــة للرياضــة رقــم ٢٥

لسنة ٢٠٢٢ واخلاص باعتماد 
الئحة االحتــراف الرياضي 
دون إدراج النادي والعبيه 
ضمن قائمة األندية املدرجة 
املســتحقة للحصــول على 
مبالغ االحتراف، مشيرا إلى 
أن هذا القرار يعتبر صدمة 
للنادي ومنتســبيه وأبناء 

اللعبة. وأشار الصرعاوي إلى أن هناك العديد 
مــن األندية التي اســتفادت من هــذا القرار، 
مضيفا: «نؤيد حصول كل األندية املتميزة على 
مبالغ االحتراف لكن األمر الذي ال ميكن جتاهله 
هو عدم إدراج لعبة الغوص ضمن الرياضات 
املســتحقة»، الفتــا إلى أن أبطــال اللعبة قد 
أثبتوا جدارتهم في العديد من احملافل الدولية 

وحققوا ميداليات متنوعة في 
معظم املشاركات، لذا فإن عدم 
شملهم في االحتراف سيؤثر 
سلبا بال شك على معنوياتهم، 
كمــا ســيؤدي إلــى عزوف 
الالعبني اجلدد عن االنضمام 
الى هذه اللعبــة التي باتت 
من األلعاب املهمة في معظم 
بلــدان العالم وحتصل على 
ميزانيات كبيرة مخصصة 
لها على عكس ما يحدث في 
الكويت. وناشد الصرعاوي 
وزير اإلعالم والثقافة ووزير 
الشباب عبدالرحمن املطيري سرعة التدخل 
وبيان أسباب عدم إدراج لعبة الغوص ضمن 
القرار وما اآلليــة التي مت من خاللها اعتماد 
اللعبــات ضمن الئحة االحتراف، مع تأكيده 
على ضرورة رفــع الضرر الواقع على أبناء 
اللعبة وإنهاء شعورهم بالظلم وعدم املساواة 

مع بقية زمالئهم في األندية األخرى.

استغرب جتاهل اللعبة.. وناشد املطيري التدخل لرفع الضرر عنهم

محمد الصرعاوي

«سيدات الطائرة» يستعد لـ «غرب آسيا»

قامــت رئيســة جلنــة رياضة املــرأة في 
اللجنــة األوملبيــة الكويتيــة فاطمــة حيات 
وعضو جلنة املرأة الشــيخة بيبي الســالم 
امس بزيارة لتدريبات منتخب سيدات الكويت 
للكرة الطائرة في نادي سلوى الصباح، حيث 
يســتعد املنتخب للمشاركة في بطولة غرب 
آســيا األولى للسيدات املقرر أن تستضيفها 
اململكة األردنية الهاشــمية خالل الفترة من 

١٣ حتى ٢٤ نوفمبر املقبل.

وكان في استقبالهما عضو مجلس ادارة 
احتــاد الكرة الطائرة بدر الكوس ورئيســة 
اللجنة النســائية للكرة الطائرة د.استقالل 
الرقم وأعضاء اللجنة النسائية للكرة الطائرة.

وعقب التدريب اجتمعت حيات بالعبات 
املنتخب وقدمت لهن الدعم والتشجيع الالزم 
وحثت اجلميع على الظهور املشرف والتحلي 
بروح العزمية واإلصرار لتحقيق أفضل النتائج 

خالل البطولة.

فاطمة حيات والشيخة بيبي السالم مع املنتخب أعربت مدرسة جمنازيا الكويت للرياضة والفنون عن 
فخرها واعتزازها باإلجنــاز الرائع الذي حققته الالعبة 
فاطمة النما مع املنتخب الكويتي للجمباز الفني للفتيات، 
ومســاهمتها في رفع علم الكويت في البطولة العربية 
للناشــئني والناشــئات التي اختتمت أخيرا في وهران 
اجلزائريــة. وذكرت «جمنازيــا» أن البطلة فاطمة النما 
إحدى منتســبات املدرسة استطاعت حتقيق ٥ فضيات 
في مسابقات الفردي العام واحلركات األرضية وحصان 
القفز وعارضة التوازن واملتوازي، كما شاركت في حتقيق 

فضية سادسة للمنتخب الكويتي في مسابقة الفرق.

فاطمة النما محتفلة مع رباب احلارس واملدرب هشام فراج

«جمنازيا للجمباز» تشيد بإجناز النما

يعقوب العوضي

فقد فريق كرة اليد بنادي الكويت فرص 
تأهله إلى األدوار النهائية من بطولة كأس 
العالــم لألندية (ســوبر غلــوب) واملقامة 
حاليــا في مدينة الدمــام باململكة العربية 
السعودية بعد خسارته من فريق كيلسي 
الپولندي بنتيجة ٢٦ - ٤٧ (الشوط األول 
١٤ - ٢٣)، وبذلك يتذيل االبيض الترتيب 
العام للمجموعة الثالثة بدون نقاط، فيما 
ضمــن الفائز التأهل وكذلك فريق توباتي 
البرازيلــي، وبذلــك يلعب الكويــت أدوار 

الترضية وحتسني املراكز.
ولم يظهر األبيض بالصورة املعتادة ولم 

يوفق الدفاع في احلد من خطورة مفاتيح 
لعب الفريق الپولندي.

ولــم يتمكن علي صفر مــن إيقاف املد 
الهجومي الذي كان من مســافات مختلفة، 
كما أن الشــق الهجومي لألبيض لم يرتق 
إلى املستوى املأمول حيث فشل احملترفون 
في حتقيــق املوازنة الهجوميــة املطلوبة 
للضغط على املنافس فلم جتد تصويبات 
هيرنانديز البرتغالي طريقها إلى املرمى، كما 
عجز فرانكيس عن فتح الثغرات واالختراق 
من العمق الدفاعي ووجد سيف العدواني 
نفســه وحيدا في صناعــة اللعب وبعزلة 
عن بقية زمالئه في العمق وعلى األطراف.

خسارة ثانية خسارة ثانية 
لـ «األبيض» في مونديال اليدلـ «األبيض» في مونديال اليد

«أزرق الشباب» يسقط أمام الهند
يحيى حميدان

الوطني  اختتم منتخبنا 
للشــباب (حتــت ١٩ ســنة) 
مشــاركته فــي التصفيــات 
إلــى كأس آســيا  املؤهلــة 
باخلسارة من الهند ١-٢ في 
مبــاراة حتصيل حاصل في 
ختــام منافســات املجموعة 
الثامنــة التــي أقيمــت على 
ســتاد علي صباح الســالم 
بنادي النصر، حيث ســجل 
هدف «األزرق» الوحيد صالح 
احملطــب (٧٣)، فيمــا أحرز 
هدفي املنتخب الهندي كل من 
تايسون سينغ لويتونغبام 
(٨) وغوركيرات سينغ (٧٧).
وعقب اللقاء، قال مدرب 
«األزرق» محمد الفيلكاوي إن 
املباراة فنيا كانت سجاال ملدة 
٩٠ دقيقة وحاولنا الفوز في 
املباراة من خالل خلق بعض 
الفرص ولكننا لم نتمكن من 
ذلــك، فيما اعتمــد املنتخب 
الهندي على الهجمات املرتدة 
واســتطاع العبوه تسجيل 
هدفني منها وخرجوا فائزين، 

العراق ١-٠، ليتأهل املنتخبان 
إلى النهائيات التي ســتقام 
في أوزبكستان خالل الفترة 
مــن ١ الى ١٨ مــارس ٢٠٢٣، 
بعدما أصبــح رصيد الفائز 
٩ نقاط واخلاسر في الوصافة 
بـــ ٦ نقــاط وتأهل بســبب 
املنتخبات  أفضليتــه علــى 
امللونة  االخرى بالبطاقــات 
بعــد تســاويه مع عــدد من 
أصحاب املركز الثاني بالنقاط 

واألهداف.

مضيفا «علينا عدم التوقف 
عند هذه النقطة وعلينا العمل 
والتطوير لنعود أفضل، وهذه 
املرحلة العمرية حتتاج ملراقبة 
ومتابعة، وعلى اجلماهير أن 
تتفهم أن البناء يحتاج لفترة 
طويلة والقادم افضل إذا كانت 
األمور افضل بالنسبة لنا». 
من جانبه، متكــن املنتخب 
تصــدر  مــن  األســترالي 
املجموعة منفــردا بتحقيق 
االنتصار الثالث بالفوز على 

وّدع تصفيات كأس آسيا بهزمية ثالثة

منتخبنا الوطني للشباب سقط فى االختبار اآلسيوي

معسكر خارجي لـ «األزرق» في نوفمبر.. وتشكيل اللجان القضائية بعد دعوة اجلمعية العمومية

الشاهني: خطة إعداد جلميع منتخباتنا
ملدة عامني.. ودراسة حول عدد احملترفني

يحيى حميدان

قــال رئيس احتاد كرة القدم عبداهللا الشــاهني 
إنــه راض عما مت اجنازه في أول ١٠٠ يوم من عمل 
مجلس االدارة اجلديد، مشــيرا الى أنه ســعيد مبا 
شاهده من اهتمام وعمل كبير قام به زمالؤه، وهو 
ما جعل ظهورهم االعالمي قليال كون كل منهم يتولى 

مسؤولية العمل على ملف معني.
جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي الذي عقده ظهر 
أمــس في قاعة املؤمترات بســتاد جابر، مضيفا أن 
«الشــق عود» ونتائج منتخباتنا مبختلف املراحل 
العمرية ليســت مرضية بالتأكيد وهي ناجت برامج 
عمل لالحتاد الســابق ولم يكــن بإمكاننا تغييرها 
بســبب ضيق الوقت، ولدينا إميــان كامل بقدرتنا 

على التطوير رغم محدودية االمكانات. 
وأوضح الشاهني أن اجلماهير الرياضية يجب 
«أال تزعل» على عدم وصول املنتخبات للبطوالت 
القاريــة، وعلينا التفكير في الوصول واملنافســة، 
وحتى في آخر مرات وصولنا للبطوالت القارية كانت 
النتائج ضعيفة، وعلى سبيل املثال منتخبنا الوطني 
األول في آخر مشــاركتني في كأس آسيا عامي ٢٠١١

في قطر و٢٠١٥ في اســتراليا، خسر في ٦ مباريات 
واســتقبل ١٣ هدفا وسجل هدفني فقط، وعليه فإن 

الطموح يجب أن يكون التواجد بصورة مؤثرة.
خطة إعداد

وأشــار إلى ان االحتاد يقوم حاليا على جتهيز 
خطة اعــداد جلميع املنتخبات الوطنية ملدة عامني 
كاملني مبتابعة من نائب الرئيس للشــؤون الفنية 
هايف الديحاني، على أن يتم االعالن عنها في مؤمتر 

صحافي يقام في وقت الحق.
وأردف: «نعمــل حاليــا على النهــوض بالكرة 
الكويتيــة ونحتاج الى دعم وزير اإلعالم والثقافة 
وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن املطيري، 
الذي نبارك له جتديد الثقة السامية به، ونحن بحاجة 
له ليكون قريبا منا كونه ملما بالشأن الرياضي، كما 
نتمنى الدعم من الهيئة العامة للرياضة، وبالتأكيد 
من دون وجود دعم رســمي لن نتمكن من تطبيق 

رؤيتنا على أرض الواقع».

املقبل على ستاد جابر، ولكننا لم نتمكن من االتفاق 
على خوض مباراة مع احدهما، بسبب وجود اتفاق 
رسمي ومسبق مع الشركة الراعية لهذا احلدث مع 
االحتاد السابق، وقبل وصولنا بـ ٩ أيام فقط، الفتا 
إلى أن احتاد الكرة دخل في مفاوضات مع اجلانب 
املصري ملواجهة «الفراعنة» وديا ايضا ولكن بسبب 

برمجة مبارياتهم املسبقة تعطلت الفكرة. 
وأردف الشاهني قائال: «األزرق سيقيم معسكرا 
تدريبيــا خارجيا في االمارات بداية من ١٤ نوفمبر 
املقبل حتت قيادة املــدرب اجلديد البرتغالي روي 
بينتو، وذلك في إطار االســتعداد لكأس اخلليج الـ 
٢٥ فــي البصرة مطلع العام املقبل، والتي بالتأكيد 
نأمــل بالظهور خاللها بصــورة مرضية»، علما أن 
منتخبنا سيالقي لبنان وديا على هامش املعسكر 

يوم ١٨ من ذات الشهر.
جمعية عمومية

وأكد الشــاهني أنه خالل اليومني املقبلني ستتم 
الدعوة لعقد جمعية عمومية وذلك لتشكيل اللجان 
القضائية املختصة بحل النزاعات، كما ستكون هناك 
دراسة حول عدد احملترفني األجانب في مسابقاتنا 
احمللية ومســألة زيــادة العدد أو تقليله ســتكون 

حتت املتابعة.
وأكمــل: «في مســألة عــدد احملترفــني االجانب 
استفسرنا من االحتاد السعودي حول نقطة زيادة 
احملترفني االجانب إلى ٧ في امللعب ورأينا أنها كانت 
جتربة مميزة وأفادت الكرة الســعودية والالعبني 
هنــاك، والالعب الزيــن يفرض نفســه حتى على 

احملترف األجنبي».
وختــم الشــاهني حديثه حــول زيارته لبعض 
املســؤولني في الدول العربية مؤخــرا، مؤكدا انها 
كانت لكســب التأييد في حملته للترشح لعضوية 
املكتب التنفيذي في االحتاد اآلســيوي لكرة القدم 

وتعزيز العالقات مع االحتادات األخرى. 
هــذا، وشــهد املؤمتــر الصحافي عــرض أفكار 
املستشــار الفني فــي االحتاد، البلجيكي ميشــيل 
ســابلون، ومدربي «األزرق» واألوملبي البرتغاليني 
روي بينتو وإمييليو بيكيســي، وما سيقومون به 

خالل الفترة املقبلة.

وبني الشاهني أنه وجميع أعضاء مجلس ادارة 
االحتاد يتقبلون النقد البناء ويســتمعون جلميع 
من تهمه املصلحة العامة، ومن لديه مالحظات على 
رؤية االحتاد ٢٠٣٠ فأبوابنا مفتوحة أمامه لالستماع 

له واألخذ مبالحظاته بجدية.
إغالق التعليقات

وفيما يخص إغالق التعليقات في منصات احتاد 
الكرة الرسمي في وسائل التواصل االجتماعي، أكد 
الشــاهني أن هــذا القرار جاء بعد شــكوى من ولي 
أمر أحد الالعبني الناشئني للجهاز الفني حول تأثر 
الالعبني الصغار بالتعليقات الالذعة والهجومية من 
جانب اجلماهير عقب أي هزمية، الذي بدوره أوصل 
املالحظة لنا، وعقب االجتماع ارتأينا أن نتخذ هذه 

اخلطوة كوننا منصة لعرض األخبار فقط.
وذكر الشاهني أن احتاد الكرة كان حريصا على 
االستفادة من زيارة املنتخبني املصري والبلجيكي 
للبالد واللذين سيلتقيان في مباراة ودية ١٨ نوفمبر 

عبداهللا الشاهني خالل املؤمتر الصحافي       (محمد هاشم)


