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االثنني ٧ نوفمبر ٢٠٢٢ رياضـة

ختام بطولة غرب آسيا للريشة اليوم

الكويت تواجه أندورا في «دولية هوكي السيدات»

يسدل الســتار اليوم على 
منافســات بطولة غرب آســيا 
للريشــة الطائــرة املقامة على 
مالعب اللجنة األوملبية الكويتية 
مبشــاركة منتخبات: الكويت، 
البحرين،  اإلمارات،  السعودية، 
فلسطني، األردن، العراق، سورية 

ولبنان.
وكان رئيس اللجنة األوملبية 
الناصر  الشــيخ فهد  الكويتية 
قد افتتح البطولة مســاء أمس 
األول، وذلك بحضور نائب رئيس 
االحتاد الدولي جاسم قانصوه 
اللجنــة األوملبية  وأمني ســر 
حسني املسلم ورئيس االحتاد 
الكويتي للريشــة الطائرة علي 
املري. وأشادت الوفود اآلسيوية 
املشاركة بالتنظيم اجليد وحفل 
االفتتاح املميز وقوة املنافسة بني 
املنتخبات اآلسيوية املشاركة في 
البطولة. وشهدت منافسات اليوم 
األول فوز الكويتية زينب عبداهللا 
على اإلماراتية فرح احلجي ٢-٠

وأيضا السعودية نورة النويس 

برعاية وزير اإلعالم والثقافة 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
انطلقت  املطيري،  عبدالرحمن 
مســاء أمس بطولــة الكويت 
الدولية التطويرية لهوكي اجلليد 
للســيدات التي ينظمها نادي 
األلعاب الشتوية حتى ١٢ اجلاري 
مبشاركة منتخبات لوكسمبورغ 
واالمارات وايرلندا وكولوميا 
وأنــدورا والكويــت بإقامة ٣

مباريات قوية، إذ بدأت البطولة 
مبباراة جمعت لوكسمبورغ مع 
ايرلندا في ديربي أوروبي، كما 
التقى منتخب اإلمارات مع أندورا 
فيما لعب منتخب الكويت في 
ساعة متأخرة من مساء أمس 

مع كولومبيا.
وفي هذا الصدد، قال أمني 
ســر نادي األلعاب الشــتوية 
الكويتــي مشــعل فليطح ان 
البطولة تقام بإشراف االحتاد 

عــادل، فيما خســر الكويتي 
عبدالعزيز الرشيدي من اإلماراتي 
املزروعــي. وفي فئة  حميــد 
الناشئني حتت ١٥ سنة للرجال، 
فاز الثنائي القطري علي العاشور 
وسيد حسن على الثنائي الكويتي 
خالد العوضي بندر الوصيص.

وفي فردي السيدات، فازت 
العوضي على  الكويتيــة دالل 
العصيمي  الســعودية منتهى 

بنتيجة ٢-٠.

وتتواصل البطولة اليوم االثنني 
بإقامة ٣ لقاءات ضمن اجلولة 
الثانية مبباراة جتمع منتخب 
االمارات في  لوكسمبورغ مع 
الـ ١٢ ظهرا تليها مباراة ايرلندا 
مع كولومبيا في الـ ٣٫٣٠ عصرا 
فيما تواجــه الكويت منتخب 

أندورا في الـ ٧ مساء.

في مسابقة فردي السيدات حتت 
١٧ سنة بنتيجة واحدة وهي ٢-٠، 
فيما خســرت الكويتية زينب 
سويد أمام اللبنانية هاجر هانير 
٠-٢، وفوز األردنية مرح عمر 
على الكويتية أنوار العنزي ٢-٠، 
والفلسطينية مرمي أبوراه على 

الكويتية فاطمة دحام.
وفــي فئة فــردي الرجال 
حتت ١٧ سنة، فاز الكويتي عمر 
الشــيباني على العراقي زكريا 

الدول لهوكي اجلليد وشهدت 
في يومها األول مستويات الفتة 
في ظل مشاركة منتخبات لها 
ان  باللعبة، مضيفا  باع طويل 
اللجنــة املنظمة وفــرت كافة 
اإلمكانات إلجناح البطولة فنيا 
أنها تشهد  وتنظيميا، السيما 
حضور ممثلة االحتاد الدولي. 

الناصر يتوسط قانصوه واملسلم واملري خالل افتتاح البطولة

جانب من املباراة االفتتاحية بني إيرلندا ولوكسمبورغ

نايف: النصر يفتقد ٤ العبني أمام التضامن

طالل نايف

عبدالعزيز جاسم

قال مدير الفريق األول لكرة القدم 
بنــادي النصر طالل نايف إن فريقه 
جاهز للمواجهة املهمة أمام التضامن 
في ختام القسم األول من دوري زين 
املمتاز اخلميس املقبل، مشيرا إلى أن 
«العنابي» يطمح الى حتقيق الفوز في 
أي مباراة يخوضها، لذلك يسعى من 
خالل مواجهة «ديربي الفروانية» إلى 
احلصول على النقاط الثالث والتقدم 
نحو فرق الصدارة رغم قوة املنافس.

وأشــار نايــف إلــى أن النصر 
ســيفتقد خدمــات ٤ العبــني وهم 
املهاجم النيجيري دينيس سيسوجه 
إلصابته فــي الظهر، وقد غادر إلى 
بــالده الســتكمال العــالج، وكذلك 
شاهني اخلميس الذي يعاني إصابة 
في العضلة اخللفية، باإلضافة إلى 
إيقاف كل من املدافع السوري عمرو 
ميداني وزيد زكريا لتراكم البطاقات 
الصفــراء، الفتا إلــى أن اجلهازين 
الثقــة  لديهمــا  والفنــي  اإلداري 
الكبيرة بباقي الالعبني وجاهزيتهم 

وظهورهم بشــكل ومستوى يليق 
باسم الفريق.

وأكد أن مجلس اإلدارة برئاســة 
خالد الشــريدة لم يقصر مع الفريق 
من خالل الدعم املادي واملعنوي قبل 
وأثنــاء املوســم، إال أن احلظ وعدم 
التوفيق في بعض املباريات ساهما 
بخسارة عدد من النقاط رغم املستوى 
اجليد الــذي يقدمــه «العنابي» منذ 
انطالق املوسم، لذلك ندرك متاما أن 
النصــر قادر على العــودة واللحاق 
بفرق املقدمة خالل اجلوالت املقبلة.

«الفراعنة» في الكويت ١٣ اجلاري
تلقــت الشــركة املنظمة 
ملباراة مصر وبلجيكا الودية 
الدولية، التي ستقام في ١٨

اجلاري في متام ٦:٠٠ مساء 
علــى ســتاد جابــر األحمد 
الدولــي، كتابا مــن االحتاد 
املصري يفيد بتقدمي موعد 
وصول وفد «الفراعنة» إلى 
الكويــت ٣ أيــام ليصــل ١٣

اجلاري بدال من ١٦.
وبهذه املناسبة، قال نائب 
رئيــس اللجنة املنبثقة عن 
شركة إيدو املنظمة للمباراة 

جاسم جاسم ان تقدمي موعد وصول الوفد جاء 
نظــرا لألهمية القصوى التي يوليها اجلهاز 

الفنــي للمنتخــب املصري 
البرتغالي  املــدرب  بقيــادة 

فيتوريا لهذه املباراة. 
اللجنة  إلــى أن  وأشــار 
العقبــة  املنظمــة تخطــت 
الوحيدة التي واجهتها، وهي 
املتعلقة بحجز التذاكر على 
املوقع الــذي مت تخصيصه 
في وقت الحق، إذ كان متاحا 
للجماهير تسديد ثمن التذاكر 
عبر «الڤيزا واملاستر»، لتتم 
إتاحــة التســديد في الوقت 
الراهن وحتى موعد املباراة 
عبر جميع البطاقات البنكية سواء من داخل 

الكويت أو من خارجها. 

جاسم جاسم

الكويت يواجه القادسية في «ذهبي» الطائرة
يعقوب العوضي

تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبداهللا 
في ضاحية صباح الســالم مقر احتاد الكرة 
الطائــرة مواجهتي املربع الذهبي من بطولة 
االحتاد للكرة الطائرة، حيث يلتقي في األولى 
كاظمة مع العربي في الـ ٥٫١٥ مســاء، بينما 
يواجه القادســية الكويت في الـ ٧٫١٥. وكان 

كاظمة قد فاز على الكويت في اجلولة األخيرة 
من الــدور التمهيدي بنتيجــة ٣-٢ لينهيها 
متصدرا الترتيب العام برصيد ٢١ نقطة، تاله 
القادسية الذي فاز على الصليبيخات بنتيجة 
٣-٠ ليؤكــد علــو كعبه فــي البطولة ورفع 
رصيده إلى ٢٠ نقطة في وصافة الترتيب العام، 
ثم الكويت برصيد ١٩ نقطة. بينما فاز العربي 

على الساحل ورفع رصيده إلى ١٥ نقطة.

اخلطيب: الكرة الكويتية تعاني
أمراضًا كثيرة.. ولن أكون مورينيو

هادي العنزي

أكد مدرب الفحيحيل السوري فراس اخلطيب، أن الكرة 
الكويتية تعاني من أمراض عدة، وال ميكن لها أن حترز 
التقدم املرجتى ما لم تتغلب على الكثير من العقبات التي 
تعترض طريقها. وقال: «شخصيا ال أستطيع تشخيص 
العلة الكبــرى للرياضة الكويتية، لكن كرياضي ومحب 
ومتابع أيضا أجد أن املشاكل واألمراض كثيرة في اجلسد 
الكروي، وطاملا بقيت لدينا ثقافة احلديث أكثر من العمل 
فإننــا لن نتطور ولن منضي قدمــا في حتقيق الرؤى 
واألهداف املرجوة، وهذا األمر ينسحب على شخصي 
لكوني أعد نفسي جزءا من هذا الكيان الرياضي الكبير، 
ويجب علينا تغيير هذه السياســة، ونأمل أن تتحسن 
األمور شيئا فشيئا في األيام القادمة، ومن شأن تطور 
بســيط أن يزرع األمل في قلــوب اجلميع»، آمال عود 
الكرة الكويتية إلى سابق عهدها، ورؤية أزرق قوي على 
املستويني اخلليجي والعربي، ومشاهدته في كأس العالم.

وذكر اخلطيب في حديث لقناة «بي إن ســبورت» 
الرياضية، أن هناك عدة عناصر تسهم في تكوين شخصية 
املدرب، من بينها الثقافة، واالطالع، والتاريخ الرياضي، 
والسلوك اليومي. وقال: «لكل مدرب شخصيته اخلاصة، 
التي تكونت مبرور الزمن، وبالنســبة لي لن أكون مثال 
جوزيــه مورينيو، أو زين الدين زيدان يوما من األيام، 
نعم سوف نتعلم ونستفيد من أفكارهما وجتاربهما، لكن 

يبقى لكل مدرب فكره ومساره اخلاص».

ناصر العنزي

توج الكويــت «العميد» بطال لكأس 
السوبر للمرة السادسة بعد تغلبه على 
كاظمــة ٢-١ في املبــاراة التي جمعتهما 
على ســتاد جابر الدولي، ليتساوى مع 
القادســية في عدد مرات الفوز باللقب، 
فيما أخفق كاظمة في حتقيق اللقب للمرة 

الثانية في تواجده باملسابقة.
وشهد الشوط االول هدفني مبكرين، 
حيث تقدم الكويت بهدف من ركلة جزاء 
نفذها التونسي ياسني اخلنيسي بنجاح 
(٤)، وسريعا عادل النتيجة لكاظمة عمر 
احلبيتر بعدما تابع الكرة التي ارسلها 
مايكل اومو وأكملها برأسه داخل املرمى 
(١١). وبدأ مدرب «األبيض» محمد عبداهللا 
في أول مهمة له بتشكيلة ضمت ضاري 
العتيبي وفهد حمود وبالل عيفة وسامي 
الصانع ومشــاري غنام ومهدي برحمة 
وعمرو عبدالفتاح وفيصل زايد وشيركو 
كرمي وياسني اخلنيسي، حيث لم يغير 
كثيرا في تشــكيلة «األبيض» الســابقة 
والتي غاب عنها فهد الهاجري لإليقاف.

ولم تكن لـ «األبيض» محاوالت جدية 
بعد تقدمه بهدف وانقطعت السبل بكرته 
التي كانــت تبحث عمن يدخلها مرحلة 
اخلطورة، وفي محاولة من العبه فيصل 
زايد مباغتة حارس اخلصم ســدد كرة 

زاحفة مرت بجانب القائم (٣٣).
من جانبه، بدأ مدرب كاظمة ماركوف 
بتشــكيلة ضمت حسني كنكوني وحمد 
احلربي وميشيل ميالد وعبداهللا اجلزاف 

ومحمد خالد وشريدة الشريدة ومايكل 
أومو وناصر فرج وطالل القيسي وبندر 
بورسلي وعمر حبيتر، فيما جلس هداف 
الفريق شبيب اخلالدي في دكة االحتياط 
ألسباب يبدو أنها «إدارية»، واحتاجت 
كرة «البرتقالي» إلى من يحسن ترجمتها 
بشــكل صحيح حيث أحسن أفراد خط 
الوسط في نقل كراتهم إلى منطقة اجلزاء 
ولم يخرجــوا إال بهدف. وفي الشــوط 
الثاني ادخل مدرب كاظمة مهاجمه شبيب 
اخلالدي الى جانب ناصر فالح وعبداهللا 
الفهد، فيما خرج مهاجم الكويت ياسني 
اخلنيســي وحل مكانه يوســف ناصر، 
كما شارك أحمد الظفيري وفواز مبيلش 
وابراهيم كميل وطالل الفاضل، ولم يظهر 
الفريقان ما يشفع لهما في تسجيل هدف 
بعدمــا قدمــا أداء متواضعا في احلصة 
كأنهمــا يبحثان عن الوصــول لركالت 

اجلزاء.
هدف قاتل

في الدقيقة ٨٩ تدخل املهدي برحمة 
وسجل هدفا قاتال أنهى به املباراة بعدما 
تلقــى متريرة رائعة مــن طالل الفاضل 
اوقفها على صدره وسددها بيسراه هدفا 
جميال، والحت فرصــة خطيرة ملهاجم 
كاظمة شبيب اخلالدي بعدما واجه حارس 
الكويت ضاري العتيبي لكنه سدد بعيدا 
عن املرمى في الدقيقة الثالثة من الوقت 

بدل الضائع.
أدار املباراة احلكــم الدولي عبداهللا 

(محمد هاشم)جمالي وأحسن إدارتها. كابنت الكويت فهد حمود يرفع كأس السوبر 

صراع على الكرة بني العب الكويت علي حسني والعب كاظمة طالل القيسيالعب كاظمة بندر بورسلي حلظة إبعاده الكرة بيده واحتساب ركلة جزاء للكويت
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