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«أزرق الشاطئية» يواجه عمان اليوم
يلتقي منتخب الكويت 
مــع  الشــاطئية  للكــرة 
الرابعة  منتخب عمان في 
مــن عصــر اليــوم األحد 
بتوقيت الكويت في ثاني 
مبارياته باملجموعة الرابعة 
في بطولة آسيا التي تقام 

منافساتها بتايلند.
وكان «أزرق الشاطئية» 
قد دشــن البطولة بالفوز 
في أولــى مبارياتــه على 
الفلسطيني ٥-٠،  نظيره 
فيما متكن عمان من الفوز 

على قيرغيزستان ٧-٠.
وفــي هذا الصــدد قال 

مدرب منتخبنــا أحمد عبدالــرازق باملؤمتر 
الصحافي عقب الفوز على فلسطني، ان العبي 
«أزرق الشاطئية» قدموا مباراة بطولية أمام 
منتخب يعتبر من أفضل املنتخبات في البطولة 
، والــذي حصد املركــز الرابع في النســخة 
املاضيــة، مشــيرا إلى أن انضبــاط الالعبني 
داخل امللعب طوال املباراة وروحهم القتالية 

العالية ساهما في حتقيق تلك النتيجة.
وأكــد أن فرحة االنتصار على فلســطني 
لن تدوم ســوى لساعات قليلة وبعدها يبدأ 
التركيــز ملواجهة منتخب عمان الذي يعتبر 

أحد املرشــحني لنيل اللقب، وسبق أن حقق 
املركز الثالث في النسخة املاضية، الفتا إلى 
أن املجموعة احلالية تعتبر مســتقبل الكرة 
الشاطئية وستكتسب اخلبرة مع مرور الوقت، 
خصوصا أن املنتخــب احلالي ال يوجد فيه 

سوى العب واحد شارك في بطولة آسيا.
وأشار إلى أن الدعم الكبير من قبل مجلس 
إدارة االحتاد الكويتي للكرة الشاطئية بدأ 
يأتي بثماره، لذلك نعد اجلماهير الكويتية 
الوفية بتقدمي مســتوى مميــز في جميع 

مباريات البطولة.

جانب من لقاء «أزرق الشاطئية» وفلسطني

الكويت يتخطى «سلة» القادسية

«الكويتية لالستثمار» تطلق 
«النخبة» الرمضانية ٢٤ اجلاري

هادي العنزي

األول  الفريــق  واصــل 
لكرة الســلة بنادي الكويت 
انتصاراته في الدور احلاسم 
للــدوري العام لكرة الســلة 
«املمتاز»، بتغلبه على نظيره 
القادسية ٩٨-٧٣ في املواجهة 
التي جمعت الفريقني مســاء 
أمس األول على صالة االحتاد 
مبجمع الشيخ سعد العبداهللا 
للصاالت، محققا فوزه الرابع 
تواليا، ليرفع رصيده إلى ٨

نقاط مــن ٤ مباريات، فيمــا وصل «األصفر» 
إلى النقطة الـ ٨ من ٣ انتصارات وخسارتني.
وجــاءت قمة مواجهات اجلولة اخلامســة 
ملصلحــة «األبيض» بطل اخلليج والعرب في 
أغلب فتراتها، اذ متكن من إنهاء النصف األول 
بفارق ٢٢ نقطة (٥٠-٢٨)، ولم يكن القادسية 
بأفضــل حاال في الربــع الثالث فــي ظل عدم 
ظهور محترفه األردني أحمد الدويري باملستوى 
املتوقع، فيما أشرك مدرب الكويت بيتر شومرز 
عددا من الالعبني الشــباب فــي الربع األخير 
وسط تألق كبير حملترفه ماركوس هنت الذي 
سجل ٣٨ نقطة واستحواذه على ٧ كرات مرتدة 

«ريباوند»، ومتريره لـ ٧ حاسمة.
وفي مواجهات اخلميس، تغلب كاظمة على 

انتهت اللجنــة املنظمة 
لبطولة «النخبة» الرمضانية 
األولــى لكــرة القــدم، التي 
الكويتية  الشــركة  تنظمها 
لالستثمار خالل الفترة من 
٢٤ اجلــاري حتــى ٤ أبريل 
ملواليــد ١٩٧٨ ومــا فــوق 
من االســتعدادات اخلاصة 

بالبطولة.
وفي هــذا الصــدد، أكد 
املنسق العام للبطولة مجرن 
اللوغاني، أنــه وبناء على 
تعليمات وتوجيهات وزير 

اإلعالم والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب 
عبدالرحمن املطيري، فقد تقرر إقامة البطولة 
على مجمع صاالت الشــيخ ســعد العبداهللا 
الرياضي وكذلك بثها من قبل تلفزيون الكويت، 
الفتا الى اكتمال عقد الفرق املشاركة في البطولة 
البالــغ عدد ٣٢ فريقــا، ومبينا أن «الكويتية 
لالستثمار» تعمل على إرضاء جميع الفئات 
العمرية بعد أن نظمت من قبل بطوالت للبراعم 

والناشئني والشباب.
وأشــار اللوغاني إلــى أن احلفل اخلتامي 
للبطولة سيشهد العديد من املفاجآت، السيما 

كاظمة في الصدارة..  وسيدات «سلوى الصباح» و«الفتاة» يهزمن «العيون» والقرين

العب الكويت ماركوس هنت في طريقه إلى «سلة» القادسية

مجرن اللوغاني

«األزرق» تدرب.. ويدخل معسكرًا داخليًا

مبارك اخلالدي

دشن منتخب الكويت األول لكرة القدم 
تدريباته مساء امس على امللعب الفرعي 
لستاد جابر حتضيرا خلوض دوليتني 
وديتني، حيث غاب عن التدريبات العبو 
نادي الكويت املختــارون ضمن قائمة 
«األزرق»، وهــم: أحمــد الظفيري، فهد 
الهاجري، ضاري العتيبي، أحمد الزنكي 
وفيصل زايد، حيث غادر الالعبون صباح 
أمس ضمن وفد النادي املتجه إلى اجلزائر 
خلوض مباراة اإلياب أمام فريق الساورة 

ضمن الــدور التمهيــدي لبطولة كأس 
العرب، فيما شــارك في التدريب باقي 
العناصر التي وقع اختيار اجلهاز الفني. 
وقبــل انطــالق التدريبات حتت 
قيادة املدرب البرتغالي روي بينتو، 
عقد نائب رئيس االحتاد للشــؤون 
الفنية هايف املطيــري اجتماعا مع 
الالعبــني طالبهــم خاللــه بااللتزام 
بالتعليمــات الفنية واإلدارية وبذل 
قصــارى جهدهــم لتحقيــق نتيجة 
إيجابية فــي املباراتني الوديتني مع 
الفلبني ٢٤ اجلاري وطاجيكستان ٢٨

اجلاري. وكان مدير املنتخب عبدالرحمن 
املوسي قد أعلن أن األزرق يستعد خلوض 
مباراتني وديتني أمــام منتخب الفلبني 
وطاجيكســتان يومي ٢٤ و٢٨ اجلاري 
علــى التوالي ضمن توقف «فيفا دي»، 
كما أشار إلى دخول العبي املنتخب في 

معسكر داخلي اعتبارا من ظهر أمس.
وفي جانب آخر، قدم حسني اشكناني 
العــب منتخبنــا األوملبي اعتــذاره عن 
االنضمام إلى «األزرق األوملبي» ألسباب 
دراســية حيث تفهمــت إدارة املنتخب 
أسباب االعتذار وجرى استدعاء الالعب 

عبدالعزيــز العتيبي بديال عنه، كما مت 
استدعاء الالعب يوسف احلقان لالنضمام 
إلى الوفد الذي من املقرر أن يغادر صباح 
اليــوم إلى الدوحة بعــد تعذر املغادرة 
أمس السبت بسبب عدم توافر حجوزات 

كافية للطيران.
ويشارك «األوملبي» في دورة ودية 
تنطلق ٢٢ اجلاري مبشاركة ١٠ منتخبات 
ضمــن حتضيــرات «األزرق األوملبي» 
خلــوض تصفيــات آســيا املؤهلة إلى 
أوملبياد بكــني ٢٠٢٤ والتــي من املقرر 

إقامتها في قطر سبتمبر املقبل.

يعقوب العوضي

توج فريق اليــد األول في نادي 
الكويت بلقب بطولة األندية اخلليجية 
في نســختها الـ ٣٩ التي اختتمت 
امــس األول في البحرين بفوزه في 
املباراة النهائية على النجمة البحريني 
الشارقة  بنتيجة ٢٩-٢٧، فيما احتل 
اإلماراتي املركز الثالث. وعقب اختام 
العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  قام 
للرياضة في البحرين د.عبدالرحمن 
عســكر ورئيس نادي الكويت خالد 

الغامن بتسليم كأس البطولة ومراسم 
التتويج، حيث مت اختيار ثالثي الفريق: 
صالح املوســوي وفرانكيس مارثو 
وانخل هرنانديز ضمن قائمة أفضل 

الالعبني في البطولة.
وفي هذا اإلطار، أهدى الغامن اإلجناز 
الكويتي  السياسية والشعب  للقيادة 
قاطبة، مؤكدا أن الهدف من املشاركات 
اخلارجية هو استعادة هيبة اللعبة على 
املستوى الدولي، كما أشاد مبا قدمه 
الالعبون في مشوارهم منذ املعسكر 
التدريبي حتى حلظة التتويج. وقال: «لم 

يكن اإلجناز سهال وجاء بتكاتف وتعاون 
اجلميع من العبني ومدربني وإداريني، 
واملباراة النهائية كانت األكثر صعوبة 
خاصة في ظل احلضور اجلماهيري 
الكبير الذي احتشد قبل املواجهة ملؤازرة 
فريقهم النجمة». وتابع: «ال يوجد خاسر 
اليوم، حيث إن البطولة اخلليجية جمعت 
أبناء اخلليج كشــعب واحد وشهدنا 
التالحم األخوي واحلفاوة في االستقبال 
سواء من اجلماهير أو من إدارة نادي 
النجمة وهذا ما ندعوه بالفوز اخلليجي 
الواحد». من جهة أخرى، حقق فريق 

األشبال في الكويت حتت ١٥ سنة لقب 
الدوري املمتاز فيما جاء الساملية ثانيا 
والقرين ثالثا، وذلك بعد فوز «األبيض» 
على «الســماوي» بنتيجة ٣٠-٢٧ في 
املباراة النهائية التي جمعتهما على صالة 
الشهيد فهد األحمد مبقر احتاد اليد 
في الدعية ضمن اجلولة األخيرة. وقام 
البلوشي  عضو مجلس اإلدارة فؤاد 
ومدير اللعبــة في القرين عبدالعزيز 
يالوس وإداري اللعبة في الكويت فيصل 
العنزي بتسليم كأس البطولة وتقليد 

امليداليات للفرق املتوجة.

أشكناني يعتذر عن «األوملبي» ألسباب دراسية.. واستدعاء العتيبي واحلقان

خالد الغامن يتوسط العبي «األبيض» 
عقب تسلم كأس البطولة

٢٥ العبًا لرحلة «األبيض» إلى وهران

الكويت وصيفًا لـ «طائرة» غرب آسيا

يحيى حميدان

غادر البالد صباح أمــس وفد فريق الكرة بنادي 
الكويت على منت طائــرة خاصة متوجها إلى وهران 
باجلزائر ملواجهة شــبيبة الســاورة بعد غد الثالثاء 
في إياب الدور األول من تصفيات كأس امللك سلمان 
لألندية العربية، بعدما تفوق «األبيض» بهدف نظيف 

في لقاء الذهاب األربعاء املاضي. 
وترأس الوفد رئيس النادي خالد الغامن، باإلضافة 
إلــى األجهــزة اإلدارية والفنية والطبيــة و٢٥ العبا، 
هم: مصعــب الكندري، ضاري العتيبي، عبدالرحمن 
كميل، سامي الصانع، مشاري غنام، رضا هاني، فهد 

الهاجري، يوســف اخلبيزي، أحمد الظفيري، فيصل 
زايد، طالل الفاضل، فواز املبيلش، فهد حمود، محمد 
فريح، عبداحملســن التركماني، يوســف ناصر، علي 
حسني، املصري عمرو عبدالفتاح «عموري»، البحريني 
محمــد مرهون، أحمد الزنكي، املغربي مهدي برحمة، 
إبراهيم كميل، والتونســيون ياسني العامري وبالل 
عيفة وطه ياسني اخلنيسي. وقد حط الفريق رحاله 
في الساعة ٨ من مساء أمس بعد رحلة طويلة امتدت 
لنحو ٧ ساعات، وعليه فإنه من املستبعد أن يجري 
«األبيض» أي حصة تدريبية بســبب إرهاق الســفر 
علما أن الفريق خاض حصصا تدريبية مكثفة وجدوال 

مزدحما باملباريات في اآلونة األخيرة.

يعقوب العوضي

حقق الكويت وصافة بطولة غرب آسيا األولى 
لألندية للكرة الطائرة بعد خسارته بنتيجة ٣-٠ من 
الريان القطري في املباراة النهائية التي جمعتهما مساء 
أول من امس في األردن وجاء الشرطة القطري في 
املركز الثالث. حضر املباراة النهائية القائم باألعمال 
في سفارة الكويت لدى األردن املستشار د.مبارك 
الهاجري ورئيس املكتب الثقافي د.حمود القشعان. 
وقال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الكويت بدر 
العصيمــي إن ما حققه «األبيض» في البطولة يعد 
إجنازا، خاصة أنها البطولة األولى للنادي بهذا احلجم 
عدا عن معانــاة العبي الفريق من اإلرهاق بعد أن 
خاضوا ٣ مباريات متتالية ما أدى إلى إصابة بعض 
الالعبني الذين واصلوا األداء رغم ذلك، مؤكدا أهمية 
البطولة في إكساب الالعبني اخلبرة واملهارة استعدادا 

للبطــوالت القادمة. من جانبه، قال الالعب عبداهللا 
حســني: «بذلنا جهدنا لتحقيق إجناز لكرة الطائرة 
الكويتية، ولكن لم نوفق في املباراة النهائية بسبب 

اإلرهاق الذي حلق بالفريق».
القادسية بطًال لدوري األشبال

من جهة أخرى، توج فريق نادي القادسية بلقب 
دوري حتت ١١ سنة للكرة الطائرة بـ ٢٠ نقطة إثر 
فوزه في اجلولة األخيرة على «األبيض» ٢-٠ وجاء 
فريــق العربي في ثانيا بـ ١٤ نقطة بعد تغلبه على 
اليرموك «الرابع» بنتيجة ٢-١ وحل فريق كاظمة ثالثا 

بـ ١٣ نقطة بفوزه الصليبخات ٢-٠.
وقام أمني ســر احتاد الطائرة عبداهللا الغرير 
ورئيس احتاد الطائرة السابق كمال األيوبي بتوزيع 
امليداليات التذكارية على العبي الفرق الثالثة وتسليم 

كأس البطولة لقائد نادي القادسية. 

طالل الفاضل يستعد للسفر مع بعثة «األبيض»

جانب من لقاء الكويت والريان القطري في نهائي بطولة غرب آسيا

اخلباز يطالب مبعايير إدارية وفنية 
لعضوية االحتادات

هادي العنزي

طالب أمني الســر العام 
فــي احتــاد كــرة الســلة 
عبدالرحمن اخلباز بضرورة 
وضع معايير إدارية وفنية 
للمرشحني لعضوية مجالس 
إدارات جميــع األنديــة في 
الــدورة االنتخابية ٢٠٢٣-

.٢٠٢٧
وقال اخلباز لـ «األنباء»: 
«نأمــل علــى اجلمعيــات 
العمومية جلميع االحتادات 

الفردية واجلماعية وضع ضوابط ومعايير 
إداريــة وفنية جلميع املرشــحني لعضوية 
االحتــادات الرياضية في الدورة االنتخابية 
املقبلة، من بينها أن يكون العبا ســابقا في 
الدرجة األولى لالحتاد الذي ينوي الترشح 
لــه، أو حكما أو مدربا، أو مدير فريق لفترة 

ال تقل عن ٤ ســنوات، وأن 
ال يقل عمر املترشح عن ٤٠
سنة وال يزيد على ٧٠ عاما».

وطالــب مجالس إدارات 
املقبلة بضرورة  االحتادات 
االســتعانة مبستشــارين 
وطنيــني مــن ذوي اخلبرة 
واملعرفــة، مبــا يســهم في 
العمــل باللجــان  تطويــر 
الرياضية لــكل احتاد على 
حــدة، مضيفــا: لعــل هذه 
املعاييــر تأتــي مــن خالل 
معرفتي اجليدة بالرياضة، 
وخبرة تعدت ٤٠ عاما في كرة السلة، قضيتها 
في العمل الفني واإلداري، ومن شــأن وضع 
ضوابط ومعايير عالية أن ينهض بالرياضة 
الكويتيــة، ويخلصهــا من حالــة االنحدار 
والتراجع التي تشهدها منذ عام ١٩٩٠ حتى 

يومنا هذا لألسف الشديد.

عبدالرحمن اخلباز

فــي ظل حضور شــخصيات 
مســؤولة وعامــة مت توجيه 
الدعوة لهــا، موضحا أن هذه 
الشخصيات ستقوم بتسليم 
الكؤوس اخلاصــة بأصحاب 
املراكز الثالثة األولى، وكذلك 
املكافــآت املالية لها، والبالغة 
١٢٠٠ و٨٠٠ و٥٠٠ على التوالي.

مــن جانبــه، ثمــن جنــم 
الوطنــي  الكويــت  منتخــب 
ونادي اجلهراء السابق وائل 
ســليمان إطالق أسماء العبي 
العصر الذهبي وآخرين على 
الفرق املشــاركة في البطولة، مؤكدا أن هذه 
اللفتة تستحق عليها اللجنة املنظمة التقدير، 
خصوصا أن هــؤالء الالعبني قدموا للكويت 
الكثير، ورفعوا علمها في احملافل الدولية، لذلك 

مازالت اجلماهير تتغنى بأسمائهم.
وأوضــح ان اختيار افضــل العب في كل 
مباراة ســيخضع للعديد مــن املعايير منها 
عطاؤه في امللعب، وقيادته لزمالئه، ومهاراته، 
وموهبتــه، ومدى تأثيره على ســير أحداث 
اللقاء، وأخالقه، مشــددا على أن اجلائزة لن 

تذهب إال إلى مستحقيها.

الصليبخات ١٠٨-٦٧، ليرفع «البرتقالي» رصيده 
إلى ١٠ نقاط في صدارة الترتيب، من ٥ انتصارات 
متتالية، كما تغلب القرين على اجلهراء ٨٦-٨٤

في مواجهة متكافئة ومثيرة.
وتقام مساء اليوم مباراتان ضمن مواجهات 
دوري الدرجة األولى، حيث يلعب التضامن مع 
اليرموك في الـ ٥:١٥ مساء على صالة االحتاد، 
ويعقبها في الـ ٧:١٥ مســاء لقاء يجمع النصر 
والعربــي، على ذات الصالة. إلى ذلك، تغلبت 
سيدات نادي الفتاة على نظيراتهن بنادي القرين 
بـ ٨١-٤٧ ضمن منافسات اجلولة الثانية لدوري 
الســيدات، وفي مباراة ثانية، تغلبت سيدات 
نادي سلوى الصباح على فريق نادي فتيات 

العيون بـ٨٧-٥٥.
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