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أيام معدودة تفصلنا عن المعترك القاري

«األزرق االولمبي» يعلن قائمته الرسمية
للتصفيات اآلسيوية
كتب �أمين الدرديري:
�أي��ام م��ع��دودة تف�صلنا عن الت�صفيات
الآ�سيوية امل�ؤهلة �إلى نهائيات بطولة
�آ�سيا حتت � 23سنة التي �ست�ست�ضيفها
العا�صمة التايلندية بانكوك ،حيث
�سيخو�ض منتخبنا الأوملبي مناف�سات
جمموعته «اخلام�سة» على �أر�ضه وبني
جماهريه اعتبار ًا من يوم اجلمعة املقبل،
ولذلك فهو مطالب ب�إثبات وجوده بني
مناف�سيه منتخبات الأردن و�سورية
وقريغ�ستان وهو مطالب باحتالل املركز
الأول والت�أهل املبا�رش �إلى النهائيات
التي �ستكون بدورها بوابة للت�أهل �إلى
�أوملبياد طوكيو .2020
و�أعلن اجلهاز الفني ل�ل�أزرق االوملبي
قائمة الالعبني الر�سمية التي �ستخو�ض
الت�صفيات وهم  23العب ًا:
����ض���اري ال��ع��ت��ي��ب��ي،ع��ب��دال��رح��م��ن
املجديل� ،سعود احلو�شان،عبدالعزيز
اخلالدي،عبداملح�سن
مروي�،شبيب
ال��ع��ج��م��ي���،س��ل��ي��م��ان ال�صعب،عيد
عاي�ض،م�شعل
ال���ر����ش���ي���دي،ف���واز
فواز،بدر طارق،مبارك الفنيني،عثمان
عاي�ض،عبدالعزيز
ال�شمري،حمود
وادي،ن����ا���ص�ر�����س����امل�����،س����ل����ط����ان
خ��ل��ف،ع��ب��دال��ع��زي��ز ن��اج��ي،ح��م��د
ال�سعيد،من�صور بندر،م�شعل اديلم،احمد
�إ�سماعيل،بدر ذكر الله.
و�سبق للجهاز الفني �أن ا�ستبعد 7
العبني وهم عبدالله ال�رشهان ،جا�سم
ع��ت��ي��ج،ع��ب��دال��ل��ه ال��ت��وي��ت��ان ،احمد
ال����صراف،ي��و���س��ف ال��ر���ش��ي��دي ،معاذ

الظفريي،حممد الهويدي.
ويكثف اجلهاز الفني بقيادة املدرب
ال��ك��روات��ي دينكو م��ن اجل��م��ل الفنية
والتكتيكية مع رفع احلمل التدريبي يف
الوقت احلايل ،لو�صول املنتخب �إلى
امل�ستوى امل�أمول الذي ي�ؤهله لت�صدر
املجموعة والت�أهل �إلى ك�أ�س �آ�سيا.
وي��ع��م��ل �أع�����ض��اء اجل��ه��ازي��ن الفني
والإداري على رف��ع ال��روح املعنوية
لالعبني وحثهم على بذل �أق�صى جهد من
�أجل حتقيق الهدف املن�شود بالت�أهل
للبطولة القارية ،من خ�لال ت�صدر
املجموعة.
جدير بالذكر �أن احتاد كرة القدم يويل
املنتخب االوملبي اهتماما خا�صا حيث
وفر له مع�سكر ًا قطري ًا خا�ض خالله عدد ًا
من املباريات التجريبية،ودخل مع�سكر ًا
داخليا قبل انطالق املناف�سات اجلمعة
املقبلة �أمام املنتخب الأردين.
وب�����د�أت امل��ن��ت��خ��ب��ات امل�����ش��ارك��ة يف
املجموعة اخلام�سة يف الو�صول ،وكان
وف��د املنتخب الأردين �أول الوا�صلني
�إلى الكويت ،ود�شن منتخب «الن�شاما»
تدريباته على ملعب املرحوم عبدالرحمن
البكر باحتاد الكرة ،وهو امللعب الذي
�سي�ست�ضيف تدريبات ال�ضيوف الأردنيني
خالل الت�صفيات.
بينما يجري املنتخب ال�سوري تدريباته
على ا�ستاد نادي الت�ضامن� ،أما منتخب
قرغيز�ستان ف�سيتدرب على امللعب
الفرعي ال�ستاد جابر ،ومت تخ�صي�ص
�ساعة ون�صف ال�ساعة لكل فريق لإجراء
التدريبات ب�شكل يومي.

الجريد :حريصون على إنجاح
«آسيوية اليد» لألندية

• �سعيد حجازي يتابع تدريبات الكويت

�أكد مدير بطولة االندية الآ�سيوية
الـ  21لكرة اليد ،نواف اجلريد،
�أن اللجنة املنظمة العليا م�ستعدة
بكافة جلانها ال�ست�ضافة هذا احلدث
الكبري وتقدمي �صورة طيبة عن
الكويت التي متتلك القدرة والكفاءة
يف ا�ست�ضافة البطوالت الكربى بعد
الإيقاف الذي كان مفرو�ض ًا على
ن�شاط اللعبة خارجي ًا .وا�ضاف
اجلريد �أن اللجنة العليا للبطولة،
التي �ستنطلق غد ًا االربعاء و�ستقام
مناف�ساتها يف �صالة نادي الكويت
حتى االول من �شهر ابريل املقبل،
حر�صت على االعتماد على ال�شباب
الكويتي يف كافة جلان البطولة
وذلك لثقتنا الكبرية بهم وبقدرتهم
على �إجناح مثل هذه االحداث.
وقال اجلريد« :قمنا بت�شكيل عدة
جلان رئي�سية مثل اللجنة الإعالمية
وجلنة العالقات العامة واللجنة
الطبية واللجنة الأمنية وجلنة

الإعا�شة وجلنة ال�سكرتارية وجلان
فرعية مثل جلنة ال�ضيوف ،VIP
املرافقني ،اال�ستقبال ،الفنادق
واملوا�صالت والتنظيم لتكون هذه
اللجان يف خدمة الوفود امل�شاركة
يف البطولة».
و�أ���ش��ار اجلريد �إل��ى �أن البطولة
مهمة ج��د ًا لكرة اليد الكويتية
كونها �ست�ساعد يف تطوير اللعبة
بعد التوقف الدويل ،وهو الهدف
املن�شود لالحتاد الكويتي لكرة
اليد ونادي الكويت.

الفني ل�لاحت��اد جا�سم الذياب
ومدير اللجنة الفنية للبطولة
ال��ك��وري اجلنوبي ج��وجن ت�شاو
ورئي�س جلنة احلكام الإماراتي
�صالح عا�شور وامل�ست�شار االعالمي
لالحتاد ف���ؤاد ر�ضوان ومندوبي
االندية امل�شاركة يف البطولة.
و�سيتم خالل االجتماع حتديد �ألوان
الفرق واعتماد �أهلية الالعبني ،كما
�سيقوم عا�شور ب�رشح التعديالت
اجلديدة على قانون التحكيم.
� 9أطقم حكام

يعقد يف الرابعة من ع�رص اليوم
اجتماع اللجنة الفنية للبطولة
يف فندق ملينيوم بح�ضور نائب
رئي�س االحت��اد ال��دويل لكرة اليد
�أمني �صندوق االحتاد اال�سيوي بدر
الذياب واملدير التنفيذي لالحتاد
اال�سيوي �أحمد �أبو الليل واملدير

اختارت جلنة احلكام يف االحتاد
اال�سيوي � 7أطقم حكام من اليابان،
وك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة ،و�إي����ران،
والبحرين ،واالردن ،والعراق،
و�سلطنة عمان ،كما ر�شح االحتاد
الدويل للعبة طاقمان من �سلوفينيا
ول��ي��ت��وان��ي��ا الدارة م��ب��اري��ات
البطولة.

اجتماع اللجنة الفنية

• «الأوملبي» �أمام مهمة تاريخية على �أر�ضه

الفحيحيل يتقدم باحتجاج رسمي
ضد طرد الغاني كوفي

تقدمت �إدارة الفحيحيل باحتجاج ر�سمي الحتاد الكرة على قرار طرد العب و�سط الفريق
الغاين جري�شون كويف ،خالل الدقائق الأخرية من ال�شوط الأول ملباراة القاد�سية ،التي
�أقيمت �ضمن م�ؤجالت اجلولة  15وخ�رسها الأ�شاو�س برباعية من دون رد.
وعلم �أن �إدارة النادي اتخذت خطوة االحتجاج ،يف ظل ت�أكدها من عدم تعدي حمرتف
الفريق على احلكم عبد الله جمايل ،الذي خرج تقريره لي�ؤكد تعدي الالعب لفظي ًا،
وهو ما نفاه الالعب الذي �أكد �أنه مل يتحدث للحكم �إال بكلمات طالبه خاللها ب�أداء
دوره بعد تكرار تغا�ضيه عن احت�ساب الأخطاء مل�صلحة فريقه.
وطالبت �إدارة الفحيحيل يف احتجاجها ب�إ�سقاط العقوبة التي تعد جمحفة بحق
الالعب وال تتنا�سب ،وفق ًا لر�ؤيتهم ،مع ما دار بينه وبني احلكم خالل جمريات
املباراة.
وكان قد قال الغاين جري�شون كويف ،العب الفحيحيل� ،إنه مل يخطئ بحق احلكم،
ً
مبا�رشة �أمام القاد�سية « ،»0-4يف الدوري الكويتي
عبد الله جمايل ،الذي طرده
املمتاز.
ونفى كويف ،ما �أثري ب�ش�أن �إ�ساءته حلكم اللقاء ،م�ؤك ًدا �أنه طالبه بالقيام مبهامه
«بعدما تغا�ضى يف �أكرث من منا�سبة ،عن احت�ساب �أخطاء يعتقد البع�ض �أنها ب�سيطة،
�إال �أنها قد تت�سبب يف اخل�سارة» ،على حد قول الالعب.
و�أو�ضح« :الهدف الأول للقاد�سية جاء عقب خط�أ ،مل ُيحت�سب ل�صاحلنا يف و�سط
امللعب».
و�أكد �أنه خالل م�سريته بالدوريني الأمريكي وال�سويدي ،من  2010وحتى
ان�ضمامه للفحيحيل ،مطلع املو�سم احل��ايل ،مل يتلفظ �أو يتعامل
ب�أ�سلوب �سيئ مع احلكام ،ومل يتم طرده ل�سوء ال�سلوك خالل هذه
ال�سنوات.
و�أ�ضاف كويف �أنه نال البطاقة احلمراء 3 ،مرات فقط خالل
� 9أعوام ،ب�سبب كرات م�شرتكة و«�أخطاء عادية يف عامل كرة
القدم» ،ال �سيما �أنه يلعب يف مركز الو�سط املدافع.

قلب تأخره إلى فوز أمام القادسية

«سلة الكويت» اقترب من التتويج بلقب الدوري
كتب يحيى �سيف:

اق�ترب الكويت من لقب بطولة
الدوري املمتاز لفرق العمومي

ل��ك��رة ال�سلة اث���ر ف���وزه على
القاد�سية  69/86يف املباراة
التي ج��رت بينهما م�ساء ام�س
االول باجلولة الثالثة من الق�سم

الحرس الوطني بطل «طائرة الوزارات»
حقق فريق احلر�س الوطني لقب بطولة دوري الوزارات
لكرة الطائرة التي اختتمت على �صالة نادي الت�ضامن
ومتكن فريق احلر�س من اح��راز اللقب بعد فوزه يف
املباراة النهائية للبطولة على فريق وزارة الكهرباء
واملاء  0/3وحل ثالث ًا فريق وزارة الداخلية واقيم
اخلتام بح�ضور خالد ال�سبيعي مدير ادارة االعالم
بالهيئة ورئي�س اللجنة الفنية لكرة الطائرة للوزارات
واملقدم نواف اخلر�سان من احلر�س الوطني وممثلي
الوزارات امل�شاركة .وفاز فريق الداخلية بك�أ�س الفريق
املثايل واف�ضل مدرب خالد ال�صاوي  -الكهرباء و�أف�ضل
اداري حممد ات�ش  -الداخلية واف�ضل العب �شامل عادل
املزيعل  -الكهرباء و�أف�ضل �ضارب عثمان الفرابي -
احلر�س واف�ضل م�ستقبل فهد الكوت  -الكهرباء واف�ضل
مر�سل نياز �سالم  -احلر�س واف�ضل حائط �صد ح�سني
ال�شطي  -الكهرباء واف�ضل معد و�سام بن حم�سن -
احلر�س واف�ضل ليربو ان�س القطان – الداخلية.
وعقب تتويجه الفرق والالعبني هن�أ خالد ال�سبيعي

فريق احلر�س الوطني على �أدائه املميز و�إحراز لقب
بطولة الدوري كما هن�أ العبي الوزارات والفرق التي
حققت املراكز االولى يف البطولة والالعبني واملدربني
املميزين بالبطولة وا���ش��اد مب�ستوى امل�شاركة
وامل�ستوى الفني املتميز الذي �شهدته البطولة ،والتي
عك�ست النجاح الطيب للعبة كرة الطائرة يف بناء
قاعدة وا�سعة من املمار�سني من العاملني بقطاعات
وزارات وم�ؤ�س�سات الدولة ،كما عك�ست احليوية التي
�أ�صبح يتمتع بها الن�شاط الريا�ضي ،م�شري ًا الى القفزة
التي �شهدها الدوري الريا�ضي بتنوع �ألعابه الفردية
واجلماعية يف ال��وزارات ،ما يحقق �أه��داف ور�سالة
الريا�ضة للجميع.
وق��دم ال�شكر لالحتاد الكويتي لكرة الطائرة على
تعاونه الطيب وم�ساهمته يف اجناح البطولة كما قدم
ال�شكر لإدارة نادي الت�ضامن الحت�ضان نهائي البطولة
و�أع�ضاء اللجنة الفنية لكرة الطائرة وال��وزارات
والهيئات امل�شاركة.

• الغاين كويف

• جانب من مباراة القاد�سية والكويت

الثاين للبطولة وعلى الرغم من
تقدم اال�صفر يف الربعني االول
والثاين � 16/20-17/23إال �أن
العميد قلب الطاولة على مناف�سه

يف الفرتتني الثالثة والرابعة
م�ستغال �أخطاء التمرير لالعبي
القاد�سية والهجمات املرتدة
والدفاع املحكم ليحول املباراة
ل�صاحله ويتقدم .10/25-16/28
ورف��ع االبي�ض ر�صيده ال��ى 16
نقطة منفردا بال�صدارة وقطع اكرث
من  %90من الطريق نحو الفوز
باللقب حيث يحتاج ال��ى فوز
واحد يف املباراتني املتبقيتني
امام كاظمة واجلهراء.
واعتمد القاد�سية يف البداية على
دفاع رجل لرجل وجنح يف ايقاف
خطورة العبي الكويت وحتول
ال���ى دف���اع املنطقة املفتوح
بت�شكيل � 1/2/2إال انه مل يوفق يف
هذه الطريقة خا�صة يف الربعني
الثالث والرابع.
ومني اخلا�رس بالهزمية الثانية
م��ن العميد بعد �أن ف��از عليه
يف الق�سم االول وتوقف ر�صيد
القاد�سية عند  14نقطة و�ضمن
املركز الثاين كما فاز كاظمة على
القرين  64/84ورفع ر�صيده الى
 13نقطة يف الرتتيب الثالث.
وف���از اجل��ه��راء ع��ل��ى ال�شباب
 71/81وك�لا الفريقني خارج
ح�سابات من�صة التتويج وتختتم
البطولة اجلمعة املقبلة وي�سبقها
مباريات اجلولة الرابعة للق�سم
الثاين من الدوري املمتاز.

