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البحري هنأه  بانتخابه رئيسا لالحتاد الكويتي للسباحة

الفودري: عودة الشيخ خالد البدر 
ستساهم في جتاوز التحديات
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خالد الفودري

ريا�ض عواد 

أشاد أمني السر العام في النادي البحري الرياضي الكويتي 
خالد الفودري , بانتخاب الشيخ خالد البدر الصباح  , رئيسا 
لالحتاد الكويتي للسباحة , وعودته لقيادة االحتــاد , مشيرا 
إلى عودة الشيخ خالد البدر , جاءت في وقتها من واقع الكفاءة 
واخلبرة واملكانة التي يتمتع بها على املستوى احمللي واآلسيوي 
, ومن واقع احلاجة املاسة للنهوض واالرتقاء برياضة السباحة 
الكويتية , والتي تأثرت كثيرا في ظل غيابه خــالل املرحلة 
السابقة , وفي ظل الظروف الصعبة التي مرت بها الرياضة 

الكويتية بشكل عام بسبب اإليقاف .
وأضــاف الفودري أن النادي البحري إذ يفخر بعودة ممثله 
الشيخ خالد البدر إلى الساحة الرياضية , فإنه التطلعات واآلمال 
باتت مفتوحة لتجاوز العقبات والتحديات التي كانت تقف 
حجرة عثرة في طريق رياضة السباحة الكويتية بشكل عام , 
في طريق األندية الرياضية , والعبي السباحة بشكل خاص , 
وإن النادي البحري لن يدخر جهدا وعمال في تسخير كل طاقاته 
وامكاناته وتقدمي كل أوجه الدعم والتعاون مع االحتاد , من أجل 
تخطي التحديات ,  ومن أجل أن املضي قدما في تفعيل وتطوير 
البطوالت احمللية واالرتــقــاء بها , وتعزيز مجاالت املشاركة 
واملنافسة فيها , وإتاحة الفرصة للبراعم والطاقات الوطنية 
ملمارسة رياضتها املفضلة , للمساهمة في حتقيق اإلجنازات على 

املستوى احمللي واخلارجي .
وكان الشيخ خالد البدر قد سبق أن تقدم باستقالته من رئاسة 
االحتــاد في أغسطس 2016 , كما تقدم باستقالته من االحتاد 
اآلسيوي الذي ترأسه على مدار دورتني متتاليتني , وكانت له 
بصماته الواضحة واملتميزة في إدارة وتطوير األلعاب املائية 
اآلسيوية واإلشــراف على جميع البطوالت القارية في مختلف 
املنافسات وفي جميع الفئات العمرية , فيما كانت له بصماته 
على مستوى رياضة السباحة الكويتية في الوقت الــذي أكد 
فيه على أهمية االهتمام باأللعاب الفردية , باعتبارها البوابة 
الرئيسية لتحقيق األلقاب واإلجنــازات في البطوالت املختلفة , 

سواء كانت محلية أو خليجية أو آسيوية أو دولية .

»األوملبي« يخسر في مستهل مشواره بالتصفيات اآلسيوية
عــاد منتخب الكويت األوملبي لكرة 
القدم, إلــى أرض الواقع بعد تعرضه 
ــام نظيره  للخسارة بنتيجة 2ـ  1 أم
ــــــي, فـــي مــســتــهــل مــشــوارهــمــا  األردن
بالتصفيات اآلسيوية املؤهلة لكأس 
آسيا حتت 23 عاما, املؤهلة بدورها 

ألوملبياد طوكيو 2020.
ولم يتمكن صاحب األرض, منتخب 
الكويت, احلفاظ على تقدمه عن طريق 
ــواز عايض فــي الدقيقة 20, ليدرك  ف
بعدها بــأقــل مــن 14 دقيقة املنتخب 
األردنـــي التعادل, ليعود في الشوط 

الثاني ويسجل هدف الفوز.
وبعيدا عن أزمة اإليقاف الذي غيب 
الــكــرة الكويتية ملــدة 3 ســنــوات عن 
املشاركات اخلارجية, وانعكاس هذا 

األمر على املستوى العام للعبة.
توليفة غير واقعية

لم ينجح مدرب املنتخب, الكرواتي 
ــول إلــى التوليفة  ــوص ديــنــكــو, فــي ال
املثالية, ملواجهة النشامى, السيما فيما 
يخص الدفاع, والوسط, وجاء االعتماد 
على أحــمــد إســمــاعــيــل, وعبدالعزيز 
ــي, فــي قــلــب الـــدفـــاع فــي غير  ــاج ــن ال
موضعه, السيما أن الثنائي غير مؤهل 

ملمارسة هذا الدور.
وعلى مستوى الوسط افتقد األزرق, 
لــالعــب الـــذي يجيد اســتــرجــاع الكرة 
والتوزيع, السميا أن امليول الهجومية 

هي السمة السائدة على الرباعي عيد 
الرشيدي, ومبارك الفنيني, وعبدالعزيز 
وادي, وفــواز عايض, األمر الذي سهل 
ــي على منطقة  سيطرة املنتخب األردن

املناورات.
خلل فني

بدا األوملبي الكويتي غير قادر على 

التطور في اللقاء, ولــم يحرك املــدرب 
دينكو ساكنا فيما يخص إدخال أوراق 

تغير من شكل األزرق.
ــم يــكــن األزرق مــوفــقــا في  كــذلــك ل

االعتماد على الكرات الطويلة في ظل 
الدفاع املنظم للضيوف, وقوة البدنية 

للمنافس.
تراجع بدني

ــدار 7 أشهر هي فترة جتمع  على م
األوملبي الكويتي على فترات لم يتمكن 
اجلهاز الفني من الوصول بالالعبني 
ملستوى لياقة مقبول, وقد يكون املدرب 
دينكو غير مالم في هذا األمــر, السيما 
أن أغلب الالعبني الذين يتواجدون مع 
املنتخب ال يحظون بثقة األجهزة الفنية 

في أنديتهم.
ووفــقــا لــذلــك ال يــتــواجــد هـــؤالء في 
مباريات الــدوري املمتاز, ويشاركون 
في دوري الشباب الذي ال يوفر اللياقة 

العالية للمباريات القوية.
كما أن معدل أعمار الالعبني, هو األقل 

مقارنة باملنتخبات األخرى.
عالمة فارقة

معلوم أن املنتخب األردني يضم بني 
صفوفه توليفة مميزة مــن الالعبني, 
الســمــيــا مــوســى الــتــعــمــري احملــتــرف 
بالدوري اليوناني, والذي كان العالمة 
الفارقة في مباراة اليوم, إال أن اجلهاز 
الفني ملنتخب الكويت لم يفرض رقابة 
عليه, ليتمكن األخير من قيادة فريقه 
وببراعة نحو حتويل التراجع بهدف 

إلى فوز بهدفني.

 لقطة من مباراة منتخب الكويت أمام نظيره األردني

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث اجلمعة 
االنتهاء من مّد األرضية العشبية الستاد الوكرة, 
أحد مالعب مونديال قطر 2022 لكرة القدم, في 
تسع ساعات و15 دقيقة. وذكــرت اللجنة عبر 

حسابها الرسمي على »تويتر«: »مّت االنتهاء من 
مــّد األرضــيــة العشبية الستاد الــوكــرة في زمن 
قياسي جديد وهو 9 ساعات و15 دقيقة لتكون 

أسرع عملية فرش مللعب كرة قدم في العالم«.

وأضــاف حساب اللجنة »الرقم السابق كان 
بحوزة استاد خليفة الدولي حيث متت العملية 
خالل 13 ساعة و40 دقيقة«. ويعد استاد الوكرة 

ثاني ملعب يتم مّده باألرضية العشبية.

الشيخ خالد البدر

اختتام بطولة الكويت الدولية لسباقات السرعة 
»دراغ.ريس« بتتويج الفائزين

اختتمت أول مــن أمــس بطولة الكويت 
الدولية لسباقات السرعة )دراغ.ريـــس( 
التي ينظمها نــادي باسل الصباح لرياضة 
السيارات والــدراجــات النارية في منطقة 
ــي منطقة  الــكــويــت لــريــاضــة احملـــركـــات ف
عريفجان بتتويج الفائزين.  وقــال رئيس 
مجلس ادارة الــنــادي الشيخ علي الفواز 
الصباح لـــ »كــونــا« فــي ختام البطولة ان 

املنافسات امتازت مبشاركة نخبة من االبطال 
املشاركني حيث بلغ عددهم 217 متسابقا من 
الدول اخلليجية.   واشار الشيخ علي الى ان 
النتائج جاءت مواكبة للتوقعات حيث متكن 
النادي من خاللها من تسليط الضوء بصورة 
اكبر على هذه اللعبة.  واوضح ان البطولة 
التي انطلقت منافساتها فــي 18 اجلــاري 
خرجت على الرغم من حداثتها مبستوى 

احترافي راق متكن املنظمون من خالله ايجاد 
بيئة مواتية ملمارسة هذه الرياضة الفنية 
وتقريب فكرتها من الشباب.   واعرب الشيخ 
علي الــفــواز عــن الشكر لــلــديــوان االمــيــري 
وحلبة الكويت لرياضة احملركات وللهيئة 
العامة للرياضة ووزارة الداخلية والطوارئ 
الطبية ووزارة االعـــالم بجميع وسائلها 

ملساهمتهم في اجناح هذه البطولة.


