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الغامن: نستهدف لقب آسيا لليد
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جوزاك: العبو »األزرق« جاهزون ملواجهتي نيبال 
يتطلع منتخب الكويت، حتت قيادة 
مدربه الكرواتي روميو جــوزاك، إلى 
حتقيق الــفــوز، عندما يواجه نيبال، 

مرتني، خالل فترة التوقف الدولي.
ــا مــع منتخب  ويلتقي األزرق ودي
نيبال، اليوم اخلميس، على أن تكرر 

املواجهة بينهما اإلثنني املقبل.
ــار جــــوزاك، 25 العــًبــا لهذه  واخــت
املهمة، فيما وصل املنتخب النيبالي، 
حتــت قــيــادة مــدربــه السويدي إيــوان 
تاليم، على أن يخوض تدريبه األول في 
الكويت، مساء اليوم، على استاد جابر.

ويعول األزرق على مواجهة نيبال، 
لتحسني مركزه في التصنيف الدولي، 
واملتوقف عند 158، كما يعول املدرب 
ــي، عــلــى الــوديــتــني لتأهيل  ــروات ــك ال
الــالعــبــني نفسًيا ملــواجــهــات أقــل في 

املستوى خالل التصفيات املقبلة.
ــوزاك قد رفــع من مستوى  وكــان ج
املباريات الودية، منذ أن تولى مهمة 

تدريب الكويت، حيث واجه منتخبات 
أستراليا والعراق وسوريا.

وشدد جوزاك واجلهاز املعاون له، 
خالل التدريبات السابقة، على انتهاج 
طريقة لعب متوازنة على املستويني 
الــدفــاعــي والهجومي، مــع احلــذر من 

منتخب نيبال.
وأكــد  روميو حــوزاك ان الالعبني 

جاهزين ملواجهة املنتخب النيبالي.
ولفت جـــوزاك فــي مؤمتر صحفي 
عقد مبقر احتاد القدم الى اهمية الفوز 
في املبارتني لالعبني وللمنتخب في 
التصنيف الشهري الصادر من االحتاد 

الدولي لكرة القدم )فيفا(.  
واعــتــبــر ان “املبارتني املقبلتني 
اختبار لالعبني من الناحية التكتيكية 
واالستعداد والتحضير” الفتا الى ان 
الفوز في هاتيني املباراتني مهم جدا 
للمنتخب كباقي املــبــاريــات الــوديــة 
ــراء مباراة  السابقة.   وعــن اهمية اج

وديــة مع املنتخب النيبالي رغــم انه 
منتخب متواضع قال جوزاك ان منتخب 
النيبال يلعب دائما بالطريقة الدفاعية 
ما يجعلنا ان نختبر الالعبيني بإسلوب 

لعب الهجوم. 
ويعتبر يوسف ناصر، إلى جانب 
حسني املوسوي، من أبرز أوراق األزرق 
الهجومية أمــام نيبال، على أن يكون 
بدر املطوع وعبد الله ماوي، ترمومتر 
الفريق في وسط امللعب، ومن خلفهما 

طالل الفاضل وفهد األنصاري.
ـــط اخلــلــفــي،  ــى مــســتــوى اخل ــل وع
سيكون عامر املعتوق بــجــوار خالد 
إبــراهــيــم وفــهــد الــهــاجــري وسلطان 
العنزي، ومــن خلفهم احلــارس حميد 

القالف.
ويبقى على دكة بدالء األزرق، محمد 
فريح ومحمد خالد ويعقوب الطراروة 
ومشاري العازمي وفيصل عجب وعمر 

الكرواتي روميو جوزاك خالل املؤمتر الصحافياحلبيتر.

قال رئيس نــادي الكويت، خالد الغامن، أمس 
األربـــعـــاء، إن حصد لقب البطولة اآلسيوية 
لكرة اليد، هو هدف فريقه في النسخة اجلارية 

بالكويت.
وأوضح الغامن قبل مواجهة فريقه مع باربار 
البحريني: “االستعداد للبطولة انطلق قبل فترة 

طويلة، من خالل معسكر تدريبي في قطر”.
ــع: “هذا إلــى جــانــب تدعيم الصفوف  ــاب وت
مبحترفني على مستوى مميز، من بينهم املصري 
أحمد األحمر، والثالثي البحريني حسني الصياد، 

ومحمد ميرزا، واحلارس محمد عبد احلسني”.
ـــرب عــن أمــلــه أن “ينقل األبــيــض تفوقه  وأع

احمللي إلى املستوى اخلارجي”، مطالًبا اجلماهير 
بدعم الكويت وكاظمة، مشيًرا إلى قوة املنافسة 
في البطولة. ووجه رئيس نادي الكويت، الشكر 
لكل الداعمني الستضافة البطولة، ال سيما أنها 
جاءت بعد غياب طويل للبالد عن تنظيم مثل هذه 

األحداث، بسبب اإليقاف الدولي.

االوملبياد اخلاص.. ميداليتان برونزيتان 
ملنتخبي الكويت في »الريشة« وتنس الطاولة

حــصــدت املنتخبات الكويتية لــذوي 
االعاقة الذهنية اليوم الثالثاء ميداليتني 
برونزيتني فــي مسابقات تنس الطاولة 
وكرة الريشة ضمن منافسات دورة االلعاب 
العاملية الـ 15 لالوملبياد اخلاص املقامة في 

العاصمة االماراتية ابوظبي.
ــرزت الالعبة رمي السليم امليدالية  واح
البرونزية في منافسات فردي مسابقة كرة 
الريشة بعد منافسة صعبة امام نظيرتها 
العمانية جنــاة اليحيى.وحصد الفريق 
الكويتي امليدالية البرونزية في منافسات 
تنس الطاولة لزوجي السيدات بتغلبه على 

الفريق املوريتاني بنتيجة )3 - 0(.
وعلى صعيد منافسات كــرة اليد فاز 
الــفــريــق الكويتي على نظيره العراقي 
بــنــتــيــجــة )12 - 4( ضــمــن مــنــافــســات 
املجموعة الرابعة.وفي هذا االطــار اعربت 

رئيس االوملبياد اخلــاص الكويتي حياة 
مصطفي في تصريح لـ “كونا” عن فخرها 
بــاالجنــازات التي حققها العبو والعبات 
الكويت حتى االن في اكبر جتمع رياضي 

وعاملي لذوي االعاقة.
واوضــحــت ان فترة االيــقــاف الطويلة 
لالوملبياد اخلــاص الكويتي التي امتدت 
لسبع سنوات اثرت بشكل كبير في هبوط 
مستوى الالعبني من ذوي االعاقة مبينة ان 
عــودة نشاط االوملبياد في مــارس املاضي 
ساهمت فــي تهيئة الــالعــبــني لالوملبياد 
العاملي وظهورهم بهذا املستوى. واعتبرت 
ان املشاركة الكويتية في مختلف املنافسات 
باالوملبياد فرصة طيبة لالعبني والالعبات 
الكتساب اخلبرات وصقل مهاراتهم ورفع 
ثقتهم بانفسهم عالوة على مساهمتها في 

دمجهم في املجتمع.

نادي التضامن يحرز لقب »األشبال« في 
بطولة سمو ولي العهد الـ26 للكاراتيه

ــب فئة  ــق ــن ل ــام ــض ــت أحــــرز نــــادي ال
االشــبــال ضمن بطولة سمو ولــي العهد 
للكاراتيه الـ26 ملسابقات اللعبة القتالية 
االستعراضية للفردي واجلماعي جلميع 
الفئات السنية واملقامة على صالة احتاد 
الكاراتيه في منطقة )الساملية( مبشاركة 

12 ناديا.
ومتكن نادي التضامن من الفوز بهذه 
الفئة بعد ان جمع 13 نقطة فيما حل نادي 
الشباب ثانيا برصيد )7( نقاط متفوقا 
بفارق عدد امليداليات الذهبية على نادي 
اليرموك الذي حل ثالثا برصيد )7( نقاط 

ايضا.
ـــني ســـر االحتـــــاد الــكــويــتــي  وقــــال ام
للكاراتيه منصور السبيعي في تصريح 
لـ “كونا” عقب ختام مسابقة فئة االشبال 
ان البطولة التي تستمر منافساتها حتى 

25 اجلاري تتواصل غدا باقامة مسابقتي 
فئتي الناشئني والشباب والتي تستمر 

حتى ختام البطولة االثنني املقبل.
واوضح ان التنافس في فئتي العمومي 
واالشــبــال التي انتهت منافساتها اتسم 
بالقوة والندية بني االندية املشاركة بدليل 
حصد تسع اندية نقاط في مسابقاتها 
مشيدا باملستويات املتميزة لالعبني في 

جميع االوزان.
وذكر ان االحتاد يعمل على التحضير 
حلفل اخلتام الــذي سيقام االثنني املقبل 
لضمان جناحه ملــا حتمله البطولة من 
اهمية لدى كل منتسبي رياضة الكاراتيه 
الكويتية مثمنا دعــم سمو ولــي العهد 
للرياضة الكويتية بشكل عــام و لهذه 
اللعبة خــاصــة ممــا كــان لــه اكــبــر االثــر 

بتحقيقها الجنازات طيبة.

األردن يستضيف بطولة غرب آسيا للناشئني
تقرر أن يستضيف األردن بطولة احتاد 
غرب آسيا السابعة للناشئني، املقررة بداية 
يوليو املقبل، مبشاركة 8 منتخبات هي إلى 
جانب األردن: ُعــمــان، ســوريــا، البحرين، 

اليمن، الكويت، فلسطني، العراق ولبنان.
وعقد احتاد غرب آسيا لكرة القدم، اليوم 
ــاء، اجتماعا تنسيقيا مــع االحتــاد  ــع األرب
األردنـــــي، لبحث الــتــدابــيــر واإلجـــــراءات 

اخلاصة بالبطولة.
وحضر االجتماع أمني عام احتــاد غرب 
آسيا خليل السالم، مديرة الشؤون اإلدارية 
لالحتاد عروبة احلسيني، مديرة املسابقات 
عبير الرنتيسي ومديرة الشؤون الدولية 
فرح البدارنة، ومن االحتــاد األردنــي نائب 
األمني العام فليح الدعجة، مدير املسابقات 
عوض الشعيبات ورئيسة القسم النسوي 

سولني الزعبي.
ونـــاقـــش املــجــتــمــعــون كــافــة األمــــور 
التنظيمية، اللوجستية والفنية إضافة الى 

االلتزامات املترتبة على االحتادين.

كما مت التداول بأسماء املالعب الرسمية 
والتدريبية والفنادق التي ستعتمد في 
ــى جـــدول املــبــاريــات  الــبــطــولــة، إضــافــة ال
ومواعيدها. وستتوزع املنتخبات املشاركة 
على مجموعتني بعد حتديد موعد القرعة 
حيث، ستلعب البطولة بنظام املجموعتني 
على أن يتأهل صاحب املركز األول والثاني 

عن كل مجموعة الى النهائيات.
وتــســاهــم بطولة الناشئني بتحضير 
املنتخبات للمشاركات اإلقليمية والدولية، 
إضافة الــى تسليط الضوء على املواهب 

الكروية الصاعدة.
وكانت النسخة السادسة من البطولة 
ــّوج  أقيمت الــعــام املــاضــي فــي األردن وت

اليابان باللقب بفوزه على العراق.
وكانت إيران أول من أحرز لقب البطولة 
ــى عــام 2005، وفــي العام  بنسختها األول
2007 انتزعت سوريا اللقب منها لكن إيران 
استعادته )2009(، بينما تــّوج العراق 

باللقب مرتني )2015-2013(.


