19

شؤون

رياضيـــة
www.alshahedkw.com
العدد ( )3491الثالثاء  11سبتمبر 2018
info@alshahedkw.com

تعادل إيجابي ًا بهدف لمثله وأهدر فرصة الفوز

األزرق األولمبي عالج سلبياته
في ودية عمان الثانية
كتب �سامح فريد:

�سادت حالة من التفا�ؤل اع�ضاء
اجل��ه��ازي��ن ال��ف��ن��ي واالداري
للمنتخب االوملبي يف اعقاب
نهاية املباراة الودية الثانية
ام��ام املنتخب العماين والتي
انتهت بالتعادل االيجابي بهدف
لكل فريق حيث اعترب اجلهاز
ال��ف��ن��ي ب���ان امل���ب���اراة ج��اءت
مثالية وجنح خاللها الالعبون
يف تدارك العديد من ال�سلبيات
التي كانوا قد وقعوا فيها خالل
امل��ب��اراة االول���ى التي انتهت
بخ�سارة االزرق بهدفني دون
رد.
وح��ر���ص امل���درب وم�ساعدوه
على منح الفر�صة لعدد اخر من
الالعبني وجتربة بع�ض ا�ساليب
اللعب املختلفة يف املباراة
الثانية من اجل الظهور ب�شكل
اف�ضل وهو ما حدث بالفعل.
ولعب االزرق با�سلوب مثايل
للغاية وكان قريبا للغاية من
خطف الفوز لوال الرعونة يف
التعامل مع بع�ض الكرات امام
املرمى وحالة الفردية التي
�سيطرت على بع�ض الالعبني.
واعترب اجلهاز الفني ان املباراة
مبثابة بداية جديدة لالزرق
االومل���ب���ي و���س��ت��ك��ون انطالقة
لالف�ضل كما ان ب��اب املنتخب
مفتوح على م�رصاعيه لكل العب

العربي يطمئن على فريق الصاالت
ويتعاقد مع السيد مدرب ًا للشباب
كتب �سامح فريد:
جن��ح فريق ال�صاالت بالنادي
العربي يف حتقيق فوز ودي على
ح�ساب مناف�سه ال�ساملية ب�ستة
اهداف مقابل ثالثة ،حيث جنح
الفريقان يف تقدمي م�ستوى جيد
وتبادل ادوار هجومية خا�صة ان
املباراة جاءت ب�صبغة ر�سمية
حاول خاللها كل فريق ان يفر�ض
�سيطرته على جمريات اللقاء من
خ�لال التمرير املميز واللعب
ال�رسيع املبا�رش.
وح�صلت املباراة على ا�شادة من
احل�ضور الذين �أبدوا ا�ستمتاعهم
ب��اح��داث امل��ب��اراة التي جاءت
هجومية من الطراز االول ،كما
ابدى كل مدرب ر�ضاه عن امل�ستوى
الذي قدمه كل فريق.
وعلى جانب اخ��ر انهت االدارة
العرباوية االتفاق مع املدرب
الوطني ه��اين ال�سيد م��ن اجل
اال�رشاف على فريق حتت � 20سنة
لبقية املو�سم وبالفعل با�رش
املدرب مهام عمله من ام�س .
و�سيحاول امل��درب ان يطور من

• جانب من مباراة الأزرق وعمان الودية

يقدم م�ستويات مميزة يف الفرتة
املقبلة وينجح يف لفت االنظار
اليه.
ومن املعروف ان االزرق االوملبي

مت تكوينه حديثا و�سافر ملع�سكر
خارجي مل��دة ع�رشة اي��ام قبل
ال��ع��ودة م��رة اخ��رى ومواجهة
منتخب عمان مباراتني وديتني.

ارتياح سماوي بعد الفوز ودي ًا
على الكويت بهدفين

• فريق العربي لكرة ال�صاالت

ق���درات ال�لاع��ب�ين ال�شباب من
اج��ل جتهيزهم ب�شكل او ب�أخر
للم�شاركة يف املباريات الر�سمية
مع الفريق االول ،ا�ضافة الى

��ضرورة املناف�سة على بطوالت
حتت ع�رشين �سنة.
وجاء خرب التعاقد مع املدرب
هاين ال�سيد ليكون خلفا للمدرب

الوطني انور يعقوب والذي كان
قد تقدم با�ستقالته يف الفرتة
ال�سابقة ومت قبولها من جانب
جمل�س االدارة.

القادسية واتحاد الكرة ...أزمات ال تنتهي
خطابا �إلى �أمني �رس
وجهت جلنة االن�ضباط باحتاد الكرة الكويتي،
ً
نادي القاد�سية ح�سن �أبو احل�سن ،للمثول �أمامها ،على خلفية ما كتبه
على ح�سابه ال�شخ�صي مبوقع التوا�صل االجتماعي «تويرت».
وكان �أبو احل�سن قد هاجم االحتاد الكويتي ،على خلفية عدم �صعود
العبي القاد�سية �إلى من�صة التتويج ،وت�سلمهم ميداليات املركز
الأول ،بعد ح�صد لقب ال�سوبر املحلي ،حيث مت جتميع امليداليات،
وت�سليمها �إلى اجلهاز الإداري.
وكتب �أبو احل�سن على «تويرت» ان ما حدث ال يرتقي لعمل االحتادات،
مطال ًبا امل�س�ؤولني باال�ستقالة.
وعلى جانب اخر تقدم القاد�سية ر�سم ًيا ،،بتظلم �إلى احتاد الكرة
الكويتي ،من �أجل ا�ستعادة النقاط الثالث ،التي �أحرزها من فوزه على
الن�رص ،قبل �أن تقلب جلنة امل�سابقات نتيجة املباراة ،ل�صالح الفريق
اخلا�رس ،ب�سبب م�شاركة العب الفائز ،ر�ضا هاين ،دون وجود ا�سمه يف
قائمة الفريق للقاء.
و�أبدى القاد�سية يف احتجاجه ،اندها�شه من قرار جلنة امل�سابقات،
م�ؤك ًدا �أنه مل يخالف اللوائح ،كما �أ�شار �إلى عدم �سداد الن�رص ،لر�سوم
االحتجاج املقررة.
ومن املتوقع� ،أن يرد احتاد الكرة على تظلم القاد�سية ،خالل الأ�سبوع
احلايل.
و�أكد ذلك �أع�ضاء يف احتاد الكرة ،خالل ردهم على جماهري القاد�سية،
التي نظمت وقفة احتجاجية ،م�ساء اليوم� ،أمام مقر االحتاد.

• االحتاد الكويتي لكرة القدم

ذياب :الصليبخات قادر على تصحيح المسار
كتب �سامح فريد:
• �سباق على الكرة يف مباراة الكويت وال�ساملية

كتب �سامح فريد:
ابدى اجلهاز الفني للفريق االول
لكرة ال��ق��دم ب��ن��ادي ال�ساملية
�سعادته الكبرية عقب الفوز
ال����ودي امل��م��ي��ز ع��ل��ى الكويت
بهدفني دون رد م�ساء اول ام�س
االح���د وال����ذي ي��ات��ي يف اط��ار
ا���س��ت��ع��دادات الفريقني لعودة
مناف�سات دوري فيفا.
وجن��ح ال�ساملية يف ت�سجيل
ه��دف�ين  ب��ال�����ش��وط ال��ث��اين من
املباراة فيما مل ينجح العميد
يف الو�صول الى �شباك ال�ساملية
ب����أي ح���ال م��ن الأح�����وال رغم
املحاوالت امل�ستمرة من جانبه
لهز �شباكه.
وبد�أ الكويت املباراة بت�شكيلة
م��ك��ون��ة م��ن ف���واز الف�ضلي يف
حرا�سة املرمى وامامه الرباعي
ف��ه��د ���ص��ب��اح وح�����س�ين حاكم

و�رشيدة ال�رشيدة وم�شاري غنام
ويف و�سط امللعب يتواجد حممد
ف��ت��او وح��م��زة الح��م��ر و�شاهني
اخلمي�س وح�سني العربي ويف
االمام الثنائي را�ضي جمال الى
جوار جمعة �سعيد.
وع��ل��ى اجل���ان���ب االخ����ر لعب
ال�ساملية بكل من �سطام احل�سيني
يف حرا�سة املرمى وامامه علي
نادر وغ��ازي القهيدي وم�ساعد
الطراد واحمد عبدالغفور ويف
و���س��ط امل��ل��ع��ب ع��ب��د الرحمن
الرياحي وفهد م��رزوق ونايف
زويد وعدي ال�صيفي ويف االمام
في�صل العنزي وعلي ا�شكناين.
و�سجل ه��دف ال�ساملية االول
ال�لاع��ب ف��را���س اخل��ط��ي��ب من
ركلة جزاء ت�سبب فيها باتريك
فابيانو قبل ان ي�ضيف فابيانو
نف�سه الهدف الثاين لل�ساملية
بعد عر�ضية مميزة من الالعب

حممد الهدهود .واجرى كل مدرب
ع��ددا م��ن التغيريات للوقوف
على م�ستوى اكرب عدد ممكن من
الالعبني  وحماولة اعادة ت�أهيل
العائدين من اال�صابة وزيادة
املعدل البدين للأخرين الذين
مل ي�شاركوا بانتظام يف الفرتة
ال�سابقة.
وو���ض��ح ت��أث��ر الكويت بغياب
عنا�رصه اال�سا�سية حيث افتقد
الفريق لت�سعة العبني ب�سبب
تواجدهم مع املنتخب االول،
ا�ضافة الى �سفر الالعب حميد
ميدو الى �سورية.
و�سيعمل ك��ل م��درب على عالج
ال�سلبيات ال��ت��ي ظ��ه��رت يف
امل��ب��اراة م��ن اج��ل تفاديها يف
امل��ب��اري��ات الر�سمية ،ا�ضافة
الى حماولة الوقوف على نقاط
القوة وال�ضعف و�رشح االخطاء
لالعبني.

ق��ال الع��ب الفريق االول لكرة
القدم بنادي ال�صليبخات م�شعل
ذيابان اخل�سارة االخرية التي
مني بها الفريق امام الريموك
ج���اءت نتيجة لقلة الرتكيز
وارت��ك��اب بع�ض االخطاء التي
حدثت خالل املباراة وت�سببت
يف اخل��روج من امل��ب��اراة بتلك
اخل�����س��ارة وه��و عك�س م��ا كنا
نعمل من اجله او نتمناه خالل
اللقاء.
واك��م��ل ذي���اب ق��ائ�لا ان فرتة
التوقف احلالية جاءت فر�صة
منا�سبة للجهاز الفني والالعبني
من اجل اعادة احل�سابات �رسيعا
وحم��اول��ة ت�صحيح االخطاء
والعمل اجلاد على اعادة الفريق
الى الطريق ال�سليم.
واك��د ان بطولة دوري الدرجة
االول��ى مازالت طويلة وهناك
الكثري م��ن امل��ب��اري��ات وميكن
التعوي�ض خاللها وبالتايل
علينا ان نطوي �صفحة الفرتة ال�سابقة ونركز
على ما هو قادم من مباريات من اجل العودة

• فرحة �سابقة لالعبي ال�صليبخات

الى ما كنا عليه.
و�شدد على ان ثقته يف زمالئه ال ح��دود لها
ومبزيد من العمل �سنكون قادرين على املناف�سة

بقوة وحماولة ال�صعود لدوري فيفا خا�صة وان
ال�صليبخات لديه كل االمكانات التي ت�ؤهله
للمناف�سة.

اللجنة المنظمة رصدت لها جوائز قيمة

بطولة بالتينيوم لكمال األجسام في أكتوبر المقبل
برعاية ال�شيخ طالل علي اجلابر ينظم معهد بالتينيوم بطولة
بالتينيوم لكمال االج�سام خالل يومي  6 ،5اكتوبر املقبل
ومت ت�شكيل اللجنة املنظمة العليا التي �ستتولى االعداد لهذه
البطولة العاملية وجتهيز ال�صالة بكل االجهزة مبا يتوافق
و�رشوط االحتاد الدويل لكمال االج�سام.
وقد اعلنت اللجنة املنظمة ان امل�شاركة مفتوحة للمواطنني
واملقيمني بدولة الكويت وجلميع اجلن�سيات.
وحددت اللجنة يوم اخلمي�س املوافق  5اكتوبر الوزن جلميع

الفئات و�سيكون التناف�س ال�رسي يوم اجلمعة اما التناف�س
العلني ف�سيكون يوم ال�سبت املوافق  6اكتوبر وقد حتددت فئات
االوزان على النحو التايل:
• وزن حتت  70كجم  -وزن حتت  80كجم.
وزن حتت  90كجم  -وزن فوق  90كجم.
• • اجلوائز
ر�صدت اللجنة املنظمة العليا للبطولة جوائز قيمة للمراكز من
االول حتى اخلام�س على النحو التايل:

• املركز االول � 10آالف دوالر  +جوائز عينية.
• املركز الثاين  8االف دوالر  +جوائز عينية.
• املركز الثالث  6االف دوالر  +جوائز عينية.
• املركز الرابع الفي دوالر  +جوائز عينية.
• • �أطوال الكال�سيك فيزيك
فئة �أ -حتى طول �163سم  72كجم  -حتى طول �165سم  75كجم
حتى طول �168سم  77كجم  -حتى طول � 170سم  79 -كجم حتى
طول �173سم 82كجم  -حتى طول � 175سم  86كجم.

• • اجلوائز
املركز االول  4االف دوالر  +جوائز عينية.
املركز الثاين  3االف دوالر  +جوائز عينية.
املركز الثالث الفان دوالر  +جوائز عينية.
املركز الرابع الفي دوالر  +جوائز عينية.
املركز اخلام�س جوائز عينية.
باال�ضافة الى ما �سبق توجد م�سابقة اطوال فيزيك وجوائزها
تت�ساوى مع اجلوائز املر�صودة للفئات االخرى.

