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األسترالي أولسن يقرر الرحيل
عن الجهراء
قرر الأ�سرتايل �أول�سن ،العب
و���س��ط اجل���ه���راء ،االكتفاء
بالأ�شهر ال�ستة التي ق�ضاها
مع الفريق.
وقدمت �إدارة الكرة يف «قلعة
ابناء الق�رص االحمر» عر�ضا
لالعب من �أجل جتديد تعاقده،
�إال �أن �أول�سن مل يبد رغبة يف
التجديد بعد ه��ب��وط �أبناء
الق�رص الأحمر لدوري الدرجة
الأولى.
ويف�ضل الأ�سرتايل ال��ذي ظهر
مب�ستوى الف��ت مع اجلهراء،
خ��و���ض جت��رب��ة ج��دي��دة مع
�أح���د ف��رق ال����دوري املمتاز
بالكويت� ،أو الرحيل لدوري
خارجي.
وميثل هبوط اجلهراء لدوري
ال��درج��ة الأول���ى حجر عرثة
�أمام �إدارة الكرة ،التي ت�سعى
لتجديد عقود حمرتفيها.
وي�ضم اجل��ه��راء بني �صفوفه
�إلى جانب الأ�سرتايل �أول�سن
الإ�سباين دميبلي والكامريوين
�أرون ومواطنه دجنلر.

• اول�سن رف�ض التجديد للجهراء

الساحل يجدد عقود السنغاليين
أوسينو ونداي
جددت �إدارة ال�ساحل عقود الثنائي ال�سنغايل جون
نداي و�أو�سينو ن��داي ،ملو�سم �آخ��ر ،وفقا لر�ؤية
اجلهاز الفني بقيادة الوطني عبدالرحمن العتيبي.
وقاد املدافع جون نداي خط الدفاع يف ال�ساحل منذ
مطلع املو�سم املنق�ضي ،فيما ان�ضم مواطنه �أو�سينو
ل�صفوف �أبناء �أبوحليفة يف انتقاالت يناير املا�ضي،
و�شارك الثنائي ال�ساحل يف رحلة ال�صعود للممتاز.
وبذلك �أمت ال�ساحل � 3صفقات يف رحلة جتهيز �أبناء

�أبوحليفة لرحلتهم يف ال��دوري املمتاز باملو�سم
املقبل ،بعد التجديد جلون و�أو�سينو �إلى جانب
التعاقد مع تيتيه مهاجم ال�صليبخات باملو�سم
املا�ضي.
ويتبقى يف ملف املحرتفني �صفقتني ي�سابق اجلهاز
الفني بالتن�سيق مع �إدارة الكرة الزمن لإبرامهما من
�أجل �إغالق ملف الالعبني املحرتفني ،قبل حتويل
وجهتهم لل�صفقات املحلية.

«عاصم» أحرز لقب بطولة «الهيئة»
الرمضانية

• فريق عا�صم يتو�سطه كبار احل�ضور

بح�ضور نائب امل��دي��ر العام
لقطاع الريا�ضة للجميع اختتمت
بطولة الهيئة الرم�ضانية لكرة
القدم للكبار،التي نظمها قطاع
الريا�ضة للجميع على �ساحة
م�رشف مب�شاركة  64فريق ًا وحقق
فريق د.عا�صم لقب البطولة
بعد فوزه يف املباراة النهائية
على فريق خيرب بنتيجة .0-1
واحرز فريق علي خالد املركز
الثالث بعد تغلبه على فريق

توتنهام بركالت الرتجيح.
وح�رض ختام البطولة مدير ادارة
الريا�ضة للجميع حامد الهزمي
ورئي�س ق�سم ال�ساحات �أحمد
ال�صايغ ،وعقب تتويج الفائزين
�أ�شاد م�شعل الهدبة نائب املدير
العام لقطاع الريا�ضة للجميع
بامل�ستوى الفني والتنظيمي
امل��م��ي��ز والأج������واء الرائعة
التي �صاحبت البطولة وثمن
دعم مدير عام الهيئة العامة

ل��ل��ري��ا���ض��ة د.ح���م���ود فليطح
لتمكني هذه ال�رشيحة الغالية
من �أب��ن��اء الوطن من ممار�سة
ن�شاطهم الريا�ضي وهواياتهم
يف �شهر رم�ضان ال��ك��رمي ويف
كل �أوق��ات العام وتهيئة كافة
ال�سبل لرتجمة وتفعيل مفهوم
الريا�ضة للجميع وا�شاد بجهود
اللجنة املنظمة قدم ال�شكر لكل
اجلهات التي �ساهمت يف اجناح
البطولة.

بسبب االعتزاالت وقلة االهتمام وتعنت األندية

«الشباك» الكويتية مقبلة على أزمة
بحراسة المرمى
كانت حرا�سة املرمى بخري يف
الكويت� ،إذ تعددت املواهب
وت���أل��ق ال��ع��دي��د وال��ع��دي��د من
احلرا�س يف املالعب الكويتية
على مدار �سنوات و�سنوات.
وخطف حرا�س املرمى الأنظار يف
العديد من املنا�سبات واملحافل
وت��وج��وا جنوما لل�شباك عرب
ت�ألقهم يف البطوالت وجناحهم
يف �أن يكونوا �سدودا منيعة يف
حماية فرقهم� ،سواء مع الأندية
�أو املنتخبات.
ومر على الكرة الكويتية جنوم
بارزون خطفوا الأ�ضواء بتواجدهم
بني اخل�شبات الثالث ،منهم على
�سبيل امل��ث��ال ال احل�رص �أحمد
الطرابل�سي� ،سمري �سعيد ،فالح
دب�شه ،خالد الف�ضلى ،نواف
اخلالدي� ،شهاب كنكوين� ،صالح
مهدي وخالد الر�شيدي مع حميد
القالف و�سلمان عبدالغفور.
الفرتة الأخ�يرة �شهدت ندرة يف
حرا�س املرمى ،وم��ن املنتظر
�أن ي�شهد املو�سم املقبل �أزمة
حقيقية ،لأ�سباب يك�شفها التقرير
الآتي:

مع ال�ساحرة امل�ستديرة.
تعنت الأندية

مت�سك عدد من الأندية بحرا�س
امل��رم��ى وع���دم ال�����س��م��اح لهم
بالرحيل ،يخلق �أزم���ة لبقية
الفرق ،فال�ساملية مت�سك املو�سم
املا�ضي بجهود نواف املن�صور
�أح��د �أ�صحاب اخل�برة ،والذي
ت�ألق مع عدة �أندية ورف�ضت �إدارة
الرهيب رحيله جمددا ،وهو ما
ينطبق على �أحمد الف�ضلي مع
القاد�سية و�أحمد الدو�رسي �إلى
جانب حممد �رساج يف خيطان.
ندرة ال�صاعدين

االعتزاالت

�شهد امل��و���س��م احل���ايل اعتزال
الثنائي املميز و�صاحب اخلربات
العري�ضة �شهاب كنكوين و�صالح
م��ه��دي وال��ل��ذي��ن حر�سا مرمى
منتخب الكويت الأومل��ب��ي يف
�أوملبياد �سيدين.
وكان الثنائي احلل الأمثل للعديد
من الأندية يف املوا�سم املا�ضية،
من خالل انتقالهما بني العديد

• �شهاب كنكوين يتحدث �إلى �شقيقه ح�سني

من الأن��دي��ة حلمل ع��بء حماية
عرينها ،مبا ميتلكانه من قدرات
وخربات ،فلعب كنكوين حار�س
كاظمة للعربي ،الفحيحيل،
الريموك والت�ضامن،فيما دافع

مهدي حار�س ال�ساملية عن مرمى
الن�رص ،ال�ساحل ،والريموك.
كما �أن املعدل العمري لعدد من
احلرا�س البارزين على ال�ساحة
ي�شري �إلى قرب انتهاء م�سريتهم

رغم وقوعه في المجموعة الحديدية للتصفيات اآلسيوية

حلم التأهل الصعب ألولمبياد طوكيو يراود
منتخب اليد
كتب يحيى �سيف:

م��ن ال��وا���ض��ح �أن حلم الت�أهل
ملنتخب كرة اليد للم�شاركة يف
الأوملبياد املقبلة يف اليابان
ع��ام  2020وجت��اوز الت�صفيات
الآ�سيوية التي تقام يف قطر خالل
الفرتة من � 17إل��ى � 27أكتوبر
املقبل يراود الالعبني واجلهازين
الفني والإداري ل��ل��ع��ودة �إل��ى
ال�ساحة الدولية التي حرم من
مناف�ساتها ب�سبب الإيقاف الدويل
وا���س��ت��ع��ادة ذاك����رة االجن����ازات
ال�سابقة للمنتخب على الرغم من
الظروف ال�شائكة التي حتيط بهذا
الطموح وتلك الأمنيات.
وي�صطدم هذا احللم بالعديد من
العوائق التي ترفع من درجة
�صعوبة حتقيقه و�أول هذه العقبات
يتمثل يف �أن نظام الت�صفيات
الآ�سيوية ي�سمح مب�شاركة الفريق
احلا�صل على املركز الأول فقط يف
الأوملبياد ب�شكل مبا�رش بالإ�ضافة
�إلى ملحق للفريق احلا�صل على
املركز الثاين يحدد موعده بعد
انتهاء الت�صفيات.
الأمر الثاين يرتبط مبدى جاهزية
املنتخب وق���درة االحت���اد على
ا�ستغالل الفرتة الق�صرية للأ�شهر
املتبقية على انطالق الت�صفيات
يف توفري �إع���داد جيد ومع�سكر
خارجي ومباريات جتريبية قوية
لتحقيق االن�سجام ب�ين العبي
الت�شكيلة املختارة واكت�ساب
اخل�برة ورف��ع م�ستوى اللياقة

• �أزرق كرة اليد

البدنية.
وال�شك �أن فرتة الإيقاف الدويل
وغياب امل�شاركات اخلارجية
للمنتخبات والأندية والتي امتدت
لأكرث من ثالث �سنوات قد �أثرت
ب�شكل �سلبي على امل�ستوى الفني
والبدين لالعبي الفرق املحلية
وقد ظهر ذلك ب�صورة وا�ضحة يف

بطولة الأندية الآ�سيوية الأخرية
التي ا�ست�ضافها ن��ادي الكويت
و���ش��ارك م��ع��ه ك��اظ��م��ة ح��ي��ث مل
يتمكن العميد من حتقيق مركز
منا�سب على من�صة التتويج
واحتل الرتتيب الرابع ،كما تلقى
الربتقايل خ�سائر قا�سية وخرج
من الدور الأول.

لقاءات صعبة وحرجة اليوم

صعود الشايع والفضلي وهادي إلى دور

الثمانية في دورة شهداء القرين
اق�ترب��ت دورة �شهداء القرين
الـ  26من نهايتها بعد حدوث
العديد من املفاج�آت يف دور
الـ 16حيث فاز فريق ال�شهيد
حممد عثمان ال�شايع على فريق
امل��رح��وم عبداملجيد غريب
ب��رك�لات اجل���زاء الرتجيحية
 1-2بعد مباراة متكافئة خالل
�شوطيها لي�صعد فريق ال�شايع
ل��دور الثمانية كما فاز فريق
ال�شهيد بدر الف�ضلي على فريق
ال�شهيد خريالله بلو�شي بثالثة
�أهداف لال�شيء �ضمن مباريات

املجموعة الأولى.
وف املجموعة الثانية �صعد
يِ
فريق ال�شهيد �سيد هادي علوي
�إلى دور الثمانية بعد فوزه على
فريق املرحوم خلف العنزي
بهدفني مقابل هدف بعد مباراة
قوية ومثرية ا�ستمتع اجلمهور
بها وفاز فريق جمعية مبارك
الكبري وال��ق��ري��ن التعاونية
على فريق ال�شهيد فهد الأحمد
بهدف لال�شيء وا�ضاع الفريقان
العديد من الفر�ص ال�سهلة �أمام
املرمى وخا�صة فريق اجلمعية

الذي لعب ب�إ�رصار على الفوز،
واع��رب املن�سق العام ح�سني
البلو�شي عن �سعادته لنجاح
ال���دورة وو�صولها �إل���ى دور
الثمانية ،واكد ان اليوم تقام
ارب��ع مباريات لتحديد الفرق
املت�أهلة �إلى دور الأربعة ومتنى
م��ن ال��ف��رق التقيد باملواعيد
اليوم حيث تنطلق املباريات يف
الثامنة م�ساء وا�شاد باللجان
ال��ع��ام��ل��ة وحت��ق��ي��ق النجاح
املن�شود ول��ق��اءات اليوم بني
فريق ال�شهيد جا�سم املطوع

ع���دم وج����ود ج��ي��ل ���ص��اع��د من
احلرا�س قادر على خطف الأنظار
وانتزاع مكان على ح�ساب �أ�صحاب
اخلربة ،بات �أمرا مرعبا ويهدد
م�ستقبل حرا�سة املرمى ،ولي�س
�أدل على ذلك من معاناة املنتخب
الأومل��ب��ي ال��ذي مل يتواجد يف
قائمته حار�سا للمرمى ميثل
الفريق الأول لناديه يف الفرتة
الأخرية.
افتقاد االهتمام الكبري بفرق
املراحل ال�سنية ،واالعتماد على
مدرب �أو مدربني اثنني لكافة فرق
القطاع ،ي�ؤثر �سلبا على عملية
تفريخ حرا�س للم�ستقبل ،ال�سيما
يف ظل عدم وجود حافز للن�شء
يدفع املوهوبني منهم و�أ�صحاب
ال���ق���درات ال��ب��دن��ي��ة املنا�سبة
الختيار مركز حرا�سة املرمى،
ليكون ت�ألقهم من خالله هدفا
ي�سعون لتحقيقه.

وف��ري��ق ال�شهيد حممد عثمان
ال�شايع واملباراة الثانية بني
فريق ال�شهيد بدر الف�ضلي وفريق
وف
املرحوم ح�سني البلو�شي يِ
املجموعة الثانية يلتقي فريق
ال�شهيد يو�سف خ�ضري مع فريق
ال�شهيد مبارك علي من�صور تليها
مباراة فريق ال�شهيد �سيد هادي
علوي مع فريق جمعية مبارك
الكبري التعاونية واملباريات
االرب��ع �صعبة لكل الفرق بعد
اق�تراب كل منها من املناف�سة
على اللقب.

• لقطة من �إحدى املباريات

وي�شارك يف الت�صفيات الآ�سيوية
امل ��ؤه��ل��ة لأومل��ب��ي��اد طوكيو8
منتخبات وج���اء منتخبنا يف
املجموعة احلديدية مع البحرين
وكوريا اجلنوبية و�إيران و�ضمت
املجموعة الأول���ى ك� ً
لا من قطر
وال�����س��ع��ودي��ة وال��ه��ن��د وهونغ
كونغ.

