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 وفد منتخب الكويت أللعاب القوى 

توجه وف��د منتخب الكويت أللعاب 
القوى أمس السبت إلى قطر للمشاركة 
ف��ي ال��ب��ط��ول��ة اآلس��ي��وي��ة ال�23 لهذه 
ال��ري��اض��ة ال��ت��ي تنطلق ال��ي��وم األح��د 
مب��ش��ارك��ة نحو 1000 الع��ب والعبة 

ميثلون 45 دولة وتستمر أربعة أيام.
وقال رئيس الوفد عضو مجلس إدارة 
االحت��اد الكويتي للعبة بدر الرشود ل� 
“كونا” قبيل مغادرة الوفد إلى الدوحة 
إن املنتخب يضم 16 العبا سيشاركون 
في منافسات املضمار وامليدان إضافة 
إلى اجلهازين الفني واإلداري املرافق 

للفريق.
وأض�����اف ال���رش���ود أن ال��اع��ب��ن 
امل��ش��ارك��ن ف��ي ال��ب��ط��ول��ة ه��م يعقوب 
اليوحة ويوسف كرم وعلي الزنكوي 
ومحمد سلمان وعبدالعزيز القرينيس 
وإبراهيم الظفيري وفواز ياقوت وماجد 
الزيد وخالد املسعد وخالد السبيعي 
وم��ش��اري س���رور وإب��راه��ي��م الفضلي 
وراش���د الفليكاوي ومحمد العنزي 
وحسن كمال إضافة إلى الاعب إبراهيم 

العسك.
وأوض��ح أن العبي منتخب الكويت 

يدخلون ه��ذه البطولة املهمة ف��ي أمت 
اجل��اه��زي��ة ألن معظمهم ش��ارك��وا في 
البطولة العربية التي أقيمت قبل فترة 
وج��ي��زة ف��ي مصر وح��ق��ق فيها أبطال 
ال��ك��وي��ت سبع م��ي��دال��ي��ات كما سبقت 
البطولة العربية إقامة معسكر خارجي 

ناجح في قطر.
من جانبه قال مدير الفريق أمن السر 
املساعد لاحتاد خالد خليفة ل�)كونا( إن 
البطولة تكتسب في هذه النسخة أهمية 
كبيرة ألنها ستكون مؤهلة لبطولة 
كأس العالم أللعاب القوى التي ستقام 
ف��ي ال��دوح��ة أيضا ب��ن 28 سبتمبر و 
6 أكتوبر املقبلن معربا عن أمله أن 
يحقق  العبو الكويت نتائج وأرقاما 
جيدة تؤهلهم للمشاركة في مونديال 

)أم األلعاب(.
وأكد خليفة حرص االحتاد على تذليل 
كل الصعوبات أمام العبيه لتحقيق مزيد 
من اإلجنازات للرياضة الكويتية مثمنا 
دع��م الهيئة العامة للرياضة بقيادة 
الدكتور حمود فليطح املتواصل لاحتاد 
مم��ا أثمر حتقيق املنتخبات الوطنية 
جناحات جيدة في البطوالت اخلارجية.

البوص مديرًا فنيًا لقطاع الكرة في برقان
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»احتاد الكرة« يجس 
نبض األندية بشأن 

روزنامة املوسم املقبل
خرجت تسريبات من جلنة املسابقات باالحتاد 
الكويتي برئاسة خالد الشمري، بشأن روزنامة 
امل��وس��م امل��ق��ب��ل، وال��ت��ي ل��م تلب رغ��ب��ات ال��ش��ارع 

الرياضي.
وج��اءت التسريبات لتشير إلى انطاق املوسم 
مب��واج��ه��ات ك��أس االحت���اد ف��ي 3 سبتمبر املقبل، 
على أن يبدأ الدوري املمتاز في 13 من الشهر ذاته، 
وينطلق دوري الدرجة األولى بعد ذلك بيومن، فيما 

ينطلق كأس ولي العهد في 27 نوفمبر.
 ويبدأ كأس األمير في 6 مارس من العام القادم، 
على أن يلعب كأس السوبر في 23 أكتوبر املقبل، 
وهي روزنامة تشبه إلى حد كبير اخلاصة باملوسم 

اجلاري، التي القت انتقادات كثيرة.
وال تلبي ال��روزن��ام��ة التي مت تسريبها جلس 
نبض األندية والشارع الرياضي رغبات اجلميع، 
التي مت اإلع��ان عنها سابقا  في أكثر من مناسبة، 
والتي تتضمن في أب��رز نقاطها ض��رورة انطاق 
كأس االحتاد التنشيطية قبل إغاق باب االنتقاالت 
الصيفية في نهاية أغسطس لتجربة احملترفن 

اجلدد قبل إمتام التعاقد معهم بشكل رسمي.
هذا إلى جانب املطالبة بعدم تداخل البطوالت ملا 

له من تأثير سلبي على الفرق ومستوى املنافسة.

أهلي جدة ينعش آماله اآلسيوية 
على حساب الوحدة

ح��اف��ظ أه��ل��ي ج��دة على أم��ل��ه، في 
املنافسة على مقعد آسيوي، بعد فوزه 
الصعب على ضيفه ال��وح��دة )3-
2(، حلساب اجلولة ال�28 من دوري 

احملترفن السعودي.
وب��ذل��ك، ارتفع رصيد األهلي إلى 
49 نقطة، في املركز اخلامس، بينما 
جتمد الوحدة عند 39 نقطة، في املركز 

السابع. 
وطغى احلماس على بداية اللقاء، 

فكثرت الكرات املقطوعة والهجمات 
غير املنظمة.

وبلعبة م��ن اجل��ه��ة اليمنى، من 
امل��ؤش��ر لدجانيني، ومنه للسومة، 
أس��ك��ن األخ��ي��رة ال��ك��رة ب��ي��س��راه في 

الشباك، بالدقيقة 18.
ومن آخر هجمة أهاوية في الشوط 
األول، مرر دجانيني كرة في منطقة 
اجلزاء لستانسيو، الذي سجل الهدف 

الثاني )1+45(.

وف���ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي، ل��م ميهل 
السومة فرسان مكة، حيث هز شباكهم 
بهدف ثالث، بعد متريرة من املؤشر 

)ق47(.
وبقيت محاوالت الوحدة مفتقدة 
اللمسة األخيرة، بينما كان املضيف 
ق��ادرا على تهديد مرمى محمد عواد 

باملرتدات.
وب��ع��د س��اع��ة م��ن ال��ل��ع��ب زادت 
خ��ط��ورة ال��ض��ي��وف، خصوصا بعد 

دخول اجلبالي والعمري وكاسوجنو.
وص��م��د ال��ع��وي��س أم���ام الهجمات 
املتوالية، قبل أن يتحصل أوتيرو على 
ركلة جزاء ويسجلها هدًفا، في الدقيقة 

70، بعد تدخل من سعيد املولد.
وأض��اف كاسوجنو الهدف الثاني 

للوحدة سريًعا، بعد 3 دقائق فقط.
ولم تتغير نتيجة املباراة فيما تبقى 
من دقائق، لينتهي اللقاء بفوز أهلي 

لقطة من مباراة األهلي والوحدةجدة )2-3(.

أسند مجلس إدارة نادي برقان، برئاسة همان 
الهمان، مهمة املدير الفني لقطاع كرة القدم بالنادي 
للمدرب راش��د البوص، من أج��ل وض��ع السياسة 
الفنية لفرق ال��ن��ادي في رحلة التجهيز للموسم 
املقبل. ومنح مجلس اإلدارة البوص ال��ذي ميتلك 
خبرات كبيرة، الضوء األخضر لتشكيل األجهزة 

الفنية واإلداري��ة لكافة فرق النادي، وفًقا لسياسة 
املجلس. ويستهدف املجلس، ب��ن��اء ف��ري��ق قوي 
بالدرجة األول��ى للمنافسة على بطاقتي التأهل 
للدوري املمتاز، املوسم املقبل بعد تبخر آمالهم في 
التأهل باملوسمن املاضي واجل���اري، إل��ى جانب 
العمل على استقطاب العبن مميزين بفرق قطاع 

الناشئن لتكوين قاعدة قوية تصب في مصلحة 
الفريق األول باملستقبل.

وم��ن املنتظر، أن ي��ب��دأ ال��ب��وص مهمة تشكيل 
األجهزة الفنية واإلدارية لقطاع الكرة بالتنسيق مع 
مجلس اإلدارة عقب انتهاء منافسات املوسم اجلاري 

الذي يختتم فيه برقان مشواره 28 أبريل اجلاري.
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»أزرق القوى« يشارك في البطولة اآلسيوية الـ23 في قطر


