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بعد تأكد مشاركة السعودية واإلمارات والبحرين 

24« كامل العدد »خليجي 
ت��أك��دت مشاركة السعودية واإلم���ارات 
والبحرين رسمياً في النسخة 24 من كأس 

اخلليج العربي لكرة القدم املقررة في قطر.
وأعلنت االحت���ادات الثالثة ف��ي بيانات 
منفصلة لكن بصيغة شبه حرفية، قرارها 
املشاركة في البطولة بناء على دعوة متجددة 

من احتاد كأس اخلليج العربي.
وص���در االع����الن ب��داي��ة ع��ن االحت��ادي��ن 
اإلماراتي والبحريني، إذ أكد كل منهما أنه 
»بناء على جتديد الدعوة التي وجهها احتاد 

كأس اخلليج العربي لكرة القدم بهدف طلب 
املشاركة في بطولة كأس اخلليج الرابعة 
والعشرين وال��ت��ي ستقام للفترة م��ن 24 
نوفمبر وحتى السادس من ديسمبر 2019 
في ال��دوح��ة، ق��رر احت��اد الكرة »ف��ي كل من 

البلدين »املشاركة في هذه البطولة«.
والحقا، أص��در االحت��اد السعودي بيانا 
جاء فيه »إشارة إلى تلقي االحتاد السعودي 
لكرة القدم خطابا من احت��اد كأس اخلليج 
العربي لكرة القدم يتضمن جتديد الدعوة 

للمشاركة في بطولة كأس اخلليج العربي 
الرابعة والعشرين، فقد قرر االحتاد املوافقة 

على املشاركة متمنيا التوفيق للجميع«.
وأع��ل��ن احت���اد ك��أس اخلليج العربي 
لكرة القدم تغيير موعد انطالق بطولة 
“خليجي 24” ال��ت��ي تستضيفها قطر 
ومشاركة منتخبات السعودية واإلمارات 
والبحرين في املسابقة. وأك��د االحت��اد أن 
عملية القرعة ستجري اليوم اخلميس في 
العاصمة القطرية الدوحة بعد انضمام الدول 

الثالث إلى املنتخبات اخلمسة التي كانت قد 
أكدت مشاركتها، أي سلطنة عمان والعراق 

والكويت واليمن، إضافة الى قطر املضيفة.
ي��ذك��ر أن ح��ف��ل س��ح��ب ق��رع��ة املسابقة 
اخلليجية أقيم الشهر املاضي على أساس 
مشاركة خمسة منتخبات هي قطر والعراق 

والكويت واليمن وسلطنة عمان.
وك��ان املوعد السابق من 24 نوفمبر إلى 
6 ديسمبر ليصبح من 26 نوفمبر إل��ى 8 

كأس اخلليجديسمبر.

أعرب الفى فالح الديحانى مدير لعبة العاب 
القوى بنادى الساحل عن سعادته بتحقيق 
فئة البراعم املركز األول وك��أس البطولة فى 
مسابقة االحتاد للموسم احلالى بعد أداء جيد 
وجهود كبيرة للجهاز الفنى والالعبني خالل 

املنافسات

وأكد الفى أن اللعبة بدأت تنطلق بقوة فى 
الطريق الصحيح فى ظل االهتمام املتواصل 
ملجلس إدارة النادى الذى يسعى إلحداث نقلة 
نوعية فى جميع اللعبات ليدخل نادى الساحل 

منافسا قويا خالل الفترة املقبلة
وأوضح أن االهتمام بقاعدة الناشئني تعد 

اول��ى خطوات النجاح مثمنا الدعم املتواصل 
الذى تقدمه الهيئة العامة للرياضة والرياضيني 
وتذليل كافة العقبات من أجل عودة الرياضة 
الكويتية ملنصات التتويج متمنياً أن تشهد 
الفترة املقبلة مزيدا من اإلجنازات للعبة ألعاب 

القوى داخل نادى الساحل.

2020 تأهبًا ألوملبياد طوكيو 

اليوحة وكرم يستعدان للمشاركة في بطولة العالم للصاالت املغلقة
يستعد الع��ب��ا منتخبنا الوطني 
أللعاب القوى يعقوب اليوحة و يوسف 
كرم للمشاركة في البطولة اآلسيوية 
داخل الصاالت املغلقة ، والتي من املقرر 
إقامتها بالعاصمة الصينية بكني في 
فبراير من العام املقبل ، وسيمثل اليوحة 
منتخبنا ال��وط��ن��ي ض��م��ن منافسات 
110 متر حواجز فيما سيخوض كرم 
منافسات 400 متر ، هذا وتأتي البطولة 
القارية قبيل مشاركة اليوحة وكرم 
ف��ي بطولة العالم للصاالت املغلقة 
مارس املقبل التي ستحتضنها الصني 
ايضاً ، وتعد مشاركة اليوحة وكرم في 
البطولتني في استعداداً مثالياً خلوض 
منافسات دورة االلعاب األوملبية ألفني 
وعشرين وال��ت��ي م��ن امل��ق��رر انطالقها 
في الرابع والعشرين من يوليو املقبل 
في العاصمة اليابانية طوكيو ، علماً 
بأن اليوحة وك��رم قد حجزا بطاقتهما 
األوملبية من خالل بطولة العالم االخيرة 
وال��ت��ي إقيمت ف��ي العاصمة القطرية 
الدوحة ، في املقابل أبدت الهيئة العامة 
للرياضة اس��ت��ع��داده��ا ال��ت��ام لتوفير 

معسكر خ���اص لليوحة و ك���رم قبل 
املشاركة األوملبية ، وتعتبر مشاركة 
البطلني األوملبية تاريخية خاصة وإنها 
تأتي تزامناً مع رف��ع اإلي��ق��اف رسمياً 
عن الرياضة الكويتية بعد توقف دام 
قرابة الثالث سنوات ، ومن جانبه أكد 
رئيس االحتاد الكويتي أللعاب القوى 
السيد سيار العنزي أن اآلم��ال كبيرة 
على اليوحة وك��رم في حتقيق إجناز 
ج��دي��د للرياضة الكويتية س���واء في 

مشاركتهم ف��ي بطولة آسيا والعالم 
أو حتى في املشاركة األوملبية ، كون 
البطلني لهما تاريخ كبير في احملافل 
الرياضية س��واء على مستوى القارة 
اآلسيوية أو البطوالت العاملية ، وضمن 
نفس السياق ش��دد العنزي على دعم 
الهيئة لرياضة أللعاب القوى مؤكداً في 
الوقت ذاته أن الدعم امل��ادي واملعنوي 
سيكون له دور كبير في رفع معنويات 

يوسف كرماالعبني قبل املشاركات املقبلة.
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للمشاركة في بطولة العالم لفردي الرجال والسيدات 

منتخب الكويت للبولينغ  إلى إندونيسيا

يعقوب اليوحة

يغادر وف��د منتخب الكويت للبولينغ البالد  
اليوم ، متوجها ال��ى اندونيسيا، للمشاركة في 
بطولة العالم لفردي الرجال والسيدات والتي تقام 

من 16 الى 24 نوفمبر اجلاري.
ويترأس الوفد امني سر نادي البولينغ ومدير 
منتخب ال��رج��ال سالم ال��ع��رادة، ويضم مشرفة 
منتخب السيدات سمية احمل���رول وامل���درب اي��اد 

العميري والالعبني جاسم الصقر وألطاف كرم.
ويسعى اجلهاز الفنى واالدارى  لتوفير األجواء 
املناسبة للمنتخب   لتقدمي مستويات متميزة 
خالل منافسات البطولة التى تشهد مشاركة أبرز 
جنوم العالم فى اللعبة وكذلك اإلستفادة القصوى 
واالحتكاك القوى ال��ذى يوفرلالعبني مزيدا من 

اخلبرات  من أجل املشاركات القادمة

سالم العرادة منتخب الكويت للبولينغ


