 9أندية سعودية تنجح في اختبار الرخصة اآلسيوية
أعلنت رابطة ال��دوري السعودي للمحترفني
لكرة القدم ،حصول أندية الهالل والنصر واألهلي
والشباب والفيصلي والتعاون والفتح والفيحاء
واالتفاق ،على الرخصة اآلسيوية التي متكنها

alwasat.com.kw

من املشاركة ب��دوري أبطال آسيا في نسخته
املقبلة بعد استيفاء متطلبات الرخصة املالية
واإلدارية والقانونية الرياضية.
ووفقا ً لبيان صادر عن الرابطة فقد أكدت جلنة
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التراخيص أن أندية الرائد واالحت��اد واحل��زم
وضمك والعدالة وأبها والوحدة لم تنجح في
احلصول على الرخصة وبحسب النظام يحق لها
االستئناف على قرار اللجنة خالل خمسة أيام.
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بطولة آسيا اخلامسة والعشرين للبولينغ تفتتح اليوم مبشاركة  27دولة
يشهد ف��ن��دق ك����راون ب�ل�ازا في
الساعة السابعة مساء اليوم ،حفل
االف��ت��ت��اح ال��رس��م��ي لبطولة آسيا
اخلامسة والعشرين للبولينغ التي
تستضيفها الكويت للمرة االول��ى
في تاريخها والتي تشهد مشاركة
 27دول��ة وتختتم يوم  30أكتوبر
اجل��اري ،حتت رعاية سمو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك.
وينوب عن سمو رئيس مجلس
ال���وزراء في حضور حفل االفتتاح
وزير االعالم ووزير الدولة لشؤون
ال��ش��ب��اب محمد اجل��ب��ري .ويشهد
احلفل حضور شخصيات رياضية
م��ح��ل��ي��ة ودول���ي���ة ،ب��ي��ن��ه��ا رئ��ي��س
االحت���ادي���ن ال���دول���ي واآلس���ي���وي
ورئيس نادي البولينغ الشيخ طالل
احملمد ،اضافة الى رؤساء احتادات
آسيوية مشاركة في البطولة.
ويستمر احل��ف��ل س��اع��ة واح��دة
وي��ب��دأ بالسالم الوطني الكويتي
ويتبعه تالوة آيات من الذكر احلكيم،
ثم نبذة عن حياة سمو أمير البالد،
ليبدأ بعدها دخ��ول طابور عرض
الدول املشاركة .ويلقي الشيخ طالل
احملمد الذي يترأس اللجنة املنظمة
العليا للبطولة كلمة له ،مبناسبة
االف��ت��ت��اح ،ليتلو ب��ع��ده��ا احل��ك��ام
والالعبون القسم ،ثم يعلن ممثل
راع��ي البطولة االن��ط�لاق الرسمي
للحدث اآلسيوي ،ويتبعه انصراف
طابور العرض.
وسيستمتع احلضور بحضور
ط��واب��ي��ر ع��رض اول��ه��ا “الهندي”
لفرقة مياس ،ثم “كاتس برودكشن”
و”الصيني” لفرقة مياس ايضا،
واخيرا عرض حب الكويت ،ليختتم
احلفل عقبه.
وفي حني بدأت فعاليات البطولة
ص��ب��اح ام��س باالجتماع اخلامس
والعشرين للجنة التنفيذية لالحتاد

اآلس��ي��وي للبولينغ ث��م تسجيل
ال��ك��رات ال��رس��م��ي��ة ووص����ول آخ��ر
ال��وف��ود امل��ش��ارك��ة ،سيكون اليوم
االح��د حافال ،اذ يشهد في الساعة
التاسعة صباحا اج��ت��م��اع م��دراء
املنتخبات ويتبعه تزييت اخلطوط
وصيانة امل��س��ارب ،على ان تنطلق
التدريبات الرسمية للمجموعتني
االولى والثانية ،اعتبارا من الساعة
احلادية عشرة صباحا وحتى الثالثة
عصرا .واك��دت  27دولة مشاركتها
ح��ت��ى اآلن ف���ي ال��ب��ط��ول��ة وه���ي:
أفغانستان ( 7العبني والع��ب��ات)،
أس��ت��رال��ي��ا ( ،)12البحرين (،)6
الصني ( ،)12مصر ( ،)8هونغ كونغ
( ،)9الهند ( ،)9إندونيسيا (،)11
إيران ( ،)6العراق ( ،)4اليابان (،)6
األردن ( ،)6كازاخستان ( ،)5كوريا
اجلنوبية ( ،)12الكويت (،)12
مكاو ( ،)6ماليزيا ( ،)12عُ مان (،)6
باكستان ( ،)6الفيليبني ( ،)12قطر
( ،)6السعودية ( ،)6سنغافورة
( ،)12تايوان ( ،)12تايلند (،)12
اإلم���ارات ( )6وأوزبكستان (.)7
ومن املعلوم ان مصر تعد عضوا في
االحتاد اآلسيوي ،لعدم وجود احتاد
إفريقي للعبة.
وفي حني تشهد البطولة مشاركة
 154العبا و 74العبة ،فإن جميع
ال����دول امل��ش��ارك��ة ستتنافس في
مسابقات ال��رج��ال و 16منها في
مسابقات السيدات .وتعتبر هذه
االع��داد املشاركة ،االكبر في تاريخ
البطولة التي تنطلقت في سنغافورة
العام .1970
وتتنافس ال���دول اآلسيوية في
البطولة احلالية على  12ميدالية
ذهبية لدى الرجال والسيدات في 6
فئات هي :الفردي ،الزوجي ،الثالثي،
ال��ف��رق ،املجموع العام واالس��ات��ذة
(املاسترز).

جانب من تدريبات منتخب الكويت

 ..وآخر من تدريبات منتخب قطر

منتخب استراليا يواصل استعدادته

منتخب الصني خالل التدريبات

العربي يسقط في فخ الشباب بدوري فيفا
جن��ا ال��ع��رب��ي م��ن ف��خ اخل��س��ارة أم��ام
ال��ش��ب��اب ،أول م��ن أم���س ب��ع��دم��ا أدرك
السنوسي الهادي التعادل لفريقه (-1
 ،)1قبل صافرة النهاية ،ضمن اجلولة
الثالثة للدوري الكويتي املمتاز.
وسجل للشباب أحمد الزنكي (ق ،)74
وللعربي السنوسي الهادي (ق .)5+90
وبهذا التعادل ،رف��ع أبناء األحمدي
رصيدهم إلى  4نقاط ،في املركز الرابع،
بينما وصل العربي للنقطة  ،2في املركز
الثامن.
وجاء األداء على غير املتوقع من جانب
الفريقني ،في انطالقة اللقاء ،وانحصر
اللعب معظم الفترات بوسط امللعب ،في
ظل تباعد اخلطوط ،والتأخير في التحول
من الدفاع للهجوم.
ولعب الشباب على التأمني الدفاعي،
وش��ن الهجمات العكسية ،بينما اعتمد
األخ��ض��ر ع��ل��ى حت��رك��ات ي��وس��ف قلفا
والسنوسي ال��ه��ادي ،إل��ى جانب حسني
امل��وس��وي ،لكن مر الشوط األول سلبيا
لعبا ونتيجة.
وح����اول ال��ع��رب��ي تغيير ال��ص��ورة
ب��ال��ش��وط ال��ث��ان��ي ،وش���دد م��ن مساعيه
الهجومية بحثا ع��ن ال��ت��ق��دم ،غير أن
الهجمات العكسية ألبناء األحمدي مثلت
خطورة أكبر.
وح������اول امل������درب دارك������و تنشيط
الصفوف ،فدفع ببندر السالمة في خط

لقطة من املباراة
لقطة من مباراة العربي والشباب

وسط العربي ،إال أن احلال لم يتغير.
وجنح أحمد الزنكي في صناعة الفارق
ل��ل��ش��ب��اب ،بتسجيل ه���دف ال��س��ب��ق في
الدقيقة  ،74بعد تلقيه متريرة ماكرة من

محمد زنيفر ،استغلها ببراعة بعد توغل
سريع وت��س��دي��دة ق��وي��ة ،سكنت شباك
سليمان عبد الغفور.
وح��اول العربي العودة بعد الهدف،

في ظل متاسك دفاع الشباب ،ومن خلفه
احل��ارس سليمان ميرزا ،لكن السنوسي
الهادي جنح في إدراك التعادل من كرة
ثابتة ،بالدقيقة .95

منتخب الصاالت يتأهل لنهائيات كأس آسيا 2020
ت���أه���ل م��ن��ت��خ��ب ال��ك��وي��ت
ل��ك��رة ق���دم ال��ص��االت أول من
أم��س ال��ى نهائيات ك��اس آسيا
(تركمانستان  )2020اثر فوزه
على نظيره العراق بنتيجة (4
 .)1وج��اء تأهل الكويت بعد ان
رف��ع رص��ي��ده ال��ى تسع نقاط
متصدرا املجموعة االول��ى في
التصفيات االسيوية املقامة في
البحرين محققا ف��وزه الثالث
على التوالي مبا ضمن وصوله
ال���ى ال��ن��ه��ائ��ي��ات ق��ب��ل اجل��ول��ة
االخيره من البطولة.
واحرز اهداف ازرق الصاالت
ف��ي ال��ل��ق��اء ال���ذي اق��ي��م مبدينة
خليفة الرياضية كل من احمد
الفارسي (هدفان) وعبدالرحمن
امل��س��ب��ح��ي (ه����دف) وي��وس��ف
اخلليفة (هدف).
وق����دم امل��ن��ت��خ��ب ال��ك��وي��ت��ي
مستوى “فنيا كبيرا ورائعا”
ف��ي امل��ب��اراة لينجح ف��ي خطف
بطاقة التأهل.وشهدت املباراة
حضورا جماهيريا الفتا لدعم
ومؤازرة االزرق في البطولة.

أزرق اليد يخسر أمام البحرين
بتصفيات «طوكيو »2020

فرحة العبي منتخب الكويت لكرة الصاالت

وفي تصريح لـ “كونا” عقب
امل��ب��ارات اش���اد م��دي��ر منتخب
الكويت للصاالت حسني حبيب

باالداء املتميز واملستوى الفني
الكبير الذي قدمه الالعبون في
البطولة.

وقال ان اجلماهير الكويتية
احل��اض��ره مل���ؤازرة االزرق في
البطولة لها دور كبير برفع

معنويات الالعبني داخل امللعب.
وفي منافسات املجموعة الثانية
تغلب منتخب عمان على نظيره
القطري بنتيجة ( )0 - 3بينما
فاز منتخب لبنان على نظيره
السعودي بنتيجة (.)1 - 2
ويتأهل الفريقان احلاصالن
على املركزين األول والثاني
مباشرة إلى البطولة التي ستقام
في تركمانستان في عام 2020
فيما سيلعب ثالث املجموعة
األول����ى م��ع ث��ال��ث املجموعة
الثانية مباراة لتحديد املتأهل
اخل��ام��س ع��ن منطقة (غ��رب
آسيا).
وتضم املجموعة االول��ى كال
من الكويت وفلسطني واالمارات
والعراق والبحرين فيما تضم
املجموعة الثانية كال من لبنان
وقطر والسعودية وعمان.
وتستمر منافسات تصفيات
ب��ط��ول��ة آس��ي��ا ل��ك��رة ال��ص��االت
( )2020ال��ت��ي تستضيفها
البحرين واملخصصة ملنتخبات
منطقة غ���رب آس��ي��ا ح��ت��ى 22
أكتوبر اجلاري.

خسر املنتخب الكويتي لكرة اليد أول من أمس
امام نظيره البحريني بنتيجة ( )26 - 21ضمن
التصفيات اآلسيوية للرجال لكرة اليد املؤهلة
لدورة االلعاب االوملبية (طوكيو .)2020
وفي الشوط االول بدأ املنتخب الكويتي بشكل
ق��وي حيث استطاع السيطرة على مجريات
الشوط وتسجيل فارق وصل الى ثالثة اهداف
لكن مع اقتراب الشوط من نهايته فقد السيطرة
على املباراة ليخسر هذا الشوط بنتيجة (10
 .)12وم��ع بداية الشوط الثاني ح��اول املنتخب
الكويتي العودة الى املباراة ومجاراة نظيره
البحريني اال ان عدم التوفيق في انهاء الهجمات
حال دون دخ��ول العبي االزرق الى اج��واء هذا
الشوط الذي انتهى بنتيجة (.)26 - 21
وق��ال مدير منتخب الكويت فهد الهاجري لـ
“كونا” عقب انتهاء املباراة ان خسارة املنتخب
تأتي لعدة اسباب منها فترة االيقاف السابقة

للرياضة الكويتية اضافة الى قلة خبرة الالعبني
ف��ي مثل ه��ذه امل��ب��اري��ات ال��ت��ي حت��ت��اج لتركيز
مستمر .واوض��ح الهاجري ان العبي املنتخب
استطاعوا مجاراة نظرائهم البحرينيني الذين
يشاركون في هذه التصفيات بعد مشاركتهم في
بطولة كأس العام لكرة اليد مشيرا الى ان معدل
اللياقة البدنية وقلة خبرة املنتخب الكويتي
كانت الفارق بنتيجة املباراة.
واكد ان املنتخب سيبدأ التحضير للمباراتني
ال��ق��ادم��ت�ين ام���ام نظيريه ال��ك��وري اجلنوبي
وااليراني لتحقيق نتائج افضل واحلفاظ على
حظوظه للتأهل الى الدور نصف النهائي مبينا
ان املباريات لن تكون سهلة لكافة املنتخبات في
املجموعة الثانية.
وكانت املباراة االولى في املجموعة الثانية قد
جرت بني املنتخبني االيراني والكوري اجلنوبي
واستطاع املنتخب االيراني حتقيق الفوز بنتيجة
(.)27 - 28

الرجوب يطالب األوملبية الدولية
بوقف انتهاكات االحتالل

أطلع اللواء جبريل الرجوب ،رئيس اللجنة
األوملبية الفلسطينية ،رئيس اللجنة األوملبية
الدولية توماس باخ ،على الهموم واملعيقات التي
تواجهها الرياضة الفلسطينية بسبب االحتالل.
وع��ق��د ال��رج��وب ،ل��ق��ا ًء م��ع ب��اخ على هامش
اجتماع اجلمعية العامة الـ  24الحت��اد اللجان
األوملبية الوطنية “انوك” الذي يعقد في العاصمة
القطرية الدوحة .وقال رئيس اللجنة األوملبية
الفلسطينية ،إن من أبرز التحديات التي تواجهاها
الرياضة الفلسطينية هي االحتالل ،الذي يحاول
عرقلة عجلة التطور ،م��ن خ�لال عرقلة حركة
الرياضيني واخل��ب��راء ،أو عرقلة حركة املعدات

والتجهيزات الرياضية إلى داخل فلسطني.
وأش��ار إلى اقتحام ق��وات االحتالل للمنشآت
وامل��راك��ز ال��ري��اض��ي��ة وم��ن��ع إق��ام��ة الفعاليات
الرياضية والتي كان آخرها اقتحامه جلمعية
برج اللقلق في القدس الشرقية ومنع إقامة دوري
العائالت املقدسية ،في محاولة واضحة لكسر
اإلرادة الفلسطينية.
وطالب الرجوب ،رئيس األوملبية الدولية بلجم
االحتالل وانتهاكاته ،وإيجاد آليات تكفل حرية
حركة الرياضيني واملعدات الرياضية ،إضافة
حلرية تنظيم الفعاليات واألنشطة الرياضية في
األراضي الفلسطينية.

