
كشفت ق��رع��ة بطولة غ��رب آسيا 
لكرة القدم أول من أمس عن مواجهة 
املنتخب الكويتي نظيره السعودي في 
أولى مبارياتهما بالبطولة في الرابع 

من أغسطس املقبل.
وط��ب��ق��ا ل��ق��رع��ة ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي 
سيستضيفها العراق خالل الفترة من 
30 يوليو اجل��اري الى 14 أغسطس 
القادم قسمت الفرق التسعة املشاركة 
الى مجموعتني ضمت االولى العراق 
واليمن وس��وري��ا ولبنان وفلسطني 
وستقام جميع مبارياتها على ملعب 
)ك���رب���الء( ف��ي محافظة )ك��رب��الء( 

العراقية.
وفي املقابل تضم املجموعة الثانية 
كال من االردن والكويت والسعودية 
والبحرين وستقام مبارياتها على 
ملعب )فرانسوا حريري( في محافظة 

)أربيل(.
ومن املقرر ان تقام مباراة االفتتاح 
بني العراق ولبنان في كربالء في 30 

يوليو اجل��اري تليها مباراة فلسطني 
واليمن على امللعب نفسه.

ووفقا جل��دول مباريات املنتخب 
الكويتي فستكون اولها في الرابع 
من اغسطس مع املنتخب السعودي 
في اربيل والثانية في السابع منه 
وستكون م��ع املنتخب االردن���ي اما 
الثالثة واالخ��ي��رة ضمن املجموعة 
الثانية فستكون م��ع البحرين في 

العاشر من الشهر نفسه.
وجت��رى جميع مباريات املنتخب 
الكويتي في نفس التوقيت عند الساعة 
العاشرة والنصف مساء بالتوقيت 

احمللي.
وي��ت��رش��ح م��ن كلتا املجموعتني 
فريقان يخوضان املباراة النهائية في 

ملعب كربالء في 14 اغسطس القادم.
إلغاء الوديات

من جهة أخرى يخيم على الغموض 
حول مصير معسكر املنتخب الوطني 
املقام حاليا في لندن، واملمتد حتى 

27 يوليو اجلاري، نقمة على الفريق 
األزرق.

وأص��ب��ح معسكر األزرق، نقطة 
ضعف في برنامج إعداد الفريق، قبل 
خوض غمار بطولة غرب آسيا، التي 

ستقام في العراق.
األزمة تتمثل في إلغاء ودية كوينز 
بارك رينجرز، بجانب إمكانية إلغاء 
مباراتي ريدجن وأستون فيال، بعدما 
خلت أج��ن��دة امل��ب��اري��ات التجريبية 
للفريقني من مواجهة منتخب الكويت 

خالل الفترة املقبلة.
وك��ان عضو مجلس إدارة االحتاد 
الكويتي ل��ك��رة ال��ق��دم ورئ��ي��س وفد 
منتخبنا الوطني في لندن أحمد عجب 
قد صرح بأن اجلهازين اإلداري والفني 
لألزرق قررا إلغاء املباراة الودية مع 
كوينز بارك رينجرز االنكليزي والتي 
ك��ان من املقرر إقامتها أول من أمس 
بسبب ع��دم إش��راك الفريق املنافس 

العبي الصف األول.
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جانب من تدريبات منتخبنا األول لكرة القدم في معسكره بلندن

الصيفي ينضم لتدريبات الساملية

alwasat.com.kw

الكويت تستضيف بطولة كأس 
16 يناير املقبل آسيا لكرة اليد 

انضم األردني عدي الصيفي لتدريبات ناديه 
الساملية، بجانب نايف زويد وغازي القهيدي، 
ليبدأ الثالثي، رحلة املشاركة في حتضيرات 
الفريق للموسم اجلديد. ومن املنتظر أن يلتحق 

البرازيلي باتريك فابيانو، بتدريبات الساملية، 
إلى جانب السوري فراس اخلطيب بعد انتهاء 
مهمته مع منتخب بالده، ليكتمل عقد الالعبني 
احملترفني في املرحلة األولى من برنامج اإلعداد 

ال��ذي يستكمل بخوض معسكر خارجي في 
أذربيجان. وتقرر أن يخوض السماوي، مباراة 
جتريبية أمام العربي، يوم 24 يوليو اجلاري، 

ضمن خطة اإلعداد للموسم املقبل.
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»األزرق« يدشن مشواره في »غرب آسيا« بلقاء األخضر السعودي

أعلن االحتاد الكويتي لكرة اليد أول 
من أمس استضافة الكويت بطولة كأس 
آسيا التاسعة عشرة لكرة اليد في الفترة 

بني 16 و 27 يناير املقبل.
وقال أمني سر االحتاد قايد العدواني 
ل� »كونا« إن البطولة ستقام حتت رعاية 
رئيس اللجنة األوملبية الكويتية الشيخ 
فهد ناصر صباح األحمد الصباح مما 
ي��ؤك��د ح��رص��ه واه��ت��م��ام��ه يالرياضة 

والرياضيني في البالد.
وأش��ار العدواني إل��ى أن��ه سيتم في 
شهر سبتمر املقبل الكشف ع��ن عدد 
املنتخبات املشاركة في البطولة املذكورة 
التي ستقام على صاالت االحتاد ونادي 

الكويت ومجمع الشيخ سعد.

وتعد كأس آسيا ال19 لكرة اليد أول 
بطولة قارية للعبة تنظمها الكويت بعد 
رفع اللجنة األوملبية الدولية اإليقاف عن 
الرياضة الكويتية في اخلامس من شهر 

يوليو اجلاري.
وب���دأ االحت���اد الكويتي ل��ك��رة اليد 
حتضيراته األولية للبطولة من خالل 
العمل على تشكيل جلنة عليا متخصصة 
لتنظيم البطولة وإخراجها بصورة تليق 

باسم الكويت.
وم��ن املقرر أن يتم جتهيز املنتخب 
األول للبطولة ف��ي أغ��س��ط��س املقبل 
مت��ه��ي��دا إلق��ام��ة معسكر خ��ارج��ي في 
سبتمبر استعدادا للبطولة وغيرها من 

االستحقاقات.

5 ميداليات ذهبية ألشبال الكويت 
والقادسية في »جودو غرب آسيا«

أحرز فريق رياضة اجلودو في ناديي 
الكويت والقادسية الكويتيان خمس 
ميداليات ذهبية ضمن منافسات فردي 
األش��ب��ال ببطولة )غ��رب آسيا للجودو 
2019( للفئات العمرية والتي انطلقت 

منافساتها أول من أمس.
ك��م��ا أح����رز الع��ب��و ال��ن��ادي��ني ث��الث 
م��ي��دال��ي��ات فضية وخ��م��س ميداليات 
برونزية في منافسات ف��ردي )أشبال 
وشباب( ب��أوزان مختلفة في منافسات 
اليوم األول من البطولة التي ستستكمل 
منافسات ف��ردي )الناشئني( غدا األحد 
قبل االختتام مبنافسات الفرق بعد غد 
االثنني. وقال مدير الطاقم الفني رئيس 
وف��د ن���ادي )ال��ك��وي��ت( خ��ال��د الظفيري 

لوكالة األنباء الكويتية )كونا( إن نادي 
ال��ك��وي��ت حصل على امل��رك��ز األول في 
البطولة على مستوى فردي األشبال بعد 
حصده ست ميداليات منها أربع ذهبيات 

وفضية وبرونزية في أوزان مختلفة.
وأض�����اف ال��ظ��ف��ي��ري أن ال��ن��اش��ئ��ني 
احلاصلني على امليداليات الذهبية هم 
عبدالله املطوع وحسني العازمي ودعيج 
اخلالدي وحيدر الشريفي فيما حصل 
ناصر الهاجري على فضية ويوسف 

الصلبوخ على برونزية.
م��ن ج��ان��ب��ه أف���اد رئ��ي��س وف���د ن��ادي 
)القادسية( ناصر العصيمي ل)كونا( 
بأن فريقه استطاع حتقيق ميدالية ذهبية 
واح��دة وأخ��رى فضية وأرب��ع ميداليات 

برونزية في منافسات ف��ردي األشبال 
وفضية في منافسات فردي الشباب.

وأض����اف العصيمي أن الناشئني 
احل��اص��ل��ني على امل��ي��دال��ي��ات ه��م محمد 
العجمي )ذهبية( وجارالله العجمي 
)فضية( ويوسف البراك وحمد العامري 
وي��وس��ف ال��ك��ن��دري وع��ل��ي ال��ك��ن��دري 
)برونزية لكل منهم( فيما حصل إبراهيم 
أشرف على امليدالية الفضية في منافسات 
فردي الشباب. وتشارك في البطولة التي 
تختتم منافساتها االث��ن��ني املقبل فرق 
ومنتخبات م��ن عشر دول ه��ي العراق 
وقطر والسعودية واالم���ارات واليمن 
وفلسطني ولبنان وس��وري��ا إل��ى جانب 

الكويت واألردن.

2.5 مليار ريال دعم 
لألندية السعودية

قال األمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة 
العامة للرياضة، إن إجمالي دعم األندية الرياضية بلغ 
2.5 مليار ري��ال سعودي. وأض��اف الفيصل خالل مؤمتر 
استراتيجية دعم األندية، أول من أمس أن الهيئة تريد وضع 

آلية واضحة لضمان استمرار دعم األندية الرياضية.
وت��اب��ع »ول��ي العهد ك��ان حريصا رغ��م مشاغله، على 
متابعة هذه االستراتيجية مما يضمن حتقيق أفضل معايير 
احلوكمة في األن��دي��ة، إل��ى جانب نشر األل��ع��اب املختلفة 

وجذب املستثمرين وزيادة الفرص الوظيفية«.
وأوض��ح »باسم كل الرياضيني، أشكر خ��ادم احلرمني 
الشريفني وولي العهد على هذا الدعم وهذا االهتمام للقطاع 
الرياضي. الدعم موجود واالستراتيجية مدروسة. واآلن 
حان وقت العمل لألندية لتحصل على مبالغ إضافية وتعمل 

على استدامتها ماليا وإداريا«.
وأعلن الفيصل أنه مت حتديد 1.64 مليار ريال لدعم أندية 
الدوري السعودي للمحترفني، بواقع 50 مليون ريال دعما 

مباشرا لكل فريق.


