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الكويت بطل شباب وأشبال اللقاء األول أللعاب القوى
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تطبيق تقنية الفيديو ألول 
مرة في تاريخ كأس اخلليج

كشف مصدر مسؤول داخل جلنة احلكام 
في اللجنة املنظمة لبطولة كأس اخلليج 
العربي »خليجي 24« عن اعتماد تطبيق 
تقنية حكم الفيديو املساعد »فار« ألول مرة 
في تاريخ البطولة، بعد التنسيق مع اللجنة 

احمللية املنظمة واحتاد الكرة القطري.
ويطبق االحت���اد القطري التقنية في 
بطولة ال��دوري احمللي منذ بداية املوسم 
2019 / 2020 ، وسبق وأن مت اعتمادها 
امل��وس��م امل��اض��ي ف��ي بطولتي ك��أس قطر 

وكأس األمير على سبيل التجربة وحققت 
جناًحا كبيًرا.

وق���ال امل��ص��در إن احل��ك��ام اخلليجيني 
امل��ش��ارك��ني ف��ي إدارة م��ن��اف��س��ات بطولة 
»خليجي 24« سيصلون إلى الدوحة يوم 
اخلميس املقبل وفي اليوم التالي لوصولهم 
سيتم إج��راء االختبارات البدنية والفنية 
وكذلك احمل��اض��رات ح��ول تطبيق التقنية 

اجلديدة في البطولة.
وأرسلت جميع االحت��ادات املشاركة في 

البطولة ترشيحات احلكام الذين وافقت 
على تواجدهم ف��ي ه��ذه النسخة، كما مت 
اس��ت��ق��دام ط��واق��م م��ن بلجيكا وسويسرا 

كحكام محايدين.
ورش��ح��ت جل��ن��ة احل��ك��ام ف��ي االحت���اد 
القطري لكرة القدم برئاسة هاني طالب 
ب��ان، طاقما لتمثيل التحكيم القطري في 
البطولة بقيادة حكم الساحة خميس املري، 
ويعاونه ك��ا م��ن محمد ظ��رم��ان ورم��زان 

24«النعيمي ومحمد الشمري. تقنية الفار حاضرة في »خليجي 

حصد فريق ألعاب القوى في نادي الكويت لقب 
منافسات اللقاء األول أللعاب القوى ) نهائي الزمن 
(، بعد فوزه باملركز األول بالترتيب العام لفئتي 

الشباب واألشبال.
ومتكن أبناء العميد من الفوز في فئة الشباب 
بعد وصوله إلى النقطة 133، فيما جاء في املركز 

الثاني نادي القادسية مبجموعة نقاط وصل إلى 
110 نقطة، ومتكن نادي كاظمة من الفوز باملركز 
الثالث مبجموع نقاط وصل إلى 31 نقطة فقط، وفي 
فئة األشبال جمع نادي الكويت 102 نقطة في املركز 
األول، تاه نادي القادسية في املركز الثاني ب� 78 

نقطة، وكاظمة ثالثاً بعد حصده 70 نقطة.

من جانبه أكد عضو مجلس إدارة االحتاد الكويتي 
أللعاب القوى ورئيس اللجنة اإلعامية السيد محمد 
الغصاب أن املنافسات التي استضافها االحت��اد 
شهدت مشاركة موسعة من األندية احمللية ، مؤكداً 
أن هناك تطور واضح في إداء الاعبني الطامحني 

حلصد أكبر عدد من األلقاب الفردية واجلماعية.

املوسوي: حريصون على رفع شأن
رياضة املعاقني باحملافل الدولية

أك���د ع��ض��و مجلس إدارة ال��ن��ادي 
الكويتي للمعاقني ص��اح امل��وس��وي 
أول م��ن أم���س ح���رص ال���ن���ادي على 
اتاحة الفرصة لاعبيه للمشاركة في 
البطوالت واحملافل الدولية مبختلف 
اإلعاقات احلركية والذهنية لرفع شأن 

رياضة املعاقني الكويتية.
وأع���رب امل��وس��وي ف��ي تصريح ل� 
»كونا« على هامش اختتام فعاليات 
م��ن��اف��س��ات ب��ط��ول��ة ال��ب��ح��ري��ن األول���ى 
املفتوحة للبوتشيا عن شكره وتقديره 
للبحرين الستضافة ه��ذه البطولة 
وحسن تنظيمها متمنيا للجميع التوفيق 

والنجاح.
وأوضح ان العبي الكويت املشاركني 
قدموا مستويات جيدة في منافسات 
ال��ب��ط��ول��ة امل��خ��ص��ص��ة )ل��اع��اق��ات 

الشديدة(.
وق��ال ان ال��اع��ب ض��اري العازمي 
حصل على امليدالية الذهبية باللعبة 
الفردية في البطولة اخلليجية وعلى 

امليدالية البرونزية في البطولة العربية 
املقامة في املنامة واملوزعة على شقني 
أحدهما خليجي والثاني عربي مضيفا 
ان العب ن��ادي التحدي حسن ابراهيم 
حصل على امليدالية ال��ب��رون��زي��ة في 

اللعبة الفردية بالبطولة اخلليجية.
وأوض�����ح ان ال��ف��ري��ق ال��ك��وي��ت��ي 
)ال��زوج��ي( املكون من حسن ابراهيم 
وف��ه��د احل��رب��ي حصل على امليدالية 
الذهبية في البطولة اخلليجية وعلى 

امليدالية الفضية في البطولة العربية.
وت���رأس وف��د الكويت امل��ش��ارك في 
البطولة عضو مجلس ادارة النادي 
الكويتي ال��ري��اض��ي للمعاقني صاح 
املوسوي ومن نادي اإلرادة الرياضي 
للمعاقني سعد العجمي وم��ن ن��ادي 
ال��ت��ح��دي ال��ري��اض��ي للمعاقني محمد 

فرمن.
ويتكون فريق الكويت املشارك من 
سبعة العبني هم فهد البابطني ومحمد 
املطيري وض���اري ال��ع��ازم��ي وتهاني 

اسماعيل وأماني اسماعيل وفهد احلربي 
وحسن ابراهيم.

يذكر أن رياضة )البوتشيا( تخص 
الرياضيني الذين يعانون من الشلل 
الدماغي ولتلك الرياضة بطوالت عاملية 
وأومل��ب��ي��ة وتلعب ب��اس��ت��خ��دام ك��رات 
صغيرة على ملعب مستطيل طوله 

5ر12 متر وعرضه ستة أمتار.
وتعتبر البوتشيا لعبة دق��ة الكرة 
على غ��رار البولينغ والكرة احلديدية 
وهي كلمة مشتقة من اإليطالية وتعني 
)وع���اء( ورمب���ا ي��ك��ون ه��ذا ال��ن��وع من 
الرياضات من أقدم األلعاب التي مارسها 
البشر وتلعب اليوم بشكل تنافسي من 
قبل رياضيني يحتاجون إل��ى كرسي 

متحرك بسبب إعاقتهم.
وش�����ارك ف���ي م��ن��اف��س��ات ب��ط��ول��ة 
البحرين األول��ى املفتوحة للبوتشيا 
التي انطلقت السبت املاضي في املنامة 
كل من الكويت والسعودية واإلم��ارات 

وعمان والبحرين والعراق واألردن.

القادسية يتوج بلقب البطولة االفتتاحية 
لالحتاد احمللي للجمباز

ت��وج ن��ادي القادسية أول م��ن أمس 
بلقب ال��ب��ط��ول��ة االف��ت��ت��اح��ي��ة ل��احت��اد 
الكويتي للجمباز للموسم الرياضي 
)-2019 2020( التي اقيمت على صالة 
النادي العربي وخصصت لفئة االشبال 

مبشاركة 186 العبا ميثلون 8 اندية.
وحل ن��ادي العربي في املركز الثاني 
ف��ي البطولة التي استمرت يومني في 
حني جاء نادي كاظمة في املركز الثالث 
علما بأن القادسية نال 4 نقاط في كأس 
التفوق مقابل 3 نقاط للعربي ونقطتني 

لكاظمة.
واسفرت نتيجة مسابقة الفردي العام 
عن فوز العب نادي العربي عبدالله كرم 
باملركز االول وامليدالية الذهبية في حني 
نال العب نادي القادسية احمد احلساوي 
املركز الثاني وامليدالية الفضية كما احرز 
زميله راش��د احل��س��اوي امل��رك��ز الثالث 

وامليدالية البرونزية.
وف��ي مسابقة ف���ردي األج��ه��زة حقق 
العب العربي عبدالله كرم املركز االول في 

اربع اجهزة وهي )احلركات االرضية( 
و)احل���ل���ق( و)ال��ع��ق��ل��ة( و)امل���ت���وازي( 
وتفوق العب القادسية احمد احلساوي 
ف��ي ج��ه��ازي )ح��ص��ان احل��ل��ق ( وجهاز 

)طاولة القفز(.
وع��ل��ى صعيد آخ��ر ع��ق��دت اجلمعية 
العمومية ل��احت��اد الكويتي للجمباز 
اجتماعا غير عادي اليوم في مقر االحتاد 
باللجنة االوملبية الكويتية الجراء تعديل 
على بعض مواد النظام االساسي والذي 
يتوافق م��ع تعليمات االحت���اد الدولي 
للعبة بحضور ع��دد من ممثلي االندية 

احمللية.
وق���ال االحت���اد ف��ي ب��ي��ان صحفي ان 
اجلمعية العمومية واف��ق��ت على كافة 
ال��ت��ع��دي��ات  ك��م��ا واف��ق��ت  ع��ل��ى تعيني 
عضوين في مجلس االدارة من اصحاب 
اخلبرة والكفاءة يتم اختيارهما من قبل 
املجلس شريطة اال يكون هناك اكثر من 
عضو ميثل اي نادي من اعضاء اجلمعية 

العب العربي عبدالله كرم والعب القادسية احمد احلساويالعمومية.
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