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أزرق الصاالت يحقق فوز ًا عريض ًا
على فلسطني في التصفيات اآلسيوية
حقق منتخب الكويت لكرة
قدم الصاالت أول من أمس فوزا
عريضا على نظيره الفلسطيني
بنتيجة ( )1 - 7في التصفيات
املؤهلة لكاس آسيا املقبلة في
تركمانستان (.)2020
واح���رز اه���داف الكويت في
اللقاء ال��ذي جمعهما في مدينة
خ��ل��ي��ف��ة ال��ري��اض��ي��ة ك���ل من
عبدالرحمن الوادي ثالثة اهداف
(ه��ات��ري��ك) وي��وس��ف اخلليفة
ه��دف�ين وعبدالرحمن الطويل
هدف وناصر العلبان هدف.
وق��دم منتخب الكويت لكرة
الصاالت مباراة رائعة ومستوى
متميز محققا بذلك اول ثالث

نقاط ثمينة ليتصدر مجموعته
ف��ي التصفيات املؤهلة لكاس
آسيا املقبلة (.)2020
وف��ي امل��ب��اراة الثانية تعادل
املنتخب البحريني مع نظيره
االماراتي (.)3 - 3
وف���ي م��ن��اف��س��ات املجموعة
الثانية تغلب منتخب لبنان على
نظيره العماني بنتيجة (10
  )2فيما فاز املنتخب السعوديعلى نظيره القطري بنتيجة (5
 .)2ويتأهل مباشرة الفريقان
احلاصالن على املركزين األول
والثاني إلى البطولة التي ستقام
في تركمانستان ( )2020فيما

سيلعب ثالث املجموعة األولى
م��ع ث��ال��ث امل��ج��م��وع��ة الثانية
مباراة لتحديد املتأهل اخلامس
عن منطقة (غرب آسيا).
وتضم املجموعة االول��ى كال
من الكويت وفلسطني واالمارات
والعراق والبحرين فيما تضم
املجموعة الثانية كال من لبنان
وقطر والسعودية وعمان.
يذكر ان منافسات تصفيات
ب��ط��ول��ة آس��ي��ا ل��ك��رة ال��ص��االت
( )2020التي تستضيفها مملكة
البحرين واملخصصة ملنتخبات
منطقة غرب آسيا تستمر حتى
 22أكتوبر اجلاري.

منتخب الكويت لكرة قدم الصاالت

كشف عن خطة طويلة األمد لتجهيز منتخب السيدات للمنافسات املقبلة

املنصور :البولينغ لن يدخر جهد ًا إلجناح البطولة اآلسيوية

نادر املنصور

اقتربت البطولة اآلسيوية للبولينغ
25من االن��ط�لاق على أرض الكويت
مبشاركة  28دول��ة ،وسط استعدادات
مكثفة من اللجان العاملة ،لضمان تقدمي
أفضل مستوى على املستويني الفني
والتنظيمي.
ومن املقرر ان تنطلق البطولة بعد غد
االح��د بحفل االفتتاح في فندق ك��روان
ب�ل�ازا ب��ال��ف��روان��ي��ة ،ف��ي ح��ض��ور وزي��ر
اإلع�لام ووزي��ر الدولة لشؤون الشباب
محمد اجلبري ممثال لراعي البطولة سمو
الشيخ جابر املبارك.
وق����ال ع��ض��و م��ج��ل��س إدارة ن��ادي
البولينغ وم��دي��ر منتخبات الشباب
وال��س��ي��دات ن���ادر امل��ن��ص��ور ان ن��ادي
البولينغ برئاسة الشيخ ط�لال احملمد
ل��ن ي��دخ��ر ج��ه��دا إلظ��ه��ار البطولة في
أفضل حلة ،مشيرا إلى العمل انطلق فور
اسناد املهمة للكويت وبأقصى درجات
االستعداد.
وأض���اف املنصور ان التحدي كان
م��زدوج��ا في ظل حداثة املبنى اجلديد
للبولينغ في الساملية وحاجته للتجهيز،

اتفاق مبدئي إلقامة
جولة فورموال  1في
ميامي عام 2021
أعلنت مجموعة «ليبرتي ميديا»
مالكة احلقوق التجارية للفورموال
 ،1أول من أمس توقيع عقد مبدئي
مع مالك نادي «دولفنز» لكرة القدم
األميركية إلق��ام��ة إح��دى مراحل
البطولة عام  2021بجوار ملعبه
في مدينة ميامي .غير أن هذا العقد
املبدئي يبقى رهن موافقة السلطات
احمللية في مقاطعة ميامي-دايد
التي سبق لها أن رفضت مرتني
إق��ام��ة س��ب��اق ال��ف��ئ��ة األول����ى في
املدينة .وبحال متت املوافقة هذه
امل��رة ،سيستضيف ملعب «ه��ارد
روك س��ت��ادي��وم» الشهير التابع
للنادي في املدينة الواقعة بوالية
ف��ل��وري��دا ،إح���دى م��راح��ل بطولة
العالم بدءا من العام .2021
وتعود ملكية امللعب للملياردير
األميركي ستيفن روس الذي أبدى
س��اب��ق��ا اه��ت��م��ام��ه ب��ش��راء حقوق
ال��ف��ورم��وال  ،1قبل انتقالها من
البريطاني بيرني إيكليستون إلى
مجموعة «ليبرتي ميديا» اإلعالمية
األميركية عام .2017
وأم���ل املعنيون ف��ي احلصول
ه��ذا الشهر على الضوء األخضر
إلقامة السباق الذي يتوقع أن يدر
على املدينة إيرادات بأكثر من 400
مليون دوالر.

أزرق السيدات

الكنغر األسترالي أول الواصلني
وصل منتخب أستراليا للمشاركة في البطولة اآلسيوية للبولينغ التي تنطلق
منافساتها  20أكتوبر اجل��اري ،وسيباشر حتضيراته النهائية بدءا من صباح
اليوم في النادي الكويتي للبولينغ مستضيف البطولة ،ويتوقع أن تصل الوفود
تواليا على الساعات القليلة املقبلة ،قبل انطالق البطولة بوقت كاف ،وقد أعلنت 28
دولة آسيوية مشاركتها في احلدث اآلسيوي الكبير.
إلى جانب التجهيز للبطولة نفسها ،وما
يتطلب ذلك من توفير كل اإلمكانات التي
حتتاجها البطوالت الكبرى.
واعترف ان البطولة اآلسيوية امتحان
ج��اد ل��ن��ادي البولينغ ،وال���ذي ينتظر
استضافات ع��امل��ي��ة ،ت��ب��دأ ف��ي ،2020
و ،2021باستضافة بطولتي العالم
للرجال والسيدات لفئتي الفردي والفرق
«مجمع»  ،إلى جانب البطولة العربية
للشباب العام املقبل.
واعرب املنصور عن أمله في أن تكلل
مساعي الكويت ونادي البولينغ جلمع

األشقاء اخلليجيني في بطولة اخلليج،
بعد أن توقفت في العاميني املاضيني
بسبب األحداث اجلارية في املنطقة.
وأش���اد أم�ين الصندوق املساعد في
ن��ادي البولينغ دع��م مؤسسات الدولة
املختلفة ،السيما هيئة الرياضة التي
تتابع االعمال عن كثب ،كما ثمن اجلهد
اجل��ب��ار للشيخ ط�ل�ال احمل��م��د رئيس
االحتاد اآلسيوي ونادي البولينغ لدعمه
ومباشرته كافة االستعدادات عن قرب
وبصورة مباشرة.
وع��ن اس��ت��ع��دادات منتخب السيدات

للبطولة اآلسيوية أوض��ح املنصور ان
الهدف من املشاركة هو زيادة االحتكاك
لالعبات املشاركات ،مشيرا أن منتخب
الكويت حديث العهد بعد أن مت تشكيله
في يناير وإبريل املاضيني ،مبا يعني أنه
غير مطالب بأي اجناز في الوقت احلالي.
وبني أن اخلطة املوضوعة من نادي
البولينغ لتجهيز سيدات الكويت طويلة
األمد ،بعد أن مت انتقاء العبات أعمارهن
م��ا ب�ين  ،13و 22عاما ميلكن املوهبة
الكافية م��ن أج��ل جتهيزهن على م��دار
السنوات األربع املقبلة.
وشدد املنصور ان احلرص على الدفع
مبنتخب السيدات في البطولة اآلسيوية
احلالية ،لتحقيق السبق في ظل ابتعاد
منتخبات اخلليج عن املشاركة لتواجدهن
في بطولة املرآة.
وك��ش��ف ان أزرق ال��س��ي��دات خاض
م��ؤخ��را معسكرا ف��ي البحرين ،ح��اول
من خالله اجلهاز الفني وضع اللمسات
النهائية لضمان م��ش��ارك��ة إيجابية،
مطالبا جماهير الكويت مؤازرة منتخبات
الكويت من الرجال والسيدات.

الشرطة البلغارية توقف املتهمني بالعنصرية
أعلنت الشرطة البلغارية أول من أمس
توقيف  6أشخاص على عالقة بالهتافات
العنصرية التي رافقت م��ب��اراة منتخبها
الوطني ونظيره اإلنكليزي االثنني ضمن
تصفيات كأس أوروبا .2020
وأث����ارت احل��ادث��ة ان��ت��ق��ادات واسعة
ودف���ع���ت رئ��ي��س االحت�����اد احمل��ل��ي إل��ى
االستقالة.
وط��غ��ت التحية ال��ن��ازي��ة و»صيحات
القردة» على املباراة التي أقيمت في صوفيا،
ما أدى إل��ى إيقافها مرتني خ�لال الشوط
األول .وان��ت��ه��ى ال��ل��ق��اء ال���ذي أت��ى ضمن
منافسات املجموعة األولى ،بفوز إنكليزي
ساحق - 6صفر.
وق��ال رئيس شرطة صوفيا جورجي
هادجييف للصحافيني «مت اعتقال ستة
أش���خ���اص وي���ج���ري ال��ب��ح��ث ع���ن ث�لاث��ة
آخرين».
ولفت إلى أنه مت التعرف حتى اآلن على
 15شخصاً من خ�لال كاميرات املراقبة
امل��وض��وع��ة ف��ي ملعب فاسيل ليفسكي
الوطني ،لالشتباه في توجيههم اإلس��اءة
إلى الالعبني االنكليز ذوي البشرة الداكنة.
إل���ى ذل����ك ،اس��ت��دع��ت ش��رط��ة مدينة
ب��ل��وف��دي��ف  13ش��خ��ص �ا ً ل�لاس��ت��ج��واب،
يشتبه أنهم كانوا أيضا جزءا من مجموعة
أشخاص ارت��دوا مالبس س��وداء وأث��اروا
مشاكل خالل املباراة ،وفقا إلذاع��ة «بي ار
ان» العامة نقال عن قائد شرطة املدينة
يوردان روغاتشيف.
وتعاقب املخالفات التي يشتبه بإقدام
هؤالء على ارتكابها ،بفترات سجن قصيرة

الشرطة البلغارية تلقي القبض على اجلماهير املتهمة بالعنصرية

وغرامات مالية ومنع من حضور األحداث
الرياضية .وأقيمت املباراة اإلثنني بحضور
ن��ح��و  15أل���ف م��ت��ف��رج ف��ق��ط ف��ي امللعب
ال��ذي أغلق جزء من مدرجاته بعد أحداث
عنصرية خ�لال املباراتني ضد كوسوفو
واجلمهورية التشيكية في يونيو املاضي.
وأدت الهتافات العنصرية األخ��ي��رة
إل��ى ان��ت��ق��ادات واس��ع��ة ،ودف��ع��ت رئيس
االحت��اد البلغاري بوريسالف ميهايلوف
إلى االستقالة الثالثاء ،بعد مطالبته بالقيام
بذلك من قبل رئيس وزراء ب�لاده بويكو
بوريسوف.
وأث���ارت احل��ادث��ة ردود فعل غاضبة
من مشجعني ووس��ائ��ل إع�لام ومسؤولي
البلدين ،السيما وأن��ه��ا أع���ادت التذكير
بظاهرة العنصرية التي ت��زاي��دت بشكل

كبير ف��ي امل�لاع��ب األوروب��ي��ة ف��ي األشهر
املاضية ،ودفعت الهيئات الكروية العليا،
السيما االحتادين الدولي (فيفا) والقاري
للتحذير من تبعاتها.
وتقدم مدير املنتخب الوطني البلغاري
كراسيمير باالكوف في بيان ليل الثالثاء،
باالعتذار من العبي املنتخب اإلنكليزي.
ودان رئيس الوزراء البريطاني بوريس
جونسون عبر املتحدث باسمه ،الهتافات
التي رأى أنها «مقززة» ،وأن «ال مكان لها
في عالم كرة القدم».
كما أعلن االحتاد األوروبي للعبة (ويفا)
أم��س أن��ه ش��رع ف��ي إج���راء تأديبي بحق
االحت��اد البلغاري على خلفية تصرفات
عنصرية ،ورم���ي م��ق��ذوف��ات نحو أرض
امللعب ،والتشويش على النشيد الوطني.

استقالة العصفور حترج اللجنة
الفنية باحتاد الكرة

وض��ع��ت استقالة امل���درب ال��وط��ن��ي صالح
العصفور اللجنة الفنية باحتاد الكرة برئاسة
خالد الشمري في موقف محرج ،السيما وأن
السبب الذي أعلن املدرب أنه يقف وراء استقالته
هو جتاهل مجلس إدارة االحتاد للجنة الفنية في
القرارات املرتبطة باللجنة والتي اتخذها بالفترة
السابقة.
ولعل إع�لان الشيخ أحمد اليوسف رئيس
مجلس إدارة االحت��اد جتديد الثقة في امل��درب
الوطني ثامر عناد لنهاية التصفيات اآلسيوية
بعد مباراة األردن مباشرة ،يتصدر القرارات
التي لم يرجع فيها املجلس للجنة التي يأتي قرار
جتديد الثقة باملدرب من صميم عملها.

يذكر أن اللجنة الفنية تعرضت لنقد كبير
خالل الفترة املاضية ،خاصة فيما يخص التعاقد
مع اجلهاز الفني الكرواتي بقيادة روميو جوزاك
لقيادة املنتخبات الوطنية رغ��م االعتراضات
الكثيرة التي صاحبت إسناد املهمة له في ظل
عدم امتالكه السيرة الذاتية التي تشفع له لقيادة
املنتخب الكويتي.
ومع وضع اللجنة حتت املجهر في اختيارها
للمدرب اجلديد تراجع االحت��اد عن استقطاب
مدرب عاملي ،واعتمد الوطني ثامر عناد قبل أن
جتدد فيه الثقة من دون الرجوع للجنة التي منح
أعضاؤها في السابق توصية بتولي عناد املهمة
خالل مباراة األردن فقط.

االحتاد املصري :تأجيل
الـ«كالسيكو» قرار أمني بحت

أكد عضو جلنة تسيير أعمال االحتاد املصري
لكرة القدم ،محمد فضل ،أن تأجيل مباراة األهلي
والزمالك والتي كان من املقرر إ ٌقامتها يوم السبت
املقبل ،في بطولة الدوري ،هو قرار أمني بحت.
وق��ال فضل ف��ي بيان رسمي أول م��ن أمس
إنه إذا كان هناك مالحظات في هذا الشأن ألي
طرف عليه العودة إلى األمن ،ال سيما أن الئحة
املسابقات أعطت احلق لألندية لتحديد مالعبها
بالتنسيق مع األمن.
وأض��اف أن العالقة التي جتمعه مع جميع
أعضاء جلنة االحت��اد وجميع أط��راف املنظومة

الكروية تتسم باالحترام والتقدير ،ومن ثم ال
صحة ملا ي��ردده البعض بتقدميه استقالته من
عضوية اللجنة.
وقرر احتاد كرة القدم املصري تأجيل مباراة
األهلي والزمالك ضمن منافسات اجلولة  4من
بطولة ال��دوري املصري ،وذل��ك بتعليمات من
األمن حسب بيان االحتاد أمس الثالثاء.
ك��ان��ت أن��دي��ة سموحة وامل��ق��اول��ون العرب
والزمالك وأسوان ،أبدت اعتراضها على تأجيل
مباراة القمة ،وغيره من املباريات في بطولة
الدوري املصري.

غروس يخلف برانكو في األهلي السعودي
أعلن نادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم،
أول من أمس عن تعاقده مع املدرب السويسري
كريستيان غروس ،لقيادة الفريق خلفا ً للكرواتي
برانكو إيفانوفيتش ال��ذي جرت إقالته بسبب
سوء النتائج.
ونشر النادي السعودي عبر حسابه الرسمي
على تويتر ،مقطع فيديو للترحيب بعودة املدرب
السويسري ،الذي سبق له وأن قاد الفريق في
فترتني ،كانت األولى في الفترة من  2014وحتى
 2016والثانية بني عامي  2016و.2017
وكانت إدارة أهلي جدة أقالت الكرواتي برانكو
بسبب سوء النتائج ،إذ تولى صالح احملمدي
املهمة بشكل مؤقت حلني التعاقد مع مدرب جديد،
وهو ما مت بإعالن عودة غروس.
وس��ب��ق ل��غ��روس أن ح��ق��ق ل��ق��ب ال����دوري
السعودي للمحترفني وك��أس خ��ادم احلرمني
الشرفني وكأس ولي العهد خالل قيادته للفريق
في واليته األولى.
وك��ان امل���درب السويسري حقق لقب كأس

املدرب السويسري كريستيان غروس يعود لقيادة األهلي

االحت��اد األفريقي «الكونفيدرالية» مع الزمالك
املصري الذي قاده املوسم املاضي.
ويحتل أهلي جدة املركز الثالث في الدوري
السعودي برصيد  11نقطة من ست مباريات
خاضها.

خيبة أمل إلنفانتينو من املدرجات
الفارغة في مباراة الكوريتني
أع��رب رئيس االحت���اد ال��دول��ي لكرة القدم
(فيفا) السويسري جاني إنفانتينو عن «خيبة
أم��ل��ه» بعد ح��ض��وره امل��ب��اراة التاريخية بني
الكوريتني اجلنوبية والشمالية التي أقيمت
للمرة األولى في عاصمة الشمال بيونغ يانغ،
أم��ام م��درج��ات فارغة ودون نقل تلفزيوني،
ضمن التصفيات املزدوجة لكأس العالم 2022
وكأس آسيا .2023
وك���ان إنفانتينو ضمن ع��دد م��ح��دود من
األشخاص تابعوا املباراة التي انتهت بالتعادل
السلبي م��ن داخ��ل ملعب «كيم إي��ل سونغ»،
وأتت في اجلولة الرابعة ملنافسات املجموعة
اآلسيوية الثامنة.

وق��ال السويسري في تصريحات للموقع
االلكتروني ل�لاحت��اد ال��دول��ي« :كنت أتطلع
قدماً لرؤية ملعب ممتلئ في مباراة تاريخية
كهذه ،ولكن خاب أملي حني لم أر مشجعني في
املدرجات».
وتابع« :لقد فوجئنا من هذا األمر ومبشاكل
كثيرة متعلقة بالنقل التلفزيوني وتأشيرات
الدخول وتسهيالت للصحافيني األجانب».
أي ح��ض��ور ل��وس��ائ��ل اإلع�لام
ول��م يسجل ّ
األجنبية في املباراة التي كانت األولى من نوعها
بني منتخبي رج��ال البلدين ،تقام في كوريا
الشمالية التي ال تزال في حالة حرب رسميا ً مع
جارتها اجلنوبية.

