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املطوع يقود األزرق
لفوز ثمني على نيبال

قاد بدر املطوع منتخب الكويت إلى حتقيق 
فوزاً صعباً وثميناً على نيبال 1-0، واالنفراد 
بالتاليباملركز الثاني في املجموعة الثانية 
للتصفيات امل��زدوج��ة املؤهلة إل��ى مونيال 

2022، وكأس آسيا2023 في الصني.
سجل املطوع الهدف الوحيد في الدقيقة 
28، راف��ع��اً رصيد »األزرق« إل��ى 10 نقاط 
خلف أستراليا املتصدرة، والتي تغيب عن 
هذه اجلولة )12 نقطة(، وأمام األردن الثالثة 
)7 نقاط( التي تواجه ضيفتها تايوان )دون 
نقاط( الحقاً، فيما حتتل نيبال املركز الرابع 

)3 نقاط(.وأقيمت املباراة في إطار اجلولة 6 
من التصفيات، علماً أن أصحاب املراكز األولى 
في كل مجموعة من املجموعات الثماني، إلى 
جانب أفضل4 منتخبات حاصلة على املركز 
الثاني )املجموع 12 فريقاً(، سيضمنون التأهل 
إل��ى نهائيات ك��أس آسيا، وال��دور الثالث من 

تصفيات كأسالعالم.
في املقابل، تنتقل املنتخبات ال�24 التالية من 

أجل املشاركة في تصفيات كأس آسيا.
وق��رر مجلس إدارة االحت��اد الكويتي لكرة 
القدم برئاسة الشيخ أحمد اليوسف الصباح 

تقدمي مكافأة 500 دينار لكل العب في املنتخب 
بعد هذاالفوز الثمني. قال مدرب املنتخب ثامر 
عناد أن األزرق حقق ال��ه��دف ال��ذي ق��دم من 
أجله ال��ى بوتان وه��و اح��راز النقاط الثالث، 
واحملافظة على حظوظ التأهلفي تصفيات آسيا 
املشتركة. من جهته هنأ مدير عام الهيئة العامة 
للرياضة حمود فليطح ونائب رئيس اللجنة 
االوملبية الكويتية محمد جعفر في اتصال 
هاتفي مع رئيساالحتاد الكويتي لكرة القدم 
الشيخ أحمد اليوسف الصباح، منتخب الكويت 

فرحة العبي املنتخب الوطني بهدف بدر املطوعبعد الفوز على نيبال.

قرر االحتاد السعودي لكرة القدم إجراء بعض 
التعديالت على بطولة دوري كأس األمير محمد 
بن سلمان نظراً الرت��ب��اط املنتخب السعودي 
باملشاركة ف��ي ك��أس اخلليج ف��ي قطر بجانب 

مشاركة املنتخب األوملبي بكأس اسيا.
وعقد االحتاد السعودي لكرة القدم اجتماعا 
أول من أمس بحضور رئيس االحت��اد ورئيس 
راب��ط��ة دوري احملترفني ال��س��ع��ودي وممثلي 

األن��دي��ة. وت��ق��رر إق��ام��ة اجل��ول��ة ال��ع��اش��رة من 
الدوري السعودي في موعدها وتأجيل اجلولتني 
ال�11 وال�12 التي تتزامن مع مشاركة املنتخب 

األول في كأس اخلليج.

املنتخب الكويتي للفلوربول يخسر
أولى مبارياته أمام نظيره املغربي

خ��س��ر م��ن��ت��خ��ب االومل��ب��ي��اد 
اخلاص الكويتي اولى مبارياته 
أول من أمس مع نظيره املغربي 
ف���ي ال���ك���أس االق��ل��ي��م��ي االول 
ل��ل��ف��ل��ورب��ول امل��ؤه��ل لاللعاب 
العاملية الشتوية لالوملبياد 

اخلاص بالسويد 2021.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اخل��س��ارة 
بنتيجة 5 اه���داف لالشي فان 
ال��ف��ري��ق الكويتي غلب اداؤه 
طابع احلماس بينما لعب نظيره 
املغربي مبهارة عالية واستحوذ 
على الكرة ومتيز العبيه بامليل 

الى الهجوم.
ويعد ح��ارس مرمى الفريق 
الكويتي جنم املباراة التي هي 
ع��ب��ارة ع��ن ش��وط��ني ك��ل منهما 
10 دق��ائ��ق ويحكمها حكمان 
داخل امللعب باالضافة الى ثالث 
خارجه وذل��ك في اط��ار التأهل 

لالوملبياد اخلاص بالسويد.

ومازال امام منتخب االوملبياد 
اخل��اص الكويتي ب��ذل مجهود 
اكبر خل��وض م��ب��اري��ات اخ��رى 
في لعبة مستحدثة لم يلعبها 
من قبل. واش��ار مدير الرياضة 
والتدريب في االوملبياد اخلاص 

الكويتي مصطفى السيد الى ان 
اع��داد الالعبني جرى خالل مدة 
اس��ب��وع واح���د قبل املنافسات 
خاصة وانها لعبة حديثة على 

املنطقة كلها.
واوض��ح السيد في تصريح 

ل� »ك��ون��ا« على هامش املباراة 
ان اخ��ت��ي��ار ال��الع��ب��ني يخضع 
ل��ع��دة اع��ت��ب��ارات منها ال��ق��درة 
على التحكم في االي��دي وكذلك 
ال��ت��واف��ق ب��ني االي���دي واالرج��ل 
واالم��س��اك باملضرب والتفكير 
واجل����ري ب��ه ه��ج��وم��ا ودف��اع��ا 
ومت���ري���را. وذك����ر ان اخ��ت��ي��ار 
الالعبني ج��رى م��ن ب��ني فريقي 
كرة القدم واليد بنادي الطموح 
الكويتي وال��ذي��ن ش��ارك��وا في 
ب��ط��والت ويعرفون مسابقات 
االوملبياد اخل��اص ويتمتعون 
بلياقة بدنية عالية ومهارات 
اس��ت��خ��دام ال��ي��دي��ن وال��رج��ل��ني 
وال��ت��واف��ق بينهما. ام��ا م��درب 
لعبة الفلوربول للفريق الكويتي 
س��ع��ود العصفور اوض���ح في 
ت��ص��ري��ح مم��اث��ل ان اخ��ت��ي��ار 
ال��الع��ب��ني يخضع الحجامهم 

واالعاقة الذهنية التي بهم

الكرة بني العبي الفريقني الكويتي واملغربي
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الكويت تستضيف اجلولة األولى من بطولة 
العالم للدراجات املائية فبراير املقبل

تستضيف الكويت في الفترة من 13 
ال��ى 15 فبراير املقبل مسابقات اجلولة 
االولى من بطولة العالم للدراجات املائية 
ملوسم )2020( مبشاركة العبني ميثلون 

35 دولة.
واك��د نائب املدير العام للهيئة العامة 
للرياضة الكويتية الدكتور صقر املال خالل 
مؤمتر صحفي عقد لالعالن عن البطولة 
التي تستمر حتى ديسمبر املقبل وتختتم 
في الشارقة احل��رص على دع��م مبادرات 
االندية واالحتادات الرياضية مبا يسهم في 

دعم احلركة االوملبية.
واش��اد املال باجلهود الكبيرة التي قام 
بها نادي الرياضات البحرية الكويتي في 
سبيل استضافة الكويت لهذه البطولة التي 
تشهد ست ج��والت - تستضيفها الكويت 
للمرة االول��ى - والتي تدعم العالقات مع 
املنظمات الرياضات الدولية. من جانبه 
اكد رئيس مجلس ادارة نادي الرياضات 
البحرية الكويتي محمد الزنكي خالل 
املؤمتر احل��رص على خ��روج ه��ذا احلدث 

العاملي املهم بصورة تليق بسمعة الكويت 
ومكانتها فضال عن االرت��ق��اء بالرياضة 
البحرية على الصعيد احمللي. من جهته قال 
امني السر العام للجنة االوملبية الكويتية 
حسني املسلم في كلمة مماثلة ان مثل هذه 
الفعاليات واملنافسات العاملية تدعم رؤية 

اللجنة االومل��ب��ي��ة ال��ت��ي تسعى لتطوير 
مستوى الرياضات االوملبية في الكويت. 
واض���اف املسلم ان الكويت ق���ادرة على 
استضافة مختلف البطوالت العاملية الفتا 
الى العمل اجلاد بغية النهوض بالرياضة 

الكويتية .

 جانب من املؤمتر الصحفي


