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القادسية يفرط في الصدارة بتعادل مخيب مع الساحل
ف���رط ال��ق��ادس��ي��ة ف��ي ف��رص��ة االح��ت��ف��اظ 
بصدارة دوري فيفا املمتاز لتذهب للكويت، 
بعدما سقط امللكي ف��ي ف��خ ال��ت��ع��ادل أم��ام 
الساحل )1-1(، أول من أمس ضمن اجلولة 

الثالثة للمسابقة.
افتتح القادسية التسجيل ع��ن طريق 
لوكاس قاتشيو في الدقيقة 30، واستطاع 
الساحل أن ينتزع التعادل بأقدام أحمد تيتي 

في الدقيقة 85.
وبهذه النتيجة بلغ القادسية النقطة 7 
في املركز الثاني، فيما اقتنص الساحل نقطة 

ثمينة بلغ بها 4 نقاط في املركز اخلامس.
ف��رض القادسية هيمنته على مجريات 
اللعب بالشوط األول من خ��ال تفوقه في 
االستحواذ على الكرة مبنطقة الوسط وعاب 
أداء امللكي االستحواذ السلبي في بعض 

الفترات.
واعتمد الساحل على التأمني الدفاعي بحًثا 
عن عدم استقبال أهداف مع البحث عن هجمة 

عكسية من أجل التسجيل.
وفتح القادسية جبهة هجومية من الطرف 
األمين محاواًل استغال قدرات ضاري سعيد 

وعبد الله ماوي.
وجنح األصفر في حتقيق األفضلية من 
كرة ثابتة حولها لوكاس قاتشيو بالدقيقة 

30 داخل شباك بدر الصعنون.
وذاد بدر عن مرماه أمام عدد من الفرص 
التي شنها العبو القادسية ولعل أبرزها 

انفراد صريح من عبد الله ماوي.
دفع بابلو م��درب القادسية ببدر املطوع 
مطلع ال��ش��وط الثاني ب��داًل ع��ن البرازيلي 
رونينهو، وتواصل تفوق امللكي من ناحيه 
االستحواذ وإن غابت اخلطورة احلقيقية 

على مرمى الساحل.
باملقابل تخلى الساحل عن حذره الدفاعي 
وح��اول شن هجمات عكسية إال أن النقص 
العددي بالثلث الهجومي أفقد محاوالتهم 

اخلطورة املطلوبة.
وجاءت أبرز محاوالت الساحل بالدقيقة 
62 إال أن أحمد الفضلي جنح باقتدار في 
حتويل الكرة إل��ى ركلة ركنية بعد انفراد 
عبد العزيز إي��اد، وتواصل نشاط الساحل 
بالدقائق ال�10 التالية وس��ط تراجع غير 

مبرر من جانب القادسية.
استشعر الع��ب��و ال��ق��ادس��ي��ة اخل��ط��ورة 

وع���ادوا لشن الهجمات بحًثا عن التعزيز 
وأض��اع عبد الله ماوي فرصة قوية قبل أن 
يسجل البديل فهد األنصاري هدًفا برأسية 
قوية ألغاه احلكم أحمد العلي بداعي وجود 

خطأ على األنصاري.
وم��ع الدقيقة 85 جن��ح أحمد تيتي في 
استغال خطأ ضاري سعيد ليقتنص الكرة 
ويتوغل وسط دفاعات األصفر مسدًدا كرة 
قوية سكنت الشباك على ميني أحمد الفضلي 

حارس القادسية.
ح��اول األص��ف��ر ال��ع��ودة إال أن ال��وق��ت لم 
يسعفه مع سعي الساحل الهجومي طمًعا في 

الفوز إال أن صافرة أحمد العلي كانت أسرع 
لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف ملثله.

من جانبه اعتبر نائب رئيس جهاز الكرة 
في القادسية، خلف السامة، أن النقطة التي 
حققها امللكي بالتعادل أمام الساحل جيدة 
قياًسا باملستوى ال��ذي قدمه الفريق خال 

املباراة.
وأب��دى السامة في تصريح تلفزيوني 
ع��دم رض��اه ع��ن املستوى ال��ذي ظهر عليه 
العبو القادسية خال املباراة، مؤكًدا أن فترة 
التوقف األخيرة أثرت بالسلب على مستوى 

أداء الاعبني في مباراة الساحل.

وأوضح أن هناك العديد من األخطاء التي 
وقع فيها الفريق خال اللقاء، مضيًفا »علينا 
أن نراجع أنفسنا ونعالج األخطاء بشكل 

سريع استعداًدا للمواجهات املقبلة«.
الكويت يكتسح التضامن

وفي مباراة أخرى اكتسح الكويت منافسة 
التضامن بعدما تغلب عليه )2-6(.

سجل لألبيض فيصل زايد 10، كالديرون 
20، يوسف ناصر 34 )ركلة جزاء(، جمعة 
سعيد 74، عبدول سيسوكو 83، شاهني 
اخلميس 90، فيما سجل للتضامن راشد 

املطيري 26، ويوسف العنيزان 54 ركلة 
جزاء. وبهذا الفوز رفع الكويت رصيده إلى 
النقطة 9 بالعامة الكاملة في حني توقف 

التضامن عند 3 نقاط.
جاءت انطاقة اللقاء سريعة السيما من 
جانب الكويت األكثر رغبة في الفوز ملواصلة 

سباق الصدارة في رحلته للدفاع عن اللقب.
وتأثر التضامن بخروج مدافعه البرازيلي 
هانز مصاًبا بعد 4 دقائق فقط من البداية 
ليعيد م���درب العنيد، الليبي محمد عبد 
الناصر ملركز قلب الهجوم ويدفع بالبديل 

راشد املطيري.

جن��ح األب��ي��ض ف��ي فتح جبهة هجومية 
من الطرف األمين عبر سامي الصانع أبرز 
مفاتيح لعب األبيض والذي متكن من صناعة 
أول هدفني للعميد عبر متريراته العرضية 
املتقنة فسجل فيصل زاي���د أول األه���داف 
بالدقيقة 10، قبل أن يضيف كالديرون ثاني 

األهداف بالدقيقة 20 بنفس الطريقة.
لم يستسلم التضامن رغم تأخره بهدفني 
ومتكن عبر البديل راشد املطيري من تقليص 
الفارق بالدقيقة 26 بتسديدة صاروخية 
من خارج منطقة اجلزاء سكنت الشباك على 

يسار مصعب الكندري.
تبادل الفريقان الهجمات بعد ذل��ك مع 
أفضلية للعميد الذي متكن من تسجيل ثالث 
األهداف بالدقيقة 34 من ركلة جزاء سجلها 
يوسف ناصر بعد جل��وء احلكم عبد الله 
الكندري للفار من أجل احتسابها ملصلحة 
جمعة سعيد بعد إعاقته من قبل استيفن 

بادو.
استمر األداء س��ج��ااًل بالشوط الثاني 
مع تفوق نسبي لألبيض صاحب الكثافة 
الهجومية األك��ب��ر، وم��ع الدقيقة 54 جنح 
البديل يوسف العنيزان في تسجيل الهدف 
الثاني للتضامن من ركلة ج��زاء احتسبها 

حكم اللقاء بعد اللجوء للفار.
حاول العنيد البحث عن معادلة النتيجة 
م��ن خ��ال االن��دف��اع للهجوم وه��و م��ا خلق 
مساحات ف��ي دف��اع��ه ح��اول جمعة سعيد 
مع يوسف ناصر الستغالها ل��زي��ادة غلة 

األهداف.
وم��ن هجمة سريعة ارت��ك��ب محمد عبد 
الناصر خطأ ليحصل على اإلن���ذار الثاني 
وي��ن��ال ال��ب��ط��اق��ة احل���م���راء، ليكمل أب��ن��اء 

الفروانية اللقاء ب�10 العبني من الدقيقة 60.
ووس��ط محاوالت العنيد للعودة متكن 
جمعة سعيد م��ن اس��ت��غ��ال خطأ دفاعي 
للتضامن وسجل راب��ع األه���داف مبجهود 

فردي في الدقيقة 74.
وفقد العبو التضامن األم��ل في العودة 
وم��ن محاولة بيضاء أخ��رى سجل عبدول 
سيسوكو خامس األهداف بالدقيقة 83، قبل 
أن يضيف البديل شاهني اخلميس سادس 
األهداف بكرة ماكرة من ركلة ركنية سكنت 
شباك احلارس حمد بدير مباشرة بالدقيقة 
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الهدف األول للقادسية في مرمى الساحل

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة 
الكويتية أمس األحد اشهار اربع اندية شاملة 

جديدة.
وق��ال��ت ال��ه��ي��ئ��ة ف��ي ب��ي��ان ص��ح��اف��ي عقب 
اجتماع مجلس اإلدارة التاسع ان االندية التي 

مت اش��ه��اره��ا ه��ي ن���ادي )ال��س��ك��ب( الرياضي 
لرياضات الفروسية ونادي )الكوت( الرياضي 
لرياضات الفروسية ونادي )ان سباير( الكويتي 
للسيارات والدراجات اآللية والنادي الكويتي 

للغوص واالنقاذ.

واش��ار البيان ال��ى ان مجلس االدارة وافق 
على تعديل بعض مواد النظام االساسي للجنة 
االومل��ب��ي��ة الكويتية وامل���واد املعدلة بالنظام 
االساسي لكل من نادي )فتيات العيون( ونادي 

)سلوى( الرياضي.

Monday 21th October 2019 - 13 th year - Issue No.3546االثنني 22 صفر 1441 ه�/ 21 أكتوبر  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العدد 3546

أزرق الصاالت يخسر أمام نظيره 
البحريني في تصفيات آسيا

خسر منتخب الكويت لكرة قدم الصاالت أول 
من أمس امام نظيره البحرين بنتيجة )2 - 0( 
ضمن التصفيات املؤهلة لكاس آسيا املقبلة في 

تركمانستان )2020( واملقامة في البحرين.
وقدم ازرق الصاالت في اللقاء الذي جمعهما 
في مدينة خليفة الرياضية ضمن منافسات 
املجموعة االول���ى م��ن البطولة م��ب��اراة كبيرة 
ومستوى فنيا رائعا وسيطره ميدانيه نقصها 

احراز االهداف.
وق����ال ع��ض��و م��ج��ل��س ادارة احت����اد ال��ق��دم 
عبداحلميد الكندري ل� »كونا« عقب انتهاء املباراة 
ان الفريق استعد جيدا للتصفيات االسيوية 

باقامة معسكر تدريبي في التشيك.
وهنأ الاعبني بحصولهم على بطاقة التأهل 
الى نهائيات كاس آسيا )تركمانستان 2020( 
معربا عن شكره وتقديره للجهازين االداري 

والفني لاهتمام بالفريق خال البطولة.
واشاد باملستوى »الفني املتميز« واالداء 
القوي والثابت وال���روح القتالية لاعبي 
االزرق خال التصفيات داعيا الى بذل املزيد 
من اجلهد لتحقيق االجناز للكرة الكويتية في 

البطوالت اخلارجية.
وأوض����ح أن اجل��م��ه��ور ال��ك��وي��ت��ي احل��اض��ر 
مبدرجات الصالة منذ انطاق البطولة له دور 
كبير في رف��ع معنويات العبي املنتخب داخل 

املعلب.
وفي املباراة الثانية فاز منتخب االمارات على 

نظيره العراق بنتيجة )3 - 2(.
ويتأهل الفريقان احلاصان على املركزين 
األول والثاني مباشرة إلى البطولة التي ستقام 
في تركمانستان في ع��ام 2020 فيما سيلعب 
ثالث املجموعة األولى مع ثالث املجموعة الثانية 
مباراة لتحديد املتأهل اخلامس عن منطقة )غرب 

آسيا(.
وت��ض��م املجموعة االول���ى ك��ا م��ن الكويت 
وفلسطني واالم��ارات والعراق والبحرين فيما 
تضم املجموعة الثانية ك��ا م��ن لبنان وقطر 

والسعودية وعمان.
وتستمر منافسات تصفيات بطولة آسيا لكرة 
الصاالت )2020( التي تستضيفها البحرين 
واملخصصة ملنتخبات منطقة غرب آسيا حتى 22 

أكتوبر اجلاري. 

لقطة من مباراة الكويت البحرين

حتت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 

25 اليوم عمومية البولينغ تعقد اجتماعها الـ 

تعقد اجلمعية العمومية 
ال��ع��ادي��ة ل���احت���اد اآلس��ي��وي 
للبولينغ في الساعة احلادية 
عشرة صباح اليوم، اجتماعها 
اخل���ام���س وال��ع��ش��ري��ن، على 
ه���ام���ش ال��ب��ط��ول��ة ال��ق��اري��ة 
اخل��ام��س��ة وال��ع��ش��ري��ن ال��ت��ي 
تنطلق منافساتها اجلدية اليوم 
ف��ي م��رك��ز ال��ك��وي��ت للعبة في 
الساملية، مبشاركة 27 دول��ة، 
حتت رعاية سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ جابر املبارك.
وي���ت���رأس اجل��ل��س��ة رئيس 
االحت��ادي��ن ال��دول��ي واآلسيوي 
ورئيس نادي البولينغ الشيخ 
ط��ال احملمد بحضور مندوبي 
39 دولة واحتادا خاصا يتشكل 

منها االحتاد القاري.
وب��ع��د ان اك��ت��م��ل وص���ول 
وف����ود ال�����دول امل��ش��ارك��ة ال��ى 
الباد وتسهيل امورها من قبل 
جلنتي االستقبال واالع��اش��ة، 
ترتفع وتيرة استعدادات الدول 
املتنافسة التي خاضت، امس، 
تدريبات رسمية تستمر صباح 
اليوم، وستكون املقياس الفعلي 
للتحضير حلصد امليداليات 
التي توزع اوالها غدا، من خال 

ذهبية فردي السيدات.
وتشهد البطولة بني الساعة 
ال��ع��اش��رة صباحا واخلامسة 

مساء، تسجيل الكرات الرسمية 
ل��اع��ب��ني وت��زي��ي��ت اخل��ط��وط 
بني الساعة الواحدة والنصف 
ظهرا والثانية والنصف بعد 
الظهر، لتبدأ بعدها التدريبات 
الرسمية للمجموعة االولى من 
ال��دول املتنافسة. وبعد تزييت 
اخل��ط��وط ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة في 
الساعة الرابعة عصرا، تنطلق 

بعد ساعة واح��دة، التدريبات 
الرسمية للمجموعة الثانية من 

الدول املتنافسة.
وت��ت��ه��ي��أ اك���ث���ر م���ن دول���ة 
لكسر هيمنة كوريا اجلنوبية 
على ص���دارة آخ��ر 5 نسخ من 
ال��ب��ط��ول��ة وب��ال��ت��ح��دي��د اع���وام 
و2012  و2015   2016
و2011 و2008، وفي مقدمتها 

ماليزيا وتايوان وهونغ كونغ 
وال��ي��اب��ان وتايلند وأستراليا 
وسنغافورة وهي احتكرت )مع 
كوريا( جميع امليداليات التي 
وزعت في النسخة االخيرة التي 

استضافتها هونغ كونغ.
وت��ب��رز اي��ض��ا إندونيسيا 
ال��س��اع��ي��ة ال���ى ال���ع���ودة وه��ي 
ال��ت��ي ن��ال��ت ص�����دارة نسخة 

العام 2006، اضافة الى الهند 
والصني واإلمارات. ومن املعلوم 
ان ك��وري��ا اجلنوبية احتكرت 
ال��ص��دارة 7 م��رات ف��ي آخ��ر 10 
نسخ م��ن البطولة منذ العام 
1998، ولم تكسر هيمنتها سوى 

إندونيسيا واليابان وتايوان.
وت���ب���رز ال�����دول اآلس��ي��وي��ة 
ب��ق��وة ع��ل��ى الصعيد ال��ع��امل��ي، 
فتحتل كوريا اجلنوبية املرتبة 
الرابعة في سجل ال��دول االكثر 
حصدا للميداليات في بطوالت 
العالم )رج���ال(، في حني تأتي 
ت���اي���وان خ��ام��س��ة وأس��ت��رال��ي��ا 
ثامنة وماليزيا حادية عشرة 
وال��ف��ي��ل��ي��ب��ني ث��ال��ث��ة ع��ش��رة 
وس��ن��غ��اف��ورة خامسة عشرة. 
ول��دى ال��س��ي��دات، حلت كوريا 
اجلنوبية ثانية والفيليبني 
رابعة وماليزيا خامسة واليابان 
س��ادس��و وأس��ت��رال��ي��ا س��ادس��ة 

وتايوان حادية عشرة.
وب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ك��وي��ت، فهي 
حصدت ميدالية برونزية واحدة 
خال بطوالت العالم )رج��ال(، 
في حني نالت فضية وبرونزية 
في البطولة اآلسيوية الثالثة 
وال��ع��ش��ري��ن ف��ي ب��ان��ك��وك ع��ام 
2015. كما اح���رزت ميدالية 
واحدة عام 2012 و3 )2011( 

وواحدة )2002(.

فورتاليزا يقلب تأخره النتصار على جرمييو
قلب ف��ورت��ال��ي��زا ت��أخ��ره ب��ه��دف نظيف إلى 
ف��وز ثمني 2 / 1 على جرمييو، مساء السبت، 
في افتتاح مباريات املرحلة 27 من ال��دوري 

البرازيلي.
ورفع فورتاليزا رصيده إلى 31 نقطة ليتقدم 
إلى املركز 13 مؤقتا، علما بأنه حقق هذا الفوز 

بعد هزميتني متتاليتني.
وجت��م��د رص��ي��د جرمييو عند 41 نقطة في 

املركز السابع، بعدما مني بالهزمية الثانية على 
التوالي. وسجل باولو ميراندا الهدف الوحيد 
جلرمييو في الدقيقة العاشرة، ورد فورتاليزا 
بهدفني سجلهما ويلنجتون باوليستا وأوزفالدو 

لورينسيو فيليو في الدقيقتني 35 و41.
وش��ه��دت الدقيقة ال��راب��ع��ة م��ن ال��وق��ت بدل 
الضائع للمباراة طرد رافاييل ج��االردو العب 

جرمييو لنيله اإلنذار الثاني في املباراة.

وفد هوجن كوجن

الوفد االسترالي

الوفد البحريني


