اجلبري يشيد بنتائج املنتخب في بطولة العالم للدراجات املائية
أش��اد وزي��ر االع�ل�ام وزي��ر ال��دول��ة لشؤون
الشباب الكويتي محمد اجلبري أول من أمس
بالنتائج التي حققها املنتخب الوطني في
بطولة العالم للدراجات املائية واثمرت حصد 7
ميداليات متنوعة.
وق���ال اجل��ب��ري ف��ي تصريح ل��ـ «ك��ون��ا» ان

alwasat.com.kw

النتائج احملققة واملستوى املتميز الذي ظهر به
العبو املنتخب في البطولة التي اقيمت بأريزونا
االمريكية ف��ي الفترة م��ن  5ال��ى  13اكتوبر
اجلاري كانت «على قدر الطموح»
واعرب عن االمل في مواصلة مسيرة حصد
املنتخب لاللقاب وامليداليات ف��ي البطوالت
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واالستحقاقات الدولية املقبلة بغية رفع اسم
الكويت عاليا.
وش��م��ل��ت حصيلة املنتخب ال��ك��وي��ت��ي في
البطولة التي شهدت مشاركة من  27دولة
 7ميداليات بواقع ذهبيتني وث�لاث فضيات
وبرونزيتني.
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األزرق يكتفي بالتعادل
مع تركمانستان
اكتفى منتخب الكويت الوطني لكرة القدم
بالتعادل االيجابي بنتيجة ( )1 - 1مع
ضيفه تركمانستان في املباراة الودية التي
جمعتهما أول من أم��س ضمن استعداداته
للتصفيات املشتركة املؤهلة لبطولتي كأس
العالم (قطر  )2022وك��أس آسيا (الصني
 .)2023وج��اءت انطالقة اللقاء ال��ذي اقيم
على س��ت��اد الشيخ ج��اب��ر االح��م��د ال��دول��ي
سريعة م��ن جانب منتخب الكويت ال��ذي
فرض سيطرته على مجريات اللعب واحكم
قبضته على منطقة املناورات إذ حاول شن
هجمات خلطف هدف مبكر الذي كاد يسجله
عبد الله البريكي مع الدقيقة الـ 6اال ان كرته
مرت بجوار القائم االيسر.
وتكررت محاوالت االزرق للتقدم وضاعت
الكثير من الفرص ورغ��م التفوق الواضح
وت��راج��ع تركمانستان ف��ي الدقائق ال30
االولى اال انه املنتخب واصل اضاعة الفرص.

وم��ع انطالقة الشوط الثاني نشط العبو
تركمانستان وزادوا من هجماتهم في حني
تألق احل��ارس البديل حسني كنكوني في
اب��ع��اد اول��ى ف��رص الضيوف التي توالت
وسط تراجع ل�لازرق .وجنح الضيوف في
استغالل تفوقهم بخطف هدف السبق عبر
ام��ان��وف وم��ع الدقيقة ال 70نشط االزرق
بحثا عن التعديل عقب التأخر بهدف ومتكن
عمر احلبيتر م��ن تسجيل ه��دف التعادل
بتسديدة قوية بعد متابعة الكرة املرتدة من
الدفاع بالدقيقة الـ.80
وقال ثامر عناد ،مدرب األزرق إن مواجهة
تركمانستان الودية جاءت مفيدة لألزرق،
بغض النظر عن النتيجة.
وتابع عناد ،خالل تصريحات صحافية:
«كنت أبحث في ه��ذه امل��ب��اراة عن التوليفة
التي ميكن االعتماد عليها ،في ح��ال حدث
ناقص في الالعبني ..أشركت معظم الالعبني،

ال سيما املنضمني اجل��دد ،باستثناء خالد
شامان ال��ذي لم يتمكن من املشاركة ،وفقا
ملجريات اللقاء».
وأردف« :األزرق ميتلك اآلن كتيبة من
الالعبني األساسيني والعناصر البديلة،
ال��ذي��ن ميكن االعتماد عليهم ف��ي مباريات
التصفيات اآلسيوية ..كما أن املباراة كشفت
عن بعض األخطاء ،التي سنعمل على عالجها
بالفترة املقبلة».
وواص���ل ع��ن��اد« :م��ب��اراة ال��ي��وم تختلف
عن مواجهة األردن ،التي جاءت في توقيت
صعب وحت��ت ضغط كبير ..األردن يعد
امل��ن��اف��س امل��ب��اش��ر لنا على بطاقة التأهل
الثانية ،وفوزه على نيبال أمر منطقي».
وختم بقوله« :الفوز على نيبال وتايوان
ميثل البوابة الرئيسية ،ومفتاح املنافسة
مع األردن ،ونتائج املباريات األخيرة في كل
املجموعات صبت في مصلحتنا».

لقطة من املباراة

العرادة :جتهيزات كويتية مبواصفات عاملية الستضافة آسيوية البولينغ

أزرق الرجال على أهبة االستعداد ملشاركة ناجحة

سالم العرادة

ت��ت��واص��ل اس��ت��ع��دادات الكويت
ون���ادي البولينغ ب��رئ��اس��ة الشيخ
ط�لال احمل��م��د ،الفتتاح بطولة آسيا
 25مبشاركة  28دول��ة ،واملقرر ان
تستضيفها الكويت االح��د املقبل ،
كما تتواصل استعدادات املنتخبني
الكويتيني للرجال والسيدات ،من أجل
ضمان مشاركة ايجابية تليق بسمعة
الكويت ،وسط جنوم اللعبة من القارة
اآلسيوية.
وقال أمني سر نادي البولينغ ومدير
املنتخبات سالم العرادة إن العمل على
قدم وساق منذ استالم مركز البولينغ
في الساملية قبل  6أشهر ،إلمت��ام كل
التجهيزات ال�لازم��ة ومب��واص��ف��ات
عاملية لتحقيق استضافة تليق باسم
الكويت وراعي البطولة سمو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك.
واض���اف ان جميع األج��ه��زة التي

تستخدم في البطوالت العاملية مت
العمل على جلبها ،مشيدا بإمكانات
مركز البولينغ وباملواصفات العاملية
التي يتمتع بها.
وكشف عن استعانة نادي البولينغ
ب��ك��وادر متخصصة ف��ي العديد من
اللجان للمساهمة في تنظيم احلدث
اآلس��ي��وي املهم بصورة تليق باسم
ال��ك��وي��ت ،م��ش��ي��را إل���ى أن البطولة
ستشهد نقال تلفزيونيا للعديد من
دول العالم ،ما يستدعي جتهيزات
تقنية عالية وهو ما يتم العمل على
إجنازه في الوقت احلالي.
وب�ين ال��ع��رادة ان صالة البولينغ
وبالتجهيزات احلالية ستكون جاهزة
أي��ض��ا الستضافة بطولتي العالم
للرجال والسيدات لفئتي الفردي عام
 2020والفرق «مجمع» عام .2021
وثمن أمني سر نادي البولينغ دعم

منتخب الكويت للبولينج

مؤسسات الدولة املختلفة ،بداية من
اجلامعات اخلاصة واملدارس ،وصوال
لهيئة الرياضة التي عملت على تذليل
كل العقبات.
وعن استعدادات منتخبي الكويت
للرجال والسيدات في البطولة ،قال
ال��ع��رادة وال���ذي يتولى املسؤولية
امل��ب��اش��رة على منتخب ال��رج��ال ان
اجل��ه��از الفني كثف االس��ت��ع��دادات
م��ن أج��ل الظهور ب��ص��ورة الئقة في
البطولة ،عبر معسكرات خارجية في
هوجن كونغ ،والدمنارك ،والسويد.
وأض���اف ان األج��ه��زة الفنية في

تأجيل القمة املصرية بني األهلي
والزمالك ألجل غير مسمى

أعلن االحتاد املصري ،تأجيل مباراة القمة بني
األهلي والزمالك ،إلى أجل غير مسمى ،بسبب
وجود تعليمات أمنية بذلك .وكان من املفترض
إقامة مواجهة األهلي والزمالك ،السبت املقبل،
في راب��ع ج��والت ال��دوري املصري املمتاز ،قبل

تأجيلها بشكل رسمي .وحاول االحتاد املصري،
إنقاذ املباراة من التأجيل ،بطلب نقلها إلى ملعب
برج العرب باإلسكندرية وإقامتها بدون جمهور،
لكن جاء رفض األمن ليحسم األمر ويتم تأجيل
املواجهة ملوعد سيحدد الحقًا.

م��ن��ت��خ��ب��ي ال����رج����ال وال���س���ي���دات
بقيادة البحريني محمد اجلناحي،
واالس��ت��رال��ي أن���دروا ،وال��ك��وري تي
جي ،واملدرب الوطني اياد العميري،
تعمل بجد واجتهاد ،مشيدا بعطاءات
الالعبني ورغبتهم في تقليص الفوارق
الفنية مع العبي ش��رق آسيا الذين
دخلوا عالم االحتراف منذ وقت بعيد
وباتوا أبطاال للعالم.
وأعترف ان مهمة أزرق البولينغ
لن تكون سهلة لتحقيق الذهب وسط
مشاركة أبرز أبطال القارة اآلسيوية،
مؤكدا ان األهم هو االحتكاك بأبطال

العالم والظهور مبستوى الئق.

فرصة ممتاز

وعن مشاركة الالعبات قال العرادة
ان البطولة ف��رص��ة مم��ت��از لتحقيق
االس��ت��ف��ادة ال��ق��ص��وى ،واالح��ت��ك��اك
بأفضل الالعبات على مستوى القارة
اآلسيوية.
وأض��اف ان أزرق السيدات خاض
مؤخرا معسكرا في البحرين ،حاول
من خالله اجلهاز الفني وضع اللمسات
النهائية لضمان مشاركة إيجابية
والظهور مبا يليق بأصحاب األرض.

خمسة منتخبات تشارك
في «خليجي  »24بقطر

اجلزائر تصعق كولومبيا بثالثية تاريخية
واصل املنتخب اجلزائري سلسلة نتائجه
املبهرة في عهد املدرب ،جمال بلماضي ،فحقق
فوزًا تاريخيا على حساب نظيره الكولومبي
 ،0-3في املباراة الودية التي جمعتهما ،أول
من أمس على ملعب «بيار موروا» مبدينة ليل
الفرنسية.
وسجل ثالثية احمل��ارب�ين ك��ل م��ن بغداد
بوجناح في الدقيقة ( )15وري��اض محرز
بالدقيقتني ( 20و.)65
وقدم أشبال املدرب جمال بلماضي مباراة
تليق بسمعة بطل القارة اإلفريقية ،حيث
صالوا وجالوا فوق أرضية امللعب ،وأمتعوا
احلضور بلمسات فنية رائعة.
ودخ��ل املنتخب اجلزائري املباراة بقوة،
حيث جنح املتألق بوجناح في افتتاح باب
التسجيل في الدقيقة  ،15عندما تلقى كرة من
زميله محرز وسددها من خارج منطقة اجلزاء
نحو القائم البعيد.
واص���ل أب��ط��ال إفريقيا سيطرتهم على
مجريات اللقاء ،وبعد م��رور خمس دقائق
م��ن ه���داف ب��وجن��اح ،متكن النجم ري��اض
محرز ،من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة

 ،20عندما استقبل متريرة من بن ناصر،
وبتسديدة قوية أسكنها الشباك .وأه��در
املنتخب الكولومبي فرصة محققة في الدقيقة
 ،35لتقليص الفارق عندما ارتقى لويس
مورييل ،فوق اجلميع قبل أن تستقر رأسيته
بني أحضان احل��ارس مبوحلي ،لينجح هذا
األخير بعد دقيقة واحدة في حتويل تسديدة
صاروخية إلى التماس.
ومع بداية الشوط الثاني ،حاول املنتخب
اجلزائري تأمني تقدمه ،فأرسل محرز تسديدة
قوية إثر مراوغته ثالثة العبني ،استقرت في
شباك احلارس أوسبينا بالدقيقة .65
وأهدر زمالء باليلي مجموعة من الفرص
خصوصا من جانب
ً
اخلطيرة لقتل املباراة،
بن ناصر الذي فشل في تسجيل الهدف الرابع
بعد تسديدة قوية صدها احلارس الكوملبي
في الدقيقة  ،90ومرت الدقائق األخيرة دون
وجود أي خطورة
م��ن جهته أك���د ج��م��ال ب��ل��م��اض��ي ،م��درب
اجلزائر أن فريقه ال يزال بحاجة إلى املزيد
من العمل حتى يحقق هدفه القادم املتمثل في
بلوغ نهائيات كأس العالم قطر .2022

خليجي  24سيقام في قطر مبشاركة  5منتخبات

أكد احتاد كأس اخلليج العربي لكرة القدم
أول م��ن أم��س أن قطر ستستضيف النسخة
املقبلة من بطولة كأس اخلليج العربي «خليجي
 »24الشهر املقبل مبشاركة خمسة منتخبات.
وتستضيف الدوحة في  23أكتوبر قرعة
البطولة التي ستقام بني  27نوفمبر والتاسع
من ديسمبر.
ول��م ي��ح��دد ب��ي��ان االحت���اد اخلليجي هوية
املنتخبات املشاركة.
وتوجت عمان بلقب النسخة األخيرة على
حساب اإلمارات بركالت الترجيح.
وف���ي ب��ي��ان��ه أول م��ن أم���س أش���ار االحت���اد
اخلليجي إلى أن مباريات البطولة ستقام على

ستاد خليفة ال��دول��ي ف��ي قطر ،أح��د املالعب
املضيفة لنهائيات كأس العالم  ،2022والذي
استضاف مؤخرا بطولة العالم أللعاب القوى.
ون��ق��ل البيان ع��ن س��ع��ود امل��ه��ن��دي ،رئيس
اللجنة احمللية املنظمة للبطولة ونائب رئيس
االحت����اد ال��ق��ط��ري ل��ك��رة ال��ق��دم ق��ول��ه «متثل
استضافة قطر لبطولة كأس اخلليج العربي،
احلدث الكروي اخلليجي األب��رز على مستوى
املنتخبات الوطنية ،فرصة الختبار إمكاناتنا
وخبراتنا في تنظيم األحداث الرياضية في إطار
حتضيراتنا لتنظيم بطولة كأس العالم لألندية
 2019في ديسمبر املقبل ،وبطولة كأس العالم
.»2022

إسبانيا تنظم فعاليات رياضية
في مصر لتعزيز الروابط
ستنظم السفارة اإلسبانية بالقاهرة فعاليات لها طابع رياضي
لتعزيز العالقات مع الشعب املصري ،وذلك مبناسبة االحتفال بالعيد
القومي إلسبانيا ،يوم  12أكتوبر وهو نفس أيضاً الذي يحتفل فيه
باكتشاف األمريكتني من قبل األسطول اإلسباني بقيادة كريستوفر
كولومبس في عام .1492
وتتعلق أول��ى تلك الفعاليات برياضة الغولف حيث ستنظم
السفارة أول ورش��ة تدريبية لشباب مم��ارس��ي ري��اض��ة الغولف
املصريني بنادي اجلزيرة الرياضي بالقاهرة ،يومي  17و  18أكتوبر
وذلك بالتعاون مع أكادميية «سرجيو غارسيا للغولف».
وتتضمن الورشة محاضرات عامة سيلقيها رياضيون محترفون
مرموقون في لعبة الغولف ،للترويج لقيم اللعبة بني الشباب ،ومن
املتوقع أن تسهم هذه الورشة أيضاً في تعزيز قواعد التعاون طويل
األمد بني املؤسسات الرياضية لتعزيز التبادل بني شباب الرياضيني
املصريني واإلسبان على مدار العام ،وفقا ً للبيان الصادر أول من أمس
عن السفارة.
كما ستقوم السفارة اإلسبانية بالتعاون م��ع ن��ادي اجلزيرة
الرياضي بتنظيم النسخة األول��ى من البطولة التي سيطلق عليها
«كأس سفارة إسبانيا للغولف» ،وهو حدث يستهدف العبي الغولف
ال��ه��واة ،من أج��ل تعزيز املعرفة واالت��ص��االت الشخصية واملهنية
بني الرياضيني ورجال األعمال وعشاق لعبة الغولف من جنسيات
مصرية أو إسبانية أو بلدان أخرى ،من املتوقع أن يشارك نحو 52
العب غولف من فئة لعب «التدافع» أو «السكرامبل».
ويرجع الفضل في تنظيم الفعاليتني للدعم املالي القيم للعديد من
الشركات اإلسبانية واملصرية التي أسهمت أيضاً في رعاية فعاليات
أقيمت مبناسبة العيد الوطني إلسبانيا.

فهود اجلابون حتبط املغرب
في عقر داره ودي ًا
تعرض املنتخب املغربي للخسارة أمام اجلابون بنتيجة  ،3-2في
املباراة الودية التي جرت أول من أمس على ملعب طنجة.
ثالثية اجلابون حملت توقيع سليم بوبينزا «هدفني» وأميكي في
الدقائق  22و 48و ،80فيما سجل ثنائية املغرب ،نور الدين أمرابط
في الدقيقتني  32و 68من ركلة جزاء.
ومنذ ال��ب��داي��ة ،ح��اول املنتخب املغربي بلوغ مرمى اجل��اب��ون،
بتسديدة قوية من رشيد عليوي ،لكن احل��ارس اجلابوني أنتوني
لياندري أبعد الكرة بصعوبة عن مرماه.
ورد الفهد اجلابوني أوبامياجن ،بتسديدة من خارج منطقة اجلزاء،
ذهبت بجوار مرمى أصحاب األرض.
وفي الدقيقة  ،22استغل سليم بوبينزا العب اجلابون ،خطأ بو
ربيعة الذي مرر الكرة باخلطأ له ،ليسدد داخل الشباك بنجاح محرزًا
الهدف األول للضيوف.
رد فعل املنتخب املغربي كان قويا بعد الهدف ،عن طريق تسديدة
قوية ألشرف حكيمي ،الذي عاد وانفرد مبرمى اخلصم لكنه سدد الكرة
فوق املرمى .وفي الدقيقة  ،32أدرك منتخب املغرب هدف التعادل،
حيث استغل رشيد عليوي خطأ دفاع اجلابون ،وراوغ احلارس ،قبل
أن ميرر لنور الدين أمرابط الذي أسكن الكرة داخل الشباك بسهولة.
وفي الدقيقة  ،48وقع جواد مييق في خطأ استغله سليم بوبينزا
في تسجيل الهدف الثاني للمنتخب اجلابوني ،كما تصدى احلارس
احملمدي بنجاح لرأسية موسافا في الدقيقة .54
وضغط املنتخب املغربي من أجل تسجيل هدف التعادل ،وأضاع
رشيد عليوي رأسية سهلة ،قبل أن يحصل تاعرابت على ركلة جزاء،
في الدقيقة  ،68انبرى لها نور الدين أمرابط وسدل هدف التعادل
لألسود.
ورغم ضغط األس��ود ،إال أن املنتخب اجلابوني متكن من تسجيل
الهدف الثالث في الدقيقة  80عن طريق أميكي ،لتنتهي املباراة بفوز
اجلابون .2-3

فاليرو يعلن قائمة يد قطر
للتصفيات األوملبية
أعلن اإلسباني فاليرو ريفيرا مدرب املنتخب القطري لكرة اليد،
القائمة النهائية التي ستدافع عن أل��وان العنابي في التصفيات
اآلسيوية املؤهلة إلى أوملبياد طوكيو .2020
وضمت القائمة  16العبًا هم :أحمد مددي ورفائيل كابوتي وعالء
الدين بالراشد وعبدالرحمن طارق وأمير دنقير وأمني زكار ودانيال
سيرتش وأنيس ال��زواوي ووج��دي سنان ومصطفى هيبة وياسني
سامي ومحمد عبيدي ومروان ساسي وماريو توميك ويوسف بن علي
وفرانكيس.
وتنطلق التصفيات بعد غ� ٍد وتستمر حتى  26أكتوبر اجل��اري
مبشاركة  8منتخبات تتنافس على بطاقة واحدة مؤهلة إلى األوملبياد.

