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»األوملبي« يفقد فرصة التأهل
لكأس آسيا بعد اخلسارة أمام سوريا

خسر منتخب الكويت االوملبي 
فرصة التأهل الى نهائيات كأس 
آسيا لكرة القدم ) حتت 23 سنة( 
اثر خسارته امام نظيره السوري 
بنتيجة )0 - 2( في مباراة اجلولة 
الثانية للمجموعة اخلامسة التي 

اقيمت على استاد )جابر( الدولي.
واحرز هدف املنتخب السوري 
االول الــالعــب كــامــل كــوايــة في 
ــادح من  الدقيقة )9( أثــر خطأ ف
حارس مرمى منتخب الكويت فيما 
اضاف زميله عبدالرحمن بركات 
الــهــدف الــثــانــي فــي الدقيقة 22 
مستغال خطأ خط الدفاع الكويتي.

وبهذه النتيجة يكون منتخب 
الكويت قد فقد فرصته بالتأهل 
الى النهائيات بتكبده خساراتني 
حيث خسر في اجلولة االولى امام 

نظيره االردني بنتيجة )1 - 2(.
ــة في  ــي ــان ــث وفــــي املــــبــــاراة ال
املجموعة اخلامسة فاز املنتخب 
ــــي االوملــبــي عــلــى نظيره  االردن

القيرغيزستاني بنتيجة )3 - 0(.
وعقب انتهاء مباراتي اجلولة 
الثانية فــي املجموعة اخلامسة 
يتصدر املنتخب االردني املجموعة 
برصيد ست نقاط متفوقا بفارق 
االهـــداف عــن املنتخب الــســوري 
الــذي ميلك نفس الرصيد لتكون 
املباراة املقبلة التي جتمع الفريقني 
في اجلولة االخــيــرة حاسمة في 
حتــديــد املــتــأهــل منهما مباشرة 

للنهائيات.
يذكر ان نظام التصفيات يقضي 
بتأهل 11 منتخبا مــن اصحاب 
املراكز االولى في املجموعات الى 
النهائيات التي تقام في تايالند 
العام املقبل مباشرة اضافة الى 
افضل خمس منتخبات من اصحاب 

املركز الثاني في املجموعات.
وتستكمل تصفيات املجموعة 
ــيــوم  ــة مــنــافــســاتــهــا ال ــس ــام اخل
الــثــالثــاء بلقائني يجمع االول 
منتخب الكويت االوملبي مبنتخب 

قيرغيزستان فيما يواجه املنتخب 
االردني نظيره السوري.

مــن جهته قــدم حسني فاضل، 
مــديــر منتخب الكويت األوملــبــي 
ــذاره للجمهور  ــت لكرة الــقــدم، اع
بعد اخلسارة في مباراتي األردن 

وسوريا.
وقال فاضل: إن األزرق قدم كل 
ما بوسعه في مواجهتي األردن 
وسوريا، مشيًرا إلى فارق إمكانات 
فنية وبدنية، يصب في مصلحة 

النشامى، ونسور قاسيون.
وأوضـــــح فـــاضـــل، أن أغــلــب 
املنتخبات املشاركة في التصفيات 
اآلسيوية مت إعدادها مبكًرا وقبل 
ســنــوات، وجنحت فــي احلصول 
على االحــتــكــاك الــكــافــي، وهــو ما 

ينقص املنتخب الكويتي.
ـــر املــنــتــخــب  ــــرف مـــدي واعــــت
الكويتي، أن غياب أغلب العبي 
األزرق األوملــبــي عــن املشاركات 
مــع أنديتهم، مــن أســبــاب تراجع 

املستوى الــعــام للمنتخب، إلى 
جــانــب انــشــغــال أغــلــب الالعبني 

بأمور دراسية.
ويعتبر إخفاق األجهزة الفنية 
الــتــي مت الــتــعــاقــد معها لقيادة 
سفينة الكرة الكويتية للعودة من 
بعيد عقب اإليقاف، يعد أبرز نقاط 
الضعف في سجل االحتاد السيما 
وأن هناك اعــتــراضــات باجلملة 
ظهرت مع اإلعــالن عن التفاوض 

من الكرواتي روميو جوزاك.
ورفضت اجلماهير جوزاك في 
ظل ضعف سجله التدريبي، وهو 
ما جتدد بالفترة األخيرة في ظل 
النتائج السلبية للمنتخب األول 

إلى جانب سقوط األوملبي املؤلم.
سيل االستقاالت 

استقالة ممثل الشباب جابر 
الــزنــكــي، عضو مجلس اإلدارة 
ورئيس جلنة املسابقات واحلكام 
الــســابــق، وكــذلــك ممثل الكويت 

ــو املــجــلــس  ــض ــد ع ــي ــرش ــن ال ــع م
والناطق الرسمي لالحتاد، أضعف 
ــورة االحتـــاد احلــالــي أمــام  مــن ص

اجلماهير.
ــن مجالس  وأبــــدت الــعــديــد م
إدارات األنــديــة عــدم رضاها عن 
عمل االحتـــاد، فاستقالة الرشيد 
جاءت بالتنسيق مع إدارة العميد 
الذي أعلن عدم ترشيح ممثل آخر 
ملدة 6 شهور لعدم رضاهم عن أداء 

االحتاد.
 وجاء بيان الساملية اعتراًضا 
على اختيارات املنتخب، ليشعل 
املوقف كما أصــدر الساملية بيانا 
استنكاريا موقعا مــن األنــديــة 
العشرة ليؤكد عن وجــود حاله 

جماعية من عدم الرضا.
هذا الرفض التام، يهدد االحتاد 
السيما في ظل تعديالت النظام 
ــي متــنــح اعــضــاء  ــت األســـاســـي ال
اجلمعية العمومية إمكانية عزل 

أو تعليق األعضاء.

طالب االحتاد املغربي لكرة القدم، بتوضيح أمر غياب 
النجم ليونيل ميسي عن املواجهة الودية التي ستجمع 

بني املغرب واألرجنتني على ملعب طنجة.
ــادر عنه أمس  صــرح االحتــاد املغربي في بيان ص
أنه خالل توقيع عقد إقامة هذه املباراة نصت الشروط 
تــواجــد املنتخب األرجنتيني األول ملواجهة »أســود 

األطــلــســي«. وأصــيــب ميسي خــالل املــبــاراة الــوديــة 
لـ«األلبيسيليستي« ضد فنزويال، والتي فاز فيها األخير 
3-1، بــآالم في منطقة احلــوض، وعليه أعلن االحتاد 
األرجنتيني لكرة القدم عبر حسابه بتويتر عن غياب 

مهاجم فريق برشلونة عن مواجهة املغرب.
وفور علم االحتاد املغربي بهذا اخلبر، طالب الوكيل 

الذي أرسله نظيره األرجنتيني لتوقيع عقود املباراة 
الودية بينهما بتوضيح حقيقة هذا األمر، ولكنه أكد أن 

ميسي سيعود لبرشلونة ولن يتواجد في هذه املباراة.
وكان هذا اخلبر مبثابة صدمة كبيرة لالحتاد املغربي، 
ألنه قد مت بيع تذاكر هذا اللقاء بعد تأكيد مشاركة جنم 

الفريق الكاتالوني في هذه الودية.

أعلن علي الديحاني، عضو مجلس إدارة احتاد الكرة 
الكويتي، ورئيس اللجنة الفنية باالحتاد، استقالته 
من رئاسة اللجنة، في أعقاب الظهور املخيب للمنتخب 
األوملبي، خالل التصفيات املؤهلة لكأس آسيا حتت 23 
عاًما. وخسر األزرق أمام األردن )2-1(، في اجلولة 
االفتتاحية، قبل أن ينهزم مجددا أمام سوريا )0-2(، 

ليودع السباق بشكل رسمي.
والقى أداء اللجنة الفنية انتقادات من بعض األندية 
واملتابعني، ال سيما فيما يخص اختيار األجهزة الفنية 

للمنتخبات.
ومن املنتظر أن يجتمع مجلس إدارة االحتاد، خالل 
الساعات املقبلة، للبت في استقالة الديحاني، ودراسة 
ــداد  ملف اخلـــروج املــؤلــم لـــأزرق، رغــم برنامج اإلع
احلافل الــذي بدأ في أغسطس/آب املاضي، واستمر 

حتى انطالق التصفيات.

سباق  قوارب البروكالس
ينطلق السبت املقبل

ريا�ض عواد

تواصل جلنة الزوارق 
السريعة والويك بورد في 
النادي البحري الرياضي 
الكويتي  استعداداتها  
للجولة األولى من سباق 
الكويت التاسع لقوارب 
الــبــروكــالس والــنــزهــة 
للموسم احلــالــي 2019  
والــتــي ســتــقــام   السبت 
ـــي املــنــطــقــة  ـــل،  ف ـــب املـــق
البحرية للمارينا بشارع 
اخلليج العربي بالساملية 
ــع إدارة  ــتــعــاون م ــال وب

شركة إيــكــاروس  ودعــم من الهيئة العام 
للرياضة .

 وأشـــار رئيس اللجنة علي الشمالي 
أن سباق اجلــولــة األولـــى سيشمل فئتني 
البروكالس و قــوارب النزهة وإن الدعوة 
مفتوحة للجمهور ومحبي سباقات القوارب 

ملتابعة ومشاهدة السباق 
الــذي سيشارك فيه عدد 
من متسابقي الكويت ومن 

املقيمني فيها.
ــر وجه   مــن جــانــب آخ
الشمالي الــدعــوة لهواة 
ومحترفي فن التصوير 
الفوتغرافي وفن التصوير 
اجلـــوي لــلــمــشــاركــة في 
املسابقة التي خصصها 
ــادي الخــتــيــار أفضل  ــن ال
صـــورة أو مقطع فيديو 
للسباق، مشيرا إلــى أنه 
الصور واملقاطع الفائزة 
في املسابقة ستكون من حق الــنــادي في 
الطباعة والنشر واحلــقــوق امللكية، وإن 
الفائز األول سيحصل على جائزة مقدارها 
300 دينار والثاني على 200 دينار والثالث 
ــى جــانــب منح جميع  على 100 ديــنــار إل

الفائزين واملشاركني شهادات تقدير.

علي الديحاني

علي الشمالي


