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عماد غازي

يخوض املنتخب الوطني األول لكرة القدم 
غ��داً الثالثاء مواجهة صعبة أم��ام نيبال في 
بوتان، ضمن اجلولة السادسة للمجموعة 
الثانية بالتصفيات اآلسيوية املؤهلة ملونديال 

2022، وكأس آسيا 2023.
وكان األزرق قد وصل إلى تايوان السبت 
املاضي، ودشن حتضيراته للمواجهة املرتقبة.

وكان األزرق قد اكتسح نظيره التايواني 
بنتيجة 9-0، اخلميس املاضي، في اجلولة 

املاضية من التصفيات املشتركة.
وخ��اض األزرق، امل��ران األول على ملعب 
تشاجن لي ميثاجن، مبشاركة جميع الالعبني 

حتت قيادة املدرب ثامر عناد.
وقام اجلهاز الفني باالطمئنان على سالمة 

الالعبني العائدين م��ن اإلص��اب��ة وه��م خالد 
إبراهيم وعامر املعتوق وسليمان عبد الغفور، 
وبات أمر مشاركة الثالثي أمام نيبال يرتبط 

برؤية اجلهاز الفني.
وكشف عبد املجيد البناي رئيس اجلهاز 
الطبي ملنتخب الكويت، جاهزية جميع عناصر 

األزرق، قبل مواجهة نيبال.
وق���ال ال��ب��ن��اي ف��ي تصريحات صحفية: 
“منتخب الكويت كامل العدد واجلهاز الطبي 
تابع جميع الالعبني قبل وبعد التدريب األول 
للمنتخب في بوتان، لالطمئنان على جاهزيتهم 

وقدرتهم على التكييف مع األجواء”.
وأض���اف: “أمتنى أن يقدم األزرق أفضل 
ما لديه من أجل مواصلة مشوار التصفيات 
بنجاح”. وكانت قائمة منتخب الكويت قد 

شهدت تعافي الثالثي سليمان عبد الغفور، 
خالد إبراهيم وعامر املعتوق في الوقت الذي لم 
يغادر فيه مع الوفد طالل الفاضل بعد تعرضه 
لإلصابة في مباراة تايوان حيث يحتاج إلى 
10 أيام للتعافي إلى جانب عبد الله البريكي 

الذي تعرض لوعكة صحية عقب لقاء تايوان.
وميلك األزرق 7 نقاط ف��ي امل��رك��ز الثاني 
خلف استراليا املتصدر برصيد 12 نقطة، 
وبنفس الرصيد مع األردن لكن فارق األهداف 
لصالح األزرق، فيما ميلك منتخب نيبال 3 
نقاط، ويقبع منتخب تايوان في املركز األخير 

من دون نقاط.
ويسعى األزرق ملواصلة صحوته والعودة 
من الصني تايبيه بثالث نقاط تعزز حظوظه 

جانب من تدريبات األزرقفي التأهل، قبل مواجهتي األردن واستراليا.

بطولة الكويت الوطنية لسباقات »دراغ.ريس« 
تختتم منافساتها بتكرمي الفائزين

اختتمت أول من أم��س منافسات بطولة 
الكويت الوطنية لسباقات السرعة )دراغ.
ري��س( التي نظمها ن��ادي )ب��اس��ل السالم 
ال��ص��ب��اح( لسباق ال��س��ي��ارات وال��دراج��ات 

بتكرمي الفائزين في البطولة.
وق��ال أم��ني السر في ال��ن��ادي فهد العالج 
في تصريح ل� »كونا« ان البطولة اتسمت 
باحلماس وال��ق��وة ب��ني مختلف املشاركني 
الذين بلغ عددهم 120 متسابقا جميعهم 
م��ن الكويت. واض���اف ال��ع��الج ان البطولة 
التي انطلقت في 13 نوفمبر اجلاري جاءت 
مواكبة للتوقعات اذ متكن النادي من خاللها 
من تسليط الضوء بصورة أكبر على هذه 
الرياضة. واعرب عن الشكر للديوان االميري 
وإل���ى حلبة ال��ك��وي��ت ل��ري��اض��ة احمل��رك��ات 
وللهيئة العامة للرياضة ووزارة الداخلية 

وادارة ال��ط��وارئ الطبية ب���وزارة الصحة 
ووزارة االع���الم بجميع وسائلها وذل��ك 

ملساهمتهم في اجناح هذه البطولة.
وحقق ف��ارس نعمة الله املركز األول في 
)فئة 12( فيما حل رفيق ق��زاوي في املركز 
الثاني وجاء عبدالله املال في املركز الثالث 
اما )فئة 11( فقد حل احمد زماني اوال تاله 
املتسابق عبدالله املطفر ثانيا في حني حل 

يوسف العطيبي ثالثا.
وفي منافسات )فئة 9( حقق عبدالوهاب 
املتعب املركز االول فيما حقق محمد االبراهيم 
املركز الثاني بينما جاء وسيم آغا في املركز 
الثالث. وفيما يتعلق بفئة ال��دراج��ات جاء 
املتسابق عبدالله ك��رم في املركز االول ثم 
مشعل العنزي ثانيا تاله محمد بوراشد في 

املركز الثالث.

»األوملبية«: استضافة دورة األلعاب 
اخلليجية الثالثة أبريل املقبل

قال رئيس اللجنة االوملبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح 
االحمد الصباح أول من أمس ان الكويت ستستضيف في ابريل 

املقبل دورة االلعاب اخلليجية الثالثة لدول مجلس التعاون.
واضاف الشيخ فهد الناصر في تصريح صحفي ان الدورة 
ستتضمن 12 لعبة وهي كرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة 
وكرة اليد والسباحة والعاب القوى اضافة الى ست لعبات 
اخرى ستحدد فيما بعد. واوضح ان البطولة ستقام في الفترة 
من 4 حتى 14 ابريل املقبل مبشاركة اململكة العربية السعودية 
واالمارات العربية املتحدة ودولة قطر وسلطنة عمان ومملكة 

البحرين الى جانب الكويت البلد املستضيف.
واكد ان )االوملبية( بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة 
ستبذل قصارى جهدها لتخرج ال��دورة بالشكل الالئق باسم 
الكويت ال��ى جانب توفير كافة سبل الراحة لالشقاء وسط 
اج��واء تسودها احملبة وال��ود والترابط. على صعيد متصل 
رحب الشيخ فهد الناصر باكتمال عقد بطولة )خليجي 24( 
املقرر اقامتها في دولة قطر خالل الفترة من 26 نوفمبر اجلاري 
حتى 8 ديسمبر املقبل مثمنا قرار مشاركة السعودية واالمارات 

الشيخ فهد ناصر صباح االحمدالبحرين في هذا احلدث الرياضي.
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تكرمي الفائزين في بطولة الكويت لسباقات ال� »دراغ.ريس«

األزرق كامل العدد قبل مواجهة 
نيبال في التصفيات اآلسيوية


