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يد العربي القطري تتخطى الكويت في بطولة آسيا
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العربي يشكو حكام مباراته أمام الكويت
تقدم النادي العربي بشكوى إلى احتاد 
الكرة ضد الطاقم التحكيمي ال��ذي أدار 
مباراة الفريق أم��ام الكويت في اجلولة 
السادسة من دوري فيفا املمتاز، والتي 

خسرها العربي بثالثية نظيفة.
وتضمنت الشكوى استياء النادي من 
أداء حكم الساحة علي محمود وحكم الفار 
سعد الفضلي واحلكم املساعد الثاني على 
جراغ، معتبًرا أنهم تسببوا بشكل مباشر 
في خسارة العربي من خ��الل قراراتهم 
السلبية التي أث��رت على سير امل��ب��اراة، 
وأداء الالعبني وفًقا ملا جاء في البيان الذي 

أصدره النادي.
وطالب العربي احتاد الكرة بضرورة 
حتقيق ال��ع��دال��ة وإض��ف��اء ال��ن��زاه��ة على 
اللعبة وذل���ك م��ن خ��الل إج���راء حتقيق 
عاجل وفوري مع احلكام واتخاذ عقوبات 
مناسبة ل��ردع أي حكم يتهاون في أداء 

مهمته.
كما طالب العربي أيًضا بعدم إسناد 
أي مباراة يكون طرًفا فيها ألي من احلكام 
امل��ذك��ورة مسبًقا في املباريات القادمة، 
س���واء ف��ي دوري فيفا أو ف��ي منافسات 
ال��ك��ؤوس احمللية وذل��ك لضمان نزاهة 
امل��ن��اف��س��ة. وأك���د ال��ع��رب��ي أن���ه سيتابع 
ال��ق��رارات الصادرة من احت��اد الكرة بهذا 
الشأن وأن��ه سيبني مواقفه املستقبلية 
بالتعامل مع االحت��اد بناء على القرارات 
التي ستصدر من املسئولني في االحت��اد 

حيث سيكون وقتها لكل حادث حديث.
واس��ت��غ��رب العربي مخالفة االحت��اد 
ل��ق��راره ال��ص��ادر ف��ي الثالث م��ن نوفمبر 
اجل���اري، والقاضي باالستعانة بحكام 
أجانب إلدارة منافسات اجلولة السادسة 
من دوري فيفا، مشيًرا إلى أن ذلك يترك 
عالمة استفهام على االحتاد اإلجابة عليها.

فاز فريق كرة اليد بالنادي العربي القطري على 
فريق الكويت الكويتي بنتيجة 27-21 في املباراة 
التي أقيمت بينهما ضمن منافسات دور املجموعات 
ببطولة آسيا لألندية األبطال، املقامة حالًيا بكوريا 

اجلنوبية.
جاءت املباراة جيدة املستوى، وشهد الشوط األول 

تغييرات مثيرة، حيث كان الفريق الكويتي قد جنح في 
فرض أفضليته خالل النصف األول من الشوط األول، 

وتقدم بفارق 3 أهداف عند الدقيقة 18 بواقع 6-9.
لكن مدرب العربي الكرواتي كاجالي طلب الوقت 
املستقطع وتغيرت بعده مجريات اللقاء، حيث جنح 
العربي في قلب النتيجة لصاحله وحسم الشوط 

بنتيجة 14-12، بعد الدفع بعناصر صنعت الفارق 
وأبرزها الالعب صبحي سعيد .

وفي الشوط الثاني حافظ العربي على قوته وجنح 
في تعزيز تقدمه بفضل االداء الدفاعي القوي ، ومتكن 
من توسيع الفارق ليحسم املواجهة 27-21، ليتربع 

العربي على صدارة املجموعة األولى برصيد 4 نقاط.
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الكويت حتجز بطاقة رابعة 
2020 ألوملبياد طوكيو 

حجز الرامي الكويتي سعود حبيب 
بطاقة التأهل الرابعة للكويت الوملبياد 
طوكيو 2020 بعد حصوله أول من أمس 
على املركز الثالث في منافسات السكيت 
في البطولة االسيوية ال 14 للرماية 
امل��ق��ام��ة ف��ي قطر فيما حصل املنتخب 

الهندي على املركزين االول والثاني.
وحققت الكويت في البطولة االسيوية 
ايضا املركز الثاني وامليدالية الفضية في 
منافسات سكيت )ف��رق( بفريقها املكون 
م��ن عبدالله الرشيدي وس��ع��ود حبيب 
ومحمد الديحاني فيما ج��اء املنتخب 

القطري اوال واملنتخب الهندي ثالثا.
واشاد رئيس احتاد الرماية الكويتي 
املهندس دعيج العتيبي في تصريح ل� 
»ك��ون��ا« عقب حفل التتويج مب��ا حققه 
رم��اة الكويت من اجن��ازات في البطولة 
االسيوية واخرها االجن��از ال��ذي حتقق 
اليوم وخاصة حجز البطاقة الرابعة في 

اوملبياد طوكيو 2020.
وقال ان الكويت تكون باجناز الرامي 
سعود حبيب قد حجزت اربع بطاقات في 
اوملبياد طوكيو منها بطاقة في بطوالت 
سابقة للرامي منصور الرشيدي وثالث 
بطاقات في هذه البطولة على يد الرماة 
ط��الل الرشيدي وعبدالرحمن الفيحان 

وسعود حبيب.
واض����اف ان رم���اة ال��ك��وي��ت اثبتوا 
جدارتهم في البطوالت االقليمية والعاملية 
وكانوا على قدر املسؤولية امللقاة على 
عاتقهم ومتكنوا م��ن حصد ميداليات 
عديدة في هذه البطولة االسيوية رغم 
املنافسة الشديدة من امهر الرماة الذين 

ميثلون 32 دولة.
واك��د حرص احت��اد الرماية الكويتي 
على ب��ذل كافة اجل��ه��ود م��ن اج��ل تهيئة 
البيئة املناسبة للرماة لتحقيق االجنازات 
التي تليق برياضة االباء واالجداد مشيرا 
الى سعي االحتاد الى وجود اجيال واعدة 
تكمل مسيرة ابطال الرماية الذين حققوا 
على م��دار السنوات املاضية اجن��ازات 

كبيرة للكويت.
ورفع العتيبي التهنئة الى سمو امير 
البالد الشيخ صباح االحمد وسمو ولي 

العهد الشيخ نواف االحمد وسمو الشيخ 
ج��اب��ر امل��ب��ارك رئ��ي��س مجلس ال���وزراء 
والشعب الكويتي على االجن��ازات التي 

حققتها الرماية الكويتية.
ومن جهته اعرب امني عام االحتادين 
الكويتي والعربي ورئيس وفد الكويت 
عبيد العصيمي في تصريح مماثل عن 
سعادته بتحقيق البطاقة التأهيلية 
الرابعة للكويت في هذه البطولة التي 
تشهد منافسة قوية من ابطال الرماية في 

القارة االسيوية.
واك��د العصيمي ان االحت��اد الكويتي 
يعمل على وضع برنامج متكامل لرماة 
الكويت في الفترة القادمة التي ستشهد 
مشاركات خارجية في مقدمتها اوملبياد 

طوكيو في اغسطس املقبل.
واض������اف ان ال���رم���اة ال��ك��وي��ت��ي��ني 
سيشاركون ف��ي البطولة التجريبية 
ف��ي طوكيو وامل��ق��ررة ف��ي اب��ري��ل املقبل 
اضافة الى معسكرات تدريبية في كوريا 
اجلنوبية وايطاليا ومعسكر مكثف في 
الكويت اس��ت��ع��دادا لبطولة سمو امير 
البالد مبشاركة ابطال العالم في رياضة 

الرماية.
واع��رب عن شكره للقيادة السياسية 
احلكيمة واحلكومة الرشيدة وجلميع 
اجلهات الداعمة لرياضة الرماية التي 
تكللت بتحقيق االجن�����ازات لرياضة 
الرماية الكويتية على املستويني القاري 

والعاملي.
من جهته اعرب الرامي سعود حبيب 
في تصريح مماثل عن سعادته باالجناز 
ال��ذي حققه في ه��ذه البطولة االسيوية 
وال��ذي متكن من خاللها من حجز بطاقة 
غالية للكويت الوملبياد طوكيو الذي يقام 
العام املقبل مؤكدا حرصه على حتقيق 

اجنازات كبيرة في البطوالت املقبلة.
وت��ق��دم ب��ال��ش��ك��ر اجل��زي��ل للقيادة 
السياسية احلكيمة للبالد التي تسعى 
الى توفير كل مقومات النجاح للرياضيني 
وال���ى ت��أم��ني جيمع امل��ع��دات واالج��ه��زة 
وال��ك��وادر التدريبية التي تساهم في 
حتقيق امل��راك��ز املتقدمة ف��ي البطوالت 

االقليمية والعاملية.

السعودية تتأهل لنهائيات كأس آسيا للشباب
جنح املنتخب السعودي حتت 19 عاما 
في التأهل لنهائيات كأس أمم آسيا 2020، 
بعد تعادله اإليجابي أمام نظيره األوزبكي 
بهدف ملثله، على ملعب مدينة األمير سعود 

بن جلوي الرياضية باخلبر.

جاءت املباراة، ضمن اجلولة األخيرة من 
منافسات املجموعة السادسة بالتصفيات 
املؤهلة لبطولة كأس أمم آسيا حتت 19 عاًما 
في ع��ام 2020. وب��ادر املنتخب السعودي 
بالتسجيل بواسطة العبه باسل السيالي في 

الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط 
األول، قبل أن يعدل األوزب��ك النتيجة بهدف 
بالدقيقة 81. ورفع املنتخب السعودي حتت 
19 عاما، رصيده إلى 7 نقاط، بعد فوزين 
متتاليني أم��ام أفغانستان )-1 0(، والهند 

)4-0(، وت��ع��ادل ض��د أوزبكستان 1/1، 
معلنا تأهله بالصدارة وبفارق األهداف عن 
منتخب أوزبكستان صاحب نفس الرصيد 
النقطي عن املجموعة السادسة، لنهائيات 

كأس أمم آسيا املقررة العام املقبل.

لقطة من مباراة الكويت والعربي


