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مبارك اخلالدي 

مع قرب انتهاء مسابقات 
املوســم احلالــي يواصــل 
العربي حتقيق اإلجنازات 
وحصد امليداليات مبختلف 
ألوانهــا، بعدما حصدوا ما 
يقــارب ١٣٢ ميداليــة فــي 

املراحل السنية املختلفة.
وجنح صغار العربي في 
بطولة فئة الـ٩ سنوات في 

اقتنــاص املركز األول برصيــد ٢٢٥ نقطة 
بحصولهــم على ١٥ ميداليــة (١٠ ذهبيات 

و٥ فضيات). 
ومتكن الالعب عمار احملميد من اقتناص 
ذهبيتني و٣ فضيات، أما الالعب حسن زيد 
فحقــق ٣ ذهبيات وفضيــة، في حني حقق 
الالعب عبداهللا سلطان ٣ ذهبيات وفضية، 
كما حقق يوسف جاسم نصر اهللا ذهبية، 

والالعب محمد جاسم نصراهللا مثله.
وفــي بطولة (فئة ١١ - ١٢ ســنة) حقق 
أشــبال العربي املركــز األول برصيد ٤٣٩ 
نقطة، محققني ٢٨ ميدالية، (٢٥ ذهبية وثالث 
فضيات) حيث حقق الالعب حسني احملميد 
٨ ذهبيات، واقتنص الالعب عبداهللا محمد 
٦ ذهبيات وفضية، أما الالعب عقيل العطية 
فحقق ٥ ذهبيات وفضيتني، أما الالعب علي 

عبداهللا فاقتنص ٦ ذهبيات.
وفاز أبناء العربي في بطولة (فئة ١٣ - ١٤ 

سنة) باملركز الثاني برصيد 
٥١٢ نقطة، ومتكنوا من الفوز 
بـ ٢٩ ميدالية (ذهبيتني و٢٥ 
فضية وبرونزيتني) فتمكن 
الالعب جاسم السلمان من 
اقتنــاص ٦ فضيــات، أمــا 
الالعب أحمد نزار فحقق ٧ 
فضيات وبرونزية، وتزين 
الالعب ياسني عادل العطية 
بـ٤ فضيات وبرونزية، أما 
الالعب عبداهللا عمر صعب 

فاقتنص ست فضيات.
وحل أبطال العربي في بطولة (فئة ١٥-١٧ 
سنة) في املركز األول برصيد ٦٦٢ ومتكنوا 
من خطف ٤٣ ميدالية (١٩ ذهبية و١٨ فضية 

وست برونزيات). 
ومتكن الالعب صالح عبداهللا من حصد 
٦ ذهبيــات و٣ فضيــات وبرونزيــة، أما 
الالعب هاشم العطية فتزين بأربع ذهبيات 
وثالث فضيات وبرونزية، وحقق الالعب 
جاســم محمد ذهبيتني وثــالث فضيات، 
أما الالعــب محمد طالل ملحــم فاقتنص 
ذهبيتني وفضيتني وبرونزيتني، أما الالعب 
محمد رمضــان فتزين بذهبيتني وفضية 
وأخرى برونزيــة، وأما الالعب مصطفى 
العطية فحقق ذهبية وثالث فضيات. وجنح 
الالعــب خالد البغلي فــي الفوز بذهبية، 
أما الالعب سليمان عمران فتزين بذهبية 

وثالث فضيات وبرونزية.

«الكرة» يستهل منافسات املوسم 
اجلديد بكأس االحتاد ٢٤ أغسطس

عمومية «السلة» تدرس ١٥ تعديًال
لالحتاد الدولي اليوم

.. وإيضاحات عرباوية بشأن شطب الصدر

أعلــن عضــو مجلــس 
إدارة احتــاد كــرة القــدم 
رئيــس جلنة املســابقات 
خالد الشــمري أن مجلس 
اإلدارة اعتمــد روزنامــة 
املقبل ٢٠٢٠/٢٠١٩  املوسم 
بعد اجراء تعديالت عليها، 
حيــث يســتهل املوســم 
منافســاته ببطولــة كأس 
التنشــيطية ٢٤  االحتــاد 
أغســطس املقبل، على أن 

 «FIFA DAY» تستمر البطولة حتى انتهاء
 VIVA في سبتمبر املقبل. واضاف أن دوري
للدرجة املمتازة سينطلق ١٩ سبتمبر املقبل 
مبشاركة ١٠ أندية، فيما تنطلق بطولة دوري 

VIVA للدرجة األولى ٢١ منه، 
علــى أن تقام مباراة كأس 
السوبر أحد يومي ٢٣ و٢٤ 
املقبل، وســيحدد  أكتوبر 

املوعد النهائي الحقا.
وأشــار إلى أن مسابقة 
كأس ســمو ولــي العهــد 
ستنطلق ٢٨ نوفمبر املقبل، 
في حني تنطلق منافسات 
مســابقة كأس األميــر ٦ 

مارس املقبل.
واختتم الشــمري تصريحــه مبينا أن 
مجلس إدارة االحتاد قرر تأجيل البت في 
نظام بطوالت املوسم املقبل ٢٠٢٠/٢٠١٩ بعد 

انتهاء املوسم احلالي ٢٠١٩/٢٠١٨.

هادي العنزي

تعقد اجلمعية العمومية 
غير العادية الحتاد كرة السلة 
في السابعة مساء اليوم وذلك 
لبحث ودراســة التعديالت 
التي أجراها االحتاد الدولي 
لكرة السلة FIBA على النظام 
األساســي والتي بلغ عددها 
مــا ال يقل عن ١٥ تعديال من 
إجمالــي ٢١ تعديــال أجرتها 
اجلمعية العمومية لالحتاد، 
فيما وافق االحتاد الدولي على 

٦ تعديالت أقرتها عمومية السلة.
وتنحصــر أبرز التعديــالت التي أدخلها 
االحتــاد الدولي لكرة الســلة على النســخة 
األخيرة للنظام األساسي واملعتمدة من قبل 
اجلمعيــة العمومية فــي صالحيات مجلس 
اإلدارة، وأبرزهــا إعادة اللجنة الثالثية التي 
شكلها مجلس اإلدارة لإلشراف على االنتخابات 
املقبلة والتي ألغتها اجلمعية العمومية مؤخرا، 
وكذلك ضرورة احلصول على موافقة مسبقة 
من االحتاد الدولي عند املشاركة في أي بطوالت 

خارجية ودية أو رســمية، 
كما أعاد كلمة «الوحيد» في 
جملة «االحتاد الكويتي لكرة 
السلة هو املسؤول الوحيد 
على اللعبة داخل الكويت» 
التــي حذفتهــا اجلمعيــة 
العمومية، كما شدد على أن 
االحتــاد الكويتــي هو الذي 
يدير شؤونه بالدرجة األولى 
وليــس أي جهــة أخرى في 
إشارة إلى اجلمعية العمومية 
لالحتاد، وباملجمل فإن االحتاد 
الدولي أعاد الصالحيات بيد 

مجلس إدارة االحتاد.
مــن جهته، أبدى رئيــس اللجنة املعينة 
إلدارة االحتاد عبداهللا الكندري موافقة اللجنة 
على التعديالت التي اعتمدها االحتاد الدولي، 
مؤكدا في تصريح لـ «األنباء» أن األمر برمته 
يرجع إلى اجلمعية العمومية غير العادية التي 
ستعقد مساء اليوم، وهناك بند واحد ستتم 
مناقشته، وهو النظام األساسي املعتمد من 
قبل االحتاد الدولي وسنرى ما تقره اجلمعية 

العمومية بهذا الشأن.

أبدى مصدر بالنادي العربي امتعاضه 
الشديد مما أثير على مواقع التواصل مؤخرا 
بشأن شطب أحد أبناء النادي وبطل الكويت 
أللعاب القوى صالــح علي الصدر، مؤكدا 
ان الكتب الرســمية توضح أن املوقع على 
كتاب الشطب هو أحد أعضاء مجلس اإلدارة 
السابق وليس أمني السر السابق، وأن األمر 
قد مت دون علم األخير وعبر املكتب التنفيذي 
بعضوية ٥ أعضاء من مجلس اإلدارة. وكان 
الالعب صالح الصدر من أبرز املواهب في 
الساحة احمللية وتدرج في املراحل السنية 
لألخضــر، وحقق عدة إجنــازات في فئات 
البراعم واألشــبال والناشئني، أبرزها أول 

اخلليج للناشئني (جلة وقرص)، وأول آسيا 
للبراعم واألشبال، وخامس آسيا للشباب 
(جلــة)، وعلى الصعيــد احمللي فهو بطل 
الكويت للبراعم واألشبال والناشئني وحقق 

١٠ ميداليات مختلفة في اجللة والقرص.
وكان الصــدر قــد اتخذ قــرار الرحيل 
لعدة أســباب، أبرزها إيقــاف اللعبة أكثر 
من مرة آخرها املوسم املاضي وعدم توافر 
الدعم الكافي على صعيد املالبس واألحذية 
واملواصالت، إضافة الى غياب املكافآت رغم 
اإلجنازات، ما دفع والده للمطالبة بحقوقه 
فكانت ردة الفعل من مجلس اإلدارة السابق 

هي قرار الشطب.

عبداهللا الكندري 

الصقر: اليرموك حقق لقب «األولى» عن جدارة

عمومية «اليد» اعتمدت تعديالت الدولي

عبدالعزيز جاسم

عبر مــدرب الفريق األول 
لكرة القدم بنــادي اليرموك 
هانــي الصقر عن ســعادته 
 VIVA بتحقيــق لقــب دوري
للدرجة األولى رســميا عقب 
فوزه على الساحل ٣-١ أول 
مــن أمس فــي اجلولــة قبل 
األخيــرة ليصــل للنقطة ٣٥ 
تاركا املركز الثاني للساحل 

بـ ٢٦ نقطة.
وأضاف ان اللقب والتأهل 
للــدوري املمتــاز حتققا عن 
جــدارة واســتحقاق ألبنــاء 
مشرف بفضل التعاون الكبير 
بني الالعبني واجلهازين اإلداري 
والفني ومجلس اإلدارة، مشيرا 
إلى انه يفتخر بهذا االجناز.

وقــال الصقر ان الالعبني 
كبيــرة  مبــاراة  قدمــوا 
واستطاعوا إنهاء الشوط االول 
٢-٠ بعد السيطرة على وسط 
امللعــب واســتغالل الفرص 
التي أتيحت لهم، موضحا أن 
الشوط الثاني كان متكافئا بني 
الفريقني واســتطاع الساحل 
تقليص النتيجة إال أن البديل 
ناصــر الفيلكاوي اســتطاع 
تســجيل هــدف االطمئنــان 
وإنهاء املباراة لليرامكة. وثمن 
الصقر مبادرة رئيس وأعضاء 

يعقوب العوضي

اعتمدت اجلمعية العمومية غير العادية الحتاد كرة اليد تعديالت 
االحتاد الدولي للنظام األساسي اجلديد، وسترسل للهيئة العامة 

للرياضة لنشره في جريدة «كويت اليوم».
وترأس االجتماع بدر الذياب رئيس اللجنة املؤقتة الحتاد اليد 
بحضور علي بوهندي أمني السر العام وفيصل باقر أمني الصندوق.

العربي والنصر وخيطان إلى ربع نهائي كأس «اليد» 
من جهة أخرى، فاز خيطان على اليرموك وأقصاه من بطولة 
كأس االحتاد بالفـــوز عـلـيـــه ٢٧-٢٦ ليتـأهـــل إلـى الـدور ربع 

النـهـائي. 
و امس االول تغلب العربي على التضامن بنتيجة ٣٥-١٩ هدفا، 
فيما حقق النصر الـــمفاجأة بفوزه الصعب على القرين بنتيجة 

٢٦-٢٥، ليتأهل العربي والنصر إلى الدور ربع نهائي للكأس. 
كما تتواصل منافســات كأس احتاد كــرة اليد بإقامة مباراتني 
مســاء اليوم على صالة نادي الكويت، حيث يلتقي الصليبخات 
مع الفحيحيل في اخلامســة مســاء ويعقبها لقاء يجمع الساحل 
مع الســاملية في الـ ٦٫٣٠ وذلك ضمن منافسات املجموعة الثانية 

في الدور التمهيدي للبطولة.

قبلهم طوال املوسم مما كان 
له األثر اإليجابي على الالعبني 
ورفع الروح املعنوية، الفتا 
إلى أنه منــح الالعبني راحة 

بتقدمي مباراة تليق مبستواهم 
وحتقيق الفوز خصوصا أن 
هــذا اليوم سيشــهد تتويج 

الفريق برفع درع الدوري.

ملدة يومني على أن تستأنف 
التدريبــات غــدا، اســتعدادا 
للمباراة األخيرة في املسابقة 
الالعبني  أمام برقان، مطالبا 

فرحة العبي اليرموك بتحقيق لقب دوري الدرجة األولى

أفضلية نسبية للساملية في مواجهة الساحل اليوم

مجلــس إدارة النادي بتقدمي 
مكافأة لالعبني ٢٠٠ دينار لكل 
العب بعد الفوز على الساحل، 
مشيدا بالدعم الالمحدود من 

العماني: نستعد لبطولة العالم للزوارق
أسامة املنصور 

أكد قائد زورق الكويت البطل عبداللطيف العماني لـ «األنباء» أن ادارة 
النادي البحري الرياضي تعكف على توفير املناخ اإليجابي من أجل حتقيق 
املزيد من اإلجنازات الكويتية برياضة احملركات البحرية على املســتوى 
العاملي مشــيرا الى أن توفير الدعم املادي واملعنوي ألبطال الكويت كان 
له األثر اإليجابي في حتقيق العديد من النتائج التي سجلت باسم أبطال 
الكويت، فضال عن جهود متواصلة الدارة النادي ومن خالل رئيس جلنة 
الــزوارق الســريعة والويك بورد علي الشــمالي. وعن طبيعة جتهيزات 
 UIM» الفريق مع اقتراب موعد انطالق بطولة العالم للزوارق الســريعة
XCAT WORLD CHAMPIONSHIP قال العماني ان طاقم الفريق سيخوض 
جتــارب حرة للــزورق خاصة بعــد إدخال التعديــالت اجلذرية للزورق 
للوصول الــى أداء يوازي طموح الفريق بهذه البطولة الدولية. وأضاف 
أن موســم بطولة العالم للزاورق الســريعة «XCAT» املزمع انطالقته في 
مدينة STRESA اإليطالية ســيكون مختلفا باختالف أداء الفرق املشاركة 
فجميعهم من الفرق احملترفة وذلك حسب التصنيف العاملي الذي اعتمده 
االحتاد الدولي للرياضات البحرية، الفتا الى أن البطولة املرتقبة تتكون 
من ســبع جوالت تنطلق أولى جوالتها في ايطاليا ثم تنتقل الى الصني 

زورق الكويت بقيادة عبداللطيف العماني ومالحه مصطفى دشتي واخلتام في دولة االمارات.

٨ أندية تطالب «رفع األثقال»
بتأجيل بطولة االستقالل

هادي العنزي

تقدمت ٨ أندية مشاركة في بطوالت احتاد 
رفع االثقال بطلب لتأجيل بطولة االستقالل 
للرجال واملزمــع إقامتها في الفترة من ٢٧ 
الى ٣٠ اجلاري، وقد عللت أندية الفحيحيل 
والســاحل والنصر والصليبخات وكاظمة 
والتضامن وبرقان والكويت ذلك بقرب موعد 
االختبارات الدراسية وحرصا على مستقبل 
الطلبة في كتبها الرســمية املرسلة لالحتاد 

خالل فترة مــن ١٧ الى ٢٢ اجلاري، مؤكدة 
أن قصر فترة اإلخطار سبب آخر للتأجيل 
لقصر فترة إعداد الالعبني. كما طالبت ٧ أندية 
بذات الكتب املرسلة لالحتاد بضرورة عدم 
تقليص األوزان من ١٠ معتمدة بحسب الئحة 
املسابقات إلى ٧ تعتمد النظام األوملبي، الفتة 
الى أن قصر الوقت يعد سببا إضافيا يحول 
دون إجراء التعديل اجلوهري في املسابقات. 
يذكر أن اجلمعية العمومية الحتاد رفع االثقال 

تتكون من ١٤ ناديا.

١٣٢ ميدالية للعربي مبختلف املسابقات

الزبير بطًال لكأس بورشه «جي تي ٣» الشرق األوسط
في إجناز جديد يحقق للمرة 
األولى في تاريخ املسابقة في 
نسختها العاشرة، حقق املتسابق 
العمانــي الفيصل الزبير لقبه 
الثاني على التوالي بكأس بورشه 
الشرق األوسط جي تي ٣ في 
ختام املوسم احلالي لسباقات 
البورشه التي أقيمت مبملكة 
البحرين على هامش سباقات 
الفورموال ١، بعد مشوار حافل 

ومثير.
ووسط احتفال كبير اقيم 
امــس االول في مســقط، مت 
الكشــف عن تفاصيل املرحلة 
املقبلة للفيصل بخوض سباقات 
كأس بورشه العاملية املقرر لها 
أن تقــام في عدد مــن الدول 
األوروبية واملكسيك في مرحلة 
جديد يخوضها السائق الشاب 
قبل االنتقال إلى املرحلة القادمة 
باملشاركة في سباقات التحمل 
وهي أحد أبرز سباقات احملركات 
والتي تلقى االهتمام الكبير من 
قبل أفضل السائقني من مختلف 
دول العالم، كما مت الكشف كذلك 
عن السيارة اجلديدة للفيصل.

وكان الفيصــل الزبير قد 
أنهى موسمه احلالي في سباقات 
بورشه الشرق األوسط بنجاح 
بعد أن فرض خبرته وسيطرته 

الشرق األوسط.
وسيتواجد الفيصل الزبير 
في سباقات بورشه السوبر كاب 
للموســم الثالث على التوالي، 
بعد أن بدأ مشواره قبل عامني 
ضمن فريق والتر، وسجل خالل 
املوسمني املاضيني نتائج جيدة 
في ظل املنافســة القوية التي 
يشهدها هذا السباق في كل عام 
بتواجد أبرز السائقني من مختلف 
دول العالم، وهو ضمن اثنني من 
املتسابقني العرب الذين سنحت 
لهم الفرصة للتواجد في هذه 

الرئيسية لفريق ليخنر للسباقات، 
وذلك بعد مشاركته مع الفريق 
الرديف في املوسمني املاضيني، 
كما كشف راعي املناسبة صاحب 
السمو فهر بن فاتك آل سعيد 
الســتار عن التصميم اجلديد 
للســيارة التي سيشارك بها 
الفيصل في سباقات السوبر 
كاب للموســم احلالي، والتي 
حتمل معها التصميم اجلديد 
مع العالمات التجارية الراعية 

للفيصل في هذا املوسم.
من جانبه، قد قدم فيصل 
الزبير شــكره لكل من سانده 
ودعمه خالل مشواره للموسم 
احلالي والسنوات املاضية والتي 
أثمرت حتقيق إجنــاز جديد 
لرياضــة احملــركات العمانية 
بحصد اللقب الثاني على التوالي 
في بطوالت كأس بورشه الشرق 
األوسط بعد ختام املوسم احلالي 
مبملكة البحرين، وأشار إلى ان 
املوسم اجلديد لسباقات «السوبر 
كب» سيحمل الكثير من التحدي 
والتشويق في ظل تواجد أبرز 
السائقني من مختلف دول العالم 
الذين يسعون إلى حتقيق إجناز 
لهم، وهو سباق أمام مرئى حملبي 
رياضة احملركات الذي يتزامن 
إقامته مع سباقات الفورموال ١.

البطولة خالل السنوات القليلة 
املاضية، حيث تعتبر أقدم بطولة 
سباقات مساندة للفورموال واحد. 
وسيتواجد الفيصل هذا املوسم 
في جميع جوالتها التي ستقام 
في إسبانيا وموناكو والنمسا 
واململكة املتحدة وأملانيا واملجر 
وبلجيكا وإيطاليا، إضافة إلى 
املكسيك التي تستضيف آخر 

جولتني للبطولة.
وأعلن خــالل االحتفالية 
واملؤمتر الصحافي عن انضمام 
الفيصل الزبير لصفوف القائمة 

االحتفال بالبطل الفيصل الزبير والكشف عن سيارته اجلديدة لسباقات «السوبر كب» 

في حلبات البحرين وأبوظبي 
صعد خاللها في أغلب السباقات 
التتويج، محققا  على منصات 
املركــز األول، وهو رقم جيد 
للفيصــل فــي ظــل حداثته 
باملشاركة في هذه السباقات، 
مما أهله ليكون ضمن القائمة 
األساســية ألفضل السائقني 
لفريق «ليخنر» للسباقات أحد 
أبرز الفــرق األوروبية والذي 
يقــوده والتر ليخنــر إحدى 
أساطير رياضة احملركات في 
العالم واملؤسس لسباقات بورشه 


