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)املركز اإلعالمي بنادي الكويت( »سلة« الكويت جتاوزت اليرموك بسهولة  

»السلة« ُيسقط جميع العقوبات
ويوقف الدوري إلعداد األزرق

الكويت يواصل انتصاراته الكبيرة.. والعربي يعبر النصر

أزرق »اليد« اختتم معسكره التركي بنجاح
يعقوب العوضي

اختتــم منتخبنا الوطنــي لكرة 
اليــد معســكره التدريبــي التركــي 
بفوزه مساء أول من امس على فريق 
انتاليال بنتيجة ٢١-١٩، حيث ستتجه 
بعثة املنتخب الى العاصمة القطرية 
للمشاركة في منافسات آسيا املؤهلة 

إلى أوملبياد طوكيو ٢٠٢٠.
ويفتتــح املنتخب مشــواره في 
البطولة مبواجهة نظيره البحريني 
ضمن منافســات املجموعــة الثانية 
والتــي تضم كال من إيــران وكوريا 
اجلنوبيــة والبحريــن الــى جانــب 
منتخبنــا. ويتــرأس الوفــد رئيس 
االحتاد الكويتي الفريق ركن متقاعد 
ناصــر صالــح بومــرزوق، يرافقه 
أمني الســر قايــد العدواني، وعضو 
مجلس اإلدارة طالل العتيبي، ومدير 
املنتخبات الوطنية محمد اخلميس، 

الطبيعــي جيرارد بــاول، باإلضافة 
إلى الالعبني وهم: علي صفر، حسن 
صفــر، محمد بويابــس، عبدالعزيز 
جنيب، عبدالعزيز الشمري، يعقوب 
اســيري، محمد وعبداهلل الغربللي، 

املوســوي، ســالم محبــوب، وفواز 
عبدالهــادي.  في الســياق ذاته، أكد 
مدرب الفريق يرمي سيال أن اإلعداد مت 
حسب اخلطة املوضوعة له، مشيرا الى 
ضرورة التعاطي مع كل مواجهة في 
البطولة على حدة خاصة ان اإليقاف 
الرياضــي قد منح افضليه نســبية 
للمنافسني إذ وفر الغموض، مضيفا: 
»نســتعني بقدرات جميــع الالعبني 
ونسعى للظهور بصورة تليق بسمعة 
اليد الكويتية على مســتوى القارة 

الصفراء«.
من جهته، اكــد أخصائي العالج 
الطبيعي جيرارد باول ان اإلصابات 
احلاليــة لالعبني غيــر مقلقة ولكن 
عليهــم االلتزام بتوجيهــات املدرب 
واجلهاز الطبي واملعد البدني. وتابع 
لدى املنتخب مباريات صعبة بدنيا 
وعلى جميع الالعبني اتخاذ الســبل 

املثلى لتفادي اإلصابات املختلفة.

مشاري ومشعل طه، عبداهلل اخلميس، 
محمد مراد، عبداهلل مصطفى، نواف 
الشــمري، ابراهيم االمير، مشــاري 
صيــوان، عبدالرحمن البالول، وليد 
القــالف، عبــداهلل العطيــة، صالح 

ومدير املنتخب الوطني فهد الهاجري، 
واجلهاز الفني بقيادة املدرب الفرنسي 
يرمي ســيال ومســاعده امالو ايريك 
واملعــد البدني اآليســلندي راجنار 
العــالج  اوسكارســون وأخصائــي 

املال: استضافة »آسيوية البولينغ« 
محل فخر للشباب الرياضي

لبنان لتخطي سريالنكا

»أوملبي مصر« يبحث عن جتربة 
أخيرة قبل بطولة األمم

اكــد نائب مدير عام 
الهيئــة العامة للرياضة 
لقطاع الرياضة التنافسية 
د.صقر املــال ان الهيئة 
لن تدخر جهدا في دعم 
الكويت ملختلف  تنظيم 
البطــوالت االقليميــة 
والقارية والدولية، ومنها 
البطولة اآلسيوية اخلامسة 
والعشرين للبولينغ التي 
حتتضنها البالد اعتبارا 
من 20 اجلاري. وشدد 

املــال على انه واثق من قدرة نادي البولينغ والشــباب 
الكويتي على تنظيم واجناح هذا احلدث الكبير املنتظر، 

وبالشكل الذي يليق مبكانة البالد.
وقال ان الهيئة وضعت استراتيجية لتمكني االحتادات 
واالندية من استضافة بطوالت وأحداث خارجية تسهم 
في رفع مستوى ابناء الرياضة الكويتية وتعزيز عامل 
اخلبرة واالحتكاك لديهم، مشيرا الى انه مت تسهيل عمل 
تلك االحتادات واالندية بكل السبل املتاحة، ملا فيه املصلحة 

العامة وفق اللوائح واالطر املرعية االجراء.
واشاد املال بتنظيم الكويت للبطولة اآلسيوية للبولينغ 
للمرة االولى في تاريخها، مؤكدا ان ذلك يعد مفخرة كبيرة 
لوطننا الغالي في احتضان حدث كبير كهذا، سواء على 
الصعيد الرياضي او لعبة البولينغ. ومتنى كل التوفيق 
لنادي البولينغ في اجناح هذا احلدث الذي سيشهده وعلى 
مدار 10 ايام مقر الكويت للبولينغ والذي يعد االكبر من 
نوعه في الشــرق االوسط ونقلة نوعية للعبة والشباب 

الكويتي على الصعيدين الفني واللوجيستي.

بيروت - ناجي شربل 

يتطلع منتخب لبنان لكرة القدم إلى انتزاع النقاط 
الثــالث من مباراته ومضيفته ســريالنكا اليوم في 
العاصمة »كولومبو«، في املرحلة الرابعة من مباريات 
املجموعة الثامنة من التصفيات اآلســيوية املزدوجة 
املؤهلة ملونديال قطر 2022 وكأس آسيا في الصني 2023.
وسيرفع منتخب األرز في حال فوزه رصيده إلى 
ست نقاط، بعد تخطيه ضيفته تركمانستان في بيروت 
بصعوبة 2-1 في 10 اجلــاري، قبل خوضه مباراتني 
حساستني الشــهر املقبل أمام الكوريتني على ملعب 
مدينة كميل شــمعون الرياضية في بيروت: كوريا 
اجلنوبية في 14 نوفمبر، وكوريا الشمالية في 19 منه، 
علما انه خسر أمام األخيرة في بيونغ يانغ في افتتاح 

التصفيات في سبتمبر املاضي بإصابتني دون رد.

د.صقر املال

اللبنانيون يبحثون عن النقاط الثالث اليوم 

7 ميداليات حصيلة »الدراجات املائية« ببطولة العالم

املضف يحرز ذهبية »التراب املختلط«  في كأس العالم

واصل املنتخب الكويتي للدراجات 
املائية املشكل من قبل النادي البحري 
الكويتــي، وحتت مظلة  الرياضي 
الهيئــة العامة للرياضــة، حتقيق 
إجنازاته الكبيرة في منافسات اجلولة 
الثانية من بطولة العالم للدراجات 
املائية ٢٠١٩، التي نظمها االحتاد العاملي 
للدراجات املائية في بحيرة ليك هافاسو 
بواليــة أريزونــا األميركية، وســط 
مشاركة عاملية لفرق ومنتخبات 
مــن 3٠ دولــة، عقب حصوله 
علــى 7 ميداليات )٢ ذهبية 

ـ 3 فضية ـ ٢ برونزية(.
ختــام  مســك  وكان 
مشــاركة املنتخب، جاء 
من خــالل فــوز البطل 
العاملي وصاحب الرقم 
القياسي في ذهبيات 
بطولة العالم محمد 

تـــــوج الثـــنائي خالـــد 
املضف واألســترالية كاترين 
سكينر بامليدالية الذهبية في 
مسابقة التراب املختلط ضمن 
مشــاركتهما فــي بطولة نهائي 
كأس العالــم لنخبة الرماة التي 
اختتمــت أول من امس في مدينة 

العني اإلماراتية.
وجــاء هــذا اإلجناز بعــد تفوق 
املضف وسكينر بفارق ثالثة أطباق 
علــى نظيريهما اليندون سوســا من 
لوكســمبورغ واألســترالية ليتيشا 
ســكانالن، بينما حل ثالثــا الزوجي 
الكرواتــي جوزيــف غالســنوفيك 

العالم إلى ٢3 ميدالية خالل ١3 متتالية، 
إلى جانب حتقيقه لفضية فئة )برو جي 
بي( التي تعتبر من أقوى وأعلى الفئات 
في سباقات الدراجات املائية، فيما تصدر 
بذلك الترتيب العاملي مبجموع النقاط 
وتبقى له اجلولة الثالثة األخيرة لبطولة 

برغم انــه الكويتي الوحيد املشــارك 
في املســابقة، اال انــه أبى اال ان يترك 
بصمــة كويتية في البطولة بانتزاعه 
الذهبية من بني أبرز الرماة األوملبيني 
والعامليني«. واضاف العصيمي لـ»كونا« 
ان املضف الذي شــارك فــي البطولة 

بوربيــع بذهبيــة فئة )برو إم ســوبر 
ستوك(، ليكسر بذلك رقمه العاملي الذي 
حققه في بطولة العام املاضي بعدد ٢٢ 
ميدالية ذهبية، والذي مت تســجيله في 
موسوعة غينيس لألرقام القياسية ليرفع 
رصيده من امليداليات الذهبية في بطولة 

واألميركية إيريل أليســا بفارق طبق 
عن البريطاني ماثيو جون واألميركية 
اشلي كارول. في هذا اإلطار، قال 
األمني العــام لالحتادين العربي 
والكويتــي للرماية رئيس الوفد 
عبيــد العصيمــي »إن املضــف 

العالم والتي ستقام في ديسمبر املقبل 
بتايلند، ليعلن نفسه بطال ألبطال العالم 
وفق التصنيف اجلديد لالحتاد العاملي.

وجاءت نتائج املنتخب باليوم األخير 
مــن البطولة، بتحقيــق البطل العاملي 
محمد جاسم الباز فضية )برو أم ليمتد(، 
وحتقيــق البطل العاملي املتألق ســالم 
املطوع برونزية )إكسبرت سوبر سكوت( 
وحتقيق البطل العاملي راشــد الراشــد 
برونزيــة )ناتريل اســبريتد(، وبذلك 
تكون احلصيلة النهائية ألبطال املنتخب 
بفوز املطوع 3 ميدايات )ذهبية وفضية 
وبرونزية(، وبوربيع )ذهبية وفضية(، 

والباز )فضية(، والراشد )برونزية(.
وأعــرب املديــر الفنــي للمنتخــب 
عبدالوهاب العمر عن اعتزازه مبا حققه 
أبطال املنتخب من نتائج مشرفة رفعوا 
بها اسم الكويت في محفل رياضي عاملي، 
معبرا في الوقت نفسه عن تقديره العميق 
لكل من وقف إلى جانب املنتخب وعلى 
رأسهم الهيئة العامة للرياضة، ولرئيس 
النــادي البحــري واألب الروحي لكافة 
الالعبــني اللواء فهد الفهد الفهد ونائبه 
م. أحمد الغامن وأمني الســر العام خالد 
الفودري ورئيس الدراجات املائية حسني 

دشتي.

بتصنيفه الثالث على مستوى العالم 
في فئة الرجال ساهم بشكل كبير في 
حتقيــق امليدالية الذهبيــة من خالل 
تركيزه العالــي ودقته في التصويب 
ومساندة زميلته املصنفة االولى في 
فئة السيدات سكينر عقب إخفاقها في 

ستة أطباق خالل املنافسة.
ومتنــى لرمــاة وراميــات الكويت 
التوفيق في البطولة اآلسيوية املقبلة 
التي تستضيفها قطر منتصف نوفمبر 
املقبل وحتقيق البطاقــات التأهيلية 
املتوافرة فيها لـ »أوملبياد طوكيو ٢٠٢٠« 

وامليداليات امللونة.
من جهته، قــال املضف ان فرحته 
مضاعفة بهذا الفــوز باعتباره املمثل 
الوحيد للكويت في هذه املسابقة اضافة 
الى انتزاعه امليدالية الذهبية من بني 

نخبة من أبطال العالم.
واوضح املضف ان املسابقة املختلطة 
هي إحدى املســابقات احلديثة للعبة 
وجتمع املصنفني واملصنفات العامليني 
لكل فئــة في ثنائي واحــد من بلدين 
مختلفني ويتم اختيارهم بنظام القرعة 
على ان تكون امليدالية نصيب كل فائز 

على حدة.

املنتخب الوطني بطل العالم والدروع التي حققها

خالد املضف وكاترين سكينر خالل التتويج بالذهب

رشيد العنزي

هادي العنزي

أعلن رئيس احتاد كرة السلة رشيد 
العنزي أن مجلس اإلدارة قرر إسقاط 
جميع العقوبــات اإلدارية املتخذة من 
بداية املوســم مبناسبة شفاء صاحب 
السمو األمير الشــيخ صباح األحمد، 
وقال العنزي: »انه بالرغم من أن عدد 
العقوبــات علــى الالعبــني واإلداريني 
واملدربني بســيط، إال أن االحتاد اتخذ 
هذه اخلطوة في ســبيل رسم الفرحة 
على منتســبي كرة الســلة املوقوفني 

بهذه املناسبة السعيدة«، متمنيا من اجلميع االلتزام 
باللوائح والنظم املتبعة خالل الفترة املقبلة. 

وذكر العنزي أن االحتاد سيستغل فترة التوقف 
للوقــوف علــى الســلبيات التي صاحبــت انطالق 
املنافسات ومعاجلتها خالل الفترة املقبلة، مؤكدا أن 
مجلس اإلدارة يده ممتدة إلى جميع األندية ملناقشة 
املقترحات ومعاجلة السلبيات، مضيفا أن تدريبات 
املنتخب ســتنطلق ٢٠ أكتوبر اجلاري، وســينتظم 
الالعبون بعدها في معسكر داخلي قبل أن تتم املغادرة 
إلى معسكر خارجي في اسطنبول سيخوض خالله 
األزرق عدة مباريات ودية ومن ثم العودة للكويت 
في يوم ١7 نوفمبر للدخول في معسكر داخلي آخر 
قبل انطالق البطولة، وشــكر العنزي الهيئة العامة 

للرياضة وعلى رأسها د.حمود فليطح 
ود.صقــر املال على دعمهما الالمحدود 

ملنتخبات السلة واالحتاد.

توقف الدوري
إلى ذلك، واصل الفريق األول لكرة 
السلة بنادي الكويت تسجيل نتائجه 
الكبيرة في »سلة« الفرق التي يلتقيها 
في منافســات الــدوري العــام، وذلك 
بعــد تغلبه على اليرموك ١٠٠-64 في 
املواجهــة التي جمعتهمــا على صالة 
يوسف الشاهني الغامن بنادي كاظمة، 
كمــا واصل العربي هــو اآلخر سلســلة انتصاراته 
بتفوقه على النصر ٩٠-٥7، وفي املواجهتني اللتني 
أقيمتا على صالة نادي الساحل تغلب الشباب على 
التضامن 64-٥4، وفاز القرين على الساحل 7٥-٥١.
مــن جهة أخــرى أعلن احتاد كرة الســلة تأجيل 
اجلــوالت املقبلــة بعد مباريات غــد األربعاء، وذلك 
ألجــل غير مســمى، من أجل إتاحــة الفرصة إلعداد 
املنتخب األول قبل املشاركة في بطولة اخلليج التي 
تستضيفها الكويت بدءا من ٢3 نوفمبر وحتى األول 
من ديســمبر املقبل، وكذلك مشــاركة نادي الكويت 
فــي البطولــة العربية الـــ 3٢ لألندية التي ســتقام 
منافســاتها خالل الفترة من ٢١-3١ أكتوبر اجلاري 

في مدينة سال املغربية.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

حقق منتخب مصر األوملبي فوزا باهتا، على منتخب 
جنوب أفريقيا، بهدف دون رد، في جتربته الثانية والتي 
أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، وأحرز رمضان صبحي 
هدف املباراة في الدقيقة 28 من ضربة جزاء، حصل عليها 
بنفسه، وسبق أن التقى املنتخبان يوم اجلمعة املاضي، 

وانتهت املباراة بالتعادل بهدف لكل منهما.
ويستعد املنتخبان خلوض نهائيات أمم أفريقيا حتت 
23 عاما، املؤهلة إلى أوملبياد طوكيو 2020، التي تستضيفها 
مصر في نوفمبــر املقبل. وقال املدير الفني للمنتخب 
األوملبي املصري شوقي غريب، بعد املباراة، إنه حرص 
على جتربة جميع الالعبني في كل املراكز إلكسابهم املرونة 
اخلططية املطلوبة. ووعــد غريب اجلماهير املصرية 
بتحقيق إجناز في بطولة أفريقيا التي ستنطلق في 
مصر 8 نوفمبر والصعود ألوملبياد طوكيو. ويستعد 
جهاز املنتخب إلرسال القائمة النهائية املشاركة في 
البطولة يوم 30 الشــهر اجلاري وتضم 21 العبا 
فقط قبل انطالق املعسكر النهائي يوم 28 أكتوبر، 
ويبحث اجلهاز الفني للمنتخب األوملبي عن خوض 
ودية أخيرة خالل املعسكر املقبل أمام أحد منتخبات 
املجموعة الثانية التي تضم نيجيريا وزامبيا وكوت 

ديڤوار وجنوب أفريقيا.

يد الزمالك بطل أفريقيا للمرة الـ 12
وفي مسلسل انتصارات كرة اليد املصرية، 
حقق الزمالك »رميونتادا« تاريخية، وتوج بلقب 
بطولة أفريقيا لألندية للمرة الثالثة على التوالي، 
والـ 12 في تاريخه، بعد الفوز على سبورتنج 

السكندري 31-33 في النهائي.
وانفرد الزمالك بصدارة قائمة األندية 
األكثر تتويجا باللقــب القاري، متخطيا 
الذي حافظ  البترولي اجلزائري  املجمع 

لسنوات على تفوقه على كل أندية 
القارة برقمه املميز )11 بطولة(. 
وأعرب قائــد الزمالك أحمد 
األحمر عن سعادته بتتويج 
الفريق ببطولة أفريقيا بدولة 
الفوز  الرأس األخضر، بعد 
على سبورتنج بنتيجة 33-31 
في النهائي. ووصف األحمر 
البطولــة بالصعبة والغالية 
انفرد  التي  البطولة  كونها 
بها الزمالك بسيادة القارة 
األفريقية، كما أنها البطولة 
الثالثة على التوالي، وبذلك 
بالكأس  الفريق  احتفظ 
لألبد. وأضاف األحمر 
أنه بهذه البطولة أيضا 
أصبح الالعب رقم واحد 
على مستوى العالم في 
حصوله على بطوالت 
قاريــة مبجمــوع 19 

بطولة.

رمضان صبحي


