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الكويت يسحق »سلة« العربي 

واليرموك يتخطى الشباب

هادي العنزي

ســحق الفريق األول لكرة السلة بنادي الكويت نظيره 
العربي بنتيجة مضاعفــة 120-64 وذلك في املواجهة التي 
جمعتهما على صالة يوســف الشاهني الغامن بنادي كاظمة 
ضمن منافسات الدوري العام لكرة السلة )الدور التمهيدي(، 
كما تغلب اليرموك على الشباب 85-62، فيما بسط اجلهراء 
أفضليتــه على الصليبخات محققا فوزا مســتحقا 61-82، 
وفي مباراة أخرى تغلب كاظمة على برقان 73-49 نقطة.

وقد ســعى مدرب الكويت األملاني بيتر شومرز لتجربة 
أغلب العبي األبيض، خاصة أن هذه املباراة تعد األخيرة قبل 
مغادرة األبيض غدا السبت للمشاركة في البطولة العربية 

لألندية والتي ستقام في مدينة سال املغربية.
إلــى ذلك من املقرر أن يتوقف الــدوري العام ألجل غير 
مسمى، بسبب استضافة الكويت لبطولة دول مجلس التعاون 
اخلليجي الشــهر املقبل، وكذلك مشــاركة نادي الكويت في 

البطولة العربية.

الكويت جتاوز سلة األخضر قبل املغادرة إلى املغرب    )املركز اإلعالمي بنادي الكويت( 

»أزرق اجلمباز« يستعد بقوة 
للبطولة العربية

يواصل منتخبنا للجمباز اســتعداداته بقوة على صالة 
النادي العربي متهيدا للمشاركة في البطولة العربية للجمباز 
الفني واإليقاعي التي تستضيفها تونس خالل الفترة من 23 
اجلاري وحتى األول من نوفمبر املقبل مبشاركة 13 دولة، فيما 
ستعقد على هامش البطولة اجتماعات اجلمعية العمومية 

واملكتب التنفيذي لالحتاد العربي للعبة.
وأفاد رئيس اللجنة الفنية في احتاد اجلمباز واألمني العام 
لالحتاد العربي محمد عبدالرسول بأن املنتخب سيشارك في 
3 فئــات للذكور هي العمومي وميثلها 5 العبني هم: هاشــم 
السليم وعلي حيدر ومشاري الدريويش وصبح السبيعي 
وناصر صرخوه، فيما يشارك منتخب الشباب بأربعة العبني 
هم: محمد حســني ومحمد الرامزي وجراح اجلمعة ومهدي 
الســليم، فيما يضم منتخب الناشئني 3 العبني هم عبداهلل 

مقداد ومحمد احلامت وسعود احلساوي.
أما منتخب الفتيات فيضم كال من الالعبات: جنى احلميضي، 
لولو الصالح، دانة روي، منيرة الغمالس والعنود الصباح 
)للجمبــاز الفني(، وجوري الصالح، مها الصقر، ياســمني 
معرفي وشيخة الطباخ، نور الرزيحان، رانيا املرزوق، شيخة 
العوضي، ليان هادي وليان بهبهاني )للجمباز اإليقاعي(.

وأفاد عبدالرسول بأن الوفد سيغادر إلى تونس يوم 23 
الشهر اجلاري برئاسة ناصر الهلفي )نائب رئيس االحتاد( 
على أن تكون العودة يوم 3 نوفمبر املقبل، فيما يضم الوفد 
إلى جانب الالعبني والالعبات كل من محمد الديحاني إداري 
الوفد واملدربني صالح عسكر واألوكراني فيتالي والصيني دين، 
و3 حكام هم: حيدر اجلعفر وبدر الكندري وحمد املوسوي.

العبو منتخب اجلمباز للعمومي مع املدرب فيتالي ومحمد عبد الرسول

العربي يضم 
 بيارناسون

3 أشهر فقط!

الهالل لالبتعاد 
بالصدارة من بوابة 

ضمك

األنصار لتحقيق 
فوز ثالث بالدوري 

اللبناني

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

أعلن النادي العربي القطري 
عــن تعاقــده مــع احملترف 
اآليسلندي بيركير بيارناسون 
ملدة 3 أشهر فقط ليحل بديال 
ملواطنه أرون غونارسون الذي 
ســيغيب عن املالعب قرابة 3 
أشــهر بعد خضوعه لعملية 
جراحية على مستوى الكاحل 
عقب إصابته في لقاء فريقه أمام 
اخلور باجلولة السادســة في 
دوري جنوم قطر. وجاء اختيار 
بناء على رغبة  بيارناســون 
مواطنه هيمير هالغرميسون 
مدرب الفريق الذي رفض كل 
اخليــارات التي عرضت عليه 

من قبل إدارة النادي.
هذا، وتســتأنف مباريات 
اجلولة الســابعة مســاء غد، 
حيث يلتقــي الريان مع قطر 
في 5:25 مساء السبت بتوقيت 
الكويت، وفيما يحتضن ستاد 
حمد الكبير بالنادي العربي لقاء 
السيلية والوكرة، يستضيف 
األهلي علــى ملعبه حمد بن 
الشــحانية في  خليفة فريق 
7:35 مساء، وتختتم مباريات 
اجلولــة األحــد املقبل، حيث 
يلتقي أم صــالل مع الدحيل 
على ستاد حمد الكبير، ويليه 
لقاء  امللعب  يحتضن نفــس 
العربي والغرافة في قمة اجلولة 

السابعة.

الرياض - خالد املصيبيح

بعد توقف قرابة أسبوعني 
املنتخب  بســبب مشــاركة 
التصفيات  الســعودي فــي 
اآلســيوية املشــتركة يعود 
الدوري السعودي اليوم لنشاطه 
مـــن خالل اجلولـة السابعة 
بـ 3 لقاءات، فيستضيف الهالل 
املتصدر بـــ 16 نقطة فريق 
املركز 15 قبل  ضمك صاحب 
األخير برصيد 4 نقاط فقط، 
ويضع هذا الفارق في املركز 
ورصيد النقاط بينهما أفضلية 
الهالل وسهولة جتاوزه لضيفه 
واالستمرار في الصدارة على 
الرغم من حاالت النقص التي 

سيدخل بها الهالل اليوم.
وفــي جدة، حيــث أقوى 
لقــاءات هذه اجلولــة والذي 
سيجمع األهلي ثالث الترتيب 
برصيــد 11 نقطــة بالتعاون 
العاشر برصيد 7 نقاط وأمام 
األهلــي اليوم اختبار صعب 
كذلك بالنســبة للتعـــــاون 
الــذي مازال جمهوره يبحث 
عن تعاون املوسم املاضي الذي 
كان فيه مختلفا بعد أن حقق 
املركز الثالث والفوز بكأس امللك 
ويبحث اليوم عن إعادة توهجه 
الســابق فيما قدم األهلي في 
اجلوالت املاضية أداء جيدا وفاز 
في اجلولة األخيرة على الفيحاء 
خارج ملعبه فيما كان التعاون 
قد كسب أبها بصعوبة بهدف 

الوقت بدل الضائع.

بيروت - ناجي شربل

بعد عطلة قسرية فرضتها 
لبنان في  مشــاركة منتخب 
التصفيات اآلسيوية املزدوجة 
املؤهلة ملونديــال قطر 2022 
وكأس آسيا في الصني 2023، 
تقام الســبت 3 مباريات في 
افتتــاح املرحلــة الرابعة من 
الـ 60  اللبناني  العام  الدوري 

لكرة القدم.
فعلى ملعب أمني عبد النور 
البلدي فــي بحمدون، يتطلع 
صاحب الضيافة األخاء األهلي 
عاليه الى جتاوز سقوطه على 
أرضه أمام العهد حامل اللقب 
املاضية  الثالثة  املواســم  في 
1-3 في املرحلة الثالثة، عندما 
يستضيف السالم زغرتا. وعلى 
ملعب رشيد كرامي البلدي في 
طرابلس، يتطلع األنصار الى 
حتقيق فوز ثالث تواليا عندما 
يحل بضيافة طرابلس. وعلى 
ملعب صــور البلدي، يتطلع 
انتزاع  الى  التضامن صــور 
املزيد من النقاط، ليضيفها الى 
نقطتــه اليتيمة حتى اآلن من 
مباراته وشباب الساحل، عندما 

يستضيف الصفاء الساعي.

اتفاقيات دولية للجنة األوملبية الكويتية

»زين« تفخر بإجنازات بطل العالم العبد الرزاق

»KIB« يرعى مشاركة الفاضل في بطولة العالم

أعلنــت زيــن املــزود الرائد 
للخدمات الرقميــة في الكويت 
عن فخرها باإلجناز اجلديد الذي 
حققــه البطل املصنــف العاملي 
األول في رياضة الدراجات املائية 
يوســف العبدالرزاق، واملتمثل 
بتحقيقه كأس املركز األول في 
فئة »جي بي 1« في اجلولة الثالثة 
من بطولــة العالم 2019، والتي 
اختتمت مؤخرا في مدينة كنجدوا 
الشــعبية.  بجمهوريــة الصني 
وعبرت الشركة في بيان صحافي 
عن سعادتها بهذا اإلجناز اجلديد 
الذي حققه العبدالرزاق، والذي 
ترعى زين مشــواره الرياضي 
االحترافــي على مدى الـ 11 عاما 
املاضيــة، حيــث يضــاف هــذا 
اإلجناز إلى رصيده احلافل من 
اإلجنــازات والتتويجــات التي 
حققها العبدالــرزاق على مدى 
الســنوات املاضية بكل جدارة 
واقتدار، والتي نافس فيها البطل 
الكويتــي كبــار احملترفــني من 
مختلف دول العالم. وبينت زين 
أن البطل يوســف العبدالرزاق 
املصنف العاملي األول في رياضة 
الدراجات املائية قد حقق مؤخرا 
كأس املركز األول في فئة »جي بي 
1« في اجلولة الثالثة من بطولة 
العالــم 2019 في مدينة كنجدوا 
بجمهورية الصني الشعبية، وهي 
أكبر بطولة في هذه الرياضة التي 

وبينــت الشــركة أنها تولي 
املجاالت الرياضية والشــبابية 
أولويــة خاصــة فــي سلســلة 
برامجهــا االجتماعيــة، فهــي 
تعتبر دعم الكفــاءات الوطنية 
واملجاالت الرياضية ركنا أصيال 
من استراتيجيتها للمسؤولية 
الشــباب  االجتماعيــة، ففئــة 
الســفير  والرياضــة مبنزلــة 
الرسمي للشعوب واملجتمعات 
في احملافل واملشاركات الدولية.

الدوليــة ملكافحــة املنشــطات 
WADA. وأشــارت الشــركة إلى 
أن رعايتها ودعمها للبطل العبد 
الــرزاق على مــدى الســنوات 
اإلحدى عشر املاضية جاءت حتت 
مظلة استراتيجيتها للمسؤولية 
االجتماعية واالستدامة جتاه دعم 
ومساندة الرياضة والرياضيني 
الكويتيني، السيما أن العبدالرزاق 
دائما ما يرفع اسم الكويت عاليا 
في احملافل الدولية عاما بعد عام.

اإلنتاجية«.
كمــا أفاد ناجيا بــأن رعاية 
»KIB« املستمرة للفاضل تأتي 
من منطلق حرصه على متكني 
الشــباب وتشــجيعهم علــى 
اســتعراض مهاراتهــم وإبــراز 
قدراتهــم في مختلــف مجاالت 
اهتمامهم، مؤكدا ســعي البنك 
املستمر لالستثمار في الشباب 
وتعزيز ما ميتلكونه من مواهب 
باعتبارهم الشريحة التي نعتمد 
عليها في بناء مســتقبل أفضل 

وحتقيق التنمية في البالد.
من جانبه، أثنى الفاضل على 
الدعم املستمر الذي يحصل عليه 
من قبل »KIB«، مشــيرا إلى أن 
البنك يولي أهمية خاصة لتقدمي 
الدعم املــادي واملعنوي له في 
مختلف البطوالت التي شــارك 
فيها، ما يســاهم بشــكل فعال 
بتحفيز الالعب لتحقيق املزيد 
من اإلجنــازات الدولية تكرميا 
للجهــات التي تثق بــه وتدعم 

مسيرته الرياضية.

املجتمع وأفراده من خالل نشر 
التوعية حول أهمية ممارســة 
الرياضــة وتأثيرهــا اإليجابي 
علــى صحة الفرد مــا ينعكس 
على أســلوب حياتــه وقدرته 

حصد املركز األول في بطولة العالم للدراجات املائية بالصني

وقعت اللجنة األوملبية الكويتية مع نظيرتها 
القطرية ومؤسســة ســباير للتفوق الرياضي 
مذكرة تفاهم إلنشاء أكادميية رياضية أوملبية 
متعــددة األلعاب في الكويــت. ووقع االتفاقية 
رئيس اللجنة األوملبية الشيخ فهد الناصر ومن 
قطــر رئيس اللجنة األوملبية القطرية الشــيخ 
جوعــان بــن حمــد آل ثاني ورئيس مؤسســة 
ســباير هالل الكواري. وتشمل مذكرة التفاهم 
بني اجلانبني إنشاء مركز أوملبي للطب الرياضي 
في الكويت يضم تخصصــات الطب الرياضي 
والعلوم واألبحاث السيما التشخيص واجلراحات 
الدقيقــة والتأهيــل البدني. وتتضمــن املذكرة 
ايضــا بندا ميّكن االحتادات واألندية الرياضية 
الكويتية من االســتفادة مــن البنية الرياضية 
التحتية املتطورة في قطر عبر إقامة املعسكرات 
التدريبية على مدار العام للنهوض الرياضي. 
وتهدف املذكرة الى الوصول الى التميز الرياضي 
وتطوير برنامج رياضة الناشــئني واستعمال 
التكنولوجيا الرياضية ودراسة تطوير املنشآت 
الرياضة والعنصر البشــري. كما وقع الناصر 
اتفاقيات مماثلة مع دول عمان واليابان وأميركا 
وإيطاليا وأوكرانيا والدومينيكان والكاميرون.

ينظمها رســميا االحتاد الدولي 
لرياضــات احملــركات البحرية 
UIM، وهــي اجلهــة الرســمية 
التــي تديــر رياضــة احملركات 
البحرية في العالم، حيث تصدر 
العبدالرزاق الترتيب العام لنقاط 
بطولة العالــم، كما حقق كأس 
املركز األول في اجلولة الثانية 
فــي إيطاليا، مما عــزز تصدره 
التصنيــف العاملــي املعتمد من 
اللجنة األوملبية الدولية واللجنة 

حرصــا منه على تشــجيع 
الكويتيني الســيما  الرياضيني 
املوهوبني في الرياضات الفردية، 
 »KIB« قدم بنك الكويت الدولي
رعايته للبطل العاملي، عبداهلل 
الفاضل، الذي شارك مؤخرا في 
بطولة العالــم التي أقيمت في 
بحيرة هافاسو بوالية أريزونا 
األميركية، محققا إجنازا جديدا 
بحصوله على لقب وصيف بطل 
العالم للدراجات املائية 2019 عن 

فئة )كبار احملترفني ستوك(.
وبهذه املناســبة، هنأ مدير 
أول وحدة االتصال املؤسســي 
في البنك، نواف ناجيا، البطل 
الفاضل على اللقب اجلديد الذي 
أحرزه ليضاف إلى سجله احلافل 
باإلجنازات احمللية واإلقليمية 
والدولية، مشــيدا بأدائه املميز 
ومتثيلــه للكويــت على أفضل 
وجه ممكن ورفع اســمها على 

منصات التتويج العاملية.
وقال: »يحــرص KIB دائما 
على رعاية الرياضيني احملترفني 

مــن أبناء الكويــت، إلى جانب 
املشاركة في الفعاليات واألنشطة 
الرياضية التنافسية، وذلك في 
إطار برنامجــه املجتمعي الذي 
يسعى إلى التأثير اإليجابي على 

املنصور: لن ندخر جهداً إلجناح »آسيوية البولينغ«
اقتربــت البطولة اآلســيوية 
للبولينغ 25 مــن االنطالق على 
أرض الكويت مبشاركة 28 دولة، 
وســط اســتعدادات مكثفــة من 
اللجــان العاملــة، لضمان تقدمي 
أفضل مســتوى على املستويني 
الفني والتنظيمي. ومن املقرر أن 
تنطلــق البطولة بعــد غد األحد 
بحفــل االفتتاح في فندق كراون 
بالزا بالفروانية، في حضور وزير 
اإلعــالم ووزير الدولة لشــؤون 
الشــباب محمــد اجلبــري ممثال 
لراعي البطولة سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ جابر املبارك.
وقال عضو مجلس إدارة نادي 
البولينغ ومدير منتخبات الشباب 
والسيدات نادر املنصور إن نادي 
البولينغ برئاســة الشيخ طالل 
احملمــد لــن يدخر جهــدا إلظهار 
البطولة في أفضل حلة، مشــيرا 
إلــى العمــل انطلق فور إســناد 
املهمة للكويت وبأقصى درجات 

ونادي البولينغ لدعمه ومباشرته 
كافــة االســتعدادات عــن قــرب 

وبصورة مباشرة.
وعــن اســتعدادات منتخــب 
الســيدات للبطولــة اآلســيوية، 
أوضــح املنصــور أن الهدف من 
املشــاركة هــو زيــادة االحتكاك 
لالعبات املشــاركات، مشــيرا أن 
منتخب الكويت حديث العهد بعد 
أن مت تشــكيله في يناير وأبريل 
املاضيني، مبا يعني أنه غير مطالب 

بأي إجناز في الوقت احلالي.

أستراليا أول الواصلني
أســتراليا  منتخــب  وصــل 
للمشاركة في البطولة، وسيباشر 
حتضيراتــه النهائيــة بــدءا من 
صباح اليوم في نادي البولينغ 
مستضيف البطولة، ويتوقع أن 
تصل الوفود تواليا على الساعات 
القليلــة املقبلــة، قبــل انطــالق 

البطولة بوقت كاف.

نفسها، وما يتطلب ذلك من توفير 
كل اإلمكانــات التي حتتاج اليها 

البطوالت الكبرى.
واعترف بأن البطولة اآلسيوية 
امتحان جــاد لنــادي البولينغ، 
والذي ينتظر استضافات عاملية، 
تبدأ في 2020، و2021، باستضافة 
بطولتي العالم للرجال والسيدات 
لفئتي الفردي والفرق »مجمع«، 
إلــى جانــب البطولــة العربيــة 

للشباب العام املقبل.
وأعرب املنصور عن أمله في 
أن تكلل مساعي الكويت ونادي 
البولينغ جلمع األشقاء اخلليجيني 
في بطولة اخلليج، بعد أن توقفت 
فــي العامــني املاضيــني بســبب 

األحداث اجلارية في املنطقة.
وأشاد بدعم مؤسسات الدولة 
املختلفة، السيما هيئة الرياضة 
التي تتابع األعمال عن كثب، كما 
ثمن اجلهد الكبير للشــيخ طالل 
احملمد رئيس االحتاد اآلســيوي 

نادر املنصور

االستعداد. وأضاف املنصور أن 
التحــدي كان مزدوجــا فــي ظل 
حداثة املبنى اجلديــد للبولينغ 
في الســاملية وحاجته للتجهيز، 
إلــى جانــب التجهيــز للبطولة 

نادي خيطان الرياضي
إعــالن

استغالل  بشأن   )2019/1( رقم  المزايدة  عن طرح  الرياضي  خيطان  نادي  يعلن 
صالة رياضية رقم )1( بالنادي وفقًا للبيانات الواردة بالجدول أدناه وذلك باألظرف 
يمكن  والتي  الشروط  بكراسة  الواردة  والمواصفات  للشروط  طبقًا  المغلقة 

الحصول عليها من مقر النادي.

شروط التقديم:
1- أن يكون كويتيًا تاجرًا أم شركة، ويجوز أن يكون أجنبيًا بشرط أن يكون له شريك أو 

وكيل كويتي بعقد رسمي موثق وطبقًا لألنظمة المعمول بها في الكويت.
2- أن يكون مقيدًا في السجل التجاري ومسجاًل لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت وأن يكون 

تاريخ شهادة القيد في كليهما معاصرًا لتاريخ طرح المزايدة.
3- أن تكــون الشركة أو المؤسسة من ذوي االختصاص ومرخصًا لها بذلك.

4- تقدم العطاءات خالل المدة المحددة باإلعالن موقعة من أصحابها على نموذج العطاء 
المختوم بختم النادي ووضعه داخل مظاريف مغلقة ومختومة بالشمع األحمر ومكتوب 
عليها اسم المزايدة ورقمها فقط، ويتولى مقدم العطاء أو مندوبه وضع المظاريف في 

صندوق المزايدات المعدة لهذا الغرض لدى السكرتارية بمقر النادي.
د.ك(   50( قدرها  رسوم  نظير  العطاء  ونموذج  الشروط  كراسة  باستالم  المزايد  يقوم   -5
)فقط خمسين دينارًا كويتيًا( الغير، غير قابلة للرد اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 
الرسمي  الدوام  فترة  خالل   2019/10/26 الموافق  السبت  يوم  إلى   2019/10/17

للنادي من الساعة )5:00( إلى الساعة )9:00( مساًء بمقر نادي خيطان الرياضي.
6- موعد االجتماع التمهيدي يوم الثالثاء الموافق 2019/10/29 الساعة )12:30( ظهرًا.

االثنين  يوم  المزايدة  في  الراغبين  من  العطاء  ونموذج  الشروط  كراسة  تسليم  يتم   -7
خيطان  نادي  بمقر  المخصص  الصندوق  داخل  بإيداعها   2019/11/4 الموافق 

الرياضي، علمًا بأن آخر موعد للتسليم الساعة )12:00( ظهرًا.
أو  العطاء لمدة سنة في صورة خطاب ضمان  إجمالي  )2%( من  األولي  التأمين  8- قيمة 
شيك مصدق من أحد البنوك المعتمدة في دولة الكويت وتكون صالحيته ثالثة أشهر 
من غلق باب تقديم العطاء لصالح نادي خيطان الرياضي، ولن يلتفت إلى العطاء غير 
المصحوب بالتأمين األولي وسيتم اإلفراج عن التأمين األولي لكل من لم ترس عليه 
المزايدة بعد أن يقوم مقدم العطاء الذي رست عليه المزايدة بتقديم التأمين النهائي 

وتوقيع العقد.
 )12:30( الساعة  تمام  في   2019/11/4 الموافق  االثنين  يوم  المظاريف  فض  موعد   -9

ظهرًا.

الموقعمدة االستغاللاستغاللرقم المزايدة

صالة رياضية بالنادي 2019/1
نادي خيطان سنةرقم )1(

الرياضي


