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اخلرافي أفضل رياضي في آسيا
الدوحة - فريد عبدالباقي

نال الفارس علي اخلرافي 
جائزة احتاد اللجان األوملبية 
الوطنيــة )أنــوك( كأفضــل 
رياضــي فــي آســيا تقديــرا 
إلجنازاته في رياضة الفروسية 
وفوزه بامليدالية الذهبية في 
فردي قفز احلواجز بالبطولة 
اآلسيوية )جاكرتا ٢٠١8(، فيما 
حصل رئيس اللجنة األوملبية 
القطرية الشــيخ جوعان بن 
حمــد آل ثانــي علــى جائزة 
املساهمة في احلركة األوملبية 
من احتــاد اللجــان األوملبية 

الوطنية )أنوك ٢٠١٩(.
جاء ذلك خالل حفل جوائز 
احتاد اللجان األوملبية الوطنية 
)أنوك ٢٠١٩(، الذي أقيم مساء 
اخلميــس املاضي فــي احلي 

الثقافــي )كتــارا( بالعاصمة 
القطرية الدوحة، حيث أكدت 
مصادر مــن داخل اجتماعات 
اجلمعية العمومية لـ»أنوك« 
أنــه مت االتفاق بــن األعضاء 

على أن يستمر وضع »أنوك« 
على مــا هو عليــه، وتأجيل 
االنتخابات إلى ما بعد الدورة 
األوملبية الدولية في طوكيو 

.٢٠٢٠

افتتاح بطولة آسيا للبولينغ الليلة
يشهد فندق كراون بالزا في الساعة 
الـــ7 من مســاء اليوم، حفــل االفتتاح 
الرســمي لبطولــة آســيا اخلامســة 
والعشرين للبولينغ التي تستضيفها 
الكويت للمرة األولى في تاريخها والتي 
تشهد مشاركة ٢7 دولة وتختتم يوم 3٠ 
اجلاري، حتت رعاية سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ جابر املبارك.
وينوب عن سمو رئيس مجلس 
الــوزراء في حضور حفــل االفتتاح 
وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب محمد اجلبري. ويشهد احلفل 
حضور شخصيات رياضية محلية 
ودوليــة، بينها رئيــس االحتادين 
الدولــي واآلســيوي ورئيس نادي 
البولينغ الشيخ طالل احملمد، إضافة 
إلى رؤساء احتادات آسيوية مشاركة 
في البطولة. ويستمر احلفل ساعة 
واحدة ويبدأ بالســالم الوطني 
ويتبعه تالوة آيــات من الذكر 
احلكيم، ثم نبذة عن حياة سمو 
أمير البالد، ليبدأ بعدها دخول 
طابور عرض الدول املشاركة. 
ويلقي الشيخ طالل احملمد الذي 
العليا  اللجنة املنظمة  يترأس 
للبطولــة كلمة له، مبناســبة 
االفتتــاح، ليتلــو 
بعدها احلكام 

والالعبون القسم، ثم يعلن ممثل راعي البطولة 
االنطــالق الرســمي للحدث اآلســيوي، ويتبعه 
انصراف طابور العرض. وفي حن بدأت فعاليات 
البطولة صباح امس باالجتماع اخلامس والعشرين 
للجنة التنفيذية لالحتاد اآلسيوي للبولينغ ثم 
تسجيل الكرات الرســمية ووصول آخر الوفود 
املشاركة، سيكون اليوم االحد حافال، اذ يشهد في 
الساعة التاسعة صباحا اجتماع مدراء املنتخبات 
ويتبعه تزييت اخلطوط وصيانة املسارب، على 
ان تنطلق التدريبات الرسمية للمجموعتن االولى 
والثانية، اعتبارا من الساعة احلادية عشرة صباحا 
وحتى الثالثة عصرا. وأكدت ٢7 دولة مشاركتها 
حتى اآلن في البطولة وتتنافس الدول اآلسيوية 
في البطولة احلالية على ١٢ ميدالية ذهبية لدى 

الرجال والسيدات في 6 فئات.

»رياضة املرأة اخلليجية« تنطلق اليوم
تنطلق اليوم النسخة السادسة 
لــدورة رياضــة املــرأة اخلليجيــة 
مبجلــس دول التعــاون اخلليجي، 
مبشاركة 6 دول تتنافس في ١١ لعبة 
وتســتمر حتى 3٠ اجلــاري، حتت 
رعاية النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر 

صباح األحمد.
ويشتمل االفتتاح الذي يقام في 
نادي سلوى على دخول راعي احلفل 
وبعدها النشــيد الوطني ثم طابور 
عرض الفرق املشاركة بعدها احلكام، 
ثم كلمة الشيخة نعيمة األحمد رئيسة 
اللجنة املنظمة العليا، وبعدها قسم 
الالعبات وقســم احلكام، ثم إعالن 

افتتاح الدوري رسميا.
وتقام منافسات ثالث ألعاب في 
اليوم األول هي السلة واليد واملبارزة، 
ويســتهل ازرق السيدات مشاركته 
اليوم في الســلة أمــام عمان، بينما 
يسبقها لقاء السعودية مع اإلمارات 
فيمــا تلعب قطر مــع البحرين في 

املباراة األولى.
اللجنة املنظمة  وقالت رئيســة 
العليا الشــيخة نعيمــة األحمد إن 
الكويت أمتــت االســتعدادات كافة 
النطالق الدورة اخلليجية، مضيفة 
ان الــدول املشــاركة تتنافس في١١ 
لعبة فردية وجماعية وهي كرة اليد 
والكرة الطائرة وكرة الســلة وكرة 
الطاولة ورياضة التايكوندو والرماية 
والبولينغ واملبارزة وألعاب القوى 
)وألعاب قوى االحتياجات اخلاصة( 

والطاولــة. وعلى صعيــد التمثيل 
بالــدورة تشــارك الســعودية بـــ7 
ألعاب )السلة والطاولة والتايكوندو 
والبولينغ واملبارزة وألعاب القوى 
وكرة الصــاالت( في حن تشــارك 
اإلمارات ضمن منافســات ٩ ألعاب 
وهي كرة السلة والطائرة واليد وكرة 
القدم للصاالت والرماية والبولينغ 
والتايكوندو واملبارزة وألعاب القوى، 
وتشــارك كل مــن البحرين بجميع 
األلعاب، وتشارك قطر بـ8 منافسات 
باستثناء الطائرة والبولينغ وكرة 
الصاالت، إلى جانب عمان التي تشارك 

في تسع ألعاب عدا كرة الطاولة وكرة 
الصاالت. وبدورها، أعلنت اإلمارات 
املشاركة بـ ١37 العبة، وتترأس نورة 
خليفة السويدي، الوفد املشارك فيما 
مت تكليــف منى خليفة الشامســي، 

مبنصب مدير الوفد.
فيما تترأس وفد قطر لولوة املري، 
رئيسة جلنة رياضة املرأة القطرية. 
ويذكر أن قطــر حاملة لقب الدورة 
اخلامسة التي أقيمت في الدوحة، فيما 
أعلنت دولة البحرين املشاركة بوفد 
مكون من ١85. كما تشــارك سلطنة 

عمان بوفد مكون من ١١3.

الشيخة نعيمة األحمد والشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيسة وفد البحرين

وكرة الصاالت التي تشارك فيها اربع 
دول فقط وهي الكويت والسعودية 

والبحرين واإلمارات.
وأضافــت ان العــرس اخلليجي 
سيكتمل مبشاركة السعودية للمرة 
األولى في تاريخ املسابقة، وهو ما 

يعد إضافة قوية للدورة.
وأكــدت األحمــد أن املنتخبــات 
الكويتيــة جاهزة للمنافســة في ٩ 
ألعــاب هي كرة الصاالت وكرة اليد 
وكرة السلة والطائرة وألعاب القوى 
وألعــاب قــوى ذوي االحتياجــات 
اخلاصــة والرمايــة والتايكونــدو 

الهالل واألهلي أطاحا بضمك والتعاون
الرياض - خالد املصيبيح

تختتم اليوم اجلولة السابعة من الدوري السعودي 
بلقاءين، حيث يســتضيف الفيصلي الرابع بـ ١١ نقطة 
احلــزم اخلامس بـ ١٠ نقاط وسيشــكل فــارق النقطة 
الواحــدة أهميته للفريقن من اجل البحث عن 3 نقاط 
تدفــع بالفائز بها إلى مركز متقدم في جدول الترتيب، 
فيما يلتقي أبها بضيفه الفيحاء، حيث يحتل أبها املركز 
العاشر بـ 7 نقاط ويأمل في االستفادة من وجود اللقاء 
على ارضه وبن جماهيره من اجل التقدم خطوة جيدة 
بينمــا ما زال الطرف اآلخــر الفيحاء في موقع متأخر، 
حيث يحل في املركز الـ ١4 برصيد 5 نقاط فقط. وكانت 
اجلولــة قد افتتحــت بثالثة لقــاءات، إذ واصل الهالل 
صدارته بعد فوز كان متوقعا على ضيفه ضمك بثالثية 
رفعــت رصيده إلى ١٩ نقطة وتناوب الثالثي اإليطالي 
جوفينكو والفرنسي غوميز والبرازيلي ادواردو على 

تسجيل الثالثية، فيما تأثر الضيف بالنقص بعد 
طرد العبه جمعان الدوســري وتراجع 

ضمــك الى املركز األخيــر بـ 4 نقاط 
وفارق األهداف عن الفتح الـ ١5.

وفي جدة أكرم األهلي 
وفادة ضيفه التعاون 
مقابــل  بثالثيــة 
هدف، حيث تقدم 

التعاون أوال عن طريق العبه هيلدون راموس، إال أن 
األهلي عاد في الشوط االول وسجل هدفن بواسطة 

عبدالفتاح عســيري ودجانيني قبل ان يختتم 
عمر الســومة الثالثية وبات األهلي ثالث 

الترتيب مؤقتا بـ ١١ نقطة فيما 
ظل التعاون على رصيده 

الســابق 7 نقاط وفي 
املركز الـ١١. 

وفي االحســاء 
الفتح أول  حقــق 
ثالث نقاط بالفوز 
على العدالة 3-5 
ليبتعد عن املركز 
األخير ألول مرة.   

استقبال حافل ملنتخب الدراجات املائية
عاد إلــى البالد مســاء يوم أمس 
األول، وفد منتخبنا للدراجات املائية 
املشكل من قبل النادي البحري، وحتت 
مظلــة الهيئة العامة للرياضة، عقب 
مشــاركته املتميــزة فــي منافســات 
اجلولــة الثانيــة من بطولــة العالم 
للدراجــات املائية ٢٠١٩، التي نظمها 
االحتاد العاملي للدراجات املائية في 
بحيرة ليك هافاســو بوالية أريزونا 
األميركية، وسط مشاركة عاملية لفرق 
ومنتخبات من 3٠ دولة، وبحصوله 
على 7 ميداليات )٢ ذهبية ـ 3 فضية 

ـ ٢ برونزية(.
وكان في استقبال املنتخب رئيس 
النــادي البحــري اللواء فهــد الفهد، 
وأمــن الســر العام خالــد الفودري، 
ورئيــس جلنــة العالقــات محمــود 
أبوالقاسم، ورئيس جلنة الدراجات 
املائية حسن دشتي، ورئيس جلنة 
الزوارق السريعة والويك بورد علي 
الشمالي وعدد من املدعوين واألهالي، 

جــاء متزامنا مع احتفــاالت الكويت 
بأســرها بالعودة امليمونة لصاحب 
السمو األمير إلى أرض الوطن، وأن 
ثقته كانت كبيــرة بأبطال املنتخب، 
وقد عادوا إلى الكويت بسجل جديد 
حافل باإلجنازات واألرقام القياسي. 
من جهته، أشار املدير الفني للمنتخب 

عبدالوهاب العمر أن أبطال املنتخب 
حققوا املراكز األولى في جميع الفئات 
التي شاركوا فيها وهي 4 فئات، وإنه 
في الســابق كان يشارك تسع فئات، 
إال أن الالعبــن وصلــوا جميعا إلى 
مرحلة احملترفن، فأصبحت الفئات 
التي يشارك فيها املنتخب محدودة.

إلى جانب حضور الرئيس التنفيذي 
للعالقات واالتصاالت في زين الكويت 
وليد اخلشتي، وممثل بيت التمويل 
الكويتي محمد العوضي، وقد أشــاد 
اللــواء الفهــد باإلجنازات الســنوية 
الكبيرة التي يحققها أبطال الدراجات 
املائية، مشيرا الى ان إجناز هذا العام 

»أزرق الصاالت« إلى نهائيات آسيا ..و»السيدات« يتعادل مع أفغانستان
يحيى حميدان - هادي العنزي

حجز منتخبنا الوطني لكرة الصاالت 
مقعده ضمن الفرق املتأهلة الى نهائيات 
كأس آسيا التي ستقام في تركمانستان 
خالل شهر فبراير املقبل بعدما تغلب 
على العراق 4-1 مســاء اول من امس 
التي  في العاصمة البحرينيــة املنامة 
استضافت تصفيات منطقة غرب آسيا.

وجاءت رباعية »االزرق« عن طريق 
الفارسي )هدفان( وعبدالرحمن  احمد 

املسبحي ويوسف اخلليفة.
وارتقى منتخبنا الوطني برصيده الى 
9 نقاط بعد فوزه في مبارياته الثالث 
األولى، ليضمن بالتالي تأهله بغض النظر 

عن نتيجة لقاءه أمام املستضيف البحرين أمس. من جهته، تقدم مدير منتخبنا 
حسني حبيب بالشكر اجلزيل الى اجلماهير الكويتية التي آزرت »االزرق« في 
املنامة، االمر الذي حفز الالعبني على تقدمي كل ما لديهم وحققوا هذه النتيجة 
الرائعة على الرغم من الغياب الطويل عن املشــاركات الرسمية بسبب االيقاف 
الدولي سابقا. وأشار الى أن مباراة العراق كانت حاسمة ومصيرية بالنسبة لنا 
كونها التأهل املباشر الى النهائيات القارية وكذلك صدارة املجموعة وهذا االمر 

حتقق بفضل اهلل اوال ثم جهود الالعبني 
ثانيا. وطالب حبيب اجلميع بدعم »أزرق 
املقبلة للدخول  الصاالت« في املرحلة 
في النهائيات اآلسيوية املؤهلة الى كأس 
العالم بأفضل صورة ممكنة، وليعود 
منتخبنا »بعبع« القارة كما كان سابقا.
كما اختتــم منتخبنا الوطني لكرة 
الســيدات للصاالت حتضيراته  قدم 
النهائية للمشاركة في الدورة الرياضية 
املرأة بدول مجلس  السادسة لرياضة 
التعــاون اخلليجي بتعادل إيجابي مع 
نظيره منتخب أفغانستان 3-3، وذلك 
في املواجهة التي جمعتهما على صالة 
نادي الكويت، وتناوب على تســجيل 
أهداف الكويت فجر أحمد، وشــروق 
باشــا، وشــيماء الزامل. وقد جاء اللقاء عامرا باإلثارة والندية من املنتخبني، 
خاصة أنه املواجهة هي الثانية للمنتخبني بعدما متكن األزرق من الفوز بأربعة 
أهداف دون رد في املواجهة األولى التي جرت األسبوع املاضي، وقامت مدربة 
األزرق شهرزدا مظفر العديد من التبديالت خالل املباراة، إلعطاء الفرصة جلميع 
الالعبات وجتربتهن للوقوف على مستواهن قبل خوض غمار منافسات البطولة 

اخلليجية، والتي سيفتتحها األزرق مبواجهة شقيقه اإلماراتي 27 اجلاري.

أزرق »اليد« يلتقي كوريا اجلنوبية لتضميد اجلراح

يعقوب العوضي 

لم جتر الرياح مبا تشتهي سفن منتخبنا 
الوطنــي األول لكــرة اليد اذ تلقى خســارة 
صعبة من املنتخب البحريني بنتيجة ٢6-٢١ 
مســاء أول من أمس فــي أول ظهور له على 
املستوى الدولي بعد رفع اإليقاف عن الرياضة 
الكويتية، وكان ذلك ضمن منافسات اجلولة 
األولى للمجموعة الثانية من منافسات آسيا 
املؤهلة الى أوملبياد طوكيو ٢٠٢٠ واملقامة في 
العاصمة القطرية الدوحة، ويتذيل منتخبنا 
الترتيب العام مؤقتا بينما يتصدره البحرين 
بفارق األهــداف عن إيران والتي فازت على 

كوريا اجلنوبية بنتيجة ٢8-٢7. 
وتلوح في األفق فرصة للنهوض والوصول 
الى الــدور الثاني من التصفيات عبر بوابة 
املنتخب الكوري اجلنوبي حيث يلتقي األزرق 

مع كوريا اجلنوبية في الـ 4.٠٠ مساء ضمن 
اجلولة الثانية. ومن الناحية الفنية، يعتمد 
مدرب منتخبنا يرمي ســيال الفرنســي على 
محمد وعبداهلل الغربللي في اخلط اخللفي 
مع اشراك فواز عبد الهادي على فترات. كما 
يعول علــى عبداهلل اخلميــس في صناعة 
األلعاب وفي األطراف لديه مشاري ومشعل 
طــه، كما يدفع بعبد العزيــز جنيب كعامل 
خبــرة لقيادة الالعبن داخــل امليدان فضال 
عن حتركات عبدالرحمن البالول على الدائرة 
وسالم محبوب بن الطرف وصناعة األلعاب 
والظهير. وعلى املدرب سيال تصحيح املسار 
واالستقرار على تشكيلته وتفعيل اجلانب 
الهجومي من خالل إيجاد حلول للعب اإليجابي 
وحل العقم التهديفي الذي صاحب أداء الالعبن 
وتســبب في الهجمات العكسية في الدرجة 

األولى أساسا.

 مشاري طه ال يجد منفذا الختراق دفاعات البحرين 

الكويت يغادر للمشاركة في »السلة« العربية
هادي العنزي

الفريــق األول  غادر وفــد 
لكرة السلة بنادي الكويت إلى 
املغرب للمشاركة في البطولة 
العربية الـ 3٢ لألندية، واملزمع 
إقامة منافساتها خالل الفترة 
من ٢١-3١ أكتوبر اجلاري في 
مدينة سال املغربية، حيث يضم 
الوفد الذي يرأسه نائب رئيس 
مجلس اإلدارة ورئيس جهاز 
الكرة بدر العصيمي، ١٢ العبا 
باإلضافة إلى اجلهازين الفني 

واإلداري، حيث أكــد العصيمي لـ »االنباء« أن 
األبيض يسعى لتقدمي أفضل املستويات خالل 
مشاركته في البطولة العربية والتأهل لألدوار 
املتقدمة. واضاف: »لدينا ظروف نسعى لتغلب 
عليها وهناك عدة إصابات في صفوف الفريق، 
وهناك احتمال بعدم مشاركة حمد عدنان، ونهدف 
بالدرجة األولى إلى زيادة احتكاك الالعبن، خاصة 
أن هناك العديد من الشباب لم يسبق له خوض 
مباريات دولية منذ أربعة أعوام تقريبا«، الفتا 

إلــى أن املنافســة على املراكز 
األولى ستكون صعبة في ظل 
جاهزية الفرق املنافسة أمثال 

االحتاد السكندري املصري.
وذكر العصيمي أن الكويت 
يشارك في بطولة استعدت لها 
جميع الفرق جيــدا وتزودت 
بأفضل احملترفن، بينما األبيض 
لم تتح لــه الفرصــة العادلة 
للتعاقد مــع أفضل احملترفن 
كما اعتاد اجلهاز اإلداري القيام 
به في املواسم املاضية، مضيفا 
لم يتدرب احملترفان األميركيان 
ســيدريك سيمنز وكوامي إال فترة قصيرة مع 
األبيــض، وهو ما يثر ســلبا علــى جاهزيتهم 
وانسجامهم مع باقي أعضاء الفريق، حيث لم 
يخوضا إال عددا محدودا من التدريبات، مشيرا 
إلــى أن مباريات البطولة ســتكون مضغوطة 
بدرجة كبيرة وخالل فترة زمنية قصيرة جدا، 
حيث ستلعب الفرق ٩ مباريات خالل ١3 يوما 
فقــط، آمال التوفيق ملمثل الكويت في البطولة 

العربية.

العصيمي لـ »األنباء«: نسعى لتمثيل مشرف رغم املصاعب

بدر العصيمي


