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«أزرق اإلسكواش» بطل اخلليج بـ ١٢ ميدالية
توج رجال منتخبنا الوطني لالسكواش أبطاال للبطولة 
اخلليجية االستثنائية التي استضافتها الكويت خالل الفترة 
مــن ٢٤ حتــى ٣٠ اكتوبر املاضي، وكان رجــال األزرق عند 
املوعد عندما تألق الثالثي عمار التميمي وفالح فايز ومحمد 
التركــي وتغلبوا على منتخب قطر ٣-٠ ليحصل منتخبنا 
علــى الذهبية وتذهب الفضية للعنابي فيما حصل منتخب 

البحرين على البرونزية.
وكان حفل اخلتام قد اقيم امس االول في مركز الشــيخ 
ســالم الصباح الدولي لالســكواش مبنطقة جنوب السرة 
حتت رعاية مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح 
وبحضور رئيس اللجنة التنظيمية لالسكواش وليد الصميعي 
ونائب املدير العام للهيئة علي مروي ونائب رئيس االحتاد 
حامد العمران وأعضاء مجلس االحتاد ورؤساء وفود الدول 

املشاركة.
وقد شــهد اليوم اخلتامي املبــاراة النهائية للفرق حتت 
١٧ ســنة ومتكن منتخــب قطر من حتقيق مفاجــأة بالفوز 
علــى الكويت ٢/ ١ ليحصل العنابي علــى الذهبية وحصل 
األزرق علــى الفضية فيمــا حققت الســعودية البرونزية. 
وفــي حفل اخلتام وزع كبار احلضور الكؤوس وامليداليات 
على الالعبني والفرق الفائقة، وقدمت الالعبني عريفة احلفل 
وعضو اللجنة النسائية د.لينا العجمي، وتخلل احلفل تقدمي 
الدروع التذكارية للوفود وحصل الوفد العماني على كأس 

الفريق املثالي. 
وجاءت الكويت على قمة جدول الترتيب باحلصول على 
٥ ذهبيــات و٤ فضيات و٣ برونزيات، وجاءت الســعودية 

باملركز الثاني وقطر ثالثة والبحرين رابعة. 
مــن جانبه، ابــدى العب منتخب الكويــت علي الرامزي 
ســعادته باحلصول على ذهبيــة الفرق وثــالث ميداليات 
ملونــه في الفردي مشــيرا الــى ان تربــع األزرق على قمة 
عرش البطوالت اخلليجية نتــاج عمل متواصل ومدروس 
من قبل احتاد االسكواش واملتمثل بلجنة املنتخبات. وشكر 
الرامزي احتاد االسكواش لتوفيره كل اإلمكانيات للنهوض 

أبطال فردي العمومي مع كبار احلضورباللعبة بشكل عام.

حمود فليطح وعلي مروي خالل تكرمي بطل اخلليج حتت ١٧ سنة عبدالرحمن الهاشم

جانب من تكرمي الفرق 
(متني غوزال)

ملشاهدة الڤيديو

بوبيان ينظم BOUBYAN RUN في ٦ نوفمبر
أول حتٍد من نوعه على مستوى الكويت بعد عودة احلياة الطبيعية بوجود ١٠٠٠ مشارك

األجهزة الرياضية. وأشار إلى 
أن بنــك بوبيان كان من اكثر 
البنوك متيزا في الفترة االخيرة 
من حيث تنظيم الفعاليات التي 
تواكب العودة الطبيعية للحياة 
والتي كان أبرزها أكبر بطولة 

بادل على مستوى الكويت.
املقبلة  الفترة  ان  وأضاف 
ستشهد عودة تدريجية لفعاليات 
البنك املميزة والتي كانت سائدة 
قبل اجلائحة، وأبرزها ماراثون 
القراءة اخليــري ومهرجان 
الكويت للقهوة إلى جانب تنظيم 
البطولة الثانية للبادل للسيدات، 
وتنظيم بطولة البالي ستيشن 

.FIFA الشهيرة

احلياة بصورة طبيعية وضمان 
تطبيق كل اشتراطات التباعد 
املطلوبة حســب  االجتماعي 
إجراءات الســلطات الصحية 

في الكويت.
جوائز مالية وفعاليات مميزة 

للجوائز، قال  وبالنســبة 
الصقعبي انــه مت تخصيص 
جوائز ماليــة تتجاوز قيمتها 
باملراكز  للفائزين  ١٠٠٠ دينار 
األولى إلى جانب تنظيم مجموعة 
مــن الفعاليات من بينها اقامة 
معرض لبعض شــركاء بنك 
بوبيان من االندية والشركات 
الصحيــة وبيع مســتلزمات 

املشاركة على هذا العدد مراعاة 
لالجراءات الصحية، خاصة أننا 
ال نزال فــي بداية العودة الى 

وأضــــاف ان حتـــدي 
BOUBYAN RUN شهد إقباال 
كبيرا مع فتح باب التسجيل من 
خالل موقع البنك اإللكتروني، 
حيث جتاوز عدد املشــاركني 
خالل يوم واحــد فقط ١٠٠٠ 
مشارك من اجلنسني من عمالء 

البنك وغيرهم.
ان ذلك يؤكد  إلــى  ولفت 
تعطش اجلميع ملمارسة االنشطة 
الرياضية اخلارجية بنفس النمط 
الذي اعتادوا عليه قبل جائحة 
كورونا التي أغلقت الكثير من 

األنشطة.
وأوضــح الصقعبــي ان 
إدارة البنك ارتأت ان تقتصر 

أعلن بنك بوبيان عن تنظيم 
حتدي BOUBYAN RUN كأول 
فعالية من نوعها على مستوى 
إلى  الكويت بعد عودة احلياة 
طبيعتهــا انطالقــا منه على 
أنواع  تشجيع ممارســة كل 
الرياضة وحرصا على صحة 

اجلميع.
إدارة  املدير فــي  وقــال 
االتصاالت والعالقات املؤسسية 
وليد الصقعبي ان التحدي عبارة 
عن منافسات للمشي للجنسني 
- مع مراعاة الفصل بينهما - 
ملسافة ٥ كم سيتم تنظيمها وفق 
الضوابط الصحية في مروج 

يوم السبت ٦ نوفمبر ٢٠٢١.

وليد الصقعبي

انطالق «رماية» ولي العهد مبسابقات الناشئني
االســتعدادات  بــدأت 
النطــالق املوســم احمللي 
الكويتي  الرمايــة  لنــادي 
الرياضــي (٢٠٢١-٢٠٢٢) 
على مجمع ميادين الشيخ 
صبــاح األحمــد األوملبــي 
للرماية، حيث ستقام بطولة 
ســمو ولي العهد الشــيخ 
مشــعل األحمد الســنوية 
الكبــرى للرمايــة خــالل 
الفترة من ٤ إلى ٦ نوفمبر، 
معلنة بدء املوسم الرياضي 
الكويتي  الرمايــة  لنــادي 

مبشاركة واســعة من رماة النادي ورماة 
احلــرس الوطني الكويتــي ورماة االحتاد 
الرياضي العسكري ورماة احتاد الشرطة 
الرياضــي وكذلــك رماة مــن دول مجلس 
التعاون اخلليجي الشــقيقة في مسابقات 
رمايات (الســكيت - التراب - واملسدس 
والبندقية ضغط الهواء ١٠ متر – املسدس 
٢٥م والبندقية ٥٠ متر – القوس والســهم 

األوملبي).
وأكــد أمــني عــام االحتاديــن الكويتي 
والعربي للرماية عبيد العصيمي، أن اللجنة 
املنظمة للبطولة تقــوم بعمل التجهيزات 
اخلاصة إلخراج احلدث في أبهى صورة، كما 
سيتم توفير املستلزمات اخلاصة بالرماة 
والراميات وفق آلية عمل مدروسة وتوفير 
الطاقــم الفنــي واإلداري وجلان التحكيم، 
موضحا أن بداية انطالق مسابقات البطولة 
ستكون اليوم االثنني مبسابقات الناشئني في 
رمايات املسدس والبندقية ١٠ متر ورماية 
القوس والسهم األوملبي في نادي الرماية 
الكويتي الرياضــي (فرع اجلهراء)، حيث 
يشارك في املسابقات ما يقارب من ٤٠ راميا.

كمــا قــدم العصيمــي 
الشكر لســمو ولي العهد 
راعي البطولة على دعمه 
وتشجيع سموه املتواصل 
الرياضيــني  ألبنائــه 
بالكويت ولرياضة الرماية 
الكويتية، كما أشاد بالدور 
الكبيــر لســموه لرياضة 
الكويتية السيما  الرماية 
أثناء توليه منصب نائب 
الوطني  رئيس احلــرس 
الكويتي ودوره الفعال من 
خالل توقيــع بروتوكول 
التعاون املشترك بني نادي الرماية الكويتي 
الرياضي واحلرس الوطني الكويتي من 
أجل التعاون املشترك وتدريب منتسبي 
احلرس الوطني علــى كل أنواع الرماية 
داخل مجمع ميادين الشيخ صباح األحمد 
األوملبي للرماية، والذي ساهم في ظهور 
العديد من أبطال الرماية الكويتية أبرزهم 
الرامــي منصور الرشــيدي الــذي تأهل 
ألوملبياد طوكيو والعديد من منتســبي 
احلرس الوطني الذين استطاعوا حتقيق 
العديد من اإلجنــازات الدولية والعاملية 

باسم الكويت.
وأكــد العصيمي أن اهتمام ســمو ولي 
العهد برياضة الرماية دافع قوي لتطوير 
رياضة الرماية الكويتية على املســتويني 
احمللي والدولي، مشيرا إلى أن هذه البطولة 
الغالية لها مكانة خاصة لدى أسرة الرماية 
الكويتيــة وأن عددا كبيــرا جدا من الرماة 
والراميات يســعون للمشــاركة ويبذلون 
أقصــى جهدهم للفوز بهــا، إضافة إلى ما 
متثله البطولة من محل فخر واعتزاز جلميع 

أبناء الرماية الكويتية.

عبيد العصيمي

العوضي يحرز برونزية «آسيوية» ناشئي التنس

ذوي مســتويات مرتفعة من دول متقدمة 
في لعبة التنس.

وفي ختام تصريحه أكد الشيخ اجلابر، 
أن االحتاد الكويتي للتنس يولي هذه الفئة 
السنية من الناشئني اهتماما كبيرا ويهيئ لها 
كل الظروف واإلمكانات من خالل التدريب 
في مجمع التنــس الدولي للتنس بوجود 
أكادمييــة نادال التي تتولى تدريب العبي 

املنتخب الوطني للتنس.

حقــق جنــم منتخب 
الوطني للتنس  الكويت 
محمــد جاســم العوضي 
إجنــازا جديــدا للتنــس 
الكويتــي بحصوله على 
البرونزية في  امليداليــة 
بطولــة األســبوع األول 
الدولية  البطولــة  ضمن 
اآلسيوية للناشئني حتت 
١٤ سنة املقامة حاليا في 
قطــر، وتســتمر حتى ٦ 
نوفمبــر مبشــاركة ٢٠ 
دولة آسيوية وذلك حتت 

إشراف كل من االحتادين الدولي واآلسيوي 
للتنس.

وفي تصريح له أعرب رئيس االحتادين 
الكويتــي والعربي للتنس الشــيخ أحمد 
اجلابر العبداهللا عن سعادته بهذا اإلجناز 
الدولــي واإلقليمي املهــم الذي يضاف إلى 
اإلجنازات العديدة للتنس الكويتي، كما هنأ 
العوضي بهذا اإلجناز، وأشاد بأدائه املتميز 
في البطولة على الرغم من مشاركة العبني 

مظالت «الشرطة» إلى القاهرة

غادر أمس األول وفــد وزارة الداخلية 
برئاسة رئيس مجلس إدارة احتاد الشرطة 
الرياضي اللواء وليد الصالح وأمني صندوق 
االحتــاد العقيد عبــداهللا احلمر ومنتخب 
وزارة الداخلية لرياضة القفز احلر باملظالت 
إلــى مصر، وذلك للمشــاركة في املهرجان 

الدولي للقفز احلر باملظالت الذي سيقوم 
بتنظيمه االحتاد العسكري املصري للمظالت 

والرياضات اجلوية.
وقــد كان فــي وداع الوفد نائب رئيس 
مجلس إدارة احتاد الشرطة الرياضي عماد 

بهبهاني.

بهبهاني مودعاً منتخب «الداخلية» للقفز احلر باملظالت

ختام ناجح لـ «كارتينج احملترفني»
اختتمت قبــل يومني 
«الكارتينــج  بطولــة 
للمحترفني» والتي نظمها 
نادي الكويت للكارتينج 
لفئات الرجال والسيدات 
على حلبة النادي بنظام 
«التاك تامي» وهو احتساب 
لــكل  الزمنيــة  الفتــرة 
متسابق، وذلك بحصول 
الفائزيــن الثالثة من كل 
فئة على ميداليات ملونة 
إضافة ملبالغ مالية بواقع 
١٠٠ دوالر للمركــز األول 
و٧٥٠ دوالرا للثاني و٥٠٠ 
دوالر للثالــث، إذ احتــل 
املركز األول لفئة محترفي 

الرجال عادل الشــويعي وأولي محترفات 
السيدات ساره الشعبان.

من جانبه، هنأ رئيس مجلس إدارة نادي 
الكويت للكارتينج د.حامد بوشهري الفائزين 
األوائــل لكل فئــة متمنيا التوفيــق لبقية 
املتسابقني في البطوالت القادمة، مضيفا: «مت 
اإلعداد لبطولة احملترفني منذ ما يقارب الشهر 
من خالل اللجان العاملة بالنادي بالتعاون 
مع ١٥ من املنظمني وفريق املارشال، وذلك 
لضمان أمن وسالمة املتسابقني واجلماهير، 

كمــا حرصنا من خالل إقامة البطولة على 
تطبيق االشتراطات الصحية التي تفرضها 

السلطات الصحية».
وأكمل قائال: ينظم النادي في ٢٧ نوفمبر 
البطولة املقبلة للكارتينج، والتي ستكون 
مبشاركة طلبة وطالبات اجلامعات األهلية 
واخلاصة، وسيعمل النادي من خاللها على 
اكتشاف املواهب وصقلها بطريقة احترافية 
لتمثل الكويت في االستحقاقات اخلارجية 

املقبلة.

تتويج الفائزين بسباق الكارتينج

العطية: أسعى لتحقيق لقب رالي أبوظبي
أسامة املنصور

تنطلق فعاليات رالي 
أبوظبي الصحراوي ٢٠٢١ 
مســاء اجلمعــة املقبلة، 
مرحلــة  يعــد  والــذي 
مفصليــة للعديــد مــن 
املشــاركني كونه اجلولة 
قبــل األخيــرة مــن عمر 
البطولة، وهــو ما يدفع 
الفرصة  اجلميع القتناء 
للظفر بلقب رالي هذا العام 
الذي ســيقام في املنطقة 
الشمالية من الربع اخلالي، 
ويتكــون مــن ٥ مراحل 
تصل مســافتها إلى أكثر 

من ١٣٠٠ كيلومتر.
وفي هذا السياق يتربع 

البطل القطــري ناصر العطية على عرش 
الصــدارة بـ ٦١ نقطــة ويأتي خلفه البطل 
الســعودي يزيد الراجحي بـ ٤٤ نقطة ثم 
األرجنتيني لوسيو بـ ٤٢ نقطة، أما الروسي 
دينيس كروتوف ففي جعبته ٣٧٫٥ نقطة 
يحتل بها املركز الرابع ضمن الترتيب العام 

لهذا املوسم.
وفــي اتصال هاتفي مــع «األنباء»، أكد 
القطري ناصر العطية، الذي يجلس خلف 
مقود سيارة «تويوتا هايلوكس» ويساعده 
املالح الفرنســي ماتيوبوميل، عزمه على 
حتقيق لقبه الثالث في رالي أبوظبي، مؤكدا 
أن حصوله على لقب رالي هذا العام سيمكنه 
من التتويج بلقب بطولة العالم للراليات 
الصحراوية ضمن الفئة األولى للسيارات.
وأضاف: «ال شــك أن رالي أبوظبي من 
الراليــات الصحراويــة الصعبة من حيث 

طبيعة مراحله التي تتميز بكثبان رملية 
حتتــاج إلــى تعامل خاص الــى جانب أن 
وجود نخبة من املنافســني يضيف جرعة 
إضافية للمنافسة ونحن باملقابل مدركون 
متاما لتلك املعطيات وسنتعامل معها وفق 
خطة واضحة املعالم من شأنها أن تقودنا 
العتــالء منصة التتويــج ونأمل أن نختم 
هذا املوســم هنا في أبوظبي قبيل الذهاب 
إلى خامتة جوالت البطولة في السعودية 

الشهر املقبل».
يذكــر أن بطل العالم للراليات لتســع 
مرات الفرنسي سبستيان لوب سيشارك 
للمرة األولى إذ يجلس على مقعد ســيارة 
من نوع «برودرايف هنتر»، إحدى سيارات 
فريق بحرين ريد إكســترمي، وســينافس 
ضمن املجموعة T١+ اجلديدة ويرافقه املالح 

البلجيكي فابيان.

العطية يعلن جاهزيته لرالي أبوظبي الصحراوي

الشناوي يتنافس 
على أفضل حراس العالم

القاهرة - سامي عبدالفتاح

أعلن االحتاد الدولي للتأريخ واإلحصاء اختيار محمد 
الشــناوي حارس مرمى األهلي ومنتخب مصر ضمن 
قائمة من ٢٠ حارسا للمنافسة على جائزة أفضل حارس 
في العالم خالل ٢٠٢١، وذلك في حفل كبير ســيقام في 

نهاية نوفمبر.
الى ذلك، تختتم اجلولة الثانية من الدوري بلقاءين، اذ 
يستضيف املصري البورسعيدي فريق سموحة مبلعب 
برج العرب، وفي اللقاء الثاني يستضيف الشرقية للدخان 
نظيره غزل احمللة. وامس األول حصد االحتاد السكندري 
فوزه األول بتغلبه على ضيفه فيوتشــر الصاعد حديثا 
٣-٢ ليرفع رصيده بقيادة مديره الفني حسام حسن إلى 
٤ نقاط بينما جتمد رصيد فيوتشر بقيادة مديره الفني 

علي ماهر عند ٣ نقاط.
وبالنتيجة نفســها، تغلب إنبي على املقاولون العرب 
محققا فوزه األول بعدما خســر في اجلولة األولى من 
الزمالــك فيما جتمد رصيد املقاولــون عند ٣ نقاط بعد 

فوزه باجلولة األولى على الشرقية للدخان.


