
»الهيئة« حتدد موعد 
اجلمعيات العمومية لألندية

أعلنت الهيئة العامة للرياضة الكويتية، عن انعقاد 
اجلمعيات العمومية ل��أن��دي��ة ال��ري��اض��ي��ة الشاملة 
واملتخصصة لتعديل األنظمة األساسية، في الفترة من 

28 نوفمبر اجلاري وحتى 2 ديسمبر املقبل.
وأك��دت مديرة إدارة األندية الرياضية في الهيئة، 
سعاد حاكم في بيان صحفي تعديل األنظمة األساسية 
للهيئات الرياضية لتتوافق مع أحكام القانون )87 / 

.)2017
وأضافت أنه مت التنسيق مع كافة الهيئات الرياضية 
ملطابقة كشوف أسماء أعضاء اجلمعيات العمومية، 
واتخاذ اإلج���راءات الالزمة إلج��راء انتخابات األندية 
الشاملة في 12 يناير املقبل، فيما ستكون انتخابات 

األندية املتخصصة في 15 من الشهر ذاته.
وأش���ادت ح��اك��م بتعاون مجالس إدارات األن��دي��ة 
الشاملة واملتخصصة، وتفانيها لترجمة خارطة الطريق 
لالنطالق مبسيرة العمل الرياضي في البالد إلى آفاق 

التقدم.

منتخب أوزبكستان ُيتوج بلقب 
البطولة الرباعية في اإلمارات

ت��وج منتخب أوزبكستان، بطاًل للبطولة الدولية 
الودية الرباعية للمنتخبات األوملبية لكرة القدم، بعد 
فوزه على نظيره الكويتي بهدف دون مقابل، في اجلولة 

الثالثة واألخيرة من البطولة.
وأنهى منتخب أوزبكستان البطولة، والتي جرت على 
ملعب ذي��اب عوانة مبقر احت��اد الكرة اإلماراتي بدبي، 
متصدراً لترتيب املنتخبات األوملبية، بعدما رفع رصيده 
إلى 7 نقاط، وبفارق نقطتني عن املنتخب الياباني، والذي 

حل ثانياً، بعد تعادله مع املنتخب اإلماراتي 1-1.
وحل املنتخب اإلماراتي، ثالثاً برصيد 4 نقاط، وأنهى 
املنتخب الكويتي مشاركته في املركز األخير وب��دون 

نقاط.
وجاءت البطولة، ضمن محطة اإلعداد الثانية ملنتخب 
اإلمارات األوملبي، للمشاركة في التصفيات اآلسيوية في 
مارس  القادم، واملؤهلة إلى دورة األلعاب األوملبية في 

طوكيو 2020.

إي�����ك�����اردي ودي���ب���اال 
األرجنتني  يقودان 
ل������������ل������������ف������������وز ع������ل������ى 

املكسيك وديا
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على  ت���ف���وز  ال���ب���رازي���ل 
ال�����ك�����ام�����ي�����رون ودي���������ا.. 
وإص����اب����ة ن���ي���م���ار ت��ث��ي��ر 

15مخاوف باريس 14

فيصل زايد يحاول املرور من العبي سورية

5 ميداليات في منافسات  الكويت تضيف 
البطولة العربية للرماية

»األزرق« يخسر في عقر  داره أمام سورية وديا

حصدت الكويت خمسة ميداليات متنوعة 
للفرق والفردي للسيدات والرجال ضمن منافسات 
اليوم الرابع للبطولة العربية للرماية الشاملة 
ال14 التي يشارك فيها اكثر من 200 رياضي 

ورياضية ميثلون 10 منتخبات عربية.
وحققت الكويت امليدالية الذهبية مبسابقة 
)البندقية 50 متر رق��ود رج��ال ف��ردي( وذهبية 
الفرق في نفس املسابقة وامليدالية الذهبية في 
منافسات )املسدس 10 متر هوائي( رجال فرق 
وبرونزية مسابقة )املسدس 10 متر هوائي رجال 
فردي( وفضية )البندقية 10 متر هوائي مختلط(.
واحرز الرامي الكويتي تركي الشمري امليدالية 
الذهبية مبسابقة )البندقية 50 متر رقود رجال 
ف��ردي( وج��اء العماني ابراهيم املقبالي باملركز 

الثاني ومواطنه حمد اخلاطري باملركز الثالث.
وفي نفس املسابقة على مستوى الفرق حقق 
املنتخب الكويتي امل��ك��ون م��ن ت��رك��ي الشمري 
وعبدالله احلربي وخالد عبداملاجد املركز االول 
وامليدالية الذهبية وسلطنة عمان باملركز الثاني 

وقطر باملركز الثالث.
وفي منافسات )املسدس 10 متر هوائي رجال 
ف���رق( ن��ال املنتخب الكويتي امل��ك��ون م��ن حمد 
النمشان وسعد العجمي وعلي املطيري املركز 
االول وامليدالية الذهبية وج��اءت سلطنة عمان 

باملركز الثاني واالردن باملركز الثالث.

وحصد الرامي الكويتي حمد النمشان املركز 
ال��ث��ال��ث وامل��ي��دال��ي��ة ال��ب��رون��زي��ة ف��ي منافسات 
)املسدس 10 متر هوائي رجال فردي( فيما جاء 
العماني اسماعيل العبري باملركز االول ومواطنه 

علي املطيري باملركز الثاني.
وف��ي منافسات )البندقية 10 متر هوائي 
مختلط( حقق املنتخب الكويتي املكون من عبدالله 
احلربي ومرمي ارزوق��ي املركز الثاني وامليدالية 
الفضية فيما جاء املنتخب العماني باملركز االول 

واملنتخب القطري باملركز الثالث.
من جهته اع��رب رئيس الوفد الكويتي وامني 
عام االحتادين الكويتي والعربي للرماية عبيد 
العصيمي ل� »ك��ون��ا« عن فخره بالنتائج التي 
حققها رماة وراميات الكويت خالل ايام البطولة 
م��ؤك��دا اص���رار الالعبني على حتقيق امل��زي��د من 

االجنازات واعتالء منصات التتويج. 
وق���ال العصيمي ان ال��ت��واج��د اجلماهيري 
واالعالمي يزيد من حتدي جميع املشاركني من 
اجل خطف امليداليات وحتقيق اجناز مشيرا الى 
ان فرص املشاركني لتحقيق املزيد من النجاحات 

مازالت مستمرة. 
واضاف ان مثل هذه البطوالت تهدف الى تعزيز 
ثقة ابطالنا باللعبة خاصة وان معظم املتواجدين 
لهم اجنازات كبيرة سواء كانت اسيوية او عاملية 

ويطمحون الى املزيد من تلك االجنازات.
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جانب من تكرمي أبطال الكويت

ف���از منتخب س��وري��ا ع��ل��ى مضيفه 
الكويتي، بهدفني مقابل ه��دف، وذل��ك 
في املباراة الودية الدولية التي جمعت 
بينهما على استاد الصداقة والسالم 

بنادي كاظمة.
وشهدت املباراة تكرمي جنم منتخب 

الكويت السابق، صالح البريكي.
وسجل محمد امليداني، وخالد املبيض 
ملنتخب سوريا، فيما سجل يوسف ناصر 

للكويت.
املباراة جاءت حذرة في شوطها األول 
مع تفوق ملنتخب سوريا على صعيد 
االس��ت��ح��واذ، لكن دون خ��ط��ورة على 

حارس األزرق، حميد القالف.
فيما جاء الشوط الثاني مثيرا السيما 
في آخر 15 دقيقة والتي شهدت 3 أهداف، 
حيث تقدم نسور قاسيون بهدفني حملمد 
امليداني، وخالد املبيض، ليرد األزرق 

الكويتي بهدف التقليص ليوسف ناصر.
وجل��أ املنتخب ال��س��وري م��ع مدربه 
األملاني بيرند ستينج، إلى الضغط في 
كل أرج��اء امللعب، في محاولة إلرب��اك 
األزرق، وح��اول منتخب الكويت تهديد 
مرمى إبراهيم عاملة، حارس سوريا، عن 
طريق الهجمات املرتدة، لكن دون جديد 

لينتهي الشوط األول بتعادل سلبي. 

وفي الشوط الثاني دان��ت األفضلية 
إلى الكويت حتى منتصف الشوط، بعد 
أن تخلى الالعبون عن حذرهم الدفاعي 

لكن هجماتهم افتقدت للخطورة.
وزادت رغ��ب��ة منتخب ال��ك��وي��ت في 
احلصول على هدف السبق فدفع املدرب 
الكرواتي روميو جوزاك، بفهد األنصاري 
وب��در املطوع وشريدة الشريدة، إال أن 

محمد امليداني سجل هدف السبق.
وارتفع حماس املنتخب السوري بعد 
هدف التقدم، ليضيف خالد املبيض هدف 
التعزيز، لكن يوسف ناصر رد بهدف 

التقليص، لتنتهي املباراة عند هذا احلد.


