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انطالق النسخة السادسة من دورة رياضة املرأة اخلليجية

انطلقت أول من أمس فعاليات النسخة 
السادسة من دورة رياضة املرأة اخلليجية 
التي تستضيفها الكويت حتى 30 اكتوبر 
اجلاري مبشاركة ستة منتخبات تتنافس 

في 11 لعبة فردية وجماعية.
واع���رب النائب االول لرئيس مجلس 
ال��وزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح 
االحمد خالل افتتاح البطولة التي تشهد اول 

مشاركة للمنتخبات السعودية عن االمل في 
ان تظهر املنافسات مبستوى فني متميز 
يعكس مدى تطور الرياضة النسائية في 

الكويت ودول مجلس التعاون اخلليجي.
من جهتها اعربت رئيس اللجنة املنظمة 
العليا للبطولة الشيخة نعيمة االحمد 
الصباح في كلمة مماثلة عن الشكر لرعاية 
وح��ض��ور الشيخ ن��اص��ر ص��ب��اح االحمد 

ملنافساتها مب��ا يؤكد حرصه واهتمامه 
بالرياضة والرياضيني.

وقالت الشيخة نعيمة االحمد ان هذا 
العرس اخلليجي اكتمل مبشاركة املنتخبات 
السعودية للمرة االولى األمر الذي يشكل 

»اضافة مميزة« آملة في التوفيق للجميع.
واش��ادت باجلهود املبذولة من اجلهات 
املعنية ف��ي سبيل خ��روج البطولة التي 

تستهدف ت��ط��وي��ر ال��ري��اض��ة النسائية 
اخلليجية السيما الهيئة العامة للرياضة 
واللجنة االوملبية الكويتية واللجان املنظمة 
على دعمهم ومساندتهم للظهور مبستوى 

يليق باسم الكويت.
وفي ما يتعلق بنتائج املسابقات التي 
اقيمت في االول من البطولة حققت املبارزة 
االم��ارات��ي��ة لطيفة احل��وس��ن��ي امليدالية 

الذهبية ف��ي ح��ني نالت مواطنتها ن��ورة 
البريكي امليدالية الفضية وحلت القطرية 
ام��ي��رة بوجبار واالم��ارات��ي��ة شهد خ��رام 
باملركز الثالث مكرر وحصدتا امليدالية 

البرونزية.
وف��ي منافسات لعبة ك��رة السلة فاز 
منتخب قطر للسيدات على نظيره البحريني 

بنتيجة )74 46-(.

واملنتخبات املشاركة في املنافسات الى 
جانب الكويت - املضيف - السعودية 
واالم������ارات وال��ب��ح��ري��ن وق��ط��ر وع��م��ان 
وتتنافس ف��ي ال��ع��اب ك��رة ال��ي��د وال��ك��رة 
ال��ط��ائ��رة وك���رة ال��س��ل��ة وك���رة ال��ط��اول��ة 
ورياضة التايكوندو والرماية والبولينغ 
واملبارزة وألعاب القوى وألعاب قوى ذوي 

االحتياجات اخلاصة.

منتخب الكويت للسيدات

اجلبري: هذه األحداث الرياضية تسهم في صقل مهارات الالعبني وتطويرها

انطالق البطولة اآلسيوية الـ25 للبولينغ
27 دولة في الكويت مبشاركة 

ابهر حفل افتتاح بطولة آسيا 
اخلامسة والعشرين للبولينغ 
احلاضرين والضيوف بفقراته 
املتنوعة والشيقة التي ضاهت 
مثيالتها في اي افتتاح لبطولة 
عاملية، في الوقت ال��ذي يشهد 
فيه ه��ذا احل��دث ال��ق��اري ال��ذي 
تستضيفه البالد للمرة االولى 
في تاريخها، توزيع باكورة 
ميدالياته الذهبية اليوم، من 

خالل فردي السيدات.
وع��ل��ى وق���ع تنظيم مميز 
واح��ت��راف��ي ومل��س��ات واضحة 
ورائ��ع��ة على احل��ف��ل م��ن قبل 
رئ��ي��س االحت���ادي���ن ال��دول��ي 
واآلس���ي���وي ورئ���ي���س ن���ادي 
البولينغ الشيخ طالل احملمد، 
انطلقت مساء اول م��ن ام��س، 
البطولة التي تستمر حتى 30 
أكتوبر اجل��اري، برعاية سمو 
رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ 
جابر امل��ب��ارك، مبشاركة 228 
العبا والعبية ميثلون 27 دولة 
ويتنافسون على 12 ميدالية 

ذهبية في 6 فئات.
وع���ق���ب م���راس���م ق��ص��ي��رة 
وفقرات متنوعة للحفل الذي 
اقيم ف��ي فندق ك���راون ب��الزا، 
وك��ل��م��ة للشيخ ط���الل احملمد 
ال��ذي يترأس اللجنة املنظمة 
ال��ع��ل��ي��ا، اف��ت��ت��ح مم��ث��ل راع��ي 
البطولة وزي��ر االع���الم وزي��ر 
الدولة لشؤون الشباب محمد 
اجل��ب��ري منافسات النسخة 
اخلامسة والعشرين بكلمة 
اخ���رى، واوض���ح ف��ي تصريح 
ص��ح��اف��ي ع��ق��ب االف��ت��ت��اح ان 
املشاركة في مثل هذه االحداث 
ال��ري��اض��ي��ة تسهم ف��ي صقل 

مهارات الالعبني وتطويرها.
واض��������اف اجل����ب����ري ان 
استضافة ال��ب��الد لهذا احملفل 
الرياضي املهم يعيد البالد الى 
الساحة القارية والعاملية بعد 
س��ن��وات م��ن االي��ق��اف، مشيدا 
ب��ال��دور ال���ذي ي��ق��وم ب��ه ن��ادي 

ال��ب��ول��ي��ن��غ ف��ي سبيل اظ��ه��ار 
البطولة بشكل يليق باسم 

الكويت.
من جانبه، قال الشيخ طالل 
احملمد في كلمته خالل احلفل، 
ان تنظيم هذا التجمع القاري 
الكبير يأتي في اطار توجيهات 
القيادة السياسية باستعادة 
ال��ك��وي��ت ري��ادت��ه��ا ف��ي كافة 

املجاالت ومن بينها الرياضة.
واعرب احملمد عن سعادته و 
كافة منتسبي النادي ان يتزامن 
اقامة ه��ذه البطولة مع فرحة 
الكويت بعودة قائد مسيرتها 
و رمز البالد سمو االمير الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح 

للبالد بعد جناح الفحوصات 
الطبية.

وث��م��ن احمل��م��د رع��اي��ة سمو 
رئ��ي��س مجلس ال����وزراء لهذا 
احمل��ف��ل، مشيدا ب��دع��م الهيئة 
العامة للرياضة واجلهات ذات 
الصلة ما اسهم في تسهيل عمل 

اللجنة التحضيرية.
ب���دوره، اش��اد امل��دي��ر العام 
للهيئة العامة للرياضة الدكتور 
ح��م��ود فليطح بحفل افتتاح 
البطولة »امل��م��ي��ز« ال���ذي جاء 
بجهود مضنية للجنة املنظمة 
بقيادة الشيخ ط��الل احملمد، 
معتبرا ان اق��ام��ة ه��ذا احملفل 
القاري الكبير يأتي استكماال 

الستضافة ال��ب��الد العديد من 
البطوالت الكبرى.

واشار فليطح الى ان الكويت 
سباقة الى تنظيم اكبر احملافل 
ال��ري��اض��ي��ة ع��ل��ى املستويني 
االقليمي وال��ق��اري، موضحا 
ان ال��ف��ت��رة امل��ق��ب��ل��ة ستشهد 
اس��ت��ض��اف��ة ال��ب��الد امل��زي��د من 
االحداث الرياضية في مختلف 

االلعاب.
الى ذلك، يشهد مركز الكويت 
للبولينغ في الساملية وال��ذي 

ي��ح��ت��ض��ن امل��ن��اف��س��ات، اول 
حفل تتويج ف��ي البطولة في 
الساعة الرابعة و10 دقائق 
عصرا، من خالل مسابقة فردي 
السيدات التي تبدأ فعالياتها 
بتزييت اخلطوط من الساعة 
ال���س���اب���ع���ة وال���ن���ص���ف ال���ى 
التاسعة صباحا، ويعقبها 10 
دقائق من التمارين، لتنطلق 
املنافسات الفعلية حتى فترة 
العصر، وس��ط ص��راع متوقع 
ب��ني ال��ك��وري��ات اجل��ن��وب��ي��ات 
وال��ت��اي��وان��ي��ات وامل��ال��ي��زي��ات 
واليابانيات الالتي يتسيدن 
املشهد على الصعيد اآلسيوي 
حيث ستدافع الكورية جونغ دا 
وون عن ذهبيتها التي احرزتها 
في النسخة املاضية في هونغ 
كونغ قبل 3 سنوات، علما ان 
مواطنتها باييك سونغ جا نالت 
الفضية والتايوانية وان��غ يا 

تينغ البرونزية آنذاك.
وعقب تتويج بطلة فردي 
ال��س��ي��دات، ستنطلق عملية 
ت��زي��ي��ت اخل��ط��وط ويعقبها 
ت��دري��ب قصير، ث��م منافسات 
املجموعة االول���ى م��ن ف��ردي 
الرجال حتى الساعة اخلامسة 

و50 دقيقة مساء.

كاظمة يصعق الساملية بثنائية
 في »دوري فيفا«

لقطة من مباراة كاظمة والساملية
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الشيخ ناصر الصباح يتوسط كبار الشخصيات خالل حفل االفتتاح

تغلب ن��ادي كاظمة الكويتي أول من أمس 
على نظيره الساملية بنتيجة )2 - 1( في اختتام 
منافسات اجلولة الثالثة من بطولة ال��دوري 

احمللي املمتاز لكرة القدم )فيفا(.
ففي الشوط االول من املباراة التي اقيمت على 
استاد صباح السالم بدا التحفظ على الفريقني في 
محاولة منهما للحفاظ على شباكهما نظيفة اال 
ان العبي )كاظمة( انتفضوا في الشوط الثاني 

ليسجلوا هدف السبق عبر عمر احلبيتر.
وادرك الساملية ال��ت��ع��ادل ع��ن ط��ري��ق فهد 
الرشيدي ليعود كاظمة الجواء املنافسة ويحسم 
اللقاء ملصلحته بتسجيل الهدف الثاني عن طريق 

عبدالله الظفيري.

وبهذا الفوز رفع كاظمة رصيده الى ست نقاط 
في حني جتمد رصيد اخلاسر عند اربع نقاط.

وبنهاية اجل��ول��ة الثالثة م��ن عمر بطولة 
ال��دوري احمللي تصدر فريق الكويت الترتيب 
العام بتسع نقاط في حني احتل القادسية املركز 
الثاني بسبع نقاط ثم كاظمة بست نقاط ليأتي 
الساملية في املركز الرابع والشباب والساحل في 
املركزين اخلامس والسادس على التوالي بأربع 

نقاط لكل منهما وبفارق االهداف.
وحل التضامن في املركز السابع بثالث نقاط 
ثم العربي بنقطتني وجاء اليرموك والنصر في 
املركزين التاسع والعاشر بنقطة يتيمة لكل 

منهما.

الشيخ طالل احملمد متحدثا خالل حفل االفتتاح

جانب من حفل االفتتاح

منتخب السلة يدشن استعداداته 
للبطولة اخلليجية

جانب من تدريبات منتخب السلة

دش��ن منتخب الكويت لكرة السلة أول من 
أمس اولى حصصه التدريبية استعدادا خلوض 
مناقسات بطولة اخلليج للمنتخبات للرجال 
التي ستقام بالبالد في الفترة ما بني 23 نوفمبر 
واالول م��ن ديسمبر املقبلني مبشاركة جميع 

املنتخبات اخلليجية.
وق��ال رئيس جلنة املنتخبات ف��ي االحت��اد 
احمللي للعبة ثامر الشنفا ل� »كونا« على هامش 
التدريب ال��ذي اقيم على صالة ن��ادي الكويت 
الرياضي ان العبي )ازرق السلة( باستثناء 
العبي نادي الكويت الذي يشاركون حاليا في 
البطولة العربية لالندية االبطال باملغرب بدأوا 
تدريباتهم اجلدية بقيادة املدير الفني التونسي 

عادل التالتلي.

واضاف الشنفا ان تدريبات املنتخب ستستمر 
حتى ال�31 من اكتوبر اجلاري بحضور الالعبني 
املختارين بالقائمة االولية قبل االستقرار على 
التشكيلة النهائية التي ستدخل معسكرا خارجيا 
في تركيا اعتبارا من 2 نوفمبر حتى ال�19 من 

الشهر نفسه.
واش��ار ال��ى ان املنتخب سيلعب خ��الل فترة 
املعسكر ست مباريات جتريبية مع فرق تركية 
ذات مستوى جيد معربا عن امله في ان تنجح 
خطة االع���داد التي اعتمدها االحت���اد بتطوير 
مستوى الالعبني لتحقيق افضل نتيجة في 
اول مشاركة خارجية لهم بعد رف��ع االيقاف 
عن الرياضة الكويتية ال��ذي استمر نحو ثالث 

سنوات.

2020 أزرق اليد يخسر أمام كوريا بتصفيات طوكيو 
خسر املنتخب الكويتي ل��ك��رة اليد 
اليوم االحد امام نظيره الكوري اجلنوبي 
بنتيجة )32 - 36( ضمن التصفيات 
االسيوية للرجال لكرة اليد املؤهلة لدورة 

االلعاب االوملبية )طوكيو 2020(.
وف���ي ال��ش��وط االول ل��ع��ب املنتخب 
الكويتي بطريقة دفاعية ملجاراة املنتخب 
ال��ك��وري ال��ذي يتميز العبوه بالسرعة 
اال ان ضعف اللياقة البدنية وبعض 
ال��ق��رارات التحكيمية اعطت االفضلية 
للمنتخب املنافس لينتهي الشوط االول 

لصالح كوريا بنتيجة )16 - 20(.
وحاول املنتخب الكويتي العودة الى 

املباراة في الشوط الثاني وسجل بداية 
ق��وي��ة بعد تقليص ال��ف��ارق ال��ى هدفني 
حتى الدقائق االخيره قبل اصابة العبي 
الكويت محمد الغربللي واحل��ارس علي 

صقر ليحسم كوريا النتيجة )32 - 36(.
وق����ال م��دي��ر منتخب ال��ك��وي��ت فهد 
الهاجري لوكالة االنباء الكويتية )كونا( 
عقب امل��ب��اراة ان الفريق حقق استفادة 
قصوى من هذه املباراة لتصحيح االخطاء 
مشيرا الى العبي املنتخب قدموا مباراة 
ق��وي��ة ومستوى متصاعد بعد امل��ب��ارة 

االولى امام البحرين.
واض��اف الهاجري ان اصابة االعبني 

محمد الغربللي وعلي صفر في الدقائق 
العشر االخ��ي��ره ك��ان لها دور في نزول 
مستوى االزرق الذي حاول مجاراة لعبي 
كوريا مؤكدا ان املنتخب عازم على تقدمي 
مباراة تليق مبستوى االزرق في املباراة 
االخيرة امام نظيره االيراني يوم الثالثاء 

املقبل.
واوض��ح ان جميع املباريات صعبة 
في هذه املجموعة وان مستويات الفرق 
متقاربة مبينا ان االزرق م��ازال يحافظ 
على حظوظه بالتأهل الى ال��دور نصف 

النهائي من خالل نتائج اجلولة الثالثة.
وفي املباراة الثانية ضمن املجموعة 

الثانية استطاع املنتخب البحريني الفوز 
على نظيره االيراني ليتصدر املجموعة 
ب��رص��ي��د ارب���ع ن��ق��اط واالي���ران���ي ثانيا 
بنقطتني والكوري ثالثا بنقطتني والكويت 

رابعا دون نقاط.
ويشارك في التصفيات التي انطلقت 
ام��س االول وتستمر 10 اي���ام ثمانية 
منتخبات مت توزيعها على مجموعتني 
حيث تضم املجموعة االول��ى منتخبات 
قطر والسعودية والهند وهونغ كونغ 
بينما تضم املجموعة الثانية منتخبات 
الكويت والبحرين وك��وري��ا اجلنوبية 

وايران.

أول ظهور للكويت اليوم 
تشهد البطولة اآلسيوية ال 25 للبولينغ اليوم اول ظهور 
كويتي في البطولة مبنافسات فردي السيدات التي تشارك 
فيها 72 العبة من مختلف دول القارة، وميثل ازرق السيدات 
الطاف كرم، وحصة اجلريد، وفاطمة اجلريد، ووسن العون، 

وسمية العبدالله، وزبيدة عيسى،
وتعد مشاركة منتخب السيدات هي األولى دوليا


