ذهبية تاريخية ليوسف كرم في بطولة آسيا أللعاب القوى
حاز البطل الكويتي ،يوسف كرم ،ميدالية تاريخية،
في بطولة آسيا أللعاب القوى ،في نسختها الثالثة
والعشرين ،املقامة بالعاصمة القطرية الدوحة.
وفاز كرم بذهبية سباق  400متر عدو للرجال ،وهي
األولى في تاريخ الكويت في هذه املسافة ،بكل بطوالت
آسيا منذ انطالقها.
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وقطع كرم السباق في زمن ق��دره 84ر 44ثانية،
وهو رقم وطني جديد له ،وتفوق به على البحريني
عباس أب��و بكر ،ال��ذي ح��ل وصيفا ون��ال امليدالية
الفضية ،بعدما قطع السباق في زمن ق��دره 14ر45
ثانية.
وجنح العداء إبراهيم الظفيري ،في إحراز ميدالية

انطلقت بطولة كأس االحتاد
الكويتي لكرة اليد الـ 51للموسم
ال���ري���اض���ي 2019/ 2018
مبشاركة  15فريقا موزعة على
مجموعتني تلعب بنظام خروج
املغلوب والتي تقام منافساتها
على صالة نادي الكويت.
وف��ي اول��ى م��ب��اري��ات ال��دور
التمهيدي للمجموعة االولى فاز
فريق كاظمة على نظيره برقان
بنتيجة ( )18 - 24ليتأهل الى
الدور ربع النهائي.
وف�����ي امل�����ب�����اراة ال��ث��ان��ي��ة
باملجموعة االولى تأهل العربي
ل��دور الثمانية بعد على تغلبه
على التضامن بنتيجة (- 35
.)19
وفي املباراة الثالثة واالخيرة
باملجموعة االول��ى ف��از النصر
على القرين بنتيجة ()25 - 26
ليتأهل لدور الثمانية.
وقسمت الفرق املشاركة في
البطولة الى مجموعتني ضمت
املجموعة االول���ى ف��رق كاظمة
وب��رق��ان والعربي والتضامن

لقطة من مباراة كاظمة وبرقان

اجلبري يهنئ أبطال الكويت في ألعاب القوى واجلوجيتسو
هنأ وزي���ر االع�ل�ام ووزي���ر ال��دول��ة
لشؤون الشباب محمد اجلبري أمس
الثالثاء أب��ط��ال الكويت ف��ي رياضتي
ألعاب القوى واجلوجيتسو بتحقيقهم
ميداليتني ذهبيتني واخرى فضية.
وأشاد الوزير اجلبري في تصريح لـ
«كونا» بالرياضيني الكويتيني املتوجني
بامليداليات في بطولتي العاب القوى
املقامة في قطر وبطولة اجلوجيتسو
ال��ت��ي أق��ي��م��ت مب��دي��ن��ة س���ان دييغو
األمريكية.

واك��د ان ه��ذه االجن���ازات تعد فخرا
للرياضة الكويتية تضاف لالجنازات
التي يحققها الكويتيون في انحاء العالم
معربا عن شكره ألبطال الكويت حلسن
متثيل وطنهم في احملافل الدولية.
وأضاف ان الالعبني ظهروا مبستوى
مميز فاستحقوا امليداليات بجدارة مبينا
أن ما قدموه من أداء رائ��ع يرجع الى
همتهم العالية التي تسعى دائما الى
الوصول ملنصات التتويج.
واعرب اجلبري عن متنياته ان يواصل

االب��ط��ال السير على طريق االجن��ازات
وان يحافظوا على مستواهم حلصد
امليداليات واأللقاب في املستقبل والسيما
أنهم يتمتعون مبوهبة ومقومات تؤهلهم
للمنافسة واإلجناز.
ي��ذك��ر ان ال��ع��داء ي��وس��ف ك��رم حقق
ميدالية ذهبية ملنتخب الكويت في بطولة
العاب القوى املقامة في قطر في سباق
 400متر حيث قطع مسافة السباق
بفترة زمنية  44ثانية و 84ج��زءا من
الثانية ليسجال رقما قياسيا جديدا.
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انتصارات لكاظمة والعربي والنصر
بانطالق بطولة كأس االحتاد لكرة اليد
وال��ق��ري��ن وال��ن��ص��ر وخيطان
واليرموك فيما ضمت املجموعة
الثانية فرق اجلهراء والشباب
والصليبيخات والفحيحيل
والساملية والساحل.
وي���ش���ارك ن����ادي ال��ك��وي��ت
مباشرة في دور الثمانية على
اعتبار ان��ه حامل لقب بطولة
املوسم املاضي.
يذكر ان ن��ادي الكويت حاز
لقب البطولة في املواسم الستة
االخ��ي��رة بعد ان ف��رض نفسه
بطال للعبة اذ لم يتمكن اي فريق
من هزميته خ�لال ست سنوات
منذ اخر خسارة له في  16مايو
.2013
واقيمت بطولة كأس االحتاد
الكويتي لكرة اليد في السابق
 50م���رة ح���از لقبها ال��ن��ادي
ال��ع��رب��ي  10م���رات وال��ك��وي��ت
وك��اظ��م��ة وال��س��امل��ي��ة ثماني
م��رات والقادسية سبع م��رات
بينما اح��رزه��ا خ��ي��ط��ان ارب��ع
م��رات والفحيحيل ث�لاث مرات
والصليبيخات مرتني.

جديدة للكويت ،ولكن في سباق  800متر عدو للرجال،
بعدما حل ثانيا خلف القطري أبو بكر حيدر ،الذي نال
الذهبية.
وقطع الظفيري السباق ،في زمن قدره دقيقة واحدة
و88ر 46ثانية ،فيما نال البرونزية القطري اآلخر،
جمال حيران.

وفي مسافة  800متر حقق املتسابق
ابراهيم الظفيري امل��رك��ز الثاني بعد
قطعه مسافة السباق بفترة دقيقة و46
ثانية و 88جزءا من الثانية حيث جاء
بعد القطري ابو بكر عبدالله الذي نال
املركز االول.
وفي بطولة اجلوجيتسو التي أقيمت
مبدينة س��ان دييغو األمريكية اح��رز
ال�لاع��ب الكويتي عبدالله العنجري
امل��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة للعبة بفئة 94
كيلومترا.

أكد رئيس االحتاد الكويتي
ألل��ع��اب ال��ق��وى محمد خلفان
أم���س ال��ث�لاث��اء ح��رص��ه على
تعزيز رياضة العاب القوى
وانتشارها اسيويا وعامليا
واص��ف��ا ف���وزه مبنصب نائب
رئيس االحتاد االسيوي للعبة
بانه اجن��از اقليمي للرياضة
الكويتية.
وأعرب خلفان في تصريح لـ
«كونا» عقب فوزه باملنصب عن
شكره وتقديره للدعم الكويتي
واالس����ي����وي خ��ل�ال عملية
الترشيح مؤكدا ان��ه سيعمل
على تنفيذ برنامجه االنتخابي
واملساهمة في تطوير اللعبة
اقليميا وعامليا.
وأوض��������ح أن االحت������اد
االس���ي���وي ي��ع��ت��ب��ر م���ن اك��ب��ر
االحتاد القارية نتيجة الكثافة
السكانية العالية وارت��ف��اع
نسبة الشباب مشيرا ال��ى ان

محمد خلفان

االحت����اد ام��ام��ه ع��م��ل دؤوب
وم��ت��واص��ل واف��ك��ار مستمرة
لإلجناز وتعزيز مكانة اللعبة
في القارة.
وش���دد على اهمية وضع
اه���داف وخ��ط��ط تتناسب مع
االمكانيات القائمة لالحتاد
للسنوات االربع القادمة مبينا

اه��م��ي��ة م��راع��اة االم��ك��ان��ي��ات
امل���وج���ودة واخ��ت��ي��ار السبل
املناسبة لتحقيق تلك االهداف.
ولفت إل��ى ان��ه سيعمل مع
اعضاء مجلس ادارة االحت��اد
ل��وض��ع خ��ط��ة ع��م��ل متميزة
على املديني البعيد والقصير
للمساهمة في تطوير رياضة
العاب القوى في آسيا وتعزيز
انتشارها واالقبال عليها.
واض����اف ان امل��ق��ر اجل��دي��د
ل�لاحت��اد االس���ي���وي ألل��ع��اب
ال��ق��وى ال��ذي سيتم افتتاحه
في تايالند بعد شهر رمضان
املقبل سيخدم الرياضة مبا
يحتويه م��ن اس��ت��اد رياضي
وس��ك��ن ل�لاع��ب�ين وع����دد من
امل�لاع��ب املجهزة اض��اف��ة الى
التعاون مع املجلس االوملبي
االس���ي���وي ل���دع���م ال�لاع��ب�ين
وتطوير قدراتهم باالحتادات
الصغيرة.

دوري أبطال آسيا ..انتصارات خليجية
لألهلي والوحدة والسد وتعادل لالحتاد
حققت ف��رق االه��ل��ي ال��س��ع��ودي وال��وح��دة
االم���ارات���ي وال��س��د ال��ق��ط��ري ان��ت��ص��ارات في
املواجهات التي خاضتها أول من أمس في اجلولة
ال��راب��ع��ة ل��دور املجموعات ف��ي بطولة دوري
ابطال اسيا لكرة القدم فيما اكتفى فريق االحتاد
السعودي بالتعادل خارج الديار.
وحل��س��اب املجموعة ال��راب��ع��ة ف��از االهلي
السعودي على ضيفه بيرسبوليس االيراني
بنتيجة ( )1 - 2ليرفع الفائز رصيده الى ست
نقاط فيما بقي اخلاسر على رصيد اربع نقاط.
وفي املجموعة الرابعة ايضا تغلب السد
القطري على ضيفه باختاكور االوزباكستاني
بنتيجة ( )1 - 2ليرتفع رصيد الفائز الى
سبع نقاط في حني جتمد رصيد اخلاسر عند

خمس نقاط.
ومع نهاية اجلولة الرابعة يتصدر فريق السد
املجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط يليه االهلي
ثانيا بست نقاط ثم باختاكور ثالثا بخمس نقاط
فيما يتذيل بريسبوليس املجموعة باربع نقاط.
وحل��س��اب املجموعة الثانية ف��از ال��وح��دة
االماراتي على ضيفه الريان القطري بنتيجة (4
  )3ليرفع الفائز رصيده الى تسع نقاط فيحني توقف رصيد اخلاسر عند ثالث نقاط.
وف��ي املجموعة الثانية ايضا تعادل فريق
االحت���اد ال��س��ع��ودي م��ع مضيفه لوكوموتيف
طشقند االوزبكستاني بنتيجة ( )1 - 1ليرتفع
رصيد االحتاد الى سبع نقاط فيما ارتفع رصيد
الفريق االوزبكي الى اربع نقاط.

