النصر ينفي استبعاد إبراهيم عيسى
نفى رئيس مجلس إدارة شركة النصر
لكرة القدم عبد الرحمن أب��و ال��ش��وارب،
م��ا ت���ردد ح��ول استبعاد ح���ارس املرمى
إب��راه��ي��م عيسى م��ن الفريق األول لكرة
القدم ،مؤكدا ً أنه يشكل واح��دا ً من أعمدة
الفريق اإلماراتي.
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وكشف أب��و ال��ش��وارب سبب استبعاد
الشقيقني عامر وخليفة مبارك من تدريبات
لا ف��ي تصريحات
ال��ف��ري��ق األول ،ق��ائ� ً
لصحيفة البيان نشرتها أول من أمس:
«قدمنا عروضا ً رسمية بشأن جتديد عقدي
الالعبني وتواصلنا مع وكيل أعمالهما من

أجل اجللوس على طاولة املفاوضات لكنه
في كل مرة يتخلف عن املوعد احملدد».
وأض��اف« :بسبب ه��ذه املماطلة وعدم
رغبة الالعبني باالستمرار في الفريق ،قرر
املدرب استبعادهما من التدريبات والتركيز
في عمله على الالعبني املستمرين معنا».
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األزرق يواجه تركمانستان
ودي ًا اليوم على استاد جابر
يخوض املنتخب الوطني األول
ل��ك��رة ال��ق��دم م��واج��ه��ة ودي���ة أم��ام
منتخب تركمانستان اليوم الثالثاء،
وذل���ك اس��ت��ع��دادا لتصفيات آسيا
امل��زدوج��ة امل��ؤه��ل��ة ل��ك��أس العالم
 2022في قطر ،وكأس آسيا 2023
في الصني.
وستقام املباراة على استاد جابر
الدولي بعد االنتهاء من صيانته.
ويسعى امل���درب الوطني ثامر
عناد إل��ى اختبار أكثر من عنصر
جديد للوقوف على مدى جاهزيتهم
إلك��م��ال املسيرة م��ع الفريق خالل
مشوار التصفيات ،وك��ان االحت��اد
ال��ك��وي��ت��ي ل��ك��رة ال��ق��دم ق��د أوص��ى
باستمرار عناد في منصبه كمدير
ف��ن��ي للمنتخب األول ب��ع��د إق��ال��ة
الكرواتي روميو ج��وزاك وجهازه
امل��ع��اون بعد الهزمية الثقيلة من
املنتخب االسترالي برباعية نظيفة

في عقر داره وبني جماهيره.
وظهر األزرق بشكل مغاير مع
ثامر عناد خ�لال مواجهة األردن،
واستطاع العودة بنقطة رمبا تكون
مرضية للبعض في ظل احلالة التي
مير بها الفريق من عدم استقرار على
املستوى اإلداري والفني.
وي��س��ع��ى ع��ن��اد إلش�����ارك ع��دة
عناصر جديدة ،للوقوف ،بعد تأكد
غياب العديد من جنوم الصف األول،
بسبب اإلصابة ،وبقرارات فنية.
م��ن ج��ه��ت��ه ك��ش��ف ع��ب��د املجيد
ال��ب��ن��اي ،رئ��ي��س اجل��ه��از الطبي
للمنتخب الكويت ،قائمة املصابني
في صفوف األزرق.
وأوضح البناي ،في تصريحات
إعالمية ،أن قائمة املصابني تضم
فيصل عجب وخالد إبراهيم ،اللذين
يعانيان من مت��زق عضلي ،مبينا
أنهما سيخضعان لفحص جديد،

لتقييم مدى تعافيهما.
وأض��اف أن حميد القالف عانى
من ارتشاح بالركبة ،حيث مت منحه
راحة  10أيام ،ويجري التنسيق مع
ناديه بشأن عالجه ،إلى جانب عامر
املعتوق ال���ذي يعاني م��ن تقلص
باملفصل ،وسيتم حقنه ومنحه
راح���ة  5أي���ام لتجهيزه ل��ل��دوري
احمللي .وأش��ار إلى أن هناك بعض
اإلصابات األخ��رى ،التي ال تتعدى
الكدمات ،وميكن عالجها خالل 24
ساعة .ولفت البناي إلى أن معدالت
اللياقة البدنية ش��ه��دت ارتفاعا
كبيرا ،خالل املعسكر القصير الذي
خاضه األزرق ،قبل مواجهة األردن
املاضية بالتصفيات اآلسيوية،
بعكس ال��ف��ت��رة ال��ت��ي ام��ت��دت من
معسكر ل��ن��دن م���رورا مبواجهتي
نيبال وأستراليا.
واستغرب من عدم إجراء اجلهاز

جانب من تدريبات األزرق

الفني السابق تقييم باألجهزة ،التي
مت جلبها لذلك ،حيث اكتفى بالتقييم
مرتني ،بينما كان يحتاج إلجرائه

 15مرة .وجاءت هذه التصريحات
على هامش التدريب األول للمنتخب
الكويتي ،اليوم األح��د ،على استاد

املضف يحرز ذهبية «التراب املختلط»
في كأس العالم للرماية

توج الثنائي الكويتي خالد املضف
واالسترالية كاترين سكينر بامليدالية
الذهبية في مسابقة (التراب املختلط)
ضمن مشاركتهما في بطولة نهائي
كأس العالم لنخبة الرماة التي اختتمت
اليوم االحد في مدينة العني االماراتية.
وج����اء ه���ذا االجن�����از ب��ع��د ت��ف��وق
املضف وسكينر بفارق ثالثة أطباق
ع��ل��ى ن��ظ��ي��ري��ه��م��ا الي���ن���دون س��وس��ا
(لوكسمبورغ) واالسترالية ليتيشا
س��ك��ان�لان بينما ح��ل ثالثا ال��زوج��ي
ال���ك���روات���ي ج���وزي���ف غ�لاس��ن��وف��ي��ك
واالمريكية إيريل أليسا بفارق طبق
عن البريطاني ماثيو جون واالمريكية
اشلي كارول.
وف��ي ه��ذا االط���ار ق��ال االم�ين العام
لالحتادين العربي والكويتي للرماية
رئ��ي��س ال��وف��د عبيد العصيمي في
تصريح لـ «كونا» «ان املضف برغم انه
الكويتي الوحيد املشارك في املسابقة
اال انه أبى اال ان يترك بصمة كويتية في
البطولة بانتزاعه الذهبية من بني أبرز
الرماة االوملبيني والعامليني».
واض��اف العصيمي ان املضف الذي
ش��ارك في البطولة بتصنيفه الثالث
على مستوى العالم في فئة الرجال
ساهم بشكل كبير في حتقيق امليدالية
الذهبية من خالل تركيزه العالي ودقته
في التصويب ومساندة زميلته املصنفة
االول��ى في فئة السيدات سكينر عقب
اخفاقها في ستة أطباق خالل املنافسة.
واه���دى ه��ذا ال��ف��وز ال��ى سمو امير
ال��ب�لاد الشيخ ص��ب��اح االح��م��د وال��ى
سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ
نواف االحمد والى احلكومة الرشيدة
والشعب الكويتي الكرمي مشيدا بالدعم
الالمحدود الذي حتظى به الرماية من
قبل القيادة السياسية مما كان له ابلغ

الكويتي خالد املضف واالسترالية كاترين سكينر خالل التتويج بالذهب

االثر في حتقيق االجنازات الكويتية في
مختلف احملافل.
ومت��ن��ى ل��رم��اة ورام��ي��ات الكويت
التوفيق في البطولة االسيوية املقبلة
التي تستضيفها قطر منتصف نوفمبر
املقبل وحتقيق البطاقات التأهيلية
امل��ت��وف��رة فيها ل (اومل��ب��ي��اد طوكيو
 )2020وامليداليات امللونة.
وف��ي تصريح مماثل ق��ال الرامي
املضف ان فرحته مضاعفة بهذا الفوز
باعتباره املمثل الوحيد للكويت في
ه��ذه املسابقة اض��اف��ة ال��ى انتزاعه
امليدالية الذهبية م��ن ب�ين نخبة من
ابطال العالم.

واوض������ح امل���ض���ف ان امل��س��اب��ق��ة
املختلطة هي احدى املسابقات احلديثة
للعبة وجتمع املصنفني واملصنفات
العامليني لكل فئة في ثنائي واح��د من
بلدين مختلفني ويتم اختيارهم بنظام
القرعة على ان تكون امليدالية نصيب
كل فائز على حده.
وثمن دور الرئيس الفخري لنادي
الرماية الشيخ سلمان الصباح ورئيس
مجلس االدارة املهندس دعيج العتيبي
واالم��ي�ن ال��ع��ام ل��ل��ن��ادي العصيمي
واجل��ه��ازي��ن الفني واالداري على ما
ق��دم��وه م��ن ج��ه��ود كبيره ومساندة
مستمرة للرماة وال��رام��ي��ات من اجل

 14العب ًا في قائمة أزرق الصاالت
بالتصفيات اآلسيوية

قائمة أزرق الصاالت

استدعى اجلهاز الفني ملنتخب الكويت لكرة
الصاالت بقيادة امل��درب ريكاردو سوبرال 14
العبا استعدادًا للمشاركة في التصفيات املؤهلة
إلى نهائيات كأس آسيا ،التي تقام خالل الفترة
من  16وحتى  27أكتوبر اجلاري بالبحرين.
وتضم القائمة املستدعاه محمد الهزمي ،فهد
اخل���واري ،عبد الرحمن ال���وادي ،عبد العزيز
داوود ،عبد الرحمن ال��ط��وي��ل ،عبد الرحمن

املسبحي ،حمد ح��ي��اة ،يوسف اخلليفة ،حمد
العوضي ،سلطان املاجد ،أحمد الفارسي ،ناصر
العلبان ،صالح الفاضل وعبد العزيز البسام.
وتقام التصفيات عبر مجموعتني ،ويشارك
منتخب الكويت باملجموعة األول��ى إلى جانب
البحرين ،ال��ع��راق ،اإلم����ارات ،فلسطني ،فيما
املجموعة الثانية تضم منتخبات لبنان ،قطر،
السعودية وعمان.

الظهور بافضل املستويات.
واش��اد بدعم رئيس الهيئة العامة
للرياضة الدكتور حمود فليطح ونائبه
الدكتور صقر املال للرماية والرياضة
الكويتية بشكل عام الى جانب الرعاة
الرسميني والداعمني له في مسيرته في
اللعبة وهم شركة (علي الغامن واوالده
للسيارات) و(بيت التمويل الكويتي).
وش��ارك في البطولة التي انطلقت
منافساتها ي��وم اجلمعة امل��اض��ي 70
راميا ورامية من  25دول��ة وتضمنت
س��ت مسابقات ه��ي (س��ك��ي��ت) رج��ال
وس��ي��دات و(ت����راب) رج���ال وس��ي��دات
و(الثنائي املختلط) في سكيت وتراب.

اشتباكات واعتراضات على
التحكيم عقب نهائي يد أفريقيا
شهدت املباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا لكرة
اليد ،التي أقيمت الليلة بالرأس األخضر ،اعتراضات
الفريق اخل��اس��ر ،سبورتنج امل��ص��ري ،على بعض
القرارات التحكيمية.
وجنح الزمالك في الفوز باملباراة بنتيجة 31-32
على مواطنه سبورتنج ،وحسم اللقب لصاحلة للمرة
ال 12في تاريخه «رقم قياسي».
وتسيد سبورتنج أغلب فترات اللقاء ،وتقدم في
النتيجة حتى الدقيقة األخيرة من عمر الشوط الثاني،
إال أن الزمالك استطاع التعادل قبل صافرة النهاية
مباشرة .واعترض العبو سبورتنج ،مؤكدين أن هدف
تعادل الزمالك جاء بعد صافرة النهاية ،ليتشاور حكام
اللقاء لبضع ثوان ،قبل أن يقروا بصحة الهدف.
حلظة اح��ت��ك��اك مهاجم ال��زم��ال��ك ب��ح��ارس مرمى
سبورتنج وجل��أ الفريقان إل��ى وق��ت إض��اف��ي على
شوطني ،لتشهد املباراة اعتراضات أخرى من جانب
الفريق السكندري ،بعدما أقر احلكام بصحة الهدف
رقم  32للزمالك ،رغم أن العبي سبورتنج أكدوا وجود
خطأ على مهاجم األبيض ،الذي احتك مع حارس املرمى
داخل منطقته قبل أن يستغل األمر مهاجم الزمالك اآلخر
ويسدد الكرة في املرمى الفارغ.
واشتبك العب الزمالك وس��ام ن��وار ،مع أحد أفراد
اجلهاز الفني لسبورتنج ،بعد إش��ارة األخير إلى أن
احلكام هم من أهدوا اللقب لألبيض.
وتدخل كبار الالعبني من الفريقني واجلهازين الفنيني
لتهدئة املوقف ،ليصطف العبو الزمالك وسبورتنج في
وسط امللعب ،لتحية بعضهم ،استعدادا ً ملراسم تسلم
امليداليات وكأس البطولة

جابر في إط��ار االستعداد ملواجهة
تركمانستان ،الثالثاء املقبل ،وديا.
وش��ه��د ال��ت��دري��ب م��ش��ارك��ة 21

العبا ،من ضمنهم الوجوه اجلديدة
التي ضمها امل��درب الوطني ،ثامر
عناد.

املال :لن ندخر جهد ًا في دعم تنظيم
الكويت ملختلف البطوالت
اك��د ن��ائ��ب م��دي��ر ع��ام الهيئة
العامة للرياضة لقطاع الرياضة
التنافسية الدكتور صقر املال ان
الهيئة ل��ن تدخر جهدا ف��ي دعم
تنظيم الكويت ملختلف البطوالت
االقليمية وال��ق��اري��ة وال��دول��ي��ة،
وم��ن��ه��ا ال��ب��ط��ول��ة اآلس��ي��وي��ة
اخلامسة والعشرين للبولينغ
التي حتتضنها البالد اعتبارا من
 20أكتوبر اجلاري.
وش��دد امل�لا على ان��ه واث��ق من
ق��درة ن��ادي البولينغ والشباب
الكويتي على تنظيم واجناح هذا
احلدث الكبير املنتظر ،وبالشكل
الذي يليق مبكانة البالد.
وق����ال ب���أن ال��ه��ي��ئ��ة وضعت
استراتيجية لتمكني االحت��ادات
واالن��دي��ة من استضافة بطوالت
واح��داث خارجية تسهم في رفع

د .صقر املال

مستوى ابناء الرياضة الكويتية
وتعزيز عامل اخلبرة واالحتكاك
لديهم ،مشيرا الى انه مت تسهيل

ع��م��ل ت��ل��ك االحت�����ادات واالن��دي��ة
ب��ك��اف��ة ال��س��ب��ل امل��ت��اح��ة ،مل��ا فيه
املصلحة العامة وف��ق اللوائح
واالطر املرعية االجراء.
واش���اد امل�لا بتنظيم الكويت
للبطولة اآلسيوية للبولنغ للمرة
االولى في تاريخها ،مؤكدا ان ذلك
يعد مفخرة كبيرة لوطننا الغالي
ف��ي احتضان ح��دث كبير كهذا،
س��واء على الصعيد الرياضي او
لعبة البولينغ.
ومت��ن��ى ك��ل ال��ت��وف��ي��ق ل��ن��ادي
البولينغ في اجن��اح ه��ذا احلدث
ال��ذي سيشهده وعلى م��دار 10
ايام ،مقر الكويت للبولينغ والذي
يعد االكبر من نوعه في الشرق
االوس����ط ون��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة للعبة
والشباب الكويتي على الصعيدين
الفني واللوجستي.

انطالق دوري كرة الطاولة
بخمس مباريات لفئة البراعم

جانب من مباريات الدوري احمللي لفئة البراعم

انطلقت أول م��ن أم��س األح��د
منافسات املوسم الرياضي اجلديد
لالحتاد الكويتي لكرة الطاولة
( )2020-2019بتنظيم خمس
مباريات ضمن مسابقة ال��دوري
احمللي للعبة لفئة البراعم (حتت
 12سنة).
وفي انطالقة النسخة اجلديدة
من املسابقة التي تشهد منافسات
في ارب��ع فئات سنية هي (حتت
 15س��ن��ة) و(حت���ت  18سنة)
و(ال���س���ن ال���ع���ام) ح��ق��ق��ت ف��رق
خيطان والساحل والفحيحيل
والكويت فوزها االول في مشوار
البطولة.
وفي اللقاء اخلامس من اجلولة
االول����ى للمسابقة ال��ت��ي تشهد

مشاركة  14ناديا اعلن فوز فريق
اليرموك على الصليبخات بعد
انسحابه.
ومتكن (خيطان) من التغلب
على نظيره (القادسية) بنتيجة
( )1 - 3في حني فاز (الساحل)
على (النصر) و(الفحيحيل) على
(برقان) واخيرا (الكويت) على
(الساملية) بنتيجة مماثلة بواقع
(.)0 - 3
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد ق��ال رئيس
مجلس ادارة االحت���اد الكويتي
لكرة الطاولة علي ال��دب��وس في
ت��ص��ي��رح للصحفيني مبناسبة
انطالق املوسم الرياضي لالحتاد
على ص��ال��ة م��درس��ة (م�لا حسن
ال��ك��ن��دري) ف��ي منطقة الرميثية

احل��رص على ب��دء املوسم مبكرا
ل��ي��ت��ن��اس��ب م���ع ظ����روف جميع
االندية.
واوض��ح ان منافسات املراحل
ال��س��ن��ي��ة االخ�������رى س��ت��ج��رى
تباعا على ان تختتم املسابقة
في ديسمبر املقبل مؤكدا اهمية
البطوالت احمللية في ابراز املواهب
التي ستمثل املنتخبات الوطنية
ف��ي االس��ت��ح��ق��اق��ات اخل��ارج��ي��ة
املقبلة.
وثمن الدبوس تعاون وزارة
التربية مع االحتاد الكويتي لكرة
ال��ط��اول��ة بغية توفير الصالة
إلق��ام��ة ك��اف��ة م��ب��اري��ات االحت��اد
عليها ما يجسد التعاون بني جهات
الدولة خلدمة الشباب الرياضي.

انتهاء موسم مدافع الساملية
كشفت الفحوصات الطبية ،التي خضع لها محمد
الهدهود ،مدافع الساملية ،عن تعرضه لقطع في الرباط
الصليبي ،خالل مباراة فريقه أمام خيطان ،باجلولة
الثانية ملنافسات كأس االحت��اد ،وهو ما يعني انتهاء
موسمه مع الرهيب.
وم��ن املنتظر خضوع الهدهود لعملية جراحية،
خالل األيام القليلة املقبلة ،بعد حتديد الطبيب املعالج،
قبل بدء رحلة التأهيل والتجهيز عبر العالج الطبيعي.

ومتثل إصابة الهدهود ،ال��ذي يشغل مركز املدافع
األيسر في توليفة امل��درب الفرنسي ،ميلود حمدي،
ضربة موجعة للقلعة السماوية ،ال سيما في ظل أزمة
الغيابات التي يعانيها الفريق .ويغيب عن الساملية
حاليا اخلماسي احملترف ،األذري كمال مزارييف،
واألردني عدي الصيفي ،والفلسطيني عدي الدباغ ،إلى
جانب الثنائي البرازيلي ،أليكس ليما وباتريك فابيانو،
بداعي عدم استالم مستحقاتهم املالية.

