
رياضة
االربعاء 28 يناير 2015

27

يحيى حميدان 

اليوم مباريات  تقام مساء 
اجلولة الـ 11 من منافسات الدور 
التمهيدي لبطولة دوري كرة 
السلة، حيث يلعب التضامن مع 
اليرموك في الـ 5، والكويت مع 
اجلهراء في الـ 7، وذلك في صالة 
الكويت مبنطقة كيفان،  نادي 
على أن حتتضن صالة يوسف 
الشاهني بنادي كاظمة اللقاءين 
اآلخرين واللذين ســــيجمعان 
النصر مع الســــاحل في الـ 5، 
وكاظمة مــــع الصليبخات في 
الـ 7. وكانت منافسات اجلولة 
الـ 10 املاضيــــة قد مت تأجيلها 
إلى موعد يحــــدد الحقا وذلك 
لتزامن موعدها السابق مع فترة 
احلداد على وفاة فقيد األمتني 
العربيــــة واإلســــامية خادم 
احلرمني الشريفني املغفور له 

امللك عبداهلل بن عبدالعزيز.
وتتســــاوى 3 فــــرق فــــي 
صدارة الترتيب وهي الكويت 
والقادســــية واجلهراء برصيد 
14 نقطة علما أن األول والثاني 
خاضا 7 مباريــــات فيما لعب 
الفريق اجلهراوي 8 مباريات، 
ويأتي خلفهم كاظمة بـ 12 نقطة، 
واليرموك والنصر )11 نقطة(، 
ثم العربي والتضامن )9 نقاط(، 
والشباب والساحل )8 نقاط(، 
وفي املركز احلادي عشر واألخير 
يأتي الصليبخــــات برصيد 7 

نقاط من 7 هزائم.

تغلب الساملية على القادسية 
بنتيجة 24-23 ضمن مباريات 
األسبوع الثامن لبطولة الدوري 

العام لكرة اليد.
جاءت املباراة قوية ومتكافئة 
بني الفريقــــني اللذين يزخران 
بعدد من الاعبني املميزين فقد 
دافع الســــماوي بطريقة 0-6 
تتحول الى 5-1 باالعتماد على 
عبد اللطيف الدوسري ومبارك 
دحل وحامد مزعل وميثم دشتي 
والقوة الضاربة خالد الغربللي 
فضا عــــن العبي اخلبرة مثل 
محمد فاح وابراهيم صنقور 
ليتمكــــن الفريــــق من حتقيق 
األفضلية وانتزاع الفوز باملباراة 

رافعا رصيده الى 15 نقطة.
وفي املقابل لم يظهر العبو 
املتوقع  القادسية باملســــتوى 
وتلقوا اخلســــارة األولى لهم 
أفقدتهم  التــــي  البطولــــة  في 
الصدارة ولــــم يتمكن الفريق 
بقيادة باقــــر خريبط وناصر 
املزين  بوخضرا وعبدالرحمن 
من التحكــــم باللقاء والتعامل 
مع اخلصم بالصورة املطلوبة 
ليخســــر صدارة البطولة بعد 
ثماني جوالت. وعلى الناحية 
األخرى انتزع الكويت صدارة 
البطولة برصيد 16 نقطة بفوز 
مستحق على نظيره الصليبخات 
بنتيجة 43-15 في مباراة سيطر 
الكويت على مجرياتها بقيادة 

املتألق محمد الغربللي.
املباراة األخيرة، رفع  وفي 
العربي رصيــــده الى 15 نقطة 
الســــاحل  بفوزه على نظيره 
بنتيجــــة 32-26 فــــي مباراة 
رجحت خبــــرة العبي العربي 

بها بصورة كبيرة.

الكويـــت علـــى  تغلـــب 
القادســـية بنتيجـــة ثاثة 
أشواط مقابل شوطني ضمن 
مباريات األسبوع الثامن من 
بطولـــة الدوري املمتاز لكرة 
الطائرة ليفقد اخلاسر نقطة 
في مشـــواره للمنافسة على 

صدارة البطولة.
وبهذا الفوز يرفع »األبيض« 
رصيده إلـــى 10 نقاط، فيما 
ارتفـــع رصيد »األصفر« إلى 
13 نقطة كون اخلاسر بنتيجة 
)2-3( ينـــال نقطة والفائز 
ينـــال نقطتني ومـــع امتاك 
الفرق ملباريـــات مؤجلة في 
البطولة ســـتتضح صورة 
صـــراع الصـــدارة فيما بعد 

بشكل أكبر.
وفي مباراة اخرى، أحكم 
كاظمـــة قبضته على صدارة 
البطولـــة بعـــد فـــوزه على 
اجلهراء )3-0(، رافعا رصيده 
إلى 18 نقطة منفردا بصدارة 
البطولة، فيما تغلب الساحل 
على العربـــي )3-0( ليرفع 

رصيده إلى 11 نقطة.
يذكر أن الفـــرق صاحبة 
املراكـــز الثاثـــة األولى بعد 
انتهاء الدور التمهيدي ستلعب 
دوريا فيما بينها من دور واحد 
لتحديد الفريق صاحب لقب 
البطولة فـــي خطوة جديدة 

يقدم عليها احتاد اللعبة.

4 مباريات في دوري 
»السلة« اليوم

الساملية يتفوق على 
»األصفر« في دوري »اليد«

الكويت يسقط 
»طائرة« القادسية

فيصل سعيد من االسماء املميزة في تشكيلة منتخبنا األوملبي

األزرق يسعى إلى الظفر باللقب وإسعاد عشاقه

»األوملبي« أمام السعودية في نهائي بطولة اخلليج

بعد التعادل 1-1.
وعقب التأهل الى النهائي، 
الوفـــد احمد  قـــال رئيس 
الدويلة: »نحن مستعدون 
للمباراة النهائية ونأمل في 
حتقيق اللقب«، مشيرا الى 
صعوبة اللقاء امام املنتخب 
السعودي، واضاف: »نحن 
نتمنى االســـتمرار في هذا 
املســـتوى ونأمل بإسعاد 
فـــي  الرياضـــي  الشـــارع 
الكويت«. واجلدير بالذكر 
الدويلـــة وبلفتة القت  ان 
الاعبني صرف  استحسان 
مكافـــآت مالية لاعبني في 
االجتماع قبل املباراة، وقال: 
»انني واثق بكم جميعا واثق 
انكم لديكم الرغبة في حتقيق 
الفوز لذلك سأكافئكم قبل 

بدء املباراة«.
من جانبه، أوضح الاعب 
احمد حزام ان املباراة أمام 
عمان كانت صعبة جدا ولم 
يكن حتقيـــق الفوز باالمر 
الســـهل، واكـــد ان العبي 
االزرق لعبوا بروح الفريق 

الواحـــد حتى من كان على 
مقعد البدالء.

ويليام يشيد بالالعبين 

مـــن جهته، اكـــد مدرب 
االزرق، الهولنـــدي ويليام 
لويشوس، ان املباراة كانت 
صعبة على االزرق وذلك بعد 
الفـــرص التي كادت حتقق 
العماني،  الفارق للمنتخب 
مشيدا باملستوى الذي ظهر 
به املنتخـــب العماني، كما 
ان براعة احلارس ســـعود 
القناعي في انقاذ املرمى اكثر 
من مرة هـــي التي صنعت 

الفارق.
واضاف ويليام: »لعبنا 
مباراة جيدة وكان السيناريو 
الفريقني،  ممتعا من قبـــل 
العمانـــي لديه  املنتخـــب 
الفوز  االمكانيات لتحقيق 
التكتيكي  ولكن االنضباط 
لاعبي االزرق وتطبيق كلما 
هو مطلوب منهم في ارض 
امللعب قد حد من خطورة 

املنتخب العماني«.

يخوض منتخبنا األوملبي 
الثقيل  العيار  مواجهة من 
عندما يلتقي السعودية في 
الـ 6:45 من مساء اليوم وذلك 
في نهائـــي بطولة اخلليج 
للمنتخبات األوملبية واملقامة 

في البحرين.
ويسعى األزرق الى الظفر 
باللقـــب واثبات كفاءة هذا 
اجليل من الاعبني الذي يعد 
رافدا مهما ســـيجد فرصته 
حتما في صفوف منتخبنا 
الوطنـــي األول في القريب 
العاجـــل، وبالتالـــي فـــإن 
املسؤولية ستكون مضاعفة 
على الاعبني اليوم خلطف 
اللقب اخلليجي واســـعاد 

الشعب الكويتي.
وجـــاء تأهـــل منتخبنا 
الى النهائي بعد فوزه على 
عمان بركات الترجيح بعد 
ان انتهـــت املباراة بنتيجة 
التعادل 1-1، لياقي في نهائي 
البطولة املنتخب السعودي 
والذي تغلب على املنتخب 
االماراتي بركات الترجيح 

عادل واوان مع البريطاني تاي

منافسة مثيرة في مسابقة البندقية ضغط الهواء 10 أمتار رجال

جانب من منافسات سابقة لبطوالت الزوارق

طموحات كبيرة لالعبي كرة الصاالت بنادي الكويت في الدوري

ان الاعب البريطاني تاي 
ســـيقوم مبرافقة الاعبني 
اثناء جميع مراحل املسابقة 
ويعمـــل علـــى توجيـــه 
املتســـابقني إلبراز مناطق 
القوة لديهم والعمل على 
حتليل طريقة التحكيم لكل 

حكم وشرحها لاعبني.
وبني واوان أن »ذا شو« 
هي مســـابقة يقـــوم فيها 
املتسابقون بعرض مهاراتهم 
في االستعراض احلر لتبيان 
مدى التناســـق والتقسيم 
العضلي ألجسامهم معززا 
ذلـــك بالثقة فـــي النفس 
واحلضـــور القـــوي على 

املسرح، وان جلنة احلكام 
مختارة بعنايـــة لضمان 
النزاهة وعدالة التحكيم بني 
املتسابقني وهي مكونة من 
خمســـة ابطال عامليني مع 
العلم ان حكما واحدا فقط 

قادر على التحكيم.
واحلـــكام هـــم: الزار 
اجنيلوف وسيمون باندا 
وسيرجي والسيس جار 
وجاكو دي برويان وتاي، 
حيث يقوم االخير مبواجهة 
احلكام في املنصة باالضافة 
الـــى توجيـــه نصائـــح 

للمتسابقني.
مؤســـس  وأضـــاف 
ورئيـــس املنظمة واوان، 
انتهـــاء العرض  أنه عند 
اخلاص بكل متسابق يقوم 
كل حكم مبنحه درجة من 
0 الى 100 على ان يتأهل 
الى الدور الثاني افضل 16 

متسابقا.
وأوضح ان مدة عرض 
كل متسابق دقيقة واحدة 
فقط حيث يعرض املتسابق 
بصحبة مقطوعة موسيقية 
او اي ايقـــاع من اختياره 
وال توجد أوضاع مشترطة 
للعرض وكل متسابق يقوم 
بأداء روتني اســـتعراضه 
اخلاص به مرتديا »شورت« 

رياضيا.

اليوم  الباد  الى  يصل 
النجـــم البريطاني الكبير 
تاي او جدجب )29 سنة( 
للمشاركة في بطولة ذا شو 
اخلليجية التي تستضيفها 
الكويت خال الفترة من 2 
حتى 4 ابريل املقبل مبشاركة 
200 مشـــارك من مختلف 
الدول اخلليجية الشقيقة 
وســـيتم نقل منافســـات 
البطولة على قناة »الراي« 
الراعي اإلعامي للبطولة 

مساء كل يوم جمعة.
وقـــال رئيـــس منظمة 
GFC لأللعاب القتالية عادل 
واوان، ان البطولة اخلليجية 
العالم،  الى بطولة  مؤهلة 
مشيرا الى ان الاعب تاي 
حقق املركز االول في بطولة 
مصل منيا ببريطانيا 2012 
واملركـــز األول في بطولة 

مصل منيا العاملية 2013.
ولفت واوان الى ان البطل 
تاي هو العب كمال اجسام 
طبيعـــي محترف ومدرب 
رياضي، ويقوم مبواجهة 
احلكام في بطولة ذا شـــو 
اخلليجية عن طريق العمل 
خلف املسرح مع الاعبني 
حيث ســـيقوم باإلشراف 
على نظام التغذية لاعبني 

للتحضير للبطولة.
واضاف عـــادل واوان 

تاي يصل البالد للمشاركة في بطولة »ذا شو« لكمال األجسام

انطالق مسابقات بطولة األمير للرماية

إقامة جتمع للزوارق السريعة الفاخرة 
في الكويت اجلمعة

»أبيض الصاالت« يعسكر داخلياً

7 ميداليات لـ »املبارزة« في بطولة اخلليج
حصل منتخبنــــا الوطني للمبارزة على 
3 ميداليــــات ذهبيــــة وميداليتني فضيتني 
وميداليتــــني برونزيتني في اليــــوم الثاني 
لبطولة املغفور له امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
اخلليجية املجمعة الرابعة للمبارزة للرجال 
والسيدات )أشبال - ناشئني - عمومي( على 
صالة احتاد اللعبة مبنطقة الدعية مبشاركة 
كل من: السعودية وقطر والبحرين واإلمارات، 
باإلضافة الى الكويت البلد املستضيف التي 

انطلقت فعالياتها يوم السبت املاضي.
وبذلــــك رفعت الكويــــت رصيدها الى 5 

ميداليات ذهبية و4 فضية و8 برونزية.
وتوج العب منتخبنا علي فضل بذهبية 
ساح الفلوريه لفئة الناشئني وحل مواطنه 
خالد عبدالكرمي في املركز الثاني والقطري 
محمد الهاجري ثالثا واحمد فؤاد )الكويت( 

ثالث مكرر.
وحقق حسن الفودري )الكويت( ذهبية 
ســــاح االيبيه لفئة الناشئني وحصل على 
امليدالية الفضية السعودي عبداهلل الدوسري 
ومواطنه فيصل عايد على البرونزية وحل 

حمد العطار )البحرين( ثالث مكرر.
وكان جنم الكويت بندر الشــــمان على 
املوعد ليحقق ذهبية ســــاح الســــابر لفئة 
الناشئني وترك املركز الثاني للسعودي عادل 
املطيري وحقق شــــقيقه يوســــف الشمان 
املركز الثالث وحسني قاسم )الكويت( ثالث 

مكرر.
وسيطرت اإلمارات على منافسات ساح 
الفلوريــــه وااليبيه لانــــاث وحصلت على 
ميداليتني ذهبيتني وثاث ميداليات برونزية، 
وتوجت أشــــواق املصعيبي بذهبية ساح 
البحرينية  الناشئني وحلت  الفلوريه لفئة 
منى قاســــم في املركز الثاني واالماراتيتان 
سارة املي وحصة احمد في املركزين الثالث 

والثالث مكرر.
وفي منافسات ساح االيبيه للناشئات 
فازت دانة حامد )االمارات( بامليدالية الذهبية 
وجــــاءت القطرية عائشــــة املســــلماني في 
املركز الثانــــي ومواطنتها ضحى العبداهلل 
في املركز الثالــــث واإلماراتية ميرة الكتبي 

)ثالث مكرر(.

)تراب( للســــيدات حصلت 
فيدريريــــكا  اإليطاليتــــني 
كابوروسشــــيو وجيسيكا 
روسي على امليداليتني الذهبية 
والفضية على التوالي ومن 
خلفهما السلوفاكية جاسمينا 
ماشيك التي حققت امليدالية 
البرونزيــــة، بينمــــا حلت 
الكويتية سارة احلوال في 
املركز الرابع. وحول مسابقات 
املســــدس لفئة الناشــــئني 
حقق املاليزي ايدي شــــيو 
امليدالية الذهبية ولوريس 
سترامتانيس )ليتوانيا( على 
امليدالية الفضية واملاليزي 
عهدي ابومالك على امليدالية 

البرونزية. وتواصلت فعاليات 
اليوم الثاني للبطولة أمس، 
حيث شهدت الفترة الصباحية 
تصفيات مسابقات البندقية 
10 امتار للسيدات في فئتي 
الفردي والناشئات والبندقية 
50 مترا بوضــــع االنبطاح 
لفردي الرجال والتراب )50 
طلقــــة( للرجال فــــي فئتي 
الفردي والناشــــئني، بينما 
يقام الدور النهائي في الفترة 

املسائية.

نادي الكوت، ذهابا وإيابا 
مبشاركة ما يقرب من 16 

زورقا.
البطل  من جانبه، قال 
العاملي يوســـف الربيعان 
الذي سيشارك في التجمع 
كمسؤول عن القطاع الفني 
إن جتمع القوارب السريعة 
في الكويت يعد حدثا فريدا، 
الســـيما أن هذا النوع من 
القوارب باهظ الثمن ويصل 
الى  الواحد  الـــزورق  فيه 

مليون دوالر.

واالداري والدعم الامحدود 
من مجلــــس ادارة االبيض 
والدعــــم اخلــــاص من االب 
الروحي للعبة نائب رئيس 
الغامن  االدارة خالد  مجلس 
الذي وفر جميع االمكانيات 
املاديــــة املطلوبــــة من اجل 
التعاقد مع احملترفني واقامة 

املعسكرات التدريبية.

عن القطاع الفني في التجمع. 
وأكد رئيس اللجنة العليا 
للتجمع طارق الكاظمي أن 
جتمع القوارب الســـريعة 
يأتي ضمن اهتمامات شركة 
انتر ناسشونال  اكسترمي 
بدعـــم أصحـــاب الزوارق 
السريعة والرياضة البحرية 

في الكويت بشكل عام.
من جانبه، كشف نائب 
رئس اللجنة العليا للتجمع 
السالم أن جميع  عبداهلل 
الترتيبات اخلاصة بالتجمع 
قد انتهت، حيث ســـتكون 
االنطاقة بعد غد اجلمعة 
العاشـــرة والنصف  عند 
صباحا مـــن املارينا حتى 

واجلهاز الفني يثق بهم كثيرا 
كما اننا تعاقدنا مع محترفني 

من البرازيل وايطاليا.
الــــى ان  العمر  ولفــــت 
فريق كرة قدم الصاالت فئة 
الناشــــئني يتصدر الدوري 
العــــام بعد مــــرور اجلولة 
الثالثة للقسم الثاني وبفارق 
اربع نقاط عن اقرب منافسيه 
القادسية، مؤكدا ان حتقيق 
هذه النتائج االيجابية لم يأت 
من فراغ وامنا نتيجة عمل 
متواصل من اجلهازين الفني 

انطلقت مســــاء أول من 
أمس منافسات بطولة سمو 
األمير الدولية الرابعة للرماية 
التي يتنافس فيها 526 راميا 
وراميــــة ميثلــــون 59 دولة 
بإقامة مســــابقات البندقية 
10 أمتار واملسدس 50 مترا 
واحلفرة )تراب( للسيدات 
على مجمع ميادين الشيخ 

صباح االحمد األوملبي.
منافســــات  وأســــفرت 
البندقية 10 أمتار للناشئني 
عن فــــوز االوزبكــــي فادمي 
شــــوروفاروف بامليداليــــة 
الذهبيــــة وحصل الكازاخي 
كيريــــل كوزميتــــش على 
امليدالية الفضية بينما حقق 
القطري عبداهلل الســــنيدي 

امليدالية البرونزية.
وفي مسابقة البندقية 10 
أمتار للرجال حقق الهنغاري 
سايدي بيتر امليدالية الذهبية 
والكازاخــــي اوراي ياركوف 
على امليدالية الفضية بينما 
حصــــل الصربــــي نيمانيا 
ميروسافلجيف على امليدالية 

البرونزية.
وفــــي مســــابقة احلفرة 

استكملت اللجنة العليا 
املنظمة لتجمع اكســـترمي 
الســـريعة في  للـــزوارق 
اســـتعداداتها  الكويـــت 
الستضافة احلدث األول في 
الكويت ومنطقة اخلليج 
واملتمثـــل في إقامة جتمع 
للزوارق السريعة الفاخرة 
في الكويت بعد غد اجلمعة، 
انطاقا من منطقة املارينا 
الكوت ذهابا  وحتى نادي 
وإيابا. ومن املقرر أن يشارك 
في التجمع الذي يقام حتت 
رعاية وزير اإلعام ووزير 
الدولة لشـــؤون الشباب 
الشـــيخ ســـلمان احلمود 
أصحاب الزوارق السريعة 
من الكويت ومنطقة اخلليج 
في طابور عرض نادر على 

الشواطئ.
التجمع بدعم  ويحظى 
من رئيس االحتاد القطري 
للقوارب السريعة الشيخ 
حسن بن جبر الذي يشارك 
بزورقه املميز في التجمع 
بصفته بطـــا للعالم، كما 
ســـيكون البطل يوســـف 
الربيعـــان ضمـــن فريق 
اكسترمي الكويتي مسؤوال 

ينخرط الفريق االول لكرة 
قدم الصاالت بنادي الكويت 
اليوم  مبعســــكر تدريبــــي 
استعدادا ملواجهة القادسية 
فــــي الرابعة من مســــاء غد 
اخلميــــس على صالة نادي 
القادســــية ضمن منافسات 
العام، وسيخوض  الدوري 
اللقاء من جانــــب االبيض 
فريــــق »ب« وامــــا االصفر 

سيلعب بفريق »أ«.
وقال مدير عام لعبة كرة 
قدم الصاالت والشــــواطئ 
الكويت عبدالوهاب  بنادي 
العمــــر ان هــــذه املواجهة 
تعنــــي الكثير لألبيض الن 
الفائز فيها سيعتلي صدارة 
ان  العمر  الدوري. وأضاف 
القادسية ميلك مجموعة من 
الاعبني املميزين املنضمني 
لصفوف املنتخب كما لديه 
محترفني على مستوى عال 
في املقابل ال يقل الكويت شأنا 
عنه ولدينا العبون جيدون 

»افزع« يتوج بكأس ولي العهد للفروسية

لهذه املرتبة املتميزة سواء 
من اعداد املشاركني او نوعية 
اخليل املمتازة التي تشارك 
بالسباقات، مؤكدا ان ناديه 
حريص علــــى إظهار هذه 
املهرجانات الكبرى بأفضل 

صورة.

الدرجــــات. وقال  ملختلف 
الشيخ ضاري في تصريح 
للصحافيني عقــــب ختام 
املهرجــــان ان دعم القيادة 
الباد لهذه  السياسية في 
الرياضة األصيلة هو السبب 
الرئيسي لتطورها ووصولها 

توج اجلواد »افزع« ملالكه 
سالم هادي احلويلة بكأس 
العهد الشيخ  ســــمو ولي 
نــــواف االحمد والذي اقيم 
في نادي الصيد والفروسية 

مبشاركة 19 جوادا.
ومتكن اجلواد الفائز من 
الذي  السباق  قطع مسافة 
خصص للجياد »الثنايا« 
ملســــافة 1800 متر بحوالي 
دقيقــــة و26 ثانية متقدما 
علــــى اجلوادين »احتراك« 
ملك ناصر الرمحي و»حزام 
اخلير« لفهد العجمي اللذين 
حــــا باملركزيــــن الثانــــي 

والثالث على التوالي.
وأعــــرب ممثــــل راعي 
احلفل رئيس مجلس ادارة 
نادي الصيد والفروســــية 
الشــــيخ ضاري الفهد عن 
الكبيرين  فخره واعتزازه 
بتمثيل ســــمو ولي العهد 
حلضور مهرجان ســــموه 
لسباقات اخليل والذي متيز 
باقامة ســــتة اشواط قوية 

الشيخ ضاري الفهد يسلم الكأس إلى مالك اجلواد الفائز

إدارة الوفد 
صرفت مكافآت 

لالعبني قبل 
مباراة عمان


