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االثنني 30 نوفمبر 2015

آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports

اجلزاف يفتح امللفات الرياضية الليلة في »سكوب«الرياضية
يحل اللواء متقاعد فيصل اجلزاف رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة ـ املدير العام 
السابق ضيفا في العاشرة من مساء اليوم »االثنني« على برنامج »الدائرة« الذي يبث على قناة سكوب 
ملناقشة عدد من امللفات الرياضية من اهمها قرار االحتاد الدولي لكرة القدم بتجميد نشاط الكرة 
الكويتية وايقاف اللجنة االوملبية الدولية، والصراع احلكومي ـ الرياضي وقانون 26 لسنة 2012 
والتعارض بني القوانني احمللية وامليثاق االوملبي الى جانب التطرق الى ملف استاد جابر واخلطوات 
التي قام بها خالل فترة تواجده بالهيئة. وسيعرج اجلزاف على اسباب احالته للتقاعد املبكر، باالضافة 
الى ملف املنشآت الرياضية واخلصخصة واالستثمار، ومحكمة التحكيم الرياضي، واملنشطات.

تتح���ول الى 5-1 حس���ب 
معطيات املباراة. وفي الطرف 
اآلخر يقدم الشباب مستوى 
مميزا في كل جولة واستطاع 
املدرب ع���ادل احليحي ان 
يضع ملس���اته على الفريق 
ويدع���م تكتيكه على ارض 
امليدان كل من سعد احليدري 
كقوة ضاربة الى جانب عمار 
الرامزي العب اخلبرة وزميله 
مبارك راضي وعلي عطية 

في مركز الدائرة.
ودفاعيا يلعب الشباب 
بطريقة 6-0 متقدمة على 
خط التس���عة امت���ار ملنع 
التوصي���ب من مس���افات 
بعيدة باإلضافة الى مواجهة 

مهاجمي املنافس ومنعهم من 
الكرة وأيضا  التحرك دون 
بالضغط على حامل الكرة. 
وم���ن املرج���ح أن يبدأ 
الفريق���ان بدف���اع حذر في 
البداية وجس النبض تفاديا 
للوقوع في احملظور وتلقي 
عدد كبي���ر من األهداف في 
البداية وتلعب التبديالت في 
الشقني الدفاعي والهجومي 
دورا كبيرا في ترجيح كفة 
الفريق���ني، فعلى اجلهازين 
الفني���ني انتق���اء التوقيت 
املناس���ب إلجراء عمليات 
التبديل وإش���راك الالعب 
املناسب في الوقت واملكان 

املناسبني. 

»السماوي« العالمة الكاملة 
حت���ى اآلن واعتمد اجلهاز 
الفني بقيادة خالد املال على 
العبني من أصحاب اخلبرة 
واملستوى الفني العالي فرديا 
مثل محمد فالح في صناعة 
اللعب وزميله القوة الضاربة 
فيصل واصل وحامد مزعل 
ومب���ارك دحل ف���ي اخلط 

اخللفي.
الى جانب عبداللطيف   
الدوس���ري الع���ب الدائرة 
وزميله عبدالعزيز الزعابي 
في املقدمة ويحرسهم العمالق 
عبدالرزاق البلوشي وزميله 
علي صفر وعبداهلل جرخي، 
ويدافع بطريقة 6-0 وأحيانا 

يعقوب العوضي 

تتواصل منافسات الدوري 
العام لكرة اليد على صالة 
الشهيد فهد األحمد في الدعية 
بإقامة 3 مباريات في اليوم 
األول من اجلولة السابعة من 
البطولة فيلتقي العربي )10 
نقاط( مع خيطان )5 نقاط(، 
ويتواجه الشباب )6 نقاط( 
مع املتصدر الس���املية )12 
نقطة( وأخيرا يلتقي القرين 
)10 نقاط( مع الفحيحيل )3 

نقاط(. 
الى  وتتج���ه األنظ���ار 
املواجهة الثانية احملتدمة بني 
السماوي والشباب، وحاز 

مبارك دحل العب الساملية وعبور لدفاعات الصليبخات

3 مباريات في اليوم األول
من اجلولة السابعة في »اليد«

الساملية مع الشباب.. 
»محتدمة«

الفريق  أن  إلى  محمد كعبار 
سيخوض مبارياته املتبقية 
بحرص شديد على حتقيق 
نتائج إيجابية تكفل لألصفر 
التأهل، مشيرا إلى أن التعامل 
مع كل مباراة على حدة كأنها 

مباراة كأس.
حساسية املباريات الكبيرة 

مثل لقاء الكويت والقادسية 
تطغى دائما على املس����توى 
الفني لالعبني م����ا ال يغيب 
عن إدارة الفرق املتنافس����ة 
والتي عليها ان تتعامل جيدا 
مع معطيات املباراة لضمان 
النتيجة والوصول بالفريق 

إلى بر األمان.

من البطولة.
أما القادسية فال ميلك أي 
فس����حة للتراخي وسيلعب 
املباراة  من أج����ل نقطت����ي 
أيضا بهدف تعزيز وصافته 
للترتيب العام ولضمان أحد 
مقاعد املربع الذهبي، وقد أشار 
قائد اجله����از الفني لألصفر 

يعقوب العوضي

السابعة  تش����هد اجلولة 
م����ن الدوري املمت����از للكرة 
الطائرة 3 مباريات فيلتقي 
كاظم����ة املتصدر ب� 12 نقطة 
الترتيب  مع اجلهراء متذيل 
العام ب����� 7 نقاط على صالة 
يوسف شاهني الغامن بنادي 
كاظمة، فيما يتواجه الساحل 
ولديه 9 نقاط مع الش����باب 
بالرصيد ذات����ه على صالة 
الس����احل أما املباراة الثالثة 
فستجمع كال من الكويت ب� 8 
نقاط مع القادسية ب� 9 نقاط 

على صالة نادي الكويت.
ويدخل الكويت مواجهته 
القادس����ية رافعا شعار  مع 
»ال بدي����ل عن الفوز« لتلقيه 
خسارة حساسة في اجلولة 
املاضية من الس����احل 3 � 2 
وأيضا لتفادي خسارة أخرى 
قد تطيح بآماله في التأهل إلى 
املربع الذهبي وبنسبة كبيرة 
جدا لذا فمن املؤكد أن اجلهاز 
الفني بقي����ادة املدرب محمد 
البحري سيلعب بجميع أوراقه 
لكس����ب نقطتني إيجابيتني 
تكفل لفريقه االستمرار في 
املنافس����ة في القسم احلالي 

تصويبة ساحقة لالعب الكويت عبداهلل محمد

3 مواجهات في الدوري املمتاز للكرة الطائرة

العميد بشعار »ال بديل عن الفوز« مع القادسية

»مزعل الصالل« بطالً ملدارس األحمدي التعليمية

نظمت منطقة األحمدي التعليمية بطولة كرة 
القدم للمرحلة االبتدائية، وأقيمت البطولة التي 
حظيت مبتابعة جماهيرية الفتة للنظر، على مالعب 
مدرسة البخاري مبنطقة الصباحية، خالل الفترة 

من 22 إلى 26 من شهر نوفمبر اجلاري.
شهدت البطولة مشاركة فعالة، من قبل جميع 
مدارس منطقة األحمدي التعليمية، وكشفت النقاب 
عن مواهب واعدة ينتظرها مس���تقبل مبش���ر، 
ومن ثم حققت األهداف املرجوة منها عن جدارة 
واستحقاق شديدين، خصوصا في الدعم الهائل 
الذي قدمته »املنطقة«، ومتابعة املوجهني لها عن 

كثب، األمر الذي جعلها تخرج في أفضل صورة 
لها تنظيميا وفنيا.

وجنحت مدرسة مزعل الصالل في احلصول 
على اللقب وامليدالية الذهبية بتغلبها في املواجهة 
النهائية على مدرسة ابن حجر العسقالني التي 
حل���ت في مرك���ز الوصافة وظف���رت بامليدالية 
البرونزية، وفي مباراة حتديد املركزين الثالث 
والرابع جنحت مدرس���ة عقيل بن أبي طالب في 
الفوز باملركز الثالث وامليدالية البرونزية بتغلبها 
على مدرسة املال ناصر التي حلت رابعا، في حني 
جاءت مدارس محمد الزام���ل وعثمان بن عفان 

وهدية وس���يد رجب في املراكز من اخلامس إلى 
الثامن على التوالي.

وكانت املدارس املشاركة واحلضور قد تفاعلوا 
م���ع احلفل الذي أقامته املنطقة، من أجل توزيع 
الكؤوس امليداليات على الفائزين، والقى احلفل 
رضا وإعجاب اجلميع، السيما في حرص املنظمني 
على ع���دم ترك مجال للصدفة ك���ي تلعب دورا 
س���لبيا. يذكر أن فريق مدرس���ة مزعل الصالل 
الفائز بالبطولة، تأه���ل للبطولة النهائية التي 
يش���ارك فيها صاحب املركز األول على مستوى 

احملافظات الست.

احتفال الالعبني بكأس البطولة

منافسات قوية ومثيرة في ختام 
بطولة الـ »أوتو.كروس« للسيارات

اختتمت بطولة السيارات »اوتو.كروس« 
منافسات جولتها االولى مساء السبت املاضي 
والتي نظمها نادي باس����ل س����الم الصباح 
النارية  الس����يارات والدراج����ات  لرياضة 
مبشاركة أكثر من 35 متسابقا وسط منافسات 

قوية وشائقة أمتعت املتابعني.
وحقق املتس����ابق عبداهلل الكوت املركز 
األول في فئة )4 سلندر( فيما نال مازن ياسر 
لقب فئة )6 سلندر( وحصد املتسابق مسير 
بوشيبه لقب فئة )8 سلندر( في البطولة 
التي أقيمت برعاية الهيئة العامة للرياضة، 
وذلك في حلبة نادي باسل السالم الصباح 

على طريق الدائري السابع.
وف����ي فئة )4 س����لندر( حل املتس����ابق 
عبداهلل ش����هاب في املركز الثاني وحصل 
محمد العبدال����رزاق على املركز الثالث في 
حني نال املتسابق فيصل الشويعي املركز 
الثاني في فئة )6 سلندر( وجاء محمد رائد 
في املركز الثالث فيما حصل فيصل الشويعي 
على املركز الثاني في فئة )8 سلندر( وحل 

حسني محمود ثالثا.
وأش����اد مدير عام نادي باس����ل السالم 
الصباح لسباق السيارات والدراجات النارية 
سيف املطيري في تصريح ل� »كونا« عقب 
اخلتام باملستوى الذي ظهر به املتسابقون 
ف����ي البطولة »والذي عكس ق����درات فنية 
راقية تؤهلهم للمنافسة في شتى البطوالت 

اإلقليمية والدولية«.
وقال املطي����ري إن نتائج البطولة التي 
تقام للمرة االولى لهذا املوسم كانت مواكبة 
للتوقعات مما مكن النادي من تسليط الضوء 
بصورة أكبر على هذه الرياضة »لتكون خير 
انطالقة لها في الكويت« وان تكون إحدى 

الرياضات الشعبية في البالد.
وأوض����ح ان تنظيم البطولة »جاء على 
مس����توى احتراف����ي راق« متكن من خالله 
املنظمون من خلق بيئة مواتية ملمارس����ة 
الرياض���ة االستعراضي��ة وتقري��ب  هذه 
فكرته����ا من الش����ب��اب وإيجاد الش����عبية 
املطلوبة لها رغم انها تقام لل�م��رة االولى 

ه��ذا املوس��م.
وثمن املطيري جهود كل من س����اهم في 
تنظيم البطولة واجلهات احلكومية املختصة 
وكذلك جهود حكام ومقيمي البطولة ومنظمي 
احلدث »الذين كان جلهودهم أكبر األثر في 
إجناح البطولة وإظهارها باملظهر املرضي 
للجميع« منوها باجلهود الكبيرة التي بذلها 
مدير احللبات في النادي نواف الصفي إلجناح 

البطولة.
وأعرب عن الشكر للهيئة العامة للرياضة 
ووزارة الداخلية والطوارئ الطبية ووسائل 
االعالم والشركات الراعية الذين لم يدخروا 
جهدا في دعم الشباب الكويتي على جميع 

املستويات واالصعدة.

»قوى الكويت« تواصل احتكارها لبطولة
اختراق الضاحية للموسم الرابع على التوالي

واصل فريق ألعاب القوى بنادي الكويت 
احتكاره لبطولة اختراق الضاحية جلميع 
الفئات للموس���م الرابع على التوالي وتوج 
بختام البطولة بلقب فئة العمومي والناشئني 
بعدما حقق في الي���وم األول ألقاب البراعم 
واألشبال والشباب ونظم االحتاد الكويتي 
البطول���ة مبضمار خاص  الق���وى  أللعاب 
بالساحة املجاورة لستاد جابر الدولي يومي 
اجلمعة والس���بت املاضيني برعاية رئيسة 
نادي صبا فاطمة العيسى وحضور رئيس 
مجلس إدارة االحتاد محمد خلفان وأمني السر 
العام سيار العنزي وأمني السر املساعد خالد 
خليفة الشمري وعضو مجلس اإلدارة مدير 
املنتخبات الوطنية بدر الرش���ود ومديري 

الفرق في األندية الرياضية.
وتصدر أبطال »األبيض« الترتيب العام 
في ختام املنافس���ة وحقق فريق العمومي 
املركز األول ملسافة 12 كيلومترا وتالهم في 
املركز الثاني فريق اجلهراء وفي املركز الثالث 
فريق نادي القادسية، واحلال نفسه في فئة 
الناشئني، حيث تصدر الكويت الترتيب العام 
وتاله القادس���ية ثانيا ثم كاظمة ثالثا. ولم 
تقتصر الس���يطرة الكويتاوية على نتائج 
الفرق وحس���ب وامنا احتكر العبوه معظم 
املراكز األولى في الترتي���ب الفردي والتي 
حقق فيها العداء حس���ني كمال املركز االول 
في فئة العمومي وخالد سلطان رستم املركز 
الثالث في فئة الناشئني، بهذه النتائج يكون 
نادي الكويت قد حقق العالمة الكاملة بنقاط 
كأس التف���وق في بطولة اختراق الضاحية 
وحصد 14 نقطة في انطالق بطوالت أم األلعاب 

الكويتية.

من جانبه، أش���اد أمني سر احتاد ألعاب 
القوى سيار العنزي باملستوى الفني للبطولة، 
وقال ان اجله���د الكبير الذي بذلته األجهزة 
الفني���ة واإلدارية في األندية الرياضية كان 
واضحا من خالل املنافسة القوية فيما بينها 
على احتالل املراكز األولى وهذا الشيء ينعكس 
إيجابا على املنتخبات الوطنية واملشاركات 
اخلارجية. وبارك العن���زي لنادي الكويت 
حتقيقه هذا اإلجناز، مؤكدا ان هذا اإلجناز جاء 
بعد جهود جبارة من اجلهازين الفني واإلداري 
والالعبني، متمنيا التوفيق لباقي األندية في 
البطوالت املقبلة. وتوجه العنزي بالش���كر 
اجلزيل لكل من س���اهم في إجناح البطولة 
وخص بالشكر راعية البطولة للموسم الثاني 
على التوالي فاطمة العيسى ووزارة الداخلية 
ووزارة الصحة املمثلة بالطوارئ الطبية على 

تواجدهم في البطولة.
وفي السياق ذاته، اكد مدير لعبة ألعاب 
القوى ان هذا اإلجناز للموس���م الرابع على 
التوالي جاء بفضل اهلل ودعم مجلس إدارة 
نادي الكويت وبالتحديد نائب رئيس النادي 
خالد علي ثنيان الغامن الذي يقدم دعما غير 
محدود للعبة من خالل توفير املعس���كرات 
اخلارجية والداخلية وتأمني كل التجهيزات 
التي يحتاجها الفريق، وال ننس���ى اجلهود 
اجلبارة التي بذلها اجلهازان الفني واإلداري 

والالعبون.
وتوجه الكندري بالشكر اجلزيل الحتاد 
ألعاب القوى على تنظيمهم الرائع للبطولة 
وللجنة احلكام التي أدارت منافسات البطولة 
باحترافية بقيادة رئيس جلنة احلكام عامر 

محمد.

رئيسة نادي »صبا« فاطمة العيسى ورئيس مجلس إدارة احتاد ألعاب القوى محمد خلفان يتوسطان الفائزين

املدرب محمد الضامن يشارك األبطال فرحتهم 

الشباب الساملية

الساعة 6:00

الفحيحيل القرين

القناة الثالثة الساعة 7:30

خيطان العربي

القناة الثالثة الساعة 4:30

فرحة الفرق الفائزة باملراكز األولى في البطولة


