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لقطة من احدى املباريات

أعلنت اللجان املنظمة لبطولتي 
االستعراض احلر واملوتوكروس 
السيارات والدراجات  في نادي 
اكتمال االستعدادات  اآللية عن 
إلطالق جولتي االستعراض احلر 
يوم غد اجلمعة واملوتوكروس 
صباح السبت املقبل، حيث شهدت 
مضامير السباقات بحلبة جابر 
الدولية نش����اطا مكثفا  األحمد 
للتحضير للبطولتني من أعضاء 

اللجان املنظمة املتطوعون.
في معرض حديثه عن سباق 
االس����تعراض احلر الذي ميثل 
اجلولة النهائي����ة من البطولة، 
ص����رح مدير احللب����ة املتعددة 
األغ����راض إياد القريش����ي بأنه 
مت االنتهاء من جتهيز املضمار 
الستضافة السباق في السابعة 
مس����اء غد اجلمعة، وأضاف ان 
عملية التس����جيل شهدت إقباال 
املتس����ابقني مما دعا  كبيرا من 
اللجن����ة املنظم����ة لتمديد فترة 
التسجيل حتى وقت متأخر من 
مساء يوم األربعاء إلتاحة املجال 
الراغبني في املش����اركة  جلميع 

للتسجيل.
وعن اجلانب الفني للسباق 
أشار القريش����ي الى أن تطبيق 
شروط األمن والسالمة للمتسابقني 
واجلمهور يعتبر الهاجس األكبر 
الذي حت����رص اللجنة املنظمة 
على لتوفيره من خالل التركيز 
على تنظيف املضمار االسفلتي 
بشكل يومي للتأكد من عدم تراكم 
األتربة على س����طحه باإلضافة 
إلى تثبيت اإلطارات حول مسار 

رئيس وأعض����اء مجلس إدارة 
النادي للعاملني باللجان العاملة 
من خالل تواجدهم يوميا للوقوف 
على االستعدادات الفنية واإلدارية 
مما يعطي دافعا قويا للشباب 
عل����ى مواصلة اجله����د إلجناح 
البطولت����ني على الرغم من عدم 
صرف الهيئة العامة للش����باب 
والرياض����ة مليزاني����ات لتل����ك 

البطوالت.

وتسببت في تكون حفر داخل 
املسار مما متثل خطرا مباشرا 
على املتسابقني، وقال عبداهلل 
انه ومسؤولي األمن والسالمة 
يقومون بتفقد املس���ار س���يرا 
على األقدام للتأكد من جاهزيته 
لتفادي وقوع حوادث ال سمح 

اهلل«.
وقد أشاد منظمو البطولتني 
بالدع����م املعنوي ال����ذي يقدمه 

املضمار لسالمة املتسابقني.
 وفي مضمار املوتوكروس، 
تواصل العمل صباحا ومس���اء 
إلعداد املضمار لسباق يوم السبت 
حي���ث قام مدي���ر احللبة خالد 
عبداهلل باإلشراف على جتهيزه 
مع أعض���اء اللجنة املنظمة من 
خالل مراقبة املعدات التي تقوم 
بتعديل املس���ار الرملي خاصة 
بعد األمطار التي هطلت مؤخرا 

بعد فوزه على الساملية

لـ 4 مواسم مقابل 190 ألف دينار

الشباب ينفرد بصدارة »اليد«

»السيارات« يستعد لبطولة االستعراض والـ »موتوكروس«

جانب من اجلولة السابعة لبطولة ال� »موتوكروس«

3 مباريات في دوري الهواة
يدخل الدوري الكويتي للهواة دوره الثاني اليوم بثالث مواجهات 
قوية بعد أن انهت الدورة مرحلتها االولى بنظام املجموعات التي 

تضم كل منها 6 فرق، وتأهل 16 فريقا يتنافسون في الدور الثاني 
الذي يضم 4 مجموعات وتضم كل مجموعة 4 فرق تلعب بطريقة 

الذهاب واالياب ويتأهل منها فريقان الى الدور ربع النهائي. 
وقد جمعت اخر مواجهات الدور االول بني فريقي االحرار 

والفرسان وانتهت بفوز االول 12-7 ليعزز االحرار موقعه في املركز 
الثاني للمجموعة االولى، وتأهل معه الفرسان الذي احتل املركز 

الثالث.
 بينما ستكون املواجهة االولى من الدور الثاني بني اجلبابرة احد 

اقوى املرشحني للقب والنجم الذهبي صاحب املفاجآت، وفي اللقاء 
الثاني يلعب اجلزيرة في مواجهة الشياطني، ويتقابل الوحدة مع 

امللوك. 
وصرح خالد الشاهني ممثل شركة كورنر الشريك املنظم للدوري 

والتي تستضيف مالعبها مباريات الدوري بأن البطولة ستدخل 
منعطفا مهما بعد دور اول دام شهرين ونصف وقدمت خالله 

الفرق مستويات جميلة تعبر بشكل صريح عن ان املالعب الكويتية 
الهاوية تزخر باملواهب الكروية التي يجب رعايتها واعطاؤها 

الفرصة، كما يدعو الشاهني اجلمهور الكويتي ملتابعة مباريات 
هذا الدوري والذي ينضم مشاركة مع موقع هايدوو الرياضي 
املتخصص الى متابعة مباريات املسابقة التي تلعب على ملعب 

الشركة خلف »االكوا بارك«.

في اجلولة الثانية لكأس االحتاد اآلسيوي

الكويت يعبر الطلبة.. وهزمية ثانية للنصر أمام اجليش
العداوني وعمر قمبر وحواس في 
خلق الفرص املناسبة للتسجيل 
مليلهم ل���أدوار الدفاعية على 
حساب النزعة الهجومية ما افقد 
العنابية اخلطورة  احملاوالت 

الالزمة.
وفي الشوط الثاني ارتفعت 
وتيرة اللقاء بني الفريقني حيث 
تخلى النصر عن حذره وكان 
جريئا في محاوالته الهجومية 
لكن محاوالته لم ترق الى درجة 

اخلطورة.
 وفي املقابل تفوق اجليش 
بعاملي اخلبرة واللياقة البدنية 
لالعبي���ه وكاد احم���د هاي���ل 
يضيف هدف���ا آخر لوال براعة 
محمد الصالل ف���ي الذود عن 
مرماه )48(، كما ابعد الصالل 
التس���ديدة القوي���ة من معتز 

كيلوني )62(، 
فيم���ا جنح زي���اد الباعور 
في إحراز اله���دف الثاني عبر 
الس���يد  ارتقائه لركنية ماهر 
بعد س���وء التغطية الدفاعية 
ليضعها الباعور على يس���ار 
الصالل. كما جنح الصالل في 
إبعاد العديد م���ن احمل��اوالت 

الهجومية للجيش.
النص���ر  وح���اول م���درب 
الهاج���ري إنعاش  عبدالعزيز 
فريقه بتبدي���الت لم تض�ف شيئا 
وكاد زينو يقلص الفارق برأسية 

أبعدها طه موسى )86(.
ب���دل الضائع  الوقت  وفي 
جنح السوري محمد زينو في 
تسجيل هدف الشرف وتقليص 
الفارق بتسديدة قوية على يسار 

موسى. 
مبارك الخالدي - عبداهلل العنزي  ٭

كان لهم����ا مطش����ر باملرص����اد 
.)83(

هزيمة ثانية للنصر

وفي مباراة النصر واجليش 
السوري جاء الشوط األول مثيرا 
حيث ب���ادر اجليش بالضغط 
النصر بغية  املبكر على دفاع 
تسجيل هدف مبكر وحتقق له 
املهاجم ماجد احلاج  ذلك عبر 
ال���ذي تلقى متريرة متقنة من 
ماهر السيد وسط ارتباك دفاعي 
للنصر سددها احلاج بقوة على 
يسار الصالل )7(، وكاد محمد 
الى أجواء  النصر  راشد يعيد 
املباراة بع���د ان تلقى متريرة 
عالية من عبدالرحمن موسى 
وضعته في مواجهة احلارس طه 
موسى إال ان راشد سدد الكرة 

بعيدة عن املرمى )10(.
وواص���ل اجليش أفضليته 
من حيث التمركز واالنتش���ار 
والسرعة الفائقة ملعتز كيلوني 
واحلاج والس���يد حيث اربكت 
حتركاته���م الدفاع النصرواي 
وكاد احلاج يضيف هدفا آخر في 
الدقيقة )40( إال ان الصالل كان 
لها باملرصاد، ليحصل اجليش 
على ركلة جزاء بعد ان ملست 
الكره يد احم���د حواس داخل 
املنطق���ة نفذها ماهر الس���يد 
»باستهزاء« ليتمكن منها الصالل 

وينقذ مرماه )44(.
 واعتم���د النصر خالل هذا 
املرتدة  الهجمات  الشوط على 
حملمد راش���د والسوري محمد 
زينو اال انها افتقدت اخلطورة 
كما لم ينجح رباعي خط الوسط 
عبدالرحمن موس���ى وفيصل 

سعيد محسن والتي اصطدمت 
بالعارض����ة )71(، وأنقذ حارس 
الطلبة علي مطش����ر فريقه من 
هدف ثان بعد ان توغل املهاري 
روجيرو م����ن منتصف امللعب 
الى داخ����ل منطقة جزاء الطلبة 
 وس����دد كرة قوي����ة على مرتني

مطشر )59(.
وبع����د الهدف نش����ط العبو 
الطلبة بحثا عن ادراك التعادل 
فيما اعتمد الكويت على الهجمات 
الفرص  املرتدة وكان����ت اخطر 
الضائعة في هذا الش����وط هي 
التسديدة القوية من العب الطلبة 

روماو البرازيلي روجيريو بدال 
من خالد عجب، وجنح الدولي 
وليد علي في ترجمة افضلية 
فريقه بتسجيله هدف املباراة 
الوحيد من تسديدة قوية سكنت 
في الزاوية الصعبة بعيدا عن 
متناول يد حارس الطلبة علي 

مطشر بقليل )34(.
الثاني واصل  وفي الشوط 
األبي���ض تألق���ه معتمدا على 
العماني اس���ماعيل  انطالقات 
العجم���ي واألردن���ي حس���ن 
عبدالفتاح، وقد أش���رك مدرب 
الفري���ق البرتغالي خوس���يه 

قدم الكويت درسا فنيا رائعا 
للطلب���ة العراق���ي وجنح في 
تخطيه بهدف نظيف في اللقاء 
الذي جمع بينهما مساء امس 
على ستاد الكويت في اجلولة 
الثاني���ة للمجموع���ة الرابعة 
لكأس االحتاد اآلسيوي، ليرفع 
األبيض رصي���ده الى 6 نقاط 
الثاني  من مباراتني في املركز 
بفارق األهداف خلف الوحدات 
األردني فيما بقي الطلبة ثالثا 
من دون رصيد، وكان الوحدات 
األردني قد حقق فوزا عريضا 
على السويق العماني ب� 5 اهداف 

مقابل هدف.
وفي املجموعة الثانية تلقى 
النصر هزميته الثانية على يد 
مضيفه اجليش السوري 2-1 
التي شهدت ايضا فوز دهوك 
العراقي على الفيصلي األردني 
4-2 ليتصدر دهوك املجموعة 
برصي���د 6 نق���اط، فيما حل 
الفيصلي في املركز الثاني بفارق 
األهداف ع���ن اجليش برصيد 
3 نق���اط، بينم���ا تعقد موقف 
النصر وتضاءلت حظوظه في 

التأهل.
وفي مجريات الشوط األول 
من لقاء الكويت والطلبة سيطر 
األبي���ض على اللق���اء وأضاع 
مهاجمه خالد عجب العديد من 
الفرص السهلة في الشوط االول 
التي كادت ان حتسم النتيجة 
لأبيض في هذا الشوط، وقد 
العراقي علي  تألق احل���ارس 
مطش���ر في الذود ع���ن مرماه 
ببراعة، وكانت اخطر الفرص 
في هذا الشوط الكرة الرأسية 
من خالد عجب التي علت عارضة 

جن���ح العربي في احلصول على خدمات 
العب األزرق والنصر السابق طالل نايف بعد 
ان وقع له مساء امس ملدة موسم واحد قابل 
للتجديد بدءا من املوسم املقبل، وكان العربي 
قد فتح باب املفاوضات مع نايف منذ بداية 
املوسم املاضي اال انها تعثرت في منتصف 
الطريق، قبل ان يعيد عاشور احياءها وينجح 

في احلصول على توقيع نايف.
وأك���د رئيس العربي جم���ال الكاظمي ل� 
»االنب���اء« ان العقد املوقع مع نايف ميتد ل� 

4 مواس���م مقابل 190 الف دينار، مشيدا في 
 الوقت ذاته مبوهبة نايف التي حرص مجلس
اإلدارة منذ احترافه باخلارج على التوقيع 

معه.
وأكد الكاظمي ان هذه الصفقة هي األولى 
ضمن اخلطة الت���ي وضعها مجلس االدارة 
للنهوض بفريق الكرة، حيث ستكون هناك 
العديد من التعاقدات األخرى مع العبني محليني 

مميزين او محترفني على مستوى عال.
مبارك الخالدي   ٭

نعيمة األحمد تفتتح مؤمتر اإلدارة الرياضية 

طالل نايف.. عرباوي

انفرد الشباب بصدارة الدوري العام لكرة 
اليد »مؤقتا« بفوزه الصعب على الس���املية 
22-21 )12-10( في اللقاء الذي جمعهما امس 
ضمن منافس���ات اجلولة العاشرة لبطولة 
الدوري ورفع الشباب رصيده الى 17 نقطة 
واصب���ح على بعد خط���وة واحدة فقط من 
التأهل للدوري املمتاز بينما بقي السماوي 
على رصيده الس���ابق 14 نقط���ة وتبقى له 
ث���الث مباريات يحتاج ال���ى الفوز باثنتني. 
ولم يرتق اللقاء الى املستوى املطلوب رغم 
اهميته للفريقني اللذين تبادال السيطرة على 
مجرياته ولم ُيبد العبو الفريقني حماسا للظفر 
بنقاط اللقاء وخاصة العبي الساملية الذين 
لعبوا بتراخ باستثناء احلارس عبدالرزاق 
البلوش���ي الذي تصدى للعديد من الكرات 

والعب اخلط اخللفي محمد جالل واجلناح 
عبدالعزيز عبدالرحمن.

العربي والقادسية وجهًا لوجه

ويلتقي العربي )15 نقطة( القادسية )12( 
في السادسة والنصف من مساء اليوم على 
صالة الشهيد فهد األحمد بالدعية في ختام 
مباريات اجلولة العاش���رة لبطولة الدوري 
املمتاز، والفريقان في أمس احلاجة الى نقاط 

املباراة.
فالعربي يبحث ع���ن الفوز لالقتراب من 
التأهل لل���دوري املمتاز خاصة ان املباريات 
املتبقية له ستكون مع فرق الصدارة واألمر 
ينطبق على األصفر فخسارته ستضعف آماله 

اما الفوز فسيعطيه جرعة كبيرة جدا.

دفاع الساملية القوي لم يشفع له أمام هجوم الشباب

)هاني الشمرى( خالد عجب يرتقي للكرة قبل مدافع الطلبة 

افتتح أول من أمس مؤمتر ومعرض الكويت 
لإلدارة الرياضية التي تنظمه شركة »بروميديا« 
العاملية بالتعاون مع مؤسسة »سابورت سبورت« 
حتت رعاية وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي، وحضر االفتتاح رئيسة اللجنة 
التنظيمية لرياضة املرأة في دول مجلس التعاون 
الش���يخة نعيمة األحمد وعدد من الشخصيات 
الرياضية واإلعالمية البارزة من الكويت ومن 

عدد من الدول العربية. 
ورحبت الش���يخة نعيمة األحمد باحلضور 
ومتنت طيب اإلقام���ة للمحاضرين في املؤمتر 
من خ���ارج البالد. وقال���ت ان مؤمتر ومعرض 

الكويت لإلدارة الرياضية يضم نخبة من اخلبراء 
الرياضيني املتخصص���ني في مختلف املجاالت 
الرياضية، ويعتبر حدثا من األحداث الرياضية 
التي يجب ان نثني عليها ملا يضمه من موضوعات 
ومحاور ستقوم بطرحها ومناقشتها تلك النخبة 
من اخلبراء الرياضيني الذين لكل منهم باع كبير 
في هذا املجال مبا يحمله من خبرة وما يشغلونه 
من مناصب رياضية عديدة فلكل منهم بصماته 

الواضحة واجنازاته العديدة.
وأش���ارت الش���يخة نعيمة إلى أن املؤمتر 
سيناقش العديد من احملاور املهمة التي تشغل 

اهتمام الرياضيني في شتي املجاالت.


