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األزرق يتجمع في ستاد جابر غدًا
يبدأ جتمع املنتخب الوطني األول لكرة القدم غدا االثنني في ستاد 
جابر الدولي استعدادا خلوض املباراة الودية امام فلسطني في الـ 
21 من الشهر اجلاري، وذلك استعدادا ملالقاة املنتخب اإليراني في 
الـ 26 اجلاري، ضمن مباريات التصفيات املؤهلة إلى نهائيات كأس 
آسيا لكرة القدم.
عبدالعزيز جاسم آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على ٭

www.alanba.com.kw/Sports

الرياضية

ختام مميز لبطولة اخلليج للتنس

عاشور سعيد بشراكته مع »برينس«

اختتمت بطولة منتخبات دول مجلس التعاون للتنس 
حتت 14 سنة و18 سنة والسن العام، والتي استضافتها 
ونظمتها البالد خالل الفترة من 9 إلى 15 اجلاري وشاركت 
فيها دول مجلس التعاون الست بحضور رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة م.فيصل اجلزاف 
ورئيس االحتادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد 
اجلابر. وهنأ الش����يخ أحمد اجلاب����ر العبداهلل منتخبات 
الكويت الوطنية للفئات الس����نية الثالثة )حتت 14 سنة 
وحتت 18 سنة والسن العام( التي استطاعت أن حتصد 
املراكز األولى وامليداليات الذهبية للفئات السنية الثالثة 

مجتمعة.

متكن بطل العالم األول في رياضة االسكواش والسفير 
الرسمي للعالمة التجارية الرياضية »برينس«، املصري رامي 
عاشور، من إحراز لقب بطولة الكويت الدولية املفتوحة 
لالسكواش اخلميس املاضي، وذلك عقب فوزه في خمس 
مباريات متتالية وتغلبه على عدد من الالعبني واألبطال 
العامليني الكبار في االس����كواش مثل نيك ماثيوز، جيمس 

ويلستروب، ونيكوالس ميللر.
واستطاع البطل املصري رامي عاشور هذا العام الفوز 
باللقب في نهائي البطولة العاملية السنوية حملترفي رياضة 
االسكواش في دورتها الثالثني التي أقيمت في الكويت، وفقا 
لتوقعات عدد من النقاد الرياضيني، وكل من شركة علي 
عبد الوهاب املطوع التجارية )ش.م.ك.م.( ومحل »برينس«، 

الراعي الرسمي واحمللي له في الكويت.
وقام عاش����ور خالل هذا العام بتوقيع اتفاقية متعددة 
السنوات مع العالمة الرياضية »برينس«، ليقوم مبوجبها 
بنشر وترويج املميزات الفريدة ملضارب »برينس« لالسكواش. 
وبتوقيعه لهذه االتفاقية، عاد عاشور الستخدام مضرب »آير 
ستيك 130« من »برينس«، وهو املضرب املفضل لديه والذي 

رافقه خالل بدايات احترافه املهني لرياضة االسكواش.

فيصل اجلزاف والشيخ أحمد اجلابر مع األبطال

بطل العالم رامي عاشور داخل معرض »برينس«

 العيسى: بطولة لألكادمييات لفئة 
مواليد 2000 ـ 2003 في بيان

دراسة إلطالق دوري نسائي 
للسلة والطائرة

منافسة ثالثية على »الرابطة اإلماراتية«

قطر تستضيف تايلند وديًا اليوم

أعلنت قناة قدس���اوي عن اقام���ة البطولة األولى 
لألكادميي���ات الرياضية لكرة القدم لفئة مواليد 2000 
وحتى 2003 والتي ستنطلق على مالعب ساحة بيان 
النموذجية في مبادرة من فيصل العيسى رئيس مجلس 
إدارة القناة. ورصدت القن���اة جوائز قيمة للفائزين 
املراك���ز  وأصح���اب 
األولى ف���ي البطولة 
باإلضافة الى الالعبني 
املتميزين، كما حرصت 
الدعوة  على توجيه 
االكادمييات  جلميع 
الرياضية العاملة في 
البالد للمشاركة في 
الدورة من اجل إبراز 
املواهب احلقيقية التي 
أكادميية  تضمها كل 
على حدة والكتشاف 
مواه���ب جديدة، كما 
متت دعوة مسؤولي 
األندية الرياضية ملتابع���ة فعاليات البطولة من اجل 
اكتش���اف املواهب مبك���را متهي���دا لرعايتها وصقلها 
لالس���تفادة من قدراتها وامكانياتها الفنية على املدى 

البعيد.
م���ن جانبه، أكد فيصل العيس���ى رئيس القناة ان 
اإلدارة حرصت على تنظيم البطولة لهذه الفئة العمرية 
حتديدا الكتشاف املبكر للمواهب السيما ان اكتشاف 
املوهبة مبكرا سيتيح حس���ن متابعتها واعدادها مبا 
يعود بالفائدة على منتخباتن���ا الوطنية في املراحل 

السنية املختلفة.
وأضاف قائال: ان هذه الدورة ستحظى بتغطية إعالمية 
جيدة بهدف رفع معنويات الالعبني ومن منطلق اشعارهم 
باالهتمام الكبير بهم، إضافة إلى اخلدمة التي سنقدمها 
لألندية من خالل البطولة من حيث تقدمي مجموعة من 
املواهب فيما ميكن تشبيهه بتظاهرة كروية كبيرة يتم 
من خاللها ع���رض مختلف املواهب واملتميزين، الفتا 
الى ان اللجنة املنظمة للبطولة سوف تعلن عن فتح 

باب التسجيل في األيام القليلة املقبلة.

قالت رئيس مجلس إدارة االحتاد الرياضي النسائية 
الشيخة نعيمة األحمد ان االحتاد يعكف حاليا على دراسة 
امكانية إطالق دوري للعبتي كرة السلة والكرة الطائرة 
النسائيتني. وأضافت الشيخة نعيمة خالل لقائها مديري 
املنتخبات الكويتية املشاركني في الدورة الثالثة لرياضة 
املرأة اخلليجية التي أقيمت في البحرين أخيرا انها »بدأت 

مبخاطبة اجلهات املعنية في هذا الشأن«.
وأوضحت ان الدوري سيضم الفرق النسائية من أندية 
العيون وسلوى والفتاة إضافة الى امكانية إشراك الفرق 
الرياضية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. 
وأبدت الشيخة نعيمة خالل اللقاء العديد من املالحظات 
والتوجيهات بش����أن كيفية حل املشكالت التي ميكن أن 
تواجهه����ا الفرق الفنية في البطوالت املقبلة مؤكدة على 
دور مديري ومشرفات الفرق الكبير في تهيئة الظروف 
املناس����بة لالعبات وحل املش����كالت التي تواجههم أثناء 

البطوالت.

ستكون مباراة عجمان وضيفه الشباب االبرز اليوم 
في اجلولة العاش���رة االخيرة من الدور االول لكأس 
الرابطة لكرة القدم في االمارات، كونها ستحدد هوية 
الفريقني اللذين سيلحقان باجلزيرة والوحدة الى الدور 

نصف النهائي.
ويلعب ايضا النصر مع دبي، والش���عب مع العني، 

والظفرة مع اجلزيرة، واالهلي مع دبا الفجيرة.
وتقام اجلولة دون الالعبني الدوليني املرتبطني مع 
منتخب االمارات الذي يس���تعد للقاء اوزبكستان في 
22 احلال���ي ضمن تصفيات كأس آس���يا 2015، اضافة 
الى الالعبني احملترفني املرتبطني مع منتخبات بالدهم 

مبباريات رسمية وودية.
وكان الوحدة واجلزي���رة أول املتأهلني الى نصف 
النهائي بعدما ضمن���ا صدارتهما للمجموعتني االولى 
والثانية على التوالي بغض النظر عن نتائج اجلولة 
االخيرة، وستكون املنافسة على البطاقتني املتبقيتني 
بني ثالثة فرق هي عجمان والشباب اول وثاني املجموعة 

الثالثة والعني وصيف الثانية.
ويلعب عجم���ان متصدر املجموعة الثالثة برصيد 
12 نقطة بفرصتي الفوز أو التعادل امام الش���باب )11 
نقطة( لضمان تأهله، ف���ي حني ان االخير ال ميلك اال 
فرصة الفوز. وسيكون على العني )15 نقطة( الفوز اوال 
على مضيفه الشعب االخير )نقطتان( وانتظار نتيجة 

مباراة عجمان والشباب ملعرفة مصيره.
وبالنس���بة للمباريات االخرى فستكون حتصيل 
حاصل وفرصة للفرق املتبارية إلعداد العبيها للدوري 

الذي يعاود انطالقاته في 29 احلالي.

يستضيف املنتخب القطري لكرة القدم نظيره التايلندي 
اليوم االحد في لقاء ودي استعدادا لتصفيات كأس آسيا 
2015 وتصفيات كأس العالم 2014. وهذه املباراة الودية 
الثانية للمنتخب القطري بعد فوزه على نظيره املصري 
3-1. ويس����تعد املنتخب القطري للقاء البحرين في 22 
اجلاري باملنامة في اجلولة الثانية لتصفيات كأس آسيا، 
ثم للقاء كوريا اجلنوبية في 26 اجلاري في سيئول ضمن 
اجلولة الس����ابعة لتصفيات كأس العالم، فيما يس����تعد 
املنتخب التايلندي للقاء لبن����ان 22 اجلاري في بيروت 
ضمن تصفيات كأس آسيا ويأمل فهد ثاني مدرب العنابي 
االستفادة قدر االمكان من التجربة التايلندية كونها االخيرة، 
كما يسعى لالطمئنان على البدالء ورمبا استعان ببعضهم 
خاصة أن مباراتي البحري����ن وكوريا اجلنوبية تقامان 

خالل اربعة ايام.

نادي الكويت استعد للبطولة بقوة

راشد رياض احدى األوراق الرابحة في تشكيلة الكويت         )عادل اليعقوب(

 في مستهل مشواره في البطولة اخلليجية الـ 33 لألبطال 

 »يد« األبيض في مواجهة صعبة أمام الريان اليوم 

الكويت والقادسية يواجهان العربي واليرموك في »دمج السلة«
4 مباريات اليوم ضمن اجلولة الـ 44 

يستهل الفريق االول لكرة 
اليد بنادي الكويت مشواره في 
البطولة اخلليجية لالندية ال� 
البحرين  املقامة حاليا في   33
مس����اء اليوم مبواجهه صعبة 
امام الريان القطري بطل النسخة 

املاضية.
وكانت قرع����ة البطولة قد 
قس����مت الفرق املش����اركة الى 
مجموعتني ضمت االولى فرق 
الكويت والريان واالهلي االماراتي 
والشباب البحريني فيما ضمت 
الثانية فرق االهلي البحريني 
والسد القطري ومسقط العماني 

ومضر السعودي .
واس����تعد االبيض خلوض 
مواجهات البطولة عبر معسكر 
اعدادي في مدينة برش����لونة 
االس����بانية ملدة ثالثة اسابيع 
خاض خالله عددا من املباريات 
الودية كما دعم الفريق صفوفه 
بالتعاقد مع الالعبني علي مراد 

واملصري كرمي هنداوي .
الفريق باستقرار  ويتمتع 
فني وبدن����ي ع����ال بدعم من 
مجل����س ادارة النادي وبقيادة 
املدرب اجلزائري سعيد حجازي 
ومس����اعده امين الشيخ الذي 
وضحت بصماته على الفريق 
منذ تولي مهامه الفنية مطلع 
املوسم اجلاري بتصدره بطولة 
الدوري بجدارة واستحقاق ب� 

يدخل املتصدر الكويت في 
اختبار محفوف باملخاطر عندما 
يالقي العربي في ال�5 مساء اليوم 
بصالة فجحان هالل املطيري 
بنادي القادسية ضمن مباريات 
اجلولة ال�44 من دوري الدمج 
لكرة الس����لة، ويليها مواجهة 
أخرى بني الشباب والصليبخات 

في ال�7 بنفس الصالة.
ويلعب القادسية الطامح الى 
احراز اللقب أمام اليرموك في 
ال�5، ويلتقي كاظمة مع اجلهراء 
ف����ي ال�7، وذلك في صالة نادي 

الكويت مبنطقة كيفان.
ويحت����ل الكوي����ت صدارة 
الترتي����ب برصي����د 53 نقطة 
م����ن 28 مب����اراة، ويأتي خلفه 
الس����احل برصيد 52 نقطة من 
28 مباراة، ثم القادس����ية ب�50 
نقطة في املركز الثالث من 27 
مباراة، وكاظمة 50 نقطة من 28 
مباراة، واجلهراء 46 نقطة من 
28 مباراة، والعربي 45 نقطة من 
29 مباراة، واليرموك 41 نقطة 
من 28 مباراة، والصليبخات 36 
نقطة من 27 مباراة، والنصر 35 

تبدو صعبة اذا ما أظهر العربي 
رغب����ة قوية في اثبات أنه أحد 
الفرق الكبيرة في اللعبة وأن 
نتائجه في الفترة األخيرة كانت 
مجرد كبوة جواد. ويفتقد العربي 
جهود العديد من الالعبني بسبب 
االصابة، بيد أن مدربه الوطني 
سعود الرباح يعول على ابنيه 
فهد ورباح وحس����ني بوشهري 
ومحمد القالف ويوسف بورحمه. 
وعلى اجلهة املقابلة، يبدو األبيض 
مرشحا للفوز في املباراة اذا ما 
سارت األمور كما يريد مدربه 
البحريني سلمان رمضان والذي 
يعتمد على راشد رياض وحسني 
عبدالرحمن وعبدالعزيز فالح 
واألميركيني ديزموند ماريوس 

وتيرنس دايز.
وف����ي مواجهة القادس����ية 
واليرموك، لن تكون املهمة سهلة 
لألصفر اذا ما أراد احلفاظ على 
حظوظه للمنافس����ة على لقب 
الدوري مبواجهة »أبناء مشرف« 
الذين يش����كلون ازعاجا دائما 

للفرق الكبيرة.
يحيى حميدان   ٭

نقطة من 29 مباراة، والساملية 
32 نقطة 28 مباراة، والتضامن 
30 نقطة م����ن 28 مباراة، وفي 
املركز الثاني عشر األخير الشباب 
برصيد 28 نقطة من 27 مباراة. 
وسيكون الكويت أمام مواجهة قد 

30 نقط����ة. ويضم الفريق بني 
صفوف����ه مجموع����ة الفتة من 
الالعب����ني يتقدمهم االش����قاء 
محمد وعبداهلل وخالد الغربللي 
وعبداهلل اخلميس وس����عود 
الضويجي ويوس����ف صيوان 
وسامح الهاجري وعبدالرحمن 

البالول ومش����عل طه وجاسم 
املقاب����ل، ال يبدو  محمد. وفي 
الريان خصما سهال اذ يخوض 
مواجهات البطولة للدفاع عن 
لقب����ه فضال عن متت����ع الفرق 
القطري����ة بعقلي����ة احملترفني 
ويقود الفريق اجلزائري كمال 
اليد  الذي يع����رف كرة  عقاب 
الكويتية جيدا وس����بق له ان 
درب الكويت قبل ان ينتقل الى 

الريان املوسم املاضي.

سيطرة فنية جزائرية

والالفت في البطولة احلالية 
الفنية  هو س����يطرة االجهزة 
اجلزائرية على النواحي الفنية 
للفرق املشاركة حيث يقود 5 فرق 
من املشاركني مدربون جزائريون 
هم رضوان عواش����رية للسد 
القطري وكم����ال عقاب للريان 
وفاروق دعيلي للنور السعودي 
وعلى بوسبت ملسقط العماني 
وسعيد حجازي للكويت فيما 
البحرينية على  الفرق  تعتمد 
املدرسة التونسية اذ يشرف على 
تدريب االهلي البحريني محمد 
املعتمري والشباب محمد فتحي 
فيما اعتمد االهلي االماراتي على 
املدرسة املصرية بقيادة جمال 
البطولة  ش����مس ويغيب عن 

املدربون الوطنيون.
مبارك الخالدي  ٭

حسني مقصيد وناصر زهران وخان مع الالعبني في أملانيا

مفاجآت ملنتخبات الكويت للناشئني مبشاركة 22 دولة

نزار تخطى املصنف السابع في تنس هالن بورغ
حقق العبو منتخبات الكويت 
للمراحل السنية مفاجآت عدة في 
بطولة أملانيا الدولية للناشئني 
التي تقام في مدينة هالن بورغ 
مبشاركة 22 دولة، حيث استطاع 
بطل الكويت يوس����ف نزار من 
الفوز على التش����يكي املصنف 
العاشر ليقابل االملاني املصنف 
السابع ويتغلب عليه ليتأهل الى 
دور الثمانية في بطولة حتت 
19 س����نة محققا بذلك املفاجأة، 
فيما متكن العب حتت 17 عيسى 
اشكناني من مواصلة املفاجآت 
الكويتية بفوزه على الهولندي 
املصنف احلادي عش����ر ليقابل 
االملاني املصنف السادس ويتغلب 
علية ليتأهل الى دور الثمانية.

وفي بطولة حتت 15 س����نة 
لم يهدأ جنم االزرق الواعد خالد 
اجلنيدل اال بعد اللحاق بزمالئه 
بعد تقدميه عروضا قوية متكن 
خاللها من تخطي السويسري 
املصن����ف التاس����ع ليلعب مع 
االملاني املصنف اخلامس وبعد 
مباراة قوية متكن اجلنيدل من 
فرض اسلوبه في اللعب ليحقق 
فوزا مس����تحقا اهل����ه الى دور 
الثمانية، فيما اس����تطاع العب 
حتت 13 محمد جاسم الذياب من 
الفوز على العب غير مصنف من 
اجنلترا ليتأهل ملقابلة االملاني 
املصنف اخلامس وبعد مباراة 
مثيرة متكن الذياب من الفوز 
والتأهل الى دور الثمانية وبذلك 
س����يلعب الذياب مع الفرنسي 
املصنف الثالث مبباراة يتوقع 

لها ان تكون ساخنة السيما ان 
الذياب قدم مستوى فنيا الفتا 
في مباراته امام االملاني مما لفت 
انظار متابعي البطولة جتاهه.

وشارك في البطولة 4 العبني 
آخرين من منتخبات الكويت ولم 
يتمكنوا من التأهل وهم: احمد 
الطواري حتت 19 سنة وعبداهلل 
اسماعيل حتت 17 سنة ومحمد 
التركي حتت 15 س����نة وعلي 
القالف حتت 13 س����نة ويرأس 
الوفد رئيس االحتاد حس����ني 
مقصيد واملدي����ر الفني ناصر 

زهران واملدرب عمران خان.
ومن جانبه، اكد مقصيد ان 
النتائج االيجابية التي حققها 
الالعبون االربعة كانت متوقعة 
في ظل تطور مستوى الالعبني 

في البطوالت السابقة وحصول 
املتأهلني على نتائج متقدمة في 
البطولة اخلليجية والبطولة 
اآلسيوية، مش����يرا انه اجلهاز 
الفن����ي بقيادة ناص����ر زهران 
وضع خطة لالرتقاء مبستوي 
الالعبني وطبقها االحتاد من خالل 
املعسكرات التدريبية واملباريات 
الودية والرسمية التي زادت من 
اخلبرات الفني����ة لالعبني، مما 
انعكس ايجابيا علي مستواهم 
في بطولة أملانيا الدولية بتأهل 
4 العبني من اص����ل 8 الى دور 
الثمانية مبديا تفاؤله بتحقيق 
نتائ����ج افضل بإح����راز مراكز 

متقدمة.

حامد العمران  ٭

N.alenzi@alanba.com.kwفي املرمى 
ناصرالعنزي

يستحق األبيض اللقب..
هل فاز الكويت بلقب الدوري ام تأجل احلسم الى 

اجلوالت املقبلة؟ حيث نكتب قبل مباريات اجلولة »17« 
أمس والتي تشهد ترقبا من جماهير الكويت بانتظار فوزه 
على اجلهراء وخسارة مطارده القادسية من خصمه اللدود 

العربي، واحلقيقة ان االبيض يستحق بطولة الدوري 
املمتاز لو فاز بها هذا املوسم نظرا لتفوقه على الفرق 

االخرى من حيث النتائج واملستوى الثابت في االداء الى 
جانب استقرار ومهنية جهازيه االداري والفني، ومتكن 

مدربه الروماني ايون مارين من احلفاظ على صورة 
الفريق والقائمة على التوازن التكتيكي في امللعب فعندما 

يهاجم االبيض نظنه يهاجم بكل العبيه، كما أضاف العبوه 
احملترفون وفي مقدمتهم البرازيلي روجيريو والتونسي 

شادي الهمامي قوة كبيرة للفريق حيث كانا االبرز من 
الالعبني في املوسم احلالي.

والقادسية فاز بكاس سمو ولي العهد لكنه لم يكن في 
حالته املتيقظة والباحثة عن الفوز في بطولة الدوري 

رغم كثرة العباه القادرين على التمثيل االساسي، ولم 
يستقر الفريق على جهازه الفني حيث تناوب »3« مدربني 
على قيادته وهو عدد كبير انتهى باملدرب الوطني محمد 
ابراهيم ومن ابرز مكاسبه في هذا املوسم العبيه سيف 
احلشان وسلطان العنزي واملتوقع ان يكونا من جنوم 
الكرة ونقول للحشان ان فرصتك كبيرة لالنطالق الى 

النجومية لو حافطت على مستواك املميز، فيما اصبحت 
الفرق االخرى تتنافس من اجل الهروب من املؤخرة حيث 

بات الصليبخات مهددا بالهبوط قبيل مباراته امس مع 
الساملية بعد ان تعرض خلسائر متالحقة استدعت تنحية 

مدربه هاني السيد وعودة ثامر عناد للفريق.
٭ قرعة الدور ربع النهائي لدوري ابطال اوروبا تشير الى 

ان الفريق امللكي في طريقه الحراز اللقب بعد ما جنبته 
من مواجهة يوڤنتوس وبرشلونة وميونيخ ووضعته في 
مواجهتني امام غلطة سراي التركي، وتوقعاتنا تقف الى 
جانب ريال مدريد للفوز بالكأس بعد القفزة الكبيرة في 

مستوى وأداء افراده، كما ان غياب الفرق االجنليزية 
والتي اعتادت املنافسة القوية على اللقب سيمكنه من 

حتقيق رغبة جماهيره ومدربه جوزيه مورينيو، ويقف 
ايضا البرسا على مسافة قريبة من اللقب بعد رباعية 

ميالن، فمثله ال يهزم بسهولة.

فيصل العيسى


