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تلقى رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن درعا تذكارية 
من الش����يخ عذبي اليوس����ف رئيس جلنة اعتزال العب 
منتخبنا الوطني األول وأندية الساملية، الفحيحيل والعربي 
لكرة اليد سابقا عبداهلل الذياب مبناسبة دعوته حلضور 
مهرجان اعتزاله والذي يقام بعد غد حتت رعاية الشيخ 
أحمد العبداهلل اخلليفة ويتخلله مباراة ودية جتمع بني 

جنوم منتخبنا الوطني وجنوم املنتخب القطري.
وأشاد الغامن مبشوار الذياب حيث أكد أنه ساهم في 
تطور لعبة اليد الكويتية من خالل عملية تبادل اخلبرات 
وقال الغامن س����نقف خلف عبداهلل في يوم اعتزاله إذ أن 
الواجب يحتم علينا ذلك فقد قدم الذياب الكثير للرياضة 

الكويتية ويستحق منا وقفة شكر يوم اعتزاله.
وأضاف س����تفتقد مالعبنا هذه املوهب����ة الفذة ولكن 
يحدونا األمل بأن اختيار عبداهلل املجال اإلداري سيضيف 
الكثير  للعبة اليد الكويتية والتي حتتاج لرجال الكويت 
املخلصني من أمثال الذياب. بدوره، وجه الذياب ش����كره 
للغامن وقال اس����تحق الغامن الثناء والشكر على مواقفه 
الداعمة للرياضة والرياضيني كما أثنى اليوس����ف على 
الغامن وأكد أن الكلمات الطيبة التي قالها القت س����رورا 

وبهجة من اجلميع.

متكن رباعو منتخبنا الوطني لرفع االثقال من حتقيق 
12 ميدالية ما بني فضية وبرونزية في ختام بطولة مجلس 
التعاون الثالثة عش����رة للكبار والثانية عشرة للشباب 
والرابعة للناشئني التي انطلقت يوم السبت املاضي في 
الدوحة مبشاركة كبيرة من الدول اخلليجية والعربية.

ففي اليوم األخير من املنافسات جنح عبدالعزيز عادل 
املطي���ري ف��ي حتقي���ق 3 ميدالي���ات برونزية ف��ي وزن 
)87 كج����م( وكذلك زميله علي البلوش����ي حصل على 3 
ميداليات فضية بوزن )77 كجم(، وعبداللطيف الدعي حصل 
على 3 ميداليات فضية بوزن )94 كجم( في فئة الشباب. 
وحقق الرباع جنم فوزي 3 ميداليات برونزية في وزن 94 
كجم في فئة الناشئني وقد شهدت منافسات البطولة قوة 

وإثارة في جميع منافسات األوزان املشاركة.
وأشاد مس����يلم العدواني أمني سر احتاد رفع األثقال 
ورئيس الوفد باملستوى الكبير الذي ظهر عليه رباعونا 
مؤكدا أن املشاركة في البطولة اخلليجية دائما ما تشهد 
اإلثارة وقوة املنافسة بني الرباعني ويكاد أن تكون املنتخبات 
اخلليجية املشاركة قد استعدت وأعدت رباعيها من خالل 
املعسكرات اخلارجية وكانت لهم جتارب أداء مع الرباعني 

اآلخرين خالل تلك املعسكرات.

تغلب القادسية على نظيره الفحيحيل 3 � 0، ضمن 
مباريات األسبوع السابع لبطولة االحتاد السابعة 
للكرة الطائرة ليشارك بذلك العربي الصدارة مؤقتا 

ب� 18 نقطة. 
واتضح إصرار العبي القادسية منذ انطالقة املباراة 
على انتزاع النقاط كاملة ما انعكس على أداء الالعبني 
بقيادة املعد الدولي زيد الكاظمي ما حقق األفضلية 
املطلقة لألصفر وجاءت أشواط اللقاء بنتيجة 25 � 
20 و25 � 18 و25 � 21 فيم���ا جتمد رصيد الفحيحيل 

عند النقاط األربع. 
وف���ي مباراة أخرى فاز الكويت على التضامن 3 
� 0 وج���اءت نتائج األش���واط 25 � 9 و25 � 18 و25 
� 17 ليرف���ع الفائز بذلك رصيده إلى 17 نقطة خلف 

القادسية والعربي. 
وفاز كاظمة في مباراة أخرى على الشباب 3 � 0 
وجاءت نتائج األش���واط 26 � 24 و25 � 18 و25 � 21 
في مباراة لم يظفر بها كاظمة بالفوز بس���هولة أبدا 
ليرفع بها رصي���ده إلى 15 نقطة فيما جتمد رصيد 

الشباب عن األربع نقاط. 
ورفع الس���احل رصيده إلى 15 نقطة أيضا بعد 
فوزه على اليرموك 3 � 0 وجاءت نتائج األشواط 25 
� 20 و25 � 12 و25 � 20 فيم���ا جتمد رصيد اليرموك 

عند الثالث نقاط. 
وف���ي املباراة األخيرة املتكافئ���ة تغلب اجلهراء 
على الصليبخات 25 � 23 و25 � 19 و28 � 26 ليرفع 
رصيده إلى ست نقاط فيما جتمد رصيد الصليبخات 

عند نقطتني. 
إلى ذلك، تقام البطولة هذا املوس���م من قسمني 
ينتهي القسم األول في الس���ادس من يناير املقبل 
ويبدأ القس���م الثاني في التاس���ع منه وتلعب فيه 
الفرق للمراكز من األول إلى السادس دوريا من دور 
واحد ويحصل الفريق صاحب أعلى قدر من النقاط 

على لقب البطولة. 
وينص نظام النقاط اجلديد في لعبة الكرة الطائرة 
عل���ى أن الفريق الفائ���ز بنتيجة 3 � 0 أو 3 � 1 ينال 
ث���الث نقاط كاملة فيما ين���ال الفائز بنتيجة 3 � 2 
نقطتني وينال اخلاس���ر نقطة واحدة بهدف زيادة 

الندية واحلماسة بني الفرق املشاركة. 
يذكر أن البطولة انطلقت مبسماها اجلديد في موسم 
2007 /2008 ونال نادي القادسية لقب أول بطولتني 
فيما حقق العربي البطولة الرابعة وفاز نادي كاظمة 

بالبطوالت الثالثة واخلامسة والسادسة.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن يتلقى درعا من اليوسف والذياب 

رئيس الوفد مسيلم العدواني مع الالعبني الفائزين 

العبو االصفر قدموا مستوى جيدا في املباراة 

بطولة »كراتيه التحرير« تنطلق اليوم

ختام املؤمتر اإلقليمي إلعداد القادة

الغامن يشيد مبسيرة الذياب

القادسية يتخطى الفحيحيل 
ويشارك العربي  صدارة بطولة 

االحتاد للطائرة مؤقتاً

12 ميدالية للكويت
 في »خليجي« رفع األثقال

تنطلق اليوم بطولة التحرير الثانية لعمومي الكراتيه 
الذي ينظمها احتاد الكراتيه مبشاركة 13 ناديا باستثناء 
الفحيحيل، وقد جرت مساء أمس القرعة جلميع فعاليات 
البطولة حيث ستنطلق أوال مبنافسات الكاتا فردي وجماعي 
ثم قتال فردي من وزن 55 - 60 كغم يليها قتال فردي من 
وزن 67 - 75 كغم ثم 
من وزن 84 فما فوق. 
وأخيرا س����يكون 
الي����وم اخلتام����ي 30 
الشهر اجلاري للقتال 

اجلماعي. 
م����ن جهته ش����كر 
أمني السر العام الحتاد 
الكراتيه عماد بهبهاني 
جميع ممثلي األندية 
على مش����اركتهم في 
البطولة والذين دائما 
يحرصون على املشاركة 
الفعالة واملنافسة على 
اللقب، مش����يرا إلى أن النتائج املميزة التي حققها أبطال 
الكراتيه في بطولة آسيا التي اختتمت أخيرا في دبي أعطت 
الالعبني دافعا معنويا كبيرا للتألق في جميع املنافسات 
من أجل متثيل املنتخب مس����تقبال وهو الهدف األساسي 

من وراء إقامة معظم البطوالت. 
ودعا بهبهاني اجلماهير حلضور البطولة واالستمتاع 
باملنافس����ات، خصوصا الالعبني الناشئني لالستفادة من 

خبرات العبي العمومي.

أش����اد أمين عبدالوهاب الرئيس االقليمي لالوملبياد 
اخلاص الدولي مبش����اركة 9 دول عربية في ختام مؤمتر 
اعداد القادة من الالعبني مبسقط على هامش استضافتها 

للدورة االقليمية للبولينغ والتنس.
ومت خالل اللقاء اس����تعراض اجله����ود التي تبذل من 
أجل األوملبياد اخلاص على مس����توى برامج املنطقة وما 
حتقق خالل السنوات املاضية من تطور سواء في األلعاب 
اإلقليمية أو انتشار عدد األلعاب ومت خالل اللقاء عرض 
مدى إمكانية استضافة السلطنة لدورة األلعاب اإلقليمية 
الصيفية الثامنة في ديسمبر 2014 بوجود جميع اللعبات 
وهي 19 لعبة ومبشاركة أكثر من 20 دولة تضم أكثر من 

ألف مشارك بني العبني وإداريني وفنيني.

العب كاظمة عبدالعزيز الربيعة ومشاري بودهوم من القادسية في لقاء سابق

يحيى حميدان

تختتم مساء اليوم مباريات 
القسم األول )الذهاب( في الدور 
التمهيدي لبطولة دوري كرة 
السلة باقامة 3 مباريات ضمن 
اجلولة ال� 14، حيث س����يلعب 
العربي م����ع اليرموك في ال� 5 
مس����اء بصالة فجح����ان هالل 
املطي����ري بن����ادي القادس����ية 
»امللك����ي«، ويلتقي كاظمة مع 
القادسية في ال� 5، والكويت مع 
الساحل في ال� 7 وذلك في صالة 
عبدالعزي����ز اخلطيب بالنادي 

العربي.
ويحتل القادس����ية صدارة 
الترتيب برصيد 18 نقطة من 
9 مباريات، متقدما على الكويت 
واجلهراء والنصر )17 نقطة( 
ويأتي كاظمة خامسا برصيد 16 
نقطة من 9 مباريات، والعربي 
والتضامن والصليبخات 13 نقطة 
من 9 لألول و10 للثاني والثالث، 
ثم يأتي الشباب ب� 12 نقطة من 
10 مباريات، واليرموك 10 نقاط 
من 9 مباريات، وأخيرا الساحل 

9 نقاط من 9 مباريات.
الكبيرة  الف����رق  وتخوض 
مباري����ات ال����دور التمهي����دي 
العديد  بأريحية نظرا لضمان 
منهم حجز املقاعد الست األولى 
السداس����ي  الدور  الى  املؤهلة 
الدوري  الذي س����يقام بنظام 
بطريقة الذهاب واالياب، على 
أن يتأهل منه أصحاب املراكز 
األربعة األولى الى الدور نصف 
النهائي والذي س����يقام بنظام 

»البالي اوف«.
ويحظ����ى لقاء القادس����ية 
وكاظمة بأهمي����ة خاصة لدى 
الفريقني الطامحني الى حتقيق 
أكبر ع����دد من االنتصارات في 
سبيل احملافظة على البقاء ضمن 

املراكز الستة األولى.
ويس����عى »البرتقالي« الى 
جتاوز كبوته بعد تلقيه هزمية 
الكويت في اجلولة  ثقيلة من 

املاضية بفارق 30 نقطة، وقبلها 
تعرض لبعض الهزائم الثقيلة 
وهي التي تسببت في تراجعه 

الى املركز اخلامس.

العبو القوى بكل الفئات يستمعون إلى خطط احتاد القوى للموسم اجلديد

محمد خلفان وسيار العنزي خالل االجتماع 

عقدت جلن���ة املنتخبات 
الوطني���ة في احت���اد ألعاب 
الق���وى اجتماع���ا موس���عا 
الش���باب  مع العبي منتخب 
الفني  والعمومي واجلهازين 
واإلداري في مقر االحتاد بكيفان 
ملناقشة خارطة الطريق املقبلة 
للمنتخبات الوطنية بحضور 
نائ���ب رئيس مجل���س إدارة 
االحتاد محمد س���عيد خلفان 
وأمني السر العام سيار العنزي 
السر املس���اعد ومدير  وأمني 
املنتخب خالد خليفة وأعضاء 
مجلس اإلدارة بدر الرش���ود 
وصالح امل���ري واملدير الفني 
لالحتاد حسني دشتي باإلضافة 
إلى 21 العبا من العمومي و23 

العبا من فئة الشباب.
وناق���ش خلف���ان ومدير 
املنتخ���ب خال���د خليفة مع 
الالعبني ومدربيهم خططهم 
ومش���اركاتهم  التدريبي���ة 
املقبل���ة والتي  اخلارجي���ة 
سيبدأها منتخب الشباب في 
بطولة دول مجلس التعاون 
اخلليجي مطلع ابريل املقبل 
باإلضافة الى بطولة اس���ياد 
آسيا أكتوبر املقبل وعدد من 

البطوالت اآلسيوية والعاملية. 
وبارك خلفان لالعبني اجلدد 
الذين انضموا حديثا للمنتخب 
الوطني وحثهم على بذل كل 
ما بوسعهم من أجل تشريف 
الكوي���ت في االس���تحقاقات 

اخلارجية. 
وأكد خلفان خالل االجتماع 
ان مجلس إدارة االحتاد وضع 
خطة ومنظومة عمل جديدة 
من اجل االرتقاء باملنتخبات 
الوطنية ف���ي جميع املراحل 
وحصد املزيد من األلقاب ألم 
األلعاب الكويتية مشددا على 
التزام الالعبني في التدريبات 
اليومي���ة وتنفي���ذ تعليمات 
املدربني وبذل كل ما بوسعهم من 
أجل األعداد املثالي للبطوالت 

املقبلة.
من جانبه، أعرب أمني السر 
العام لالحتاد سيار العنزي عن 
سعادته بهذا االجتماع، وقال في 
تصريح صحافي ان الغاية من 
عقد مثل هذه االجتماعات هي 
التواصل مع الالعبني وسماع 
معاناتهم وتذليل كل العقبات 
التي تواجههم أثناء التدريبات 
اليومي���ة وفي املعس���كرات 

واملشاركات اخلارجية. 
وكشف العنزي ان االحتاد 
تعاقد مع ثالثة مدربني األول 
ملسابقة املطرقة والثاني ملسابقة 
الوثب الطويل والثالث سيكون 
للمسافات املتوسطة والطويلة 
وننتظر رد الهيئة إلنهاء إجراء 
الباقي فهم  الثالث اما  املدرب 
وصلوا الكويت وباشروا عملهم 

مع الالعبني.
الى ان  العن���زي  ولف���ت 
مجل���س إدارة االحت���اد م���ع 
جلن���ة املنتخب���ات الوطنية 
وضعوا اخلطة املناسبة إلعداد 
جميع املنتخبات الوطنية في 
االستحقاقات املقبلة وسيكون 
هناك ع���دد من املعس���كرات 
واملشاركات اخلارجية وهدفنا 
االول هو رفع علم الكويت عاليا 

في هذه احملافل.
وثمن العنزي دور الهيئة 
العام���ة للش���باب والرياضة 
على ما تبذله وتقدمه ألبنائها 
الالعبني وتذلل العقبات أمام 
االحتاد وهذا شيء يشكر عليه 
مجل���س إدارة الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة وجميع 

العاملني فيها.

ختام مباريات القسم األول للدور التمهيدي

خلفان والعنزي أكدا وضع اخلطط لضمان متثيل مشرف للكويت

كاظمة للنهوض أمام »امللكي« في »السلة« اليوم

»القوى« يناقش خارطة الطريق املقبلة للمشاركات الدولية

m.alwoqain@alanba.com.kwحديث الساعة
مبارك الوقيان

 ..VIVA دوري
يا أبيض يا أصفر؟!

باختصار شديد فإن استمرار الوضع الذي 
تعود عليها الشارع الكروي الكويتي خالل الـ 
12 سنة املاضية مبواصلة الكويت والقادسية 
لعبة »الكراسي املوسيقية« أمر غير مستحب 

متى ما أردنا أن يكون لدينا العبون لديهم 
روح التنافس احلقيقي والتعود على الوصول 
إلى منصات التتويج والذي من خالله ينصب 

في مصلحة األزرق الكويتي، ألنه من غير 
املعقول أن يستمر األبيض واألصفر في 

الهيمنة على بطوالت الدوري وغيرهما يتفرج 
عليهما وينتظر فرصته في مسابقتي كأس 

سمو األمير وكأس سمو ولي العهد لعل 
وعسى أن يبتسم لهم القدر ويصل إلى الدور 

الثاني على أكثر تقدير.
وفي هذا املوسم فقد انتهى القسم األول منه 
ولم يتغير عن املواسم الـ 12 املاضية، حيث 

متكن األبيض من إنهائه وبفارق 3 نقاط عن 
األصفر، مما يشير إلى ان اللقب لهذا املوسم 

سينحصر أيضا وكعادته خالل الفترة املاضية  
بني الكويت والقادسية، أما الفرق األخرى الـ 

12 فهي مجرد تكملة عدد مع احترامي لها رغم 
اجتهادات البعض منها، ولكنها في النهاية تظل 
مشاركتها لتحديد األول والثاني فقط، وهذا ما 
عايشناه خالل الـ 12 سنة املاضية عندما حقق 

النادي العربي آخر بطولة له بالدوري العام 
موسم 2001 -2002، وبعدها اختفى الزعيم 

العرباوي وابتعدت معه األندية األخرى، 
وتبادل القادسية والكويت الفوز باللقب إلى 

يومنا هذا رغم أن هناك قسما آخر ثاني وكل 
فريق سيلعب 13 مباراة.

>>>
مشكلة البعض ممن يعمل في الوسط 

الرياضي أنهم دائما يطالبون من خالل 
تصريحاتهم بتطبيق االحتراف الرياضي 
الكامل وعندما يقوم أحد املسؤولني مثل 

عبدالعزيز عاشور نائب رئيس النادي 
العربي بجلب أكثر من العب لفريق الكرة 

تقوم قيامة البعض رغم انه خاطب األندية ال 
الالعبني، وفي النهاية القرار سيكون ملجلس 
ادارة النادي في املوافقة على االنتقال وليس 

الالعب.
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سنة خالل مشاركته في دورة غرب آسيا وأن 
نرى العبني جيدين يخدمون األزرق الكبير 

مستقبال.

االحتاد تعاقد 
مع ثالثة مدربني 

األول ملسابقة 
املطرقة والثاني 
ملسابقة الوثب 
الطويل والثالث 

سيكون للمسافات 
املتوسطة 

والطويلة

عماد بهبهاني


