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

الرياضية

 عبدالعزيز جنيب عنصر هجومي في القرين 

»املسابقات« حتدد ملعبي الدور الثاني لكأس األمير
حددت جلنة املسابقات في احتاد الكرة امللعبني اللذين يشهدان إقامة مواجهتي املرحلة 
الثانية لبطولة كأس سمو األمير مساء الغد، حيث يلتقي النصر مع الساحل على ستاد 
ثامر في الساملية، كما يلتقي اليرموك مع الفحيحيل على ملعب الساحل، وكان الدور 
التمهيدي قد شهد مباراة واحدة أسفرت عن تأهل فريق برقان على حساب التضامن 
بعد ان تغلب عليه بهدف دون رد، وفي مواجهتي الدور األول تغلب الساحل على برقان 
1-0، كما فاز الفحيحيل على الشباب بركالت الترجيح 10-11.

نادي »الصم« يستضيف »األردني«

كأس جابر األحمد في الفروسية اليوم

 املتسابقون الكويتيون يتألقون 
في ختام بطولة قطر لسباق السرعة

يقوم وفد رفيع املستوى من النادي األردني 
للصم برئاسة محمد مطالقة - رئيس الهيئة 
اإلدارية للنادي ويضم دميا عمر نائب الرئيس 
ونادين الصالح عضو الهيئة اإلدارية بزيارة 
أشقائهم الصم بالنادي الكويتي الرياضي ملدة 
ثالثة أيام. وتقدم رئيس مجلس إدارة النادي 
الكويتي ونيابة ع���ن إخوانه أعضاء مجلس 
اإلدارة بالترحيب بوفد الصم األردني في بلدهم 
الثاني الكويت، متمنيا لهم إقامة طيبة وموفقة 

يشهد مضمار السباق بنادي الفروسية في 
الثالثة من بعد ظهر اليوم االجتماع اخلامس 
عشر لسباق اخليل لهذا املوسم الذي قيد فيه 
38 جوادا وفرس���ا من مختلف الدرجات منهم 
س���تة جياد من النتاج احمللي تتنافس على 
مسافة 1200م للفوز بالكأس املقدم من ورثة 
املغفور الشيخ جابر االحمد واجلياد املشاركة 
هي حمداني وعرفان وحايس واموس ومنيفه 
وخب���اري. وتتنافس اربع���ة جياد من جياد 

الس����رعة  اختتمت بطولة قطر لس����باق 
للسيارات والدراجات النارية ال� )دراغ.ريس( 
جولتها الرابعة بعد منافس����ات مثيرة وسط 
جناح كبير ومش����اركة مميزة من املتسابقني 

مبشاركة أكثر من 40 متسابقا. 
وضمن فئة )دراغستر( حل املتسابق ناصر 
الش����طي في املركز الثاني أما املتسابق جابر 
املغرب����ي فجاء في املرك����ز الثاني ضمن فئة 

)5ر4(. 
أما في فئة )سوبر ستريت 8 سلندر( فقد 
حقق املتسابق محمد قاسم املركز األول في حني 
جاء محمد س����ليمان باملركز الثاني وعبداهلل 

خداده في املركز الثالث. 
وضمن فئة )س����تريت.بايك( جاء مسفر 
املس����فر في املركز الثاني في حني جاء محمد 
بوراشد في املركز الثالث أما في فئة )سوبر.
ستريت.بايك( فجاء أحمد بن بالل في املركز 
الثاني في حني جاء ياقوت العواد في املركز 

الثالث. 
وفي فئة )برو.بايك( جاء مش����عل الصبر 
في املركز األول في حني جاء محمد بوراش����د 

في املركز الثالث. 
وأشاد رئيس اللجنة العليا ل� )دراغ.ريس( 

بني أش���قائهم الصم أعضاء النادي الكويتي 
الرياضي للصم، على أنه يتم انعقاد عدد من 
االجتماعات مبقر الن���ادي لبحث أهم قضايا 
الصم في البلدين، وسبل التعاون املشترك بني 
الناديني خالل املرحلة املستقبلية، وقام رئيس 
النادي إسماعيل كرم وأمني السر العام محمد 
الكندري وأمني الصن���دوق إبراهيم العتيقي 
وع���دد كبير من أعضاء النادي بتقدمي الهدايا 

التذكارية لضيوف النادي من األردن.

الدرجتني االولى والثانية على جائزة املكرمة 
االميرية للموروث الشعبي بعد موافقة اللجنة 
برئاسة الشيخ ضاري الفهد على العدد املسجل 
باعتبارها مكرمة اميرية، ويشهد الشوط الرابع 
مشاركة ستة جياد تتنافس على مسافة 2400م 

من اجل الفوز بكأس الشيخ طالل الفهد.
اما عن صراع االسطبالت على دوري النقاط 
فمازال اسطبل النشاما في الصدارة وحده يليه 

اسطبل العصيمي.

في نادي باسل الصباح للسيارات والدراجات 
النارية الشيخ دعيج الفهد الصباح في تصريح ل� 
)كونا( باملستوى املتميز للمتسابقني الكويتيني 
وحرصه����م على حتقيق مراكز متقدمة ورفع 

اسم الكويت عاليا في احملافل الدولية. 
ونوه الشيخ دعيج الفهد بالروح العالية 
الت����ي بدت واضحة وجلية على املتس����ابقني 
الكويتني »وكانوا في أمت اجلاهزية ملنافسات 
هذه البطولة التي شهدت مشاركة أسماء المعة 

في مجال اللعبة«. 
وق����ال إن الفرق الكويتية دخلت البطولة 
وهي حريصة على حتقيق أفضل اإلجنازات 
واحلصول على املراكز املتقدمة وهو ما حصل 

في األيام املاضية. 
وأك����د مواصل����ة الف����رق االس����تعدادات 
الفنية وامليكانيكية للبطوالت  والتجهيزات 
املقبلة التي تنتظره وحرص جميع الالعبني 

على حتقيق مراكز مشرفة فيها. 
وأعرب عن الشكر إلخوانه في النادي وجلنة 
ال� )دراغ.ريس( على رأسهم مدير اللعبة خالد 
العجيل ورئيس جلنة الفحص إبراهيم املناصير 
حلرصهم جميعا على توفير املستلزمات التي 

يحتاجها أشقاؤهم املشاركون في البطولة.

كرم يتبادل الدروع مع الوفد األردني لنادي الصم 

8 جلان للرجال وجلنتان للسيدات 
في انتخابات »التضامن«

عقدت مدير إدارة األندية الرياضية بالهيئة 
العامة للرياضة سعاد حاكم اجتماعا تنسيقيا 
بأعضاء فريق العمل املش���رف على انتخابات 
مجلس إدارة نادي التضامن املزمع اجراؤها في 
12 م���ارس املقبل. وقالت حاكم انه مت االنتهاء 

من وضع كل الترتيبات اخلاصة باللجان حيث 
مت االستقرار على اقامة )10( جلان )8( للرجال 
وجلنتني للسيدات وتضم كل جلنة محاسبني 
وقانونيني وإداريني، وتبدأ االنتخابات في الساعة 

الثامنة صباحا وتنتهي في الثامنة مساء.

سعاد حاكم مجتمعة بأعضاء الفريق 

اخلطيب جنم يصنع الفرص

عسكر: هدف العربي القادم الفوز على القادسية
اآلمال لتحقيق ما نصبو اليه 
حيث نتطلع للدخول ضمن 
املنافسني على لقب الدوري 
رغم اننا ال نزال في املركز 
الرابع ونحت���اج لتحقيق 
العالمة كاملة امام كافة الفرق 
ابتداء من  التي سنواجهها 
القادسية الذي سنلتقي به 
في ديرب���ي الكرة الكويتية 
والذي س���يكون االستعداد 
الفني والبدني والذهني له 
مختل���ف متاما عن اي لقاء 
آخر نظرا ألهمية املباراة لكال 

الفريقني.

ان  الى  ولفت عس���كر 
الفوز على القادسية سيؤهل 
املنافسة على لقب  فريقه 
الدوري وبكل ثقة خاصة 
امام  الساملية  بعد تعرقل 
الصليبخات وهو األمر الذي 
زاد من آمالنا، حيث ان من 
الناحية احلسابية ال وجود 
للمس���تحيل واألمل متاح 
للجميع واملنافس���ة على 
لقب الدوري حق مشروع 
ل���كل الف���رق املتص���درة 
والقادرة على االس���تمرار 

في املنافسة.

قائال، اخلطي���ب من خيرة 
احملترف���ني احمللي���ني وهو 
مهاجم من ط���راز فريد من 
نوع���ه وميتل���ك إمكانيات 
فني���ة عالي���ة ومتكن من 
تطوي���ع الك���رة ملصلحته 
وجنح في تصحيح مسارها 
وتسجيل 3 أهداف مبجهود 
كبي���ر بذله وهو ما يعطيه 
افضلية واضحة على صعيد 

احملترفني األجانب.
وأض���اف: فوزن���ا على 
الس���احل وخروجنا بثالث 
نقاط ثمينة اعطانا املزيد من 

قابل للزيادة الى اكثر من ذلك 
وهذا يعني ان اداء الالعبني 
في خطي الهجوم والوسط 
ارتقى الى مستوى تطلعاتنا 
إال ان خطأين دفاعيني تسببا 
بتس���جيل هدفني في مرمى 
فريقنا وهي اخطاء دفاعية 
وسبق وان حذرنا املدافعني 
منها وس���نعود لتصويبها 
للقاء القادم امام القادسية.

وأشاد عسكر مبستوى 
اداء احملترف فراس اخلطيب 
الذي جن���ح بخلق الفرص 
لنفس���ه وترجمتها ألهداف 

أحمد السالمي

أبدى مساعد مدرب فريق 
العربي أحمد عسكر رضاه 
عن مستوى اداء فريقه امام 
الساحل في اللقاء الذي أقيم 
بينهما مس���اء أمس االول 
وانتهى بفوز األخضر بنتيجة 
5-2 قائال: من تابع مجريات 
املباراة سيجد ان فريقنا قد 
اس���تحوذ على الكرة خالل 
شوطي اللقاء وكان األفضل 
من الناحية الهجومية بدليل 
تسجيل 5 أهداف وكان العدد 

فهد املجمد حلظة خروجه من املستشفى

القرين مع الساملية.. مصيرية!

وعادة م����ا يلعب القرين 
بدفاع متحرك 6 -0 مستغال 
صالبة دفاعه وقدرتهم على 
منع التصويبات من مسافات 
مختلفة وفي الهجوم يعتمد 
على املخضرم س����عد سالم 
واحمد القطان لتنفيذ الهجمات 
الساملية فيسير  أما  املرتدة. 
التأهل  بخطوات ثابته نحو 
محتال احد املراكز الثالثة على 
السماوي  اقل تقدير ويدافع 
بطريقتني ايضا 5-1 و0-6 
ويعول مدربه الوطني خالد 
املال عل����ى مه����ارات العبيه 
عبدالعزي����ز الزعابي، مبارك 
جنم والعب اخلبرة محمد فالح 
في صناع����ة األلعاب وايضا 
مبارك دحل وزميله حس����ن 
الشطي وحامد مزعل ناهيك 
عن حراس مرماه علي صفر 

وعبداهلل جرخي.

الى نس����يان املباراة املاضية 
أمام برقان والتي خس����رها 
بنتيج����ة 23 -26. ول����دى 
القرين العبون على مستوى 
مهاري عال من أمثال مشعل 
السويلم حارسي املرمى علي 
الى  اخلضر وسلمان املزعل 
جانب بخني جميل وعبدالعزيز 
جنيب القوة الضاربة وصانع 
األلعاب مهدي القالف ناهيك 
عن وجود صف ثاني قادر على 
تعويض الالعبني االساسيني 

وبنفس املستوى الفني. 

)بال نقاط( مع الفحيحيل )7 
نقاط( عند ال�� 7.30 مساء. 

 السالمية مع القرين 

 يطم����ح القري����ن بقيادة 
املدرب رابح غربي الى حصد 
احد املراكز الثالثة األولى في 
الترتيب العام بغرض اقتناص 
النقاط الداعمة واملتمثلة في 
3 للمرك����ز األول و2 للمركز 
الثاني ونقطة للمركز الثالث 
عند التأهل الى الدوري املمتاز 
الفني  وأيضا يسعى اجلهاز 

يعقوب العوضي 

حني تصل عقارب الساعة 
الى ال� 6.00 مساء اليوم تنطلق 
صافرة املواجهة املرتقبة التي 
جتمع الس����املية )22 نقطة( 
مع القرين )17 نقطة( ضمن 
منافس����ات اجلولة ال� 13 من 
دوري دم����ج اليد على صالة 
الش����هيد فه����د األحمد مبقر 
االحتاد ف����ي الدعية وتعتبر 
املواجهة مصيري����ة للقرين 
خاص����ة ان بطاقت����ي التأهل 
املتبقيتني ينافس عليها الى 
جانب����ه 3 فرق ه����ي العربي 

وكاظمة واليرموك. 
ويسبقها مواجهة جتمع 
الس����احل )7 نق����اط( م����ع 
الصليبخات )نفس الرصيد( 
عند ال� 4.30 مساء فيما يلتقي 
اجلهراء متذيل الترتيب العام 

الفحيحيلالسامليةالصليبخات اجلهراءالقرينالساحل
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مدرب الصليبخات املصري عماد سليمان

3 مباريات في دوري »اليد« اليوم

ً سليمان: درست الساملية أسبوعا
مبارك الخالدي

عبر مدرب الفريق األول للكرة بنادي الصليبخات املصري عماد سليمان عن 
سعادته الكبيرة في انتزاع نقطة ثمينة من املتصدر الساملية ما ترتب عليه من 
إعادة ترتيب فرق الصدارة، وقال سليمان ل� »األنباء«: متكنا من انتزاع تعادل 
مثير بعد أن تخلفنا بهدفني بفضل ال���روح العالية لالعبينا والتزامهم بخطة 
اللعب، وأضاف درسنا فريق الساملية طوال أسبوع قبل املباراة وشاهدت العديد 
من األشرطة اخلاصة بأداء الفريق وتوفقنا في اختيار التكتيك واألداء املناسب 
إذ كانت املساحات الشاغرة في ملعب السماوي هي هدفنا الذي عملنا من اجله، 
وق���ال الكل يعلم الظروف التي مير به���ا الصليبخات، حيث نعاني كجهاز من 
عدم انتظام في حضور الالعبني للتدريبات فضال عن غياب احملترفني باستثناء 

العاجي عبداهلل كوليبالي.

األربطة تبعد املجمد 
أسبوعني عن الساملية

مبارك الخالدي

تعرض مدافع الس��املية فهد املجمد لتمزق قوي في 
األربطة اثر اش��تراكه مع احد العب��ي الصليبخات في 
املباراة التي جمعت الفريقني مساء امس األول في الدوري، 
وغادر املجمد امللعب متوجها ملستش��فى مبارك، حيث 
خضع لفحوصات طبية من بينها تشخيص عبر أشعة 
االماراي أثبت��ت إصابته بتمزق قوي في األربطة، ومن 
املقرر ان يلتزم الالعب بكورس عالجي أولي ملدة أسبوعني 
قبل ان يعرض نفسه على األطباء مجددا لتحديد موعد 

عودته إلى املالعب.


