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

نائب األمير يرعى حفل تسليم كأسالرياضية
وجائزة سموه لسباق اخليل
يشمل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد برعايته حفل تسليم 
كأس وجائزة سمو ولي العهد لسباق اخليل للموسم 2015 - 2016 الذي تنظمه 
جمعية فرسان محافظة اجلهراء. وأناب سموه محافظ اجلهراء الفريق متقاعد 
فهد أحمد األمير حلضور احلفل في متام الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم 
األربعاء على مضمار املغفور له الشيخ صباح الناصر الصباح.

برقان مع النصر وجهاً لوجه في »اليد« اليوم

مس���توى ممتازا على مدار 
القس���م األول من البطولة 
امل���درب  وأيض���ا يعتم���د 
الوطني مناور دهش على 
الزعبي كالعب خبرة  فالح 
وعلى ساير العنزي وباسل 
املطيري كمركز قوة في اخلط 

اخللفي. 
وفي املقابل نرى محاوالت 
حثيثة من اليرموك القتناص 
إحدى بطاقات التأهل وعلى 
مواجهته الي���وم لن تكون 

س���هلة أمام خيطان والذي 
ميلك مقومات حتقيق نتائج 

إيجابية.
اليرموك بقيادة املدرب 
التونس���ي رم���زي أيض���ا 
ميلك مقوم���ات الفوز وفي 
اخلط اخللفي لديه كل من 
عبدالعزيز الدوسري، محمد 
عامر كقوة ضاربة ويحرس 
مرماه محمد متعب ويعتبر 
من ركائ���ز الفريق ودعامة 

قوية لالعبني.

املقبل. 
وقد أثبت س���الم أنس 
الف���رق قدرته على  مدرب 
اليد  منافس���ة كبار دوري 
واح���راج بع���ض افض���ل 
املرشحني للبطولة وعادة 
يدفع أنس ب���كل من أحمد 
ف���والذ، وعب���داهلل جمعة 

كعناصر خبرة.
أم���ا النص���ر فلديه في 
حراسة املرمى ومركز القوة 
مشعل الشطي والذي قدم 

يعقوب العوضي 

الثالث من  اليوم  يشهد 
الثالثة  منافس���ات اجلولة 
العام  الدوري  عش���رة من 
لكرة اليد مواجهتني، حيث 
يلتقي برق���ان )20 نقطة( 
مع النصر )6 نقاط(، فيما 
يتواجه اليرموك )12 نقطة( 
مع خيطان )10 نقاط( وتقام 
املواجهتان على صالة الشهيد 

في الدعية. 
وفي اإلطار نفس���ه فاز 
الفحيحيل عل���ى اجلهراء 
بنتيجة 37–25 ورفع الفائز 
رصيده إلى )9 نقاط( ويبقى 
اخلاس���ر في قاع الترتيب 

العام بال رصيد. 
وبالرجوع إلى مواجهات 
اليوم فقد ضمن برقان التأهل 
إلى ال���دوري املمت���از بعد 
وصوله إل���ى النقاط ال� 20 

في اجلولة املاضية 
إل���ى  الي���وم  ويطم���ح 
تثبيت قدمه في أحد املراكز 
الثالثة األولى بغية اقتناص 
إحدى النقاط والتي متنحه 
الفرق  األفضلية على بقية 
اخلمس���ة الكبار في الدور 

من مواجهة برقان مع كاظمة في املوسم احلالي

عذبي النايف يؤكد انطالق رالي الكويت الدولي في موعده

..والسبتي: املرحلة االستعراضية اجلمعة

اإلقليمي وغيره من األحداث 
الرياضي���ة، مرحبا بالوقت 
ذاته باملشاركني، متمنيا لهم 
طيب اإلقامة في بلدهم الثاني 
الكويت. وحول دور الهيئة 
العامة للرياض���ة في دعم 
مثل هذا النوع من األحداث 
النايف بأن  أفاد  الرياضية، 
دور الهيئة العامة للرياضة 
ريادي ومميز وبارز أيضا 
عب���ر مختل���ف األصع���دة 
مبا فيه���م فعاليات رياضة 
السيارات الكويتية ان جاز 

ف���ي منطق���ة  »كار ووش« 
الش���ويخ عل���ى أن ينطلق 
السباق فعليا يوم السبت في 
متام الساعة التاسعة مبنطقة 

الوقت  التعبير، مشيدا في 
التي  املثمرة  ذاته باجلهود 
يقوم به���ا مدير عام الهيئة 
العامة للرياضة الشيخ أحمد 
املنصور وإخوان���ه أركان 
اإلدارة في تذليل كل العقبات 
التي قد تواجه مسيرة رياضة 
السيارات، مؤكدا ان مجلس 
السالم  إدارة نادي باس���ل 
للسيارات والدراجات يسعى 
دائما للنه���وض بالرياضة 
من خالل تنظيم العديد من 

الفعاليات املعنية.

اجلليعة على طريق 245. 
وأثن���ى عل���ى الرعاي���ة 
والتعاون الدائم بني النادي 
والهيئ���ة العام���ة للرياضة 
ووزارة الداخلية والطوارئ 
الطبية واإلدارة العامة لإلطفاء 
وجهود تلك اجلهات في تنظيم 
هذا احل���دث وكل البطوالت 
التي تس���تقطب هواة هذه 

الرياضة من الشباب. 
التعاون  ووصف ذل���ك 
ب� »البن���اء والفعال والذي 
أس���هم في تطوي���ر رياضة 
احملركات في الكويت وجمع 
النادي  الشباب حتت مظلة 
وفي احللب���ة حتقيقا لألمن 

والسالمة«. 

التي ال تس���من  اإلخبارية 
وال تغن���ي من جوع ونحن 
ندرك من يقف وراء نشر مثل 
هذه األخبار ونعلم أهدافه. 
وأضاف: عليه فإنني أجدد 
تأكي���دي بصفت���ي رئيس 
اللجنة العليا املنظمة لرالي 
الكوي���ت الدولي 2016 على 
تنظيمه ومبوعده، مش���يرا 
الى ان الكويت هي أغلى ما 
منلك بهذا الوجود وسنترجم 
هذا املعنى على أرض الواقع 
من خ���الل ابراز هذا احلدث 

ستقام يوم اجلمعة املرحلة 
االستعراضية باإلضافة إلى 
إقامة الفحص الفني للسيارات 
املشاركة لدى الراعي محطة 

أسامة المنصور

اس���تنكر رئيس اللجنة 
العليا املنظمة لرالي الكويت 
الدولي 2016 الش���يخ عذبي 
النايف الصباح ما تداولته 
بعض وسائل اإلعالم حول 
عدم وجود رغبة في تنظيم 
رالي الكوي���ت الدولي لهذا 
الع���ام، وبهذا الص���دد أكد 
الشيخ عذبي النايف، قائال: 
بكل تأكيد فإن هذا اخلبر عار 
عن الصحة جملة وتفصيال 
بل وال ميت للحقيقة بصلة 
بقدر ما هو استهداف لسمعة 
رياضة السيارات الكويتية 
عب���ر األوس���اط الدولي���ة 
والعربي���ة املعنية برياضة 
الس���يارات على اعتبار أن 
رال���ي الكويت الدولي 2016 
ه���و ضمن أجن���دة بطولة 
الشرق األوس���ط للراليات 
والتي يشرف عليها االحتاد 
الدولي للسيارات)فيا( فلن 
نسمح أبدا بأن تتداول مثل 
ه���ذه األحاديث أو التقارير 

ينظم نادي باسل السالم 
الصباح لس���باق السيارات 
النارية يومي  والدراج���ات 
اجلمعة والس���بت املقبلني 
اجلولة الثاني���ة من بطولة 
الكويت للراليات مبشاركة 

نخبة من املتسابقني. 
وقال مدي���ر الراليات في 
النادي مش���اري السبتي ل� 
»كون���ا« امس إن مش���اركة 
وحضور الشباب في بطولة 
الكويت للراليات ستكون يوم 
اجلمعة على حلبة نادي باسل 
الصباح على طريق الدائري 
الس���ابع باجتاه اجلهراء في 
متام الساعة الثالثة عصرا. 
أنه  الس���بتي  وأض���اف 

الشيخ عذبي النايف 

 مشاري السبتي 

من رالي الكويت السابق 

من سباقات العام املاضي 

»حميداني« بطل كأس جابر األحمد
و»الدون« يظفر باملكرمة األميرية في »الصيد«

برعاية وحضور الش����يخ فهد اجلابر رئيس 
الهيئة العامة للرياضة والشباب السابق وعميد 
إسطبل بيان والشيخ عبدالعزيز اجلابر وجماهير 
محبي رياضة اآلباء واألجداد جنح اجلواد حميداني 
ألبناء نايف الدبوس بقيادة دو في الفوز بكأس 
املغفور له الشيخ جابر األحمد واملخصص للنتاج 

احمللي على مسافة 2200م.
وقام اجلابر والشيخ عبدالعزيز اجلابر بتسليم 

الكأس إلى أبناء الدبوس وهنأهم بالفوز.
وأعرب عن سعادته بحضور املهرجان الذي 
تزامن مع احتف����االت الكويت باألعياد الوطنية 
والذكرى العاشرة لتولي صاحب السمو وسمو 
ولي العهد مقاليد احلكم وانه ينتهز املناس����بة 

ليرفع أسمى آيات التهاني إلى سموهما.
وعلى جائزة املكرمة األميرية للموروث الشعبي 
واملخصصة جلياد الدرجت����ني األولى والثانية 
على مسافة 1800م جنح اجلواد الدون السطبل 
العصيمي بقيادة ابديل في الفوز بجائزة املكرمة. 
وقام الشيخ فهد اجلابر والشيخ عبدالعزيز اجلابر 

بتقدمي جائزة املكرمة الى عبداهلل العصيمي.
وفاز اجلواد جاز السطبل جحيل بقيادة لويس 
بالكأس املقدم من الشيخ طالل الفهد وقام فوزي 
العلي ومسعود بومرزوق ونائب مدير عام السباق 
حمدان املطيري بتسليم الكأس إلى عميد اسطبل 
جحيل. وفاز اجلواد أنعم السطبل النشاما بقيادة 
توفيق بالشوط الثالث املخصص جلياد الدرجة 

األولى على مسافة 1600م، وفاز اجلواد نصراوي 
ألسطبل العصيمي بقيادة جوسي بالشوط الثاني 
املخصص جلياد الدرجة الثانية على مسافة 1400م 
بزمن 4-22-1ق وبفارق طولني ونصف الطول عن 

اجلواد عز اهلل السطبل املال بقيادة ماركو.
وفاز اجلواد األعز إلسطبل النشاما بقيادة دو 
بالشوط األول املخصص جلياد الدرجة الثالثة 

على مسافة 1800م.

صباح المبارك فرح بالفوز

قال الشيخ صباح املبارك أحد عمداء اسطبل 
النشاما بعد فوز البطل األعز والبطل انعم أحمد 
اهلل سبحانه على توفيقه بفوزنا بشوطني عبر 
اجلواد البطل األعز واجلواد البطل أنعم الذي عاد 
ملنص����ات التتويج، حيث قال بإذن اهلل قادمون 
للصدارة واعتالء دوري النقاط والتجهيز لكأس 
األمير الوالد وعودة كأس سموه السطبل النشاما 
وإمتاع جماهير االسطبل الغفيرة املتعطشة ألغلى 
الكؤوس. وأضاف بعد توفيق اهلل ثقتنا كبيرة 
بخيولنا وبقدرات املدرب الكبير الشيخ عبداهلل 
الذي جعل وقته للخيل وجتهيزها بأحسن صورة 
وال يسعني إال أن أشكره على هذه االنتصارات 
وبإذن اهلل تتكلل جهوده مع أخيه الشيخ جابر 
العلي بالظفر بكأس الوالد القائد صاحب السمو 
وواعدا عشاق النش����اما والفروسية باملزيد من 

االنتصارات بعد توفيق اهلل سبحانه.

الشيخ فهد اجلابر يسلم اجلائزة إلى االسطبل الفائز

الشيخ عبداهلل السلمان والشيخ صباح املبارك وجمهور النشاما يحتفلون بفوز البطل األعز

النصر

خيطان

برقان

اليرموك

الساعة 5:00

الساعة 6:30

»الهيئة« تفقدت ترتيبات انتخابات التضامن
زارت مدير إدارة األندية الرياضية سعاد 
حاكم نادي التضامن الرياضي والتقت أعضاء 
اللجنة املؤقتة إلدارة شؤون النادي، حيث 
املتعلقة  التفاصيل والترتيبات  مت مناقشة 
بانتخابات النادي املزمع إجرائها في الثاني 

عشر من مارس املقبل.
وقامت حاكم بتفقد األماكن املقترحة للجان 
الرج���ال وعددها 8 جلان وجلان الس���يدات 

وعددها جلنتني ومداخل ومخارج هذه اللجان 
لضمان س���ير العملي���ة االنتخابية بأعلى 
مس���توى من النظام مبا يؤمن رفع العناء 
وراحة املقترعني وأعض���اء اللجان العاملة 

في االنتخابات. 
وحضت حاكم على ضرورة االنتهاء من كافة 
التجهيزات في أسرع وقت ممكن، مع الوضع 

في االعتبار اجازة األعياد الوطنية. 

أما في 15 اجلاري، فتنتقل 
التصفي���ات جلامعة الكويت 
فرع اخلالدية الستقبال طالب 
اجلامعات فقط الساعة 11:00 
صباح���ا ويكون التس���جيل 

محدودا ل� 32 العبا.
 أما التصفي���ات األخيرة 
فستكون في مالعب املدرسة 
الدولي���ة مبيدان  األميركية 
حولي في 20 اجلاري، ويكون 
التسجيل محدودا ل� 64 العبا 
من الس���اعة 5:50 إلى 7:00 

تصفيات ريد بل كينغ أوف ذا روك
للسلةاألسبوع املقبل

مس���اء. أما نهائ���ي الكويت 
فسيقام في فندق راديسون بلو 
في 4 مارس املقبل الساعة 7:00 
مساء مبشاركة أفضل 16 العبا 
لتتويج بطل كينغ أوف ذا روك 
على الكويت وميكنكم االطالع 
على املزيد من املعلومات عبر 
www.redbull.com/ موقعنا

.kingoftherockkw

تنطلق تصفيات »ريد بل 
كين���غ أوف ذا روك«، وهي 
أرقى بطولة كرة الس���لة في 
العالم في املواجهات الفردية 
املقبل،  الكويت األسبوع  في 
حيث يش���ارك بها 192 العبا، 
ويتأه���ل من بينهم أفضل 16 
العبا إلى التصفيات النهائية 
التي ستقام على ملعب كرة 
س���لة فندق راديس���ون بلو 
في 4 مارس املقبل. وتنطلق 
التصفيات من جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا في 12 
اجلاري وهو يوم مخصص 
لطالب اجلامعات فقط، ويبدأ 
التسجيل الساعة 4:00 مساء 
ويكون مح���دودا ل� 32 العبا 

فقط. 
أم���ا التصفي���ات الثانية 
فستكون في مالعب املدرسة 
الدولي���ة مبيدان  األميركية 
حولي في 13 اجلاري، ويكون 
التسجيل محدودا ل� 64 العبا 
من الس���اعة 5:50 إلى 7:00 

كرة السلة تستقطب الكثير من عشاقها مساء. 

القادسية يخشى مفاجآت النصر في دوري »السلة«
يحيى حميدان 

تقام مساء اليوم منافسات 
اجلولة ال� 23 من دوري الدمج 
لكرة السلة، حيث يبرز لقاء 
ال� 5،  النصر والقادسية في 
لق����اء الصليبخات  ويعقبها 
وكاظمة في ال� 7 وذلك بصالة 
فجحان هالل املطيري بنادي 
القادسية، ويلتقي الساحل مع 
اليرموك في ال� 5، والتضامن 
مع العربي ف����ي ال� 7 بصالة 
نادي الس����احل مبنطقة أبو 

حليفة.
ويحت����ل الكويت صدارة 
ترتي����ب الف����رق برصيد 30 
نقطة، ويتق����دم على كاظمة 
)28( والنصر )26(، والعربي 
واجلهراء )25(، والقادسية 
 ،)20( واليرم����وك   ،)24(
والساحل والش����باب )19(، 
والتضامن والصليبخات في 

العاش����ر واحلادي  املركزين 
عشر برصيد 15 نقطة. ويسعى 
»األصف����ر« الى جتاوز عقبة 
خصمه النصر الذي سيرغب 
هو اآلخ����ر بتحقي����ق الفوز 
واإلطاحة بخصمه. ويدخل 

القادس����ية اللقاء وهو كامل 
الصفوف عقب عودة جميع 
العبيه املوقوفني عبدالعزيز 
احلميدي وعبدالرحمن السهو 
ومحمد وعبداهلل ساملني على 
التوالي في املباريات السابقة 

ليدعموا صفوف الفريق.
الى أن  وجتدر االش����ارة 
الدوري هذا املوسم  مسابقة 
تقام بنظام الدمج من 3 أقسام 
ويتوج باللقب الفريق األكثر 

حصوال على النقاط.

الشباب يتراجع

الى ذل����ك، تراجعت ادارة 
الش����باب عن تقدمي شكوى 
لدى احتاد اللعبة على خلفية 
مشاركة األخوين ساملني في 
أقيمت  التي  الفريقني  مباراة 

األحد املاضي.
ويأت����ي تراج����ع االدارة 
الشبابية بعدما تبني لها أن 
احتاد اللعبة قد احتسب مباراة 
الكويت التي مت طرد الالعبني 
منها ضمن املباريات الس����ت  
وإيقافهما فيها بعد خروجهما 
عن النص وإلغاء املباراة الحقا 

لعدم وجود األمن.

)محمد هاشم( العبو القادسية يدركون صعوبة اللقاء أمام النصر اليوم 


