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جانب من مباراة كاظمة والقادسية   (كونا)

كأس األمير لقفز احلواجز تنطلق اخلميس

«ستارز» يواصل انتصاراته 
في البطولة العربية لهوكي اجلليد

أعلنــت رئيســة مجلــس إدارة نــادي 
الفروســية الرياضي الشــيخة حصة فهد 
الدعيج، أن النادي سينظم اخلميس املقبل 
النســخة الثانية من بطولة كأس صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد لفروسية 
قفــز احلواجز والتي تســتمر ٣ أيام على 

مضمار القفز في النادي.
وقالت الشيخة حصة ان النادي ضاعف 
جهــوده خــالل األيــام املاضية مــن أجل 
التحضير ألغلى البطوالت بأفضل صورة 
ممكنة، موضحة أن جميع منتسبي النادي 
يواصلــون العمل الليل بالنهــار من أجل 
توفير جميع سبل النجاح لهذا احلدث الذي 
يترقبه الفرسان والفارسات بفارغ الصبر.
وأشــارت إلى املشــاركة الكبيــرة التي 
ستشهدها البطولة، مبينة أن أكثر من ٦٠٠ 
فارس وفارسة يستعدون بكل قوتهم من 
أجل املشاركة في هذه البطولة واملنافسة 
علــى املراكــز األولــى فــي جميــع الفئات 
(املبتدئة واملتوسطة واملتقدمة)، متوقعة 
أن يكون التنافس على أشــده في مسابقة 
اجلائزة الكبرى، وأشارت الى أن اجلوائز 
النقديــة في البطولة تبلــغ ٥٠ ألف دينار 
فضــال عن اجلوائز العينية التي ســتقدم 
للفرسان وللجمهور الذي سيحصل عليها 

من خالل الســحوبات اليومية، مقدمة في 
هذا اخلصوص شكرها وتقديرها إلى جميع 
اجلهات الراعية والداعمة للبطولة ولرياضة 

القفز عموما.
وأشادت بدعم القطاع اخلاص للفرسان 
والفارسات وأســرة رياضة القفز، مؤكدة 
أن هذه املســاندة ســتنعكس إيجابا على 
مســتوى هذه الرياضة النبيلة واألصيلة 
والتي يزداد اإلقبال عليها كل يوم، «وليس 
غريبا إذا قلنا ان هذه الرياضة باتت تنافس 
األلعاب اجلماعية من حيث عدد منتسبيها 
من فئة الشــباب والشــابات»، متمنية أن 
يتواصل دعم الشركات واملؤسسات اخلاصة 
لرياضة القفز التي أصبحت تنافس بقوة 

في احملافل الدولية.
كما أشادت الشيخة حصة بدور الهيئة 
العامــة للرياضة بقيــادة د.حمود فليطح 
ونائبه د.صقر املال الداعم للنادي، مؤكدة 
حرص اجلميع علــى إجناح هذه البطولة 
التي حتمل اســما غاليا على قلوب جميع 

الرياضيني والشعب الكويتي بأسره.
وكانت الفارسة يارا الهنيدي توجت بلقب 
النســخة األولى مــن البطولة التي نظمها 
النادي املوســم املاضي. اجلدير بالذكران 

«األنباء» راع بالتيني للبطولة.

أشــاد رئيس اللجنــة األوملبية الكويتية 
الشــيخ فهد الناصر بجهود رئيس وأعضاء 
مجلس إدارة نادي األلعاب الشتوية في تطوير 
ألعابه ودعم الشباب الكويتي املمارس لهذه 
األلعاب في ظل وجود صالة دولية للنادي.

وقــال الشــيخ فهد الناصر فــي تصريح 
للصحافيني خــالل زيارته وعدد من أعضاء 
اللجنة النادي الذي يستضيف حاليا بطولة 
الكويــت املفتوحــة لألنديــة العربية للعبة 
للمحترفني للرجال، ان هذه املنشأة ستشكل 
نقلة نوعية للنادي، مؤكدا ان اللجنة حريصة 
علــى دعم كل االحتــادات واألندية الكويتية 

للنهوض بالرياضة الكويتية.
وعلــى صعيد مباريــات البطولــة التي 
اختتمت في ســاعة متأخرة من مساء امس، 

واصل نادي ستارز الكويتي انتصاراته في بعد 
فوزه مساء على نظيره البحرين بنتيجة ٥-١ 
محققا فوزه الرابع على التوالي في البطولة.

وفرض ممثل رياضة هوكي اجلليد الكويتية 
افضلية واضحة على مجريات املباراة التي 
أقيمت في الصالة اجلديدة للنادي في منطقة 
بيان بعد أن دخل املباراة بقوة ليتمكنوا من 
إحراز فوز مستحق بينما تلقى البحرينيون 
اخلسارة الرابعة لهم. وحقق فريق الثبيس 
اإلماراتي في املباراة الثانية انتصارا مستحقا 
هــو الرابع له أيضا بالبطولة على حســاب 
نظيره سيدر البناني بنتيجة ٨-٣، فيما متكن 
فريق الفراعنة املصري في مباراة أخرى من 
الفــوز على نظيره جدة الســعودي بنتيجة 

٦-٤ بعد مباراة متقاربة املستوى.

النسخة األولى شهدت تتويج الفارسة يارا الهنيدي بكأس سمو األمير

برقان يخشى مفاجآت «يد» اليرموك.. 
والكويت لتخطي النصر

يعقوب العوضي

تتواصل منافسات دوري الدمج لكرة اليد 
بإقامة ٣ مباريات مســاء اليوم على مجمع 
الشيخ ســعد العبداهللا للصاالت املغلقة في 
ضاحية صباح السالم، وذلك ضمن اجلولة 

السابعة.
فيلتقي الكويت (٨ نقاط) مع النصر (٤ 
نقاط) في الـ ٤:٣٠، بينما جتمع املباراة الثانية 
التضامن (نقطتني) مع خيطان (دون رصيد) 
فــي الـ ٦:٠٠، وفي املباراة األخيرة يتواجه 
برقان (١٢ نقطة) مع اليرموك (نقطتني) في 

الـ ٧:٣٠.
مباراة الكويت مع النصر بطبيعة احلال 
تعتبر قريبة لألبيض اكثر من العنابي للفوارق 
الفنية والبدنية ويعتمد األبيض بقيادة املدرب 
املصري مجدي ابواملجد على كل من صالح 
الشمري  املوســوي، فواز مرزوق، نواف 

ومشاري طه، اما مدرب النصر خلضر عروش 
يستند على خبرة فالح الزعبي، محمد الصالل، 

باسل املطيري وساير العنزي.
وفي املباراة الثانية، يطمح برقان متصدر 
الترتيب العام بفارق االهداف عن الساملية ان 
يواصل انتصاراته ويخشى مفاجآت اليرموك 
ويعتمد محمد مسعودان قائد اجلهاز الفني 
لبرقان على عبدالرحمن نشمي، سالم محبوب، 
مشاري العتيبي، سعد سالم، وليد اجليماز 
وحسني ابراهيم، فيما يعول مدرب اليرموك 
خالد املال على فواز الشمري، مبارك البلوشي، 
محمد عامر، عبدالعزيز الفرحان وعبدالعزيز 

السناوي.
وميني اليرموك النفس باستعادة مستواه 
الســابق وتقدمي مباراة جيدة تليق بسمعة 
الفريق وتعيده الى جادة االنتصارات خاصة 
ان املال يعمل على دمج العبني اخلبرة بالشباب 

لالستفادة من جميع العناصر املتاحة.

هادي العنزي

حسم الفريق األول لكرة السلة بنادي الكويت 
تأهلــه لنهائي الــدوري املمتاز «املربــع الذهبي» 
بتغلبــه على اجلهراء ١١٠-٥٦ نقطة في املواجهة 
الثانية التي جمعتهما أمس األول على صالة يوسف 
الشــاهني الغامن بنادي كاظمة في ثاني مواجهات 
الفريقني باملربع الذهبي الذي يقام بأفضلية الفوز 

في مباراتني من إجمالي ٣ مباريات.
وفــي املواجهة الثانية، رفض كاظمة اخلروج 
على يد القادســية، وتغلب عليــه ١٠٧-١٠٣ بعد 
مبــاراة ماراثونية، احتكم بها الفريقان إلى وقت 
إضافي، بعدما تعادال في الوقت األصلي بنتيجة 
٩٥ نقطــة لكل منهما، ليلتقيا في مواجهة فاصلة 
فــي الـ ٦ مســاء اليوم على صالــة فجحان هالل 
املطيري بنادي القادســية، لتحديد هوية الفريق 
الذي يلتقي الكويت في املباراة النهائية على لقب 

الدوري املمتاز للموسم احلالي.
جــاءت مواجهة الكويت واجلهــراء من طرف 
واحد في جميع أشواطها األربعة، ولم يتح األبيض 
أي فرصة لـ «اجلهراوية» ملجاراته أو اللحاق به، 
بغية عدم الذهاب ملواجهة ثالثة من شأنها إرهاق 
الالعبــني، وقد تؤثر على أدائهم العام في املباراة 
النهائية للدوري املمتاز، وقد جاءت كشفت نتيجة 

في الربع الرابع مسجال ٣٠ نقطة، وبفارق ١٠ نقاط 
عن كاظمة، ليعادل النتيجة، ويتجه الفريقان إلى 
وقــت إضافي حضرت خالله خبرة العبي كاظمة 
ليحســموه ملصلحتهم ١٢-٨، ويفرضوا مواجهة 
فاصلة لتحديد الطرف الثاني الذي سيواجه الكويت 

في النهائي الذي لم يحدد موعده بعد.

النصف األول (٥٤-٢٣) القوة الضاربة للكويت، 
ولم يختلف احلال كثيرا في النصف الثاني الذي 

جاء «أبيض» كذلك (٥٦-٣٣).
إلى ذلك، جاءت مواجهة كاظمة والقادسية قمة 
في كافة تفاصيلها، بسط البرتقالي أفضلية نسبية 
على األشواط الثالثة األولى، فيما انتفض األصفر 

الكويت يدك اجلهراء ويتأهل لنهائي «املمتاز»

سلة القادسية تستضيف 
كاظمة.. «قمة احلسم»

«األنباء» يقصي «االحتاد» من  «براندزليغ»
عبدالعزيز جاسم

واصــل فريــق «األنبــاء» 
انطالقتــه القويــة في بطولة 
«براندزليغ» لكرة القدم التي 
تقام منافســاتها على املالعب 
الفرعية لستاد جابر بعد فوزه 
على فريــق أكادميية االحتاد 
بهــدف دون رد ســجله جنم 
الفريــق محمد عبيــد ليصل 
للفريق إلى الدور ربع النهائي.
أحمــد  للمــدرب  وكان 
خميس الفضلي دور كبير في 
الفوز بعدما ساهمت  حتقيق 
توجيهاتــه وتغييــر مراكــز 
الالعبــني والتبديــالت التــي 
أجراهــا بالدقائق األخيرة في 
فك شفرة دفاع املنافس الذي 
حاول أن يصل باملباراة لركالت 
الترجيح أو اصطياد هدف من 
هجمة مرتدة، لكن وقبل النهاية 
بدقيقتني حتصل «األنباء» على 
ركلة جزاء ترجمها محمد عبيد 

بنجاح.
وشــهدت نتائج دور الـ١٦ 
فــوز الفيصــل علــى أمبروز 
بهدفــني دون رد، وعيــادة ٣٢ 
على الفيصــل ٢-١، والنصر 
الرياضي على هايدو برباعية 
دون رد، وبنــك بوبيــان على 
موتري ٢-٠، وجامعة الكويت 
علــى الهيئــة العامــة للقوى 
العاملــة ٢-١، وكواليتي نت 

الذي حققته البطولة لم يكن له 
ان يحدث لوال انضباط الفرق 
والتزامهم باللوائح وحرصهم 
على احلضور، مشيرا إلى ان 
التنافــس قــوي لكــن الروح 
الرياضية هي التي كانت سائدة 

في نهاية املطاف.
وشكر العلي الهيئة العامة 
للرياضــة بتوفيرهــا جميع 
األمــور خصوصــا مالعــب 

املباريــات وهي أحد شــركاء 
النجــاح، والشــكر موصــول 
للطــوارئ الطبيــة في وزارة 
الصحة ورجال وزارة الداخلية 
على تواجدهم وحرصهم على 

احلضور.
وختم حديثــه بالقول ان 
الهدف من البطولة قد حتقق 
بتجمع الشباب الرياضي في 
مكان واحد ســواء شركات أو 

قطاع حكومي.
الرئيس  أكــد  من جهتــه، 
التنفيــذي لشــركة «هايــب 
ترينــد» يعقــوب العثمان أن 
اليوم اخلتامي غدا سيشــهد 
عددا مــن الفعاليــات أبرزها 
إقامة مباراة ودية بني منتخب 
الكويت للناشئات حتت ١٧ عاما 
مع منتخب اإلمارات بحضور 
املديــر العــام للهيئــة العامة 
للرياضــة د. حمــود فليطح 
ورئيــس اللجنــة التنظيمية 
املــرأة اخلليجيــة  لرياضــة 
بدول مجلس التعاون الشيخة 
نعيمة األحمد ورئيس اللجنة 
النسائية باحتاد الكرة فاطمة 
حيات ونائب اللجنة الشيخة 
نورة الصباح. وأوضح العثمان 
أن الفرق الثالثة الفائزة باملراكز 
األولــى ســتحصل على مبلغ 
مالــي بختــام البطولة بواقع 
١٥٠٠ دينار للمركز األول و١٢٠٠ 

دينار للثاني و١٠٠٠ للثالث.

العثمان: «ودية» بني ناشئات األزرق واإلمارات غداً  في ختام البطولة

أداء ممتع لـ «األنباء» جعله ضمن الـ ٨ الكبار للبطولة بجدارة (محمد هاشم)

علــى جريدة اجلريــدة ٥-٢، 
وأكادمييــة ولڤــز على فريق 

مسباحي ٢-١.
وتشــهد البطولة حضورا 
جماهيريــا كبيــرا وفعاليات 
مميزة القت استحسان املتابعني 
بتنظيم رائع من شركة «هايب 
ترينــد». مــن جهتــه، قــال 
مؤسس شركة «هايب تريند» 
عبدالرحمن العلي إن النجاح 

«األبيض» عبر السيب العماني بعد لقاء ماراثوني
اقتربــت بطولــة االنديــة 
اخلليجية الـ ٣٧ ألندية الكرة 
الطائرة واملقامة حاليا في نادي 
الكويت من احملطة األخيرة، 
حيث تخلد فرق البطولة اليوم 
لفتــرة الراحــة الثانية، على 
ان تقام غدا اجلولة اخلامسة 

واألخيرة.
وتقيــم اللجنــة املنظمــة 
العليا للبطولة مســاء اليوم 
حفــل عشــاء الوفــود والذي 
يتــم من خالله تبادل الدروع 
التذكاريــة. وكانــت اجلولة 
الثالثــة التــي أقيمت اول من 
امس شهدت استعادة طائرة 
«العميد» اتزانهــا بعد الفوز 
الصعب في اللقاء املاراثوني 
على الســيب العماني بثالثة 
أشــواط لشــوطني، وجــاءت 
نتائــج األشــواط كالــت الي:  
 ١٦-٢٥ ، ٢٢-٢٥ ، ٢٥-٢٣)
وفــي   .(١٦-١٤  ،  ٢٥-٢٠  ،
اجلولة نفسها واصل الشرطة 
القطري مسيرته الظافرة في 
البطولة وحقق فوزه الثالث 
على التوالي والذي جاء على 
حساب العني اإلماراتي بثالثة 

القطــري صدارة ترتيب فرق 
البطولة برصيد ٩ نقاط يليه 
دار كليب الثاني بفارق نقاط 
األشــواط عن الهــالل الثالث 
صاحب الرصيد ذاته، ويأتي 
الكويت رابعا برصيد ٥ نقاط 
والسيب خامس بنقطة واحدة 
والعني اإلماراتي سادسا دون 
رصيــد. والعــودة إلــى لقاء 

اخللفيــة واألماميــة وكثــرة 
األخطاء الشخصية، األمر الذي 
استغله العبو السيب في فرض 
كلمتهم على مجريات اللعب 
في الشــوطني األول والثاني 
بفضل تألق الكولومبي جاميز 
والبحريني فاضل عباس. وفي 
الشوط الثالث انتفض الكويت 
اتزانهــم  واســتعاد العبــوه 
الدفاعــي بعدما دفــع املدرب 
التونسي خالد بلعيد بالليبرو 
البديل جاســم الصباغة مما 
ضبط إيقاع امللعب باستقبال 
جيد للكرة األولى، األمر الذي 
اســتفاد منــه املعــد عبداهللا 
بوفتــني فــي تهيئــة الكرات 
بشــكل دقيق للكوبي روالند 
جنم اللقــاء، اضافة إلى تألق 
البديل يعقوب عدنان بجانب 
العبي عبداهللا جاسم وعامر 
الســليم وعبدالعزيــز جنم، 
الشــوطني  الكويت  ليحســم 
الثالــث والرابــع مبســتوى 
الفريقــان الى  رائــع، ويلجأ 
الشوط اخلامس، الذي تغلب 
فيه األبيض ليحصد نقطتني 

وللسيب نقطة.

الكويت والسيب العماني، فقد 
جاءت املباراة قوية واستمرت 
ملدة ساعتني ونصف الساعة 
وعلى غيــر املتوقــع خاصة 
مــن جانب اصحــاب األرض 
«األبيــض» حيــث لــم يظهر 
الالعبون باملســتوى املعهود 
عنهم في ظل غياب التركيز على 
مستوى الدفاع عن املنطقتني 

أشواط لشوط (٢٩-٣١ ، ٢٥-
١٤ ، ٢٥-١٥ ، ٢٥-١٨).  وفــي 
مباراة أخرى حقق دار كليب 
البحريني انتصارا مســتحقا 
على الهالل السعودي بثالثة 
أشواط نظيفة، وجاءت نتائج 
األشــواط (٢٥-٢٣ ، ٢٥-٢٠ 
، ٢٥-٢٢). وبنتائــج اجلولة 
الثالثــة يواصــل الشــرطة 

تنطلق اليوم باكورة مسابقات املوسم 
الدراسية  املراحل  املدرسي لكل  الرياضي 
وذلك برعاية االحتاد الرياضي املدرســي 
والتعليم العالي، حيث من املقرر ان تكون 
نهائيات االلعاب اجلماعية للمرحلة البتدائية 
في ١١ فبراير على ان تكون نهائيات املرحلة 
املتوسطة في ١٨ اجلاري واخيرا ستكون 
نهائيات املرحلة الثانوية في ٣ مارس املقبل.

وبهذه املناسبة، ثمن نائب رئيس االحتاد 
الرياضي املدرسي وليد عايش الدعم الكبير 
الذي تقدمه الهيئة العامة للرياضة لكل األلعاب 
الرياضية املدرسية وهو ما يعزز من اهتمام 
الدولة بالرياضة املدرسية والرفع من شأنها 
في ســبيل الوصول ملخرجات مثالية من 
املواهب املتواجدة فــي املدارس وصقلها 
بالشكل األمثل وأيضا تعزيز ثقافة الرياضة 

واهمتيها لدى الطالب، كما ثمن الدور الكبير 
وامللموس لرئيس االحتاد الرياضي املدرسي 
الكبير ومتابعته  اهتمامه  فيصل مقصيد 
املستمرة لكل التفاصيل وهو ما يؤكد حرصه 

على جناح تلك الفعاليات.
وكشف عن ان هناك العديد من املشاركات 
اخلارجية تنتظر الفرق املدرسية في الفترة 
املقبلة ما يزيد من االحتكاك وتراكم اخلبرات.

عايش: انطالق املوسم الرياضي املدرسي اليوم


