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)يعقوب العوضي( الكويت يريد مواصلة اإلجنازات على حساب الشباب   

النصار: قادرون 
على حتقيق 

اللقب

الكويت وكاظمة..
من يظفر بلقب »سوبر الطائرة«؟

»األبيض« يحقق كأس »شباب السلة«

القادسية يحرز لقب »عمومي القوى«

يعقوب العوضي 

تشــهد صالة عبدالعزيز اخلطيب في النادي العربي املواجهة 
النهائية املرتقبة لكأس السوبر للكرة الطائرة والتي جتمع كاظمة 
مع الكويت، فيما يســبق املواجهــة النهائية لقاء املركزين الثالث 
والرابع بني الغرميني التقليديني القادســية مع العربي على نفس 
الصالة.  هذا، ويتطلع البرتقالي بقيادة مدربه الكسندر سنجيج 
إلى حتقيق لقب يكفل له عدم اخلروج من املوسم خالي الوفاض 
خاصــة ان الفريق خســر لقب لدوري لصالــح الكويت، وتعتبر 

مواجهته اليوم مبنزلة رد دين لكاظمة.
وعلى اجلهة األخرى، ميتلك الكويت فرصة تاريخية في حصد 
ثالثيــة لم يحققها أي فريق آخر، وتشــير املعطيات إلى أفضلية 
األبيض على املستوى الفني عطفا على األداء الفني للفريقني طوال 

مشوار الدوري املمتاز وكأس االحتاد. 
رغم خيبة األمل التي طالت مشجعي القادسية والعربي فإنهما 
يسعيان إلى حتقيق فوز معنوي واحلصول على برونزية السوبر 
ولكــن املهمة لن تكون ســهلة لكليهما خصوصــا بعد تطور أداء 

الفريقني في الفترة املاضية.

يحيى حميدان

حقق الكويت لقب كأس االحتاد لكرة السلة لفئة الشباب )حتت 
19 سنة( عقب تغلبه على اليرموك 8٢-66 مساء أول من امس في 
املباراة النهائية للبطولة، ليضيف »األبيض« هذا اللقب الى الدوري 
ويظفر بثنائية املوسم حتت قيادة املدرب الوطني طالل القالف. 
وحل التضامن في املركز الثالث اثر فوزه على اجلهراء 46-66. 
وقام نائب رئيس اللجنة املؤقتة إلدارة شؤون االحتاد الشيخ 
علي اخلليفة بتتويج الفرق أصحاب املراكز الثالثة األولى وتقدمي 

كأس البطولة إلى العبي الكويت.

أحرز نادي القادسية لقب فئة العمومي برصيد 16٧ نقاط فيما 
نــال نادي الكويت لقب فئة الناشــئني برصيــد 164.5 نقطة بعد 
اختتام منافســات اليوم الرابع واألخيــر لبطولة الكويت العامة 
أللعاب القوى لفئتي العمومي والناشئني. وجاء في املركز الثاني 
بعد نادي القادسية في فئة العمومي نادي الساحل بـ 5ر150 نقطة 
تاله نادي كاظمة ثالثا بـ 1٢5 نقطة. وفي فئة الناشئني حل ثانيا 
نادي القادســية برصيد 1٢8 نقطة وجاء فــي املركز الثالث نادي 
كاظمة بـ 105 نقاط. وتضمن برنامج اليوم اخلتامي للبطولة إقامة 
مهرجان اعتزال وتكرمي العب نادي القادســية واملنتخب الوطني 
حامــل الرقــم الكويتي في ســباقي 400 و800 متــر محمد مطلق 
العازمــي برعايــة وحضور رئيس مجلس إدارة نادي القادســية 

السابق الشيخ الطالل فهد.

الكويت لتحقيق الثالثية وكاظمة الحراز اللقب األول           )يعقوب العوضي(

فرحة العبي الكويت في احلصول على الثنائية

كاظمة يلتقي الصليبخات في ربع نهائي كأس »اليد«

في افتتاح منافسات بطولة آسيا 2017

الشباب في مهمة صعبة أمام األبيض

»أزرق الهوكي« يواجه مكاو اليوم
وعن حظــوظ األزرق في 
إحراز اللقب، قال: ان املنتخب 
ميلــك العبــني مميزين ذوي 
خبرة وقادرين على حتقيق 
الهدف املتمثل بالتتويج باللقب 
للمرة الثانية، داعيا اجلماهير 
الــى مســاندة منتخبهــم في 
مبارياتــه وعكــس صــورة 

مشرفة لعشاق الرياضة.
مــن جانبه، أكــد حارس 
جاســم  املنتخــب  مرمــى 
الصراف أن أزرق الهوكي في 
أمت اجلاهزيــة خلوض غمار 
البطولة بعد ان شــارك قبل 
أشهر قليلة في دورة األلعاب 
اآلسيوية الشتوية التي أقيمت 
في اليابان وحل بها سادسا، 
أقــام معســكرا خارجيا  كما 
في مدينة أبوظبي اإلماراتية 
خــاض خالله عــدة مباريات 
جتريبيــة قويــة وأهمها مع 

فريق كندي.
وقال الصراف انه ملس من 
جميع الالعبــني الـ ٢٢ الذين 
يشكلون قوام املنتخب سواء 
مــن املخضرمني أو الشــباب 
حماســا كبيرا في التدريبات 
لتحقيق اللقب القاري، السيما 
ان البطولة تقام في الكويت، 
منوهــا بدعم مجلــس إدارة 
النــادي واجلهازيــن الفنــي 
واإلداري للمنتخــب وتوفير 
ما يلزم لالعبني للظفر باللقب.

والتنظيميــة واإلعداد حلفل 
االفتتــاح لضمــان خــروج 
البطولــة بأفضــل صــورة، 
النــادي  ان كــوادر  الســيما 
امتلكــت خبــرات كبيرة بعد 
ان جنــح النادي فــي تنظيم 
الكثير من البطوالت اآلسيوية 

واخلليجية.

وتشــجيع منتخــب بالدهم 
بعــد انقطاع كبيــر عن هذه 
امللتقيــات الرياضية، معربا 
عن ترحيبه بضيوف الكويت 

في بلد الصداقة والسالم.
وأضاف ان النادي برئاسة 
كل  أكمــل  العجمــي  فهيــد 
الفنية واإلدارية  استعداداته 

نظمها النادي بأنها ستشــهد 
رفع العلم الكويتي فيها الذي 
لم يرفع منذ جتميد النشاط 
الرياضــي الكويتي قبل أكثر 

من عام.
واعتبر النصار رفع العلم 
في هذه البطولة فرصة لعشاق 
الكويــت ملتابعة  وجماهيــر 

يعقوب العوضي 

تتواصل اليوم منافسات كأس احتاد كرة اليد بإقامة مباراتني 
ضمن الدور ربع نهائي، فيلتقي في املباراة األولى الكويت مع 
الشباب، وفي املواجهة الثانية يلتقي كاظمة مع الصليبخات.

وتقدم كتيبة مدرب الكويت سعيد حجازي مستوى رائع في 
جميع املنافسات منذ أربعة مواسم، حيث لم تتعثر بأي خسارة 
أو تعادل، ويكمن سر الكويت في اللعب اجلماعي وااللتزام في 
التدريبــات اليومية والتركيز على ابــراز املواهب منذ املراحل 

السنية إلى جانب الدور اإلداري االحترافي.
أما الشباب فعلى الورق ال ميلك فرصة الفوز لكن كتيبة شهاب 
الدريدي قادرة على تقدمي مســتوى يرضي الطموح وبإمكانها 
إحراج اخلصم في حال إيقاف مفاتيح لعبه بالصورة السليمة.

كاظمة مع الصليبخات 
ظهر البرتقالي بقيادة املدرب الوطني خلدون اخلشتي بتوازن 
جيد خالل الفترة املاضية وميلك اإلمكانية للوصول إلى نصف 

النهائي إذا ما كان في يومه.
وال تختلف ظروف لصليبخات الذي يقوده املدرب لوطني 
عبــاس طه عن منافســه فظهر في مرحلة الدمج منافســا على 
الصعود للدوري املمتاز، إال أن بعض األخطاء أوقعته من سباق 
املنافسة إلى دوري الدرجة األولى واليوم يسعى للتعويض.

يلتقــي منتخبنــا لهوكي 
اجلليد نظيره مكاو في افتتاح 
منافسات بطولة آسيا لهوكي 
اجلليد ٢01٧ التي ســتنطلق 
التزلــج  اليــوم فــي صالــة 
مبشــاركة أربعــة منتخبات 
التــي  وتســتمر مبارياتهــا 
تقام بنظام الدوري حتى ٢5 

اجلاري.
وفــي اليــوم االفتتاحــي 
للبطولــة التي تقــام برعاية 
وزيــر التجــارة والصناعــة 
وزير الدولة لشؤون الشباب 
الروضــان  بالوكالــة خالــد 
وبإشــراف كامل من االحتاد 
الدولــي لهوكي اجلليد تنظم 
مباراة أخرى جتمع الهند مع 

سلطنة عمان.
ازرق  جنــوم  ويســعى 
الهوكــي الى حتقيق انطالقة 
مميزة في البطولــة وإحراز 
الفوز على فريق مكاو املتطور 
وأبرز منافس للكويت والذي 
سيكون مفتاح الفوز باللقب 
للمرة الثانية في تاريخه في 
حــني تبــدو املبــاراة الثانية 
متكافئة مع أفضلية نســبية 

للفريق العماني الشقيق.
وقال أمني سر مجلس إدارة 
نادي األلعاب الشتوية بشار 
النصار في تصريح صحافي 
ان هذه االستضافة للبطولة 
تتميز عن باقي البطوالت التي 

منتخبنا لهوكي اجلليد يبحث عن انطالقة مميزة

بشار النصار

الشباب الكويت

الساعة ٥:٠٠

الصليبخات كاظمة

الساعة ٦:٣٠

مباراتا اليوم
الساعة 5.00القادسية - العربي

الساعة ٧.00الكويت - كاظمة

النادي الكويتي للألعاب الذهنية

اجتماع اجلمعية العمومية العادية

الذهنية  ل���أل��ع��اب  ال��ك��وي��ت��ي  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س  ي�سر 

دعوة ال�سادة اأع�ساء اجلمعية العمومية للنادي حل�سور 

يف  عق�ده  امل��ق��رر  ال��ع��ادي��ة  العمومية  اجلمعي��ة  اجتم��اع 

مت��ام ال�س��اع��ة ال�سابع��ة من م�س��اء يوم اخلمي�س امل�واف��ق 

2017/5/25م. 

وذل����ك يف م��ق��ر ال���ن���ادي ال��ك��وي��ت��ي ل���أل��ع��اب ال��ذه��ن��ي��ة يف 

منطقة القاد�سية قطعة )1( �سارع )10( منزل )7(.

واهلل ويل التوفيق،،،

جمل�س الإدارة

م�حظة: �سرورة اإح�سار البطاقة املدنية الأ�سلية 

يعقوب العوضي

تغلب العربي على الســاملية بنتيجة ٢4 - 19 في اللقاء الذي 
جمعهما مســاء أمس على صالة الشــهيد فهد األحمد مبقر احتاد 
اللعبة في الدعية في إطار مواجهات الدور ربع نهائي من بطولة 
كأس احتاد اليد ليكون أول الواصلني إلى املربع الذهبي في البطولة.

العربي إلى قبل نهائي كأس »اليد« 
على حساب الساملية

»viva« رباعية سلماوية في الشباك النصراوية في الجولة 23 من دوري

القادسية يقفز للصدارة عبر »ثالثية« الشباب
ناصر العنزي - مبارك 
اخلالدي - أحمد السالمي 

قفز القادســية للصدارة 
بعــد فــوزه على الشــباب 
بثالثة أهداف مقابل هدف في 
املباراة التي جمعتهما امس 
على ملعب محمد احلمد في 
ختام اجلولة )٢3( من دوري 
viva. واصبح لألصفر )49( 
نقطة وخلفه الكويت بفارق 
نقطة، فيما بقي الشباب على 
نقاطه الـ )19( وبات مهددا 

بالهبوط.
الشوط األول كان سجاال 
بــني الفريقني مــع افضلية 
لألصفــر فــي االســتحواذ 
على الكــرة، واحدث مدربه 
داليبور بعــض التغييرات 
في تشكيلته وأشرك فيصل 
عجب الى جانب ديسلفا في 
الهجوم وادخل منور املطيري 
الــى جانــب  فــي الوســط 
رضا هاني وصالح الشــيخ 
واحملتــرف بالنكــو وغاب 
بدر املطوع واحمد الرياحي 
وعبدالعزيز املشعان ومحمد 
الفهــد، وجنــح األصفر في 
تسجيل هدف مبكر عن طريق 
ديسلفا بعد ان انفرد وراوغ 
احلارس )9(، ونظم األصفر 
هجمات سريعة واستطاع ان 
يصل مرمى اخلصم ومتكن 
بالنكو من تسجيل هدف ثان 
بعد تسديدة قوية من خارج 
منطقة اجلزاء دخلت املرمى 
مباشــرة، ولم يكن األصفر 
صاحب األفضليــة املطلقة 
وواجــه مقاومــة من العبي 
اخلصم ومتكن بفضل خبرة 
العبيه من تسجيل هدفني.

أمــا الشــباب فقــد لعب 
أفــراده بحماســة وجنحوا 
في إدراك التعادل من خالل 
متابعة جيدة للكرة ادخلها 
ابراهيم العازمي مرمى أحمد 

الفضلي لكنه لم يحافظ على 
تعادله بسبب تركهم لالعب 
بالنكو يسدد براحته، ووضح 
على العبي الشباب احلماسة 
ووصلوا مرمى اخلصم لكن 
التنظيــم الدفاعــي لم يكن 

منظما.

ضغط قدساوي
في الشوط الثاني، واصل 

القادســبة ضغطــه وجنح 
الهدف  ديســلفا في إضافة 
الثالــث )63( بعد متابعته 
لكرة صالح الشيخ وحاول 
حارس الشباب سلمان ميرزا 
منعها ولــم يتمكن، وأدخل 
مدرب القادسية العبه سالم 
البريكــي لزيــادة الفاعلية 

الهجومية،
أدار املباراة احلكم سعد 

الفضلــي وجنح في ادارتها 
وطــرد محمد العطــار بعد 

حصوله على انذارين.

رباعية سلماوية 
وعلى ســتاد ثامر، عمق 
الساملية جراح ضيفه النصر 
بفــوزه برباعيــة نظيفــة 
وسجل اهداف »السماوي« 
الرشــيدي )43-10(  فهــد 

ومســاعد العنزي خطأ في 
مرمى فريقــه )33( واحمد 
عبدالغفور )61( ليرفع بذلك 
»السماوي« رصيده الى 34 
نقطــة فيمــا جتمــد رصيد 
العنابي عند 39 نقطة وشهد 
اللقاء طرد العب الســاملية 
محمد السويدان في الدقيقة 

٧8 من عمر املباراة. 
وجاءت املباراة بشوطيها 
بأفضلية واضحة ملصلحة 
الــذي اســتحوذ  الســاملية 
على مجريات اللعب واحكم 
قبضتــه علــى تفاصيلهــا 
فارضا أسلوبه على ضيفه 
ظهــر  الــذي  »العنابــي« 
مبستوى فني متواضع وغير 
متزن حيــث أهدر عددا من 
الفرص الســانحة وأبرزها 
ركلة اجلزاء التي احتسبها 
حكم اللقــاء وقام بتنفيذها 
مشعل فواز )٧3( وهو ما أدى 
الى استمرار تراجع النصر 
الذي لم يكن قادرا على تقدمي 
مستوى فني يرتقي ملستوى 
التطلعات امام الساملية الذي 
سعى الى تعويض خسارته 
األخيــرة وإعطــاء صــورة 
إيجابية وجنح في مساعيه 
عبر تسجيل 4 اهداف منحته 
األفضلية املطلقة، فيما طرد 
محمد السويدان من املباراة 
بعــد حصوله علــى اإلنذار 

الثاني.

الصليبخات فاجأ كاظمة 
وعلى ستاد علي صباح 
الســالم، حقق الصليبخات 
فــوزا ثمينــا علــى كاظمة 
بهــدف دون رد احرزه بدر 
املطيري )6٧( وبهذا الفوز 
ارتفع رصيــد الصليبخات 
الى النقطة الـ )٢0( وجتمد 
رصيــد كاظمــة عنــد )34( 

نقطة.

)األزرق.كوم( ديسلفا يسيطر على الكرة  


