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القادسية مبواجهة القرين في دوري اليد
تتواصل مساء اليوم منافسات اجلولة الثالثة من الدوري املمتاز لكرة اليد بإقامة مباراتني 
على صالة الشهيد بالدعية، حيث يسعى املتصدر الكويت 7 نقاط إلى املضي قدما في 
صدارته عندما يلتقي فريق الشباب بـ 3 نقاط في الـ 6 مساء، يليه اللقاء األكثر جماهيرية 
والذي يجمع القادسية بـ 3 نقاط مع القرين 5 نقاط فاألصفر يخوض املباراة قادما من 
خسارة مدوية أمام الساملية فيما يدخلها القرين قادما من فوز غال على العربي، ومن 
املتوقع أن حتفل املباراة بالكثير من اإلثارة والندية واملتابعة اجلماهيرية جلماهير األصفر. آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Sports

الرياضية

في املركز الثاني بزمن 51.02 
ث، ثم خالد اخلبيزي باجلواد 
ليليي في املركز الثالث بزمن 
51.24 ث، ومساعد الشعيبي 

باجلواد بالكي في املركز الرابع 
بزمن 54.45 ث، ثم شمالن 

الشمالن باجلواد فيرونا في 
املركز اخلامس بزمن 57.78 

ث، وقام صالح اجلاسم 
بتكرمي الفائزين وتهنئتهم على 

املستوى اجليد بالبطولة.
وعلى ارتفاع 120 سم للفئة 
املتوسطة، فاز الفارس علي 
اخلرافي باجلواد اكزوس ـ 

امريكانا باملركز األول بزمن 
37.42 ث،  وقام صالح 

اجلاسم واسرة الفرسان 
باملشاركة في تكرمي الفرسان 

والفارسات.
وفي مسابقة الفئة املتقدمة 
على ارتفاع 135 ـ 140 سم، 

وفاز عبداهلل الروضان باملركز 
األول باجلواد رينتا بزمن 

45.11 ث.

اآلباء واألجداد، وانه ينتهز 
الفرصة ليشكر الشيخ ضاري 

الفهد رئيس نادى الصيد 
والفروسية على تعاونه 

الصادق مع اللجنة املنظمة 
من اجل إجناح البطولة األولى 

لقفز املوانع التي تقدم فيها 
سيارة للفائز، وشكر اللجان 
العاملة على جهودها ورجال 

الصحافة واإلعالم على 
دورهم.

وشهدت منافسات اليوم 
الثالث قمة اإلثارة بني الفرسان 

والفارسات وأسفرت النتائج 
عن اآلتي: في مسابقة الفئة 
املبتدئة على ارتفاع 110 سم 

باستعمال اجلوكر تصدر 
الفارس عبداهلل العوضي 
املسابقة باجلواد ويريت 

بزمن 55.52 ث دون أخطاء 
بعد أداء طيب أكد من خالله 

العوضي أنه منافس قوي 
ومميز، وجاءت الفارسة دينا 

العبدالغفور باجلواد امبير 

لنجاح البطولة وشعوره 
بفرحة الفرسان والفارسات 
واجلماهير وانه سيواصل 
دعم رياضة القفز وهناك 
فكرة إلقامة بطولة لدول 

مجلس التعاون واخرى دولية 
من اجل االرتقاء برياضة 

مع زمالئه الفرسان وجنمة 
التعليق نبيلة العلي ميدان 
القفز معبرين عن فرحتهم 

وابتهاجهم بفوز عبداهلل 
الروضان.

وأعرب راعي البطولة 
صالح اجلاسم عن سعادته 

السابع وجميلة املطوع في 
املركز الثامن وشقيقتها نادية 

في املركز التاسع.
وقام صالح اجلاسم بتكرمي 

الفرسان والفارسات الفائزين 
قبل أن يسلم الروضان 

مفتاح السيارة ويطوف بها 

نقطة وعبدالوهاب الفارس 
باجلواد كادو في املركز 

اخلامس برصيد 48 نقطة 
ونورة القعود باجلواد اورندا 

في املركز السادس برصيد 48 
نقطة أيضا ثم خالد اخلبيزي 

باجلواد سيمبلي في املركز 

بحضور جماهير غفيرة 
يتقدمهم خليل أسد أمني السر 

املساعد لنادي الصيد، جنح 
الفارس عبداهلل الروضان 

باجلواد رينتا في استعادة 
الصدارة في اليوم الثالث 

واألخير لبطولة قفز املوانع 
التي جرت على ميدان نادي 
الصيد والفروسية، ليقتنص 

جائزة السيارة املقدمة من 
راعي البطولة صالح اجلاسم 
برصيد 84 نقطة بعد صراع 
مثير ومنافسة قوية من قبل 

الفارس علي اخلرافي باجلواد 
اوالن ـ امريكانا الذي احتل 

املركز الثاني بعد إسقاطه 
حاجزا في مسابقة الفئة 
املتقدمة وجمع 72 نقطة.

وتفوق الفارس راكان 
احلساوي باجلواد اجنتد على 

نفسه واحتل املركز الثالث 
برصيد 60 نقطة ثم الفارسة 
يارا الهنيدي باجلواد هاربو 
في املركز الرابع برصيد 51 

اجلاسم وعبداهلل حمادة وعبد احلميد الوزان مع الفرسان الفائزين صالح اجلاسم يقدم مفتاح السيارة الى البطل عبداهلل الروضان

في مهرجان ختامي مثير لقفز املوانع

الروضان استعاد الصدارة واقتنص سيارة صالح اجلاسم

عادل عقلة

عقلة: التحكيم ظلم 13 ناديًا وحابى القادسية
وعلى االحتاد العدالة بني األندية

مبارك الخالدي

الك����رة بنادي  هنأ مدي����ر 
القادسية  الكويت عادل عقلة 
ال����دوري، وقال  بفوزه بلقب 
في تصريحات للقناة »الثالثة 
الرياضية« عقب مباراة الكويت 
والفحيحيل في اجلولة اخلتامية 
ل����دوري VIVA والت����ي انتهت 
بالتعادل الس����لبي: أوال نقول 
لبقية الفرق هاردلك وللقادسية 
مبروك ألن في النهاية البطل 

واحد.
وأضاف: لن أتطرق لألسباب 
الكثيرة التي تهيأت للقادسية 
للفوز باللقب ونحن لم نفرط 
بالفوز أو نلعب للتعادل أمام 
الفحيحيل ولكن هذه بالنهاية 
مباراة ولها ظروفها، فالعبينا 
أدوا ولكن لم يوفقوا، وفوزنا 
لم يكن سببا في الفوز باللقب، 
فال����دوري راح من أيدينا ولم 

ننتظر النتائج األخرى.
وأشار إلى الظلم الواقع على 
فريقه أثناء الدوري وقال: الكل 
يتذكر مباراتنا أمام القادسية 

وكانت حاسمة ومصيرية لكن 
في الشوط الثاني تعرضنا لظلم 
واض����ح، وهناك ط����رد خلالد 
إبراهيم لكنة لم يطرد، وهناك 
ضربة جزاء لم حتتسب وهي 
أسباب رئيسية للتعادل، وهي 
أمور ليست بأيدينا، فليست 
هناك مباراة للكويت ساعدنا 
فيها احلكم عكس القادس����ية، 
ونحن نق����ول هذا الكالم ألننا 
منتلك الشجاعة، ولكن ليس 
معنى ذلك أن غيرنا ليس شجاعا 
لك����ن قد ال يؤم����ن بهذا الكالم 
ونحن نؤمن به����ذه النظرية، 
فأخيرا هي مس����ابقة وجدول 
ونقاط فهناك 13 ناديا تضرروا 
من التحكيم، والكل يذكر الظلم 
الذي وقع على العربي في نهائي 
كأس ول����ي العهد وهي مباراة 
واحدة، فما بالك بالظلم الذي 
تعرضنا له في 6 أو 7مباريات 
عك����س القادس����ية الذي وجد 
محاباة كبي����رة للوصول إلى 

هذا الرقم؟
وأوضح بالقول: لقد طالبنا 
من����ذ زم����ن طوي����ل أن تكون 

املنافسة ش����ريفة ومن يفوز 
باللقب نقول له مبروك، فهناك 
جمهور يتابع ويتفهم ويدرك 
ما يجري من األمور ولكن مع 
األس����ف ما يحصل في الواقع 

أمر مخجل.
وعن رأيه ف����ي عمل جلنة 
املسابقات، قال : إن هذا املوسم 
وجد الكويت مساعدة من جلنة 
املسابقات الن القادسية طرف 
الكويت عكس املوس����م  م����ع 
املاضي، حي����ث عانى الكويت 
من رف����ض اللجن����ة لطلبات 
التأجيل للمباريات ألن األبيض 
كان يناف����س عل����ى ال����دوري 
واآلسيوي لوحده دون مشاركة 

القادسية.
وبني أن هناك أشياء تؤثر 
على عمل األندية ومتى ما رغب 
البطوالت  االحتاد باملزيد من 
عليه التعامل باملساواة والعدالة 
مع األندية، ففي النهاية العبو 
العربي والكويت والقادس����ية 
وكاظمة وغيرهم هم من ميثل 
املنتخب ولوال جهودهم لن نرى 

ميدالية واحدة في االحتاد.

املتسابقون الكويتيون يظفرون باملراكز األولى 
في بطولة جابر األحمد السنوية املفتوحة

فاز املتسابقون الكويتيون 
بلقب بطول���ة جابر االحمد 
الس���نوية املفتوحة للعام 
الناري���ة  2014 للدراج���ات 
التي اختتمت منافساتها في 
ساعة متأخرة الليلة املاضية 
عل���ى حلبة جاب���ر األحمد 
التابع���ة للنادي  الدولي���ة 
الكويتي الرياضي للسيارات 

والدراجات اآللية.
واقيمت منافسات البطولة 
ال���� »اندورو«  على مضمار 
وبقية حلبات السباق في حلبة 
جاب���ر األحمد الدولية ،وكان 
مس���توى التنافس الفتا منذ 
بداية السباق بني املنتخبات 
العربية واملتسابقني األوروبيني 
املشاركني من كل من فرنسا 
وايطاليا والواليات املتحدة 

األميركية وجنوب افريقيا.
وظف���ر املنتخب الكويتي 
باملركز االول على مس���توى 
املنتخب���ات، واحتل منتخب 
لبنان املركز الثاني، فيما جاء 
منتخب تونس باملركز الثالث، 
وعلى مستوى املتسابقني متكن 
الفرنس���ي ثاين رودريغ من 
حتقي���ق املرك���ز األول على 

الترتيب العام.
ومتكن متسابقو املنتخب 
خالل هذه البطولة من تقدمي 
مس���تويات متميزة وبرزت 
لياقتهم البدنية التي اكتسبوها 
خالل املعسكر الداخلي الذي 
اقيم قبل البطولة بأسبوعني ما 
انعكس ايجابا على مستواهم 
الفني ومكنهم م���ن مجاراة 
ابطال اوروبا  خبرة وسرعة 
واحملافظة على استراتيجية 
محكمة لتحقيق نقاط تؤهلهم 

لتحقيق الفوز.
وبعد نهاية السباق، اعرب 
رئيس اللجنة املنظمة العليا 
للبطولة الشيخ احمد الداود 
السلمان في تصريح ل� »كونا« 
عن سعادته الغامرة بتحقيق 
ابنائ���ه من اعض���اء منتخب 
الكويت لقب البطولة »والذي 
لم يتحقق اال بسواعد الرجال 
والعمل اجلاد لالدارة الفنية 
واالداري���ني والالعبني الذين 

البطولة  تعاهدوا قبل بداية 
الالئق  املرك���ز  على حتقيق 
بسمعة الرياضة الكويتية«.

وأشار الشيخ احمد الى ان 
الالعبني اس���تطاعوا حتقيق 
اللقب عن استحقاق بشهادة 
كافة املش���اركني ورؤس���اء 
الفرق واقرانهم من املتسابقني 
الذين تنافس���وا  االوروبيني 
معهم بكل احترافية واشادوا 
مبستوى التطوير الذي شهدته 
ال� »اندورو« وال�  س���باقات 
»موتو كروس« في الكويت.

وأهدي هذا الفوز الى صاحب 
الس���مو االمير وس���مو ولي 
عهده االمني والشعب الكويتي 
عامة ولشباب الكويت احملب 
لرياضة السيارات والدراجات 

على وجه اخلصوص.
وأكد ان العمل سيتواصل 
عب���ر كل الوس���ائل املتاحة 
لتطوير مستوى هذه الرياضة 
وصوال به���ا للعاملية، مبينا 
ان ابناء الكويت اثبتوا انهم 
بعزميتهم ومؤهالتهم الفنية 
املنافسة  ليسوا بعيدين عن 
في بطوالتها لو توفر الدعم 

الالزم.
وفي اخلتام تقدم رئيس 
املنظم���ة للبطولة  اللجن���ة 
بالشكر لراعي البطولة محافظ 
الش���يخ فيصل  الفرواني���ة 
املالك ولكل اجلهات  احلمود 
احلكومية التي س���اهمت في 
اجناح البطولة ومنها وزارة 
االعالم ممثل���ة في تلفزيون 
الكويت عبر القن���اة الثالثة 
واالدارة العامة لالطفاء وادارة 
الطبي���ة بوزارة  الط���وارئ 

الصحة.

برعاية أبناء الشهيد فهد األحمد الذي ناب عنهم 
الشيخ عبداهلل خالد الفهد األحمد وبحضور جماهير 
 غفيرة جنح الذلول مشهورة لشنار محمد الهاجري 
 ف���ي الفوز بالس���يارة املقدم���ة من أبناء الش���هيد 
واملخصصة للثنايا أبكار + احليل على مسافة 6 كيلو 
 بعد سباق مثير في ختام سباقات النادي الكويتي للهجن 
 لهذا املوس���م وقام الش���يخ عب���داهلل اخلالد الفهد 
بتس���ليم مفتاح السيارة إلى شنار الهاجري وهنأه 

بالفوز.
وفاز الذلول نشمية لسعود ناصر العجمي بالشوط 
األول املخصص حلقايق أبكار على مسافة 3 كيلومترات 

وفاز بكأس النادي ال� 25 لهذا املوسم.

مشهورة ظفرت بسيارة 
أبناء الشهيد ونشمية 
أحرزت كأس الهجن

يوسف محروم من قيادة األهلي 
في البطولة الكونفدرالية

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تباينت مش���اعر اجلماهير ومس���ؤولي النادي 
األهلي عقب تأهل الفريق لدوري املجموعات للبطولة 
الكونفدرالية األفريقية، بهدف أحمد رؤوف الذي أعاد 
األهلي للبطولة قبل ثوان من مغادرته نهائيا لتقدم 
فريق الدفاع احلسني اجلديدي بهدفني نظيفني، أي ان 
هدف رؤوف كان مبنزلة قبلة احلياة للفريق والعبيه 
وأعضاء اجلهاز الفني بقيادة محمد يوسف، وكادت 
جرمية أحمد ش���ديد قناوي في التسبب في ضربة 
اجلزاء والهدف األول، ان تكون الس���بب في ضياع 
اجلميع والس���قوط في بئر احلرمان من االستمرار 

في البطولة.
فالفرحة العارمة لعبور األهلي إلى املرحلة التالية، 
شابها وبوضح عدم ارتياح ملستوى الفريق، الذي 
كان أداؤه فاضحا أم���ام الفريق املغربي خاصة في 
الشوط الثاني، وظهر كفريق عشوائي، ال يقدر على 

حتقيق ما يريده.
هذه احلالة، ورغم اإلجناز، تؤكد ان عالقة محمد 
يوس���ف مع الفريق أصبحت على بعد أيام قالئل، 
ومرهونة بانتهاء املوس���م الكروي احمللي، وانه لن 
يستكمل مشواره مع الفريق في البطولة األفريقية، 
وان هناك مدربا أجنبيا قادما، ال محالة، وفي أحسن 
األحوال سيكون يوسف مس���اعده األول، إذا وافق 

على ذلك.
كما كشفت هذه املباراة عن بعض املالمح للراحلني 
عن األهلي في نهاية املوسم، مثل عماد متعب وشكري، 
ورمبا احمد شديد قناوي، الذي يلعب أساسيا، رغم 

انه األسوأ على اإلطالق.
وإن األهلي قد تأهل لدوري املجموعات للبطولة 
األفريقية، رغم خس���ارته 2/1 أمام الدفاع اجلديدي 
املغربي، ولس���ابق فوزه في القاهرة 0/1، فقد تأهل 
مبجموع اللقاءين، وينتظر القرعة التي س���تجرى 

يوم األربعاء املقبل.
وقال محمد يوسف مدرب األهلي بعد املباراة :إنه 
توق���ع أن يكون الدفاع اجلديدي صعبا على أرضه 
وأمام جماهيره إال أنه والعبيه آمنوا بحظوظهم إلى 
آخر دقيقة من املباراة، رغم أن الفريق اجلديدي كان 

متقدما بهدفني نظيفني.
وتابع: »بعد طرد أحد العبي اجلديدي )الجنوالما( 
تأكد لي أنه باإلمكان العودة الى املباراة، خاصة ان 
الفريق املنافس تراجع للوراء، كما ان اللياقة البدنية 
خانت العبيه ومتكن من تس���جيل الهدف الذي كان 

يعني تأهلنا  لدور املجموعات«.

أزرق الصاالت يستعد آلسيا

الكويت رابع »عربية« القوى للشباب

نتائج مثيرة في »تنس الكويت«

رقم لأللعاب املائية 
يؤهله إلى أوملبياد الشباب

طائرة البوشرية مبحركات مصرية

وصل أم���س األول منتخب ك���رة الصاالت الى 
مدينة هوش���ي منه في ڤيتنام خلوض منافس���ات 
كأس آسيا والتي تنطلق أوال مبارياته الرسمية في 

30 اجلاري.
وقام امللحق الديبلوماس���ي عبداهلل احلربي في 
القنصلية الكويتية بزي���ارة الوفد في مقر إقامته، 
وش���كر إداري الوفد ناصر احلم���ادي على حرصه 

ومتابعته الحتياجات الوفد منذ وصوله.

أحرز منتخب الكويت للشباب املركز الرابع في 
البطولة العربية أللعاب القوى للشباب والشابات 
والتي اختتمت مبشاركة 14 دولة بعدما أنهى البطولة 

برصيد ميداليتني ذهبيتني ومثلهما برونزيتني.
وقال رئيس وفد الكويت إلى البطولة صالح املري 
ل� »كونا« إن اليوم األخير من منافس���ات البطولة 
شهد حتقيق ميداليتني برونزيتني للكويت احرزهما 
الالعب���ان مبارك قمبر في مس���ابقة الوثب الطويل 

ومشعل خليفة املطيري في سباق 200 متر عدو.
وكان الالعب مش���عل خليف���ة املطيري قد حقق 
ذهبية سباق 100 متر عدو فيما احرز خالد السبيعي 
ذهبية الوثب الثالثي ليرتفع رصيد ميداليات منتخب 
الكويت في البطول���ة الى اربع ميداليات )ذهبيتني 
وبرونزيتني( محققا املركز الرابع في ترتيب الفرق 

املشاركة.

تواصل بطولة الكويت املفتوحة اخلامسة للتنس 
منافساتها على مالعب مركز التنس باالحتاد ونادي 
اليرموك حتى الس���ابع من مايو املقبل مبش���اركة 
250 العبا والعبة من ممارسي التنس بالكويت من 

مواطنني ومقيمني.
وأسفرت نتائج اولى مس���ابقات فردي الرجال 
للبطولة التي تعد اكبر البطوالت احمللية التي ينظمها 
االحتاد عن فوز عب���داهلل أحمد القالف على طارق 
قادري )6 � 1 و6 � 0(، كما فاز أحمد ش���وقي احلداد 

على محمد علي املهدي )6 � 0 و6 � 0(. 
وحقق عبداهلل جاولي الفوز على نظيره محمد 
طارق القزق )6 � 1 و6 � 0(، كما متكن الالعب سالمة 
عمر العنبر من الفوز على إس���الم مصطفى )7 � 9 

و6 � 4(.
وف���ي مباريات الدور الثاني للمس���ابقة، يلتقي 
عبداهلل أحمد القالف مع أحمد شوقي احلداد، ويلتقي 
ماكيتيتش باتبتبنيان امام منصور عبدالرضا بوحمد، 
ويلتقي علي حس���ني الغريب مع عبداهلل جاولي، 
ويلتقي سالمة عمر العنبر امام عبداهلل عبدالرضا 

بوحمد.

حقق منتخبنا الوطني رقما يؤهله للمشاركة في 
دورة األلعاب األوملبية املقبلة للش���باب في الصني 
عقب مشاركته في بطولة دبي الدولية االولى لأللعاب 
املائية.  وحتقق الرقم التأهيلي للمشاركة في دورة 
األلعاب األوملبية للشباب املقررة في مدينة )ناجنينغ( 
الصينية من خالل الالعب ولي���د خالد عبدالرزاق 
في سباق 50 مترا فراشة بزمن قدره 26 ثانية و28 

جزءا من الثانية.

بيروت ـ ناجي شربل

كل األمور تشير الى ان الشبيبة البوشرية سيستعيد 
لقبه بطال للبنان ف���ي الكرة الطائرة، وفي التفاصيل 
ان الفريق املتني صاحب الرقم القياسي في عدد مرات 
الفوز ببطولة لبنان )13 مرة، من دون احتس���اب عدد 
مرات احتفاظه باللقب في س���نني احلرب(، اس���تعان 
بالعبني اثنني من خيرة العبي املنتخب املصري، هما 
املوزع عبد السالم عبداهلل، والضارب من املركزين رقم 
1 و4 احمد صالح، وهما التحقا بصفوف البوش���رية 
بعد مش���اركتهما مع فريق تركي في املراحل النهائية 

من بطولة تركيا.
وفي كرة القدم، أوقف���ت إدارة نادي الصفاء كابنت 
الفريق املدافع العائد من إيقاف مع املنتخب اللبناني 
علي السعدي، على اخللفية عينها: التورط في املراهنات 

على نتائج املباريات.
وجاء قرار توقيف السعدي هذه املرة الى أجل غير 

مسمى بحسب النادي.

حتد وإثارة في السباقات


