
47
الثالثاء 26 ابريل 2016
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الرياضية
الكاظمي ينفي وجود أي حساب له على تويتر
نفى رئيس مجلس إدارة النادي العربي جمال الكاظمي أن يكون لديه أي حساب في موقع 
التواصل االجتماعي »تويتر« مؤكدا في الوقت ذاته اتخاذه كافة اإلجراءات القانونية التي حتفظ 
له حقه وتكشف عن هوية صاحب احلساب الذي عمد منذ فترة بإصدار التصريحات املسيئة.
وقال الكاظمي لـ »األنباء« ال أتعامل مع أي من مواقع التواصل االجتماعية، وليس لدي أي 
اهتمام في هذا املجال بصفة نهائية، واحلساب املوجود ويعمل على بث التغريدات االستفزازية 
للجماهير العرباوية هو حساب وهمي ومت تقدمي شكوى رسمية للكشف عن هوية الشخص 
الذي يدير احلساب استعدادا ملقاضاته.
أحمد السالمي  ٭

الثالثة املتقدمة في البطولة على 
الرغم من مستوى برقان املمتاز 
في مرحلة الدمج اال أن الفريق 

لم يوفق في القسم املمتاز. 
أما االخضر افتقد لالستقرار 
الفني فلم ينجح في الوصول 
الى مبتغاه خاصة في ظل تغيير 
اجلهاز الفني الذي كان يتواله 
املدرب كمال مادون وحل محله 

املدرب الوطني وليد عايش 
وفي املباراة الثانية، والتي 
تهم الكويت على وجه اخلصوص 
رغم فوزه املسبق باللقب رسميا 
الكويت سعيد  فيسعى مدرب 
حجازي الى حتقيق رقم قياسي 
للفريق بف����وزه للمرة الرابعة 
الثالث  الدوري للموسم  بلقب 
على التوالي دون خس����ارة أو 
تعادل ويقف فريقه على بعد 
خطوة واحدة من حتقيق الهدف 

املنشود. 
 في املقابل، فان الساملية من 
الفرق التي نهضت باللعبة بعد 
غياب طويل في وقت قصير جدا 

الكويت والساملية في ختام ممتاز »اليد« اليوم
متكنت ادارة النادي من اعادة 
اللعبة الى طريق االنتصارات 
عل����ى الرغم من ع����دم حتقيق 
الدوري اال أن وصافة الترتيب 
الع����ام تعتبر اجن����ازا كبيرا 
للفريق خاص����ة بعد تراجعه 
قبل عدة مواسم وابتعاده عن 

املنافسة.

يعقوب العوضي 

اليوم  الستار مساء  يسدل 
على منافسات الدوري املمتاز 
لكرة اليد حيث تقام مباراتني 
على صالة الشهيد فهد األحمد 
الدعية  اللعبة في  مبقر احتاد 
جتمع األولى برقان )نقطتني( مع 
العربي )3 نقاط( فيما يتواجه 
الكويت )17 نقطة( مع الساملية 

)12 نقطة(.
 وسيتم تتويج الكويت بطال 
الرابعة  املمتاز للمرة  للدوري 
عل����ى التوالي بع����د مواجهته 
مع الس����املية بغض النظر عن 
أي نتيجة أخرى حيث حس����م 
»العميد« لقب الدوري قبل نهاية 

البطولة بجولتني.
وحتمل مواجهة برقان مع 
العربي أهمية نسبية للفريقني 
تتمثل بتحسني الترتيب العام 
لهما واحلصول عل����ى املركز 
الفريق����ان  الراب����ع. وخس����ر 
حظوظهما باحتالل أي من املراكز 

) قاسم باشا( صراع حتت السلة بني العبي اليرموك والنصر  

النصر والعربي واجلهراء يتجاوزون الدور التمهيدي

الساحل إلى نصف نهائي كأس »السلة«
يحيى حميدان 

ج���اءت نتائ���ج انطالق 
منافسات النسخة ال� 50 من 
مس���ابقة كأس االحتاد لكرة 
السلة كما كان متوقعا ودون 
مفاجآت عق���ب تأهل النصر 
عقب ف���وزه عل���ى اليرموك 
75-65، والس���احل عل���ى 
الصليبخات 81-57، والعربي 
على الشباب 96-80، واجلهراء 

على التضامن 54-69. 
وتأهل النصر بعد أن تخلف 
بالنتيجة في الربع االول والذي 
انتهى بتقدم »اليرامكة« 23-
21، بي���د أن »العنابي« فرض 
الثاني  الرب���ع  أفضليته في 
47-34، والثال���ث 48-63، 
وكذلك حتى نهاية الربع الرابع 
واألخير بنتيجة 75-65 بفضل 
جهود العبيه محمد ماجد وبدر 
العتيبي ومحمد نبيل وسلمان 

رميح. 
قاد اللق���اء احلكام محمد 
الش���ايجي  العميري وخالد 
وعماد صقر.  وكان الساحل 
أكبر املستفيدين بعد بلوغه 
الدور نصف النهائي مباشرة 
حسب القرعة، فيما سيلعب 
اللقب  اجله���راء مع حام���ل 
القادس���ية، والعرب���ي م���ع 
الكويت، والنصر مع كاظمة 
يوم غد )األربعاء( في الدور 
الثاني من البطولة.  وسيكون 
الساحل في انتظار الفائز من 

لقاء القادسية واجلهراء. 

ناشئو »يد« األبيض
 بطل كأس االحتاد

فرحة العبي الكويت باللقب

يعقوب العوضي 

توج فريق يد الناشئني »حتت 15 سنة« بنادي الكويت 
بطال لكأس احتاد كرة اليد بعد فوزه في املباراة النهائية 
على الس���املية 24 - 20 ) 12 - 8( والتي أقيمت بينهما 
مس���اء أمس األول على صالة الشهيد فهد األحمد مبقر 

احتاد اللعبة في الدعية. 
وج���اء العربي في املرك���ز الثالث بع���د فوزه على 

الصليبخات مبباراة حتديد املركزين الثالث والرابع. 
وقام مبراس���م التتوي���ج وتس���ليم كأس البطولة 
وامليداليات أمني سر احتاد اليد نصيب الرندي، وعضو 
مجلس اإلدارة خالد عبدالقدوس، ومعن الرشيدي عضو 
مجلس أداة نادي الكويت إلى جانب عبداهلل بولند مدير 

املراحل السنية لكرة اليد بنادي الكويت.

حمد امان سجل هدفني امام الساملية  ) األزرق .كوم(

»األصفر« ينتظر وصول العبيه اليوم
عبدالعزيز جاسم 

ينتظ���ر اجلهاز الفني في الفري���ق األول لكرة القدم في 
القادسية عودة جميع العبيه اليوم إلى التدريبات الرسمية 
استعدادا ملواجهة اجلهراء السبت املقبل في مباراة التتويج 
ب���دوري VIVA، ومنح م���درب الفريق الكروات���ي داليبور 
ستاركفيتش جميع الالعبني راحة من تدريبات االمس بعد 
الفوز العريض على الساملية 5-0 في الدوري العام واقترابه 
من حتقيق اللقب، وسبق لداليبور أن منح جميع الالعبني 
راح���ة ملدة 5 أيام ومن ثم ع���اود التدريبات إال أن صفوف 
الفريق لم تكتمل بسبب تواجد بعض الالعبني خارج البالد 
والذين عادوا باألمس وهم عبدالعزيز املشعان واحمد الفضلي 
وفهد األنصاري وسعود املجمد، كما ساهم التوقف بتعافي 

عدد من الالعبني من الكدمات املتفرقة في الساق.
إلى ذل���ك مازالت املفاوضات جارية بني املدرب داليبور 
ومجلس إدارة النادي حيث بات في حكم املؤكد جتديد املدرب 
الذي يرغب في زي���ادة راتبه بعد ان أصبح مدربا للفريق 
وجاء طلب التجديد بناء على توصية من قبل اجلهاز اإلداري 

بقيادة الشيخ فهد احمد الفهد ونائبه محمد بنيان.

..ويقسو على الساملية
 والفحيحيل يوقف الكويت في »الرديف«

مبارك الخالدي

أحكم القادسية قبضته على صدارة الدوري العام )الرديف( 
وخطى خطوة كبيرة حلصد لقب املسابقة بعد ان اكتسح 
فريق الس���املية 5-0 في املباراة التي جمعتهما مساء امس 
االول على ستاد محمد احلمد ضمن اجلولة ال� 19 للبطولة، 
سجل للفائز احمد الرياحي هدفني وحمد امان هدفني ومدافع 
الساملية خطأ في مرماه، وبهذا الفوز ارتفع رصيد األصفر الى 
النقطة ال� )42( فيما جتمد رصيد السماوي عند النقطة ال� 
)29( في املركز الثالث، وبات القادسية بحاجة لنقطة واحدة 
من أجل حسم لقب الدوري العام بعد أن تعقدت حسابات 
ثاني الترتيب الكويت في املنافسة بسقوطه في فخ التعادل 
مع الفحيحيل 2-2 في املباراة التي جمعتهما على س���تاد 
نادي الكويت ليصبح رصيد األبيض )36( نقطة، فيما ارتقى 

الفحيحيل الى النقطة ال� )24( في املركز السادس.
وفي النتائج االخرى فاز العرب���ي على التضامن 0-8 
مرتقيا ال���ى النقطة ال� )23( واملركز الس���ابع، كما انتزع 
اجله���راء فوزا ثمينا من كاظم���ة بهدفني دون رد في اللقاء 
الذي جمعهما على ستاد الصداقة والسالم ليرتفع الفائز الى 
النقطة ال� )7( بينما جتمد رصيد البرتقالي عند النقطة ال� 
)24( في املركز اخلامس، وفي مباراة مثيرة تعادل اليرموك 
مع برقان 4-4 وبهذا التعادل اصبح رصيد اليرامكة )28( 
نقطة في املركز الرابع بينما حافظ برقان على مركزة السابع 

برصيد )18( نقطة.

أكد التزام جميع الالعبني في التدريبات

كنكوني: غيابات الشباب باجلملة في مواجهة الساحل

املوسم حتى اجلوالت األخيرة 
ألنه كان يقدم مستويات الفتة 
إال أنه���ا كانت تقترن دائما 
أمر  او تعادل وهو  بهزمية 

سلبي في كرة القدم، مبينا 
أن الشباب سيواصل نفس 
النهج في املوسم املقبل حتى 
يصل ملراكز متقدمة ترضي 
طموحه. وأضاف كنكوني 
أن الفريق س���يعاني غياب 
عدد من الالعبني في مواجهة 
الس���احل أبرزه���م املهاجم 
العاجي أبوبكر كوني واملدافع 
السنغالي جوراتال واحمد 
يونس لإليقاف وفهد ثامر 
وس���عود القناعي لإلصابة 
وسيعود للفريق عبدالعزيز 
القطان، مضيفا إلى أنه يثق 
متاما بباقي الالعبني وقدرتهم 

على سد النقص.
وأش���ار كنكوني إلى أن 
األمور املادي���ة هي العائق 
الوحيد أمام اجلهاز اإلداري 
م���ن اجل جتدي���د العقود، 
فالالعب الوحيد املؤكد بقاؤه 
هو الس���نغالي عيسى باه، 
بينما إذا توفرت املادة فإننا 
سنجدد مع مواطنه املدافع 
جوراتال ونفس األمر ينطبق 
على املدرب الصربي ميلوس 
فيلبيت ان ل���م نتمكن من 
توفير راتبه فإننا سنستعني 
بخدمات مدرب وطني املوسم 

املقبل.

تقلل اخلسارة من قيمته في 
نهاية املطاف.

وبني كنكوني أن النتائج 
لم تخدم فريق���ه في بداية 

عبدالعزيز جاسم

أكد مدي����ر الفريق األول 
لك����رة القدم في الش����باب 
عل����ي كنكون����ي أن فريقه 
س����يواصل التقدم من أجل 
الوص����ول ملركز متقدم في 
دوري VIVA، حيث سيسعى 
الفريق إل����ى حتقيق الفوز 
على الس����احل في اجلولة 
املقبل واألخي����رة من عمر 
الدوري ألن الشباب دائما 
ما يلعب بطريقة هجومية 
ويريد النقاط الثالث، مشيرا 
إل����ى أن الالعبني ملتزمون 
بشكل مميز في التدريبات 
م����ن دون أي غيابات تذكر 
وهو أمر ي����دل على حتمل 
امللقاة  الالعبني املسؤولية 
على عاتقه����م، الفتا إلى أن 
هن����اك من ح����اول التقليل 
العربي  من انتصارنا على 
بأننا واجهنا فريق بالصف 
الثان����ي وه����ذا أم����ر ليس 
صحيح ألن األخضر شارك 
� ب3 محترفني باإلضافة إلى 
تواجد عناصر شاركت مع 
الفريق طوال الدوري ورغم 
كل ذلك أقول ان »العربي مبن 
حضر« ألنه فريق كبير وال 

أبوبكر كوني لن يشارك لإليقاف

وتق���ام البطول���ة بنظام 
خروج املغلوب على أن يصل 
في النهاية فريقني الى املباراة 
النهائية املقرر إقامتها يوم 4 

مايو املقبل.
وجنبت القرعة حامل اللقب 
الدوري في  القادسية وبطل 
املوس���م املاض���ي الكوي���ت 
الدور  وكذلك كاظمة خوض 

التمهيدي.

الرقم  القادس���ية  ويحمل 
القياس���ي ف���ي ع���دد مرات 
البطولة  احلصول على لقب 
بتحقيقه 25 مرة ويغرد وحيدا 
في السجل الذهبي، حيث يأتي 
خلفه كل من العربي والكويت 
ب� 9 ألقاب لكل منهما، ثم كاظمة 
واجلهراء )لقبان لكل فريق(، 
والساحل والنصر )لقب واحد 

لكل فريق(.

الساملية

برقان

الكويت

العربي

7:30

6:00

يعلــن نــادي الصيــد والفروسيــة 
عــن إقــامــة بطولـة الهيئـة العـامـة للرياضة

)بطولة نادي الصيد والفروسية(
لقفز احلواجز  

وذلك يومي اخلميس واجلمعة املوافقني 2016/4/29-28
 في متام الساعة الرابعة والنصف عصرًا

 مبضمار نادي الصيد والفروسية لقفز احلواجز 
حتت رعاية الهيئة العامة للرياضة

والدعوة عامة للجميع
مجلس اإلدارة

ن عال إ


