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املطوع ينتقد التشكيك ..والدخيل يلوم التحكيم

الكويت يحتفظ بلقب كأس ولي العهد ..ويعادل رقم القادسية
حصد ن��ادي الكويت ،كأس وليد العهد،
بعد ف��وزه  1-2على نظيره القادسية ،في
نهائي البطولة الذي أقيم مساء الثالثاء ،على
ستاد جابر األحمد الدولي.
وتوج عبد الرحمن املطيري ،وزير اإلعالم
ووزير الدولة لشؤون الشباب ،ممثل سمو
ول��ي العهد ،الشيخ مشعل األحمد اجلابر
الصباح ،الكويت بلقب كأس ولي العهد.
سجل للقادسية ،عدي الصيفي في الدقيقة
العاشرة ،فيما أحرز أحمد العكايشي وعبدول
سيسوكو ،هدفي الكويت في الدقيقتني 65
و.116
واحتفظ بذلك الكويت باللقب وعادل بذلك
رقم القادسية كأكثر الفرق تتويجً ا باللقب
بحصده للنجمة التاسعة.
وتسلم حسني حاكم ،كأس البطولة من
ممثل سمو ولي العهد ،بحضور الشيخ أحمد
اليوسف رئيس االحتاد ،وخالد الغامن رئيس
مجلس إدارة نادي الكويت ،فيما تسلم العبو
القادسية ،امليدالية الفضية ،والعبو برقان،
امليدالية البرونزية.
بداية اللقاء جاءت سريعة من الطرفني،
ووضحت الرغبة الهجومية من خالل توليفة
كل فريق ،واعتمد الكويت على جمعة سعيد
وأحمد العكايشي إل��ى جانب فيصل زايد
ودميبلي ،وعلى اجلانب اآلخ��ر حمل لواء
هجوم القادسية ،لوكاس مع أحمد الظفيري
وبدر املطوع وعدي الصيفي.
ب��ادر األب��ي��ض بالهجوم إال أن التركيز
األكبر وضح أنه من نصيب القادسية الذي
اعتمد على الضغط العالي على حامل الكرة.
وح��اول القادسية من جديد ومتكن من
استغالل خطأ فيصل زاي��د لتذهب الكرة
ألحمد الظفيري الذي مهدها لعدي الصيفي
الذي لم يتوان عن إيداع الكرة داخل املرمى
بتسديدة رائعة سكنت الشباك مع الدقيقة
العاشرة.
وأراح الهدف ،القادسية الذي حترك بحثًا
عن هدف التعزيز ،فيما الحت محاولة ألحمد
العكايشي في الدقيقة  ،23على حدود منطقة
اجل����زاء ،ل��م يحسن التعامل معها ،ليرد
املطوع بتسديدة قوية بعد متريرة من عدي
الصيفي مرت أعلى العارضة.
ووضح اعتماد الكويت على جمعة سعيد،

خالل الدقائق األخيرة».
وأمت« :نفتخر أن ي��ك��ون عندنا حكام
واعدين بهذا املستوى».

املطوع يرفض التشكيك

جانب من تتويج نادي الكويت بالنسخة الـ  28من لقب كأس سمو ولي العهد

ال��ذي ظهر وح��ي �دًا ،وج��اء التهديد الوحيد
للكويت من تسديدة فيصل زايد في الدقيقة
 ،35أبعدها خالد الرشيدي باقتدار ،لينتهي
الشوط األول بتقدم القادسية .0-1
وسعى الكويت للعودة في الشوط الثاني،
وبحث القادسية عن التعزيز ،وجاء التبديل
األول للكويت ،مبشاركة سامي الصانع
بدلاً من علي حسني املصاب ،ثم شارك أحمد
الزنكي بدلاً من فيصل زايد.
ومع الدقيقة  ،65ومن كرة ثابتة نفذها
طالل فاضل لتصل ألحمد العكايشي الذي
حولها مبهارة ،لتصطدم بالقائم وتسكن

شباك خالد الرشيدي.
وأنعش الهدف ،الكويت لتدنو له السيطرة
بشكل كبير وسط تراجع غريب لألصفر الذي
غاب عن الكادر الهجومي.
وح���اول األص��ف��ر تنشيط خ��ط الوسط
بإشراك عبد العزيز وادي بدلاً من رضا هاني
في الدقيقة  ،81والحت فرصة لعبد العزيز
وادي م��رت بسالم لينتهي الشوط الثاني
بالتعادل .1-1
وجلأ الفريقان للوقت اإلضافي ،الذي كان
حافلاً باإلثارة والندية واحلماس ،وتعددت
احملاوالت كما كثرت األخطاء.

وفي الدقيقة  ،116جنح عبدول سيسوكو
في وضع الكويت باملقدمة بتسديدة قوية
من متابعة الكرة املرتدة من احلارس ،ليمنح
األبيض التقدم في وقت قاتل.
وش��ه��دت ال��دق��ائ��ق األخ��ي��رة ،ط��رد أحمد
الظفيري بعد احتجاجه على حكم اللقاء علي
عباس ،لتنتهي املباراة بفوز الكويت.
من جهته كشف أحمد عقله ،نائب رئيس
االحتاد الكويتي لكرة القدم ،ورئيس جلنة
احلكام ،عن أسباب االحتفال باحلكم علي
عباس ،عقب انتهاء مباراة الكويت والقادسية
في نهائي ك��أس ول��ي العهد ،والتي انتهت

مانشستر يونايتد يفوز على بيرنلي وينفرد بصدارة «البرمييرليغ»
ع��اد بوغبا للظهور مجددا ً
خ�لال امل��ب��اراة التي انتصر بها
مانشستر يونايتد على مضيفه
بيرنلي  0-1الثالثاء في مباراة
م��ؤج��ل��ة م��ن امل��رح��ل��ة األول���ى
للدوري اإلنكليزي املمتاز.
وش���ه���دت امل���واج���ه���ة ع��دة
تدخالت مؤثرة من تقنية الفيديو
املساعد «فار» لعل أبرزها إلغاء
ه��دف سجله ماغواير لصالح
الضيف في الشوط األول.
وسجل بوغبا هدفه الثاني
ّ
ه��ذا امل��وس��م واألول منذ أكثر
م��ن شهر بتسديدة قوية عقب
متريرة من راشفورد (.)71
وك��اد بيرنلي يعدل في أكثر
من مناسبة لكن احلظ وقف في
وجهه.
واستهل مانشستر يونايتد
ال��ذي عاد إلى صفوفه مهاجمه
الدولي األوروغوياني إدينسون
كافاني بعد انتهاء فترة إيقافه
ب��س��ب��ب م��ص��ط��ل��ح ع��ن��ص��ري،
امل��ب��اراة ب��ح��ذر أم���ام االن��دف��اع
ال��ه��ج��وم��ي ألص��ح��اب األرض
الذين كانوا قاب قوسني أو أدنى

لقطة من مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي

من افتتاح التسجيل عندما سدّد
كريس وود كرة قوية من حافة
املنطقة ارمت���ى أمامها امل��داف��ع
اإليفواري إريك بايلي وأبعدها
بصدره إلى ركنية (.)22

ل���ك���ن س����رع����ان م����ا ف���رض
الضيوف أفضليتهم وخلقوا
العديد من الفرص حتى أنّ قطب
الدفاع هاري ماغواير هز الشباك
بضربة رأسية من مسافة قريبة

إث��ر مت��ري��رة عرضية م��ن لوك
شو بيد أنّ حكم الفيديو املساعد
ألغاه بداعي خطأ ارتكبه املدافع
الدولي بحق املدافع الهولندي
إريك بيترس (.)36

وك����اد امل��ه��اج��م ال��ف��رن��س��ي
أن��ط��ون��ي م��ارس��ي��ال يفعلها
ب��ت��س��دي��دة رائ��ع��ة م��ن خ��ارج
املنطقة أبعدها احل���ارس نيك
بوب بصعوبة إلى ركنية (.)45
وت����اب����ع احل��������ارس ب���وب
تألقه وتصدى لتسديدة قوية
للبرتغالي برونو فرنانديش
(.)60
وجنح بوغبا في منح التقدم
ملانشستر يونايتد بتسديدة
رائ��ع��ة «على ال��ط��اي��ر» بيمناه
م��ن داخ��ل املنطقة إث��ر متريرة
عرضية من ماركوس راشفورد
(.)71
وأنقذ ب��وب مرماه من هدف
ثان في الدقيقة الثالثة من الوقت
ب��دل الضائع بإبعاده بقدميه
تسديدة مارسيال م��ن مسافة
قريبة.
ورف���ع مانشستر يونايتد
رص��ي��ده إل��ى  36نقطة بفارق
ثالث نقاط عن ليفربول لينفرد
بالصدارة ،فيما توقف رصيد
بيرنلي عند  16نقطة في املركز
السادس عشر.

كأس إيطاليا :ميالن يعبر إلى ربع النهائي بركالت الترجيح
اح��ت��اج ميالن إل��ى رك�لات الترجيح
ليجدّد تفوقه للمرة الثانية على ضيفه
تورينو ( 4-5الوقتان األصلي واإلضافي
صفر-صفر) وهذه املرة ليتأهل إلى الدور
ربع النهائي من مسابقة كأس إيطاليا في
كرة القدم.
وك��ان ميالن تغلب على تورينو 2-
صفر السبت امل��اض��ي على ملعب سان
سيرو في ميالنو في املرحلة السابعة
عشرة من الدوري.
ويعيش ميالن أقوى فتراته مع مدربه
ستيفانو بيولي حيث يتصدر ترتيب
ال��دوري برصيد  40نقطة ،حيث فاز في
 12مباراة وتعادل في  4وخسر في لقاء
وحيد أمام يوفنتوس البطل في السنوات
التسع األخيرة .وشهدت املباراة مشاركة
السويدي زالت��ان إبراهيموفيتش الذي
لعب شوطاً كامالً ،وع��ودة األرجنتيني
ماتيو موساتشيو أساسياً مع ميالن بعد
تعافيه من إصابة في الكاحل.
وانتهى الشوط األول بالتعادل السلبي
ب�ين الفريقني رغ��م أفضلية االستحواذ

لصالح ميالن ولكن من دون تأثير ،فيما
ب��دا تورينو أكثر خ��ط��ورة ف��ي الدقائق
العشر األخيرة ولكن بال غلة.
م��ع ب��داي��ة ال��ش��وط ال��ث��ان��ي أج��رى
بيولي تغييرين دف��ع��ة واح���دة مليالن
بحثاً عن الهدف ،فدفع بالنرويجي بيتر
هاوغي والتركي هاكان تشالهانوغلو
ب���دالً م��ن اإلس��ب��ان��ي س��ام��و كاستييخو
وإبراهيموفيتش.
أع���ق���ب ذل����ك م����ح����اوالت م��ت��ت��ال��ي��ة
لـ»روسونيري» حيث حرم القائم األمين
دافيد كاالبريا من التسجيل من تسديدة
قوية ( .)57وبعد دقيقتني ،ارتطمت
تسديدة صاروخية للبرتغالي ديوغو
دالوت بالقائم األيسر (.)59
في مقاعد البدالء فتلقى بطاقة حمراء.
وفي الدقيقة  ،76سدد تشالهانوغلو
كرة قوية بعد عرضية من دالوت ،تصدى
لها حارس املرمى.
وكاد اإلسباني املغربي األصل إبراهيم
دياز أن ينهي املباراة في الدقيقة  86حينما
استلم كرة داخل منطقة اجلزاء ،وسددها

فرحة العبي ميالن

عالية فوق العارضة رغم سهولتها.
وب��ع��د أرب���ع دق��ائ��ق احتسبها حكم
املباراة كوقت بدل ضائع ،جلأ الفريقان
إل��ى شوطني إضافيني لم يشهدا فرصاً
تذكر ،ليحتكما إلى ركالت الترجيح التي

حسمها م��ي�لان لصاحله بعدما متكن
احلارس الروماني كيبريان تاتاروشانو
م��ن التصدي لكرة الفنزويلي توماس
رينكون ،ليسجل بعدها تشالهانوغلو
ركلة الفوز.

بفوز األبيض بلقبه التاسع في تاريخه.
وطال الفيديو املنتشر لالحتفال باحلكم
علي عباس عقب امل��ب��اراة ،انتقادات كبيرة
واتهامات باجلملة ،كواقعة غريبة لم حتدث
من قبل.
وق���ال عقله« :ك���ان ه��ن��اك ف��رح��ة كبيرة
بإخراج حكم واعد عمره  23سنة يدير مباراة
نهائية بهذا الزخم».
وأض��اف« :مت االحتفال باحلكم في غرفة
احلكام بعد املباراة عقب صدور تقرير الفار
الذي كشف أنه ال توجد أخطاء حتكيمية في
املباراة ،رغم األح��داث والهجوم على احلكم

ورفض بدر املطوع ،جنم القادسية ،حملة
التشكيك فيما يقدمه مع ناديه ،في ظل وجود
بعض األص��وات التي تتحدث عن تخاذله
أمام الكويت.
وغرد بدر املطوع بعد خسارة نهائي كاس
ولي العهد «احلمد الله على كل حال ،هارد لك
جلماهيرنا الوفية ،وبإذن الله تتعوض في
البطوالت القادمة».
قبل أن يعود وي��غ��رد م��ن جديد بسبب
الهجوم الذي شنه البعض عليه عقب املباراة
قائلاً «في اآلونة األخيرة في قلة غير مأسوف
عليها صراحة ،تشكك في مشاركاتي أمام
الكويت ،لكن أنصار القادسية يعرفون من
هو بدر املطوع».
ون���وه «ل�لأس��ف ع��م��ري م��ا ردي���ت على
شخص خ��ارج امللعب ،لكن التشكيك في
العطاء للقادسية أمر غير مقبول».
ب���دوره ق��ال فيصل الدخيل ،جن��م الكرة
الكويتية السابق ،إن احتاد الكرة يجب عليه
أن يتعلم من القادسية والكويت.
وأض���اف الدخيل ف��ي تصريحات لقناة
الكويت الرياضية «نحتاج أن يتعلم احتاد
الكرة احمللي ،طريقة املنافسة وكيفية خلقها
واحترامها».
ورف���ض فيصل ال��دخ��ي��ل ،ت��ص��رف أحمد
الظفيري وطريقة احتجاجه على احلكم،
مؤكدًا أن الكويت استحق الفوز.
ون���وه «ق����رار احل��ك��م ب��اح��ت��س��اب خطأ
غير صحيح ،وراء عصبية ال�لاع��ب أحمد
الظفيري ،هناك الكثير من القرارات التي لم
تكن صحيحة».
وش��دد على أن املسؤول األول من وجهة
ن��ظ��ره ،ه��و امل���درب بابلو فرانكو ،ال��ذي ال
يصلح لقيادة العناصر اجليدة.
وأمت «فوز الكويت أو القادسية أمر طبيعي
ومنطقي ،لكن يجب أن نتعلم م��ن الفوز
أو اخل��س��ارة ،االحت��اد يقتل املنافسة بهذه
الطريقة ،كونه ج��زء من اللعبة ومسئولاً
عنها».

أتلتيكو مدريد يتخطى إشبيلية
ويحصن صدارته لـ «الليغا»
ّ

فرحة العبي أتلتيكو مدريد

جنح أتلتيكو مدريد بتخطي ضيفه إشبيلية
 0-2الثالثاء في م��ب��اراة مؤجلة من املرحلة
األولى في الدوري اإلسباني.
وأنهى أتلتيكو الشوط األول بالتقدم  0-1عبر
األرجنتيني أنخل كوريا  ،17وفي الثاني ضاعف
س��اوول نيغويز النتيجة  76مؤمّناً انتصار
فريقه الثالث عشر هذا املوسم.
وصار رصيد فريق املدرب دييغو سيميوني
 41نقطة في ص��دارة الترتيب بفارق  4نقاط
عن ري��ال مدريد الثاني ،علماً أن أتلتيكو ميلك
مباراتني مؤجلتني.
أما إشبيلية فتوقف رصيده عند النقطة  30في
املركز السادس.
وأك���د ف��ري��ق امل����درب األرج��ن��ت��ي��ن��ي دييغو
سيميوني سعيه إل��ى التتويج باللقب للمرة
احلادية عشرة في تاريخه واألول��ى منذ موسم
 ،2014-2013بتحقيقه الفوز اخلامس على
التوالي والثالث عشر هذا املوسم رافعا رصيده
إلى  41نقطة مع مباراتني مؤجلتني أخريني إذ
ميكنه رفع الفارق في حال كسبهما إلى  10نقاط
عن غرميه وج��اره القطب األول في العاصمة
ريال مدريد.
وخسر أتلتيكو مدريد مرة واحدة حتى اآلن
وكانت أمام ريال مدريد بالذات  2-0في املرحلة
الثالثة عشرة في  12ديسمبر املاضي ،أتبعها
بخمسة ان��ت��ص��ارات متتالية أك��د بها تشبثه
باملركز األول.
كما بات أتلتيكو مدريد صاحب ثاني أفضل
خط هجوم في الليغا برصيد  31هدفا بفارق
هدف واحد أمام ريال مدريد وبفارق ستة أهداف
خلف برشلونة ،علما بأنه ميلك أفضل خط دفاع
في ال��دوري حيث استقبلت شباكه ستة أهداف
فقط وهو الفريق الوحيد الذي اهتزت شباك أقل

من  10مرات هذا املوسم.
في املقابل ،مني إشبيلية بخسارته اخلامسة
ه��ذا املوسم فتجمد رصيده عند  30نقطة في
املركز السادس مع مباراة مؤجلة.
وأبقى سيميوني على جنمه البرتغالي جواو
فيليكس على مقاعد البدالء مفضالً الدفع بكوريا
الذي لم يتأخر في رد التحية ملدربه عندما افتتح
التسجيل خالل استغالله كرة داخل املنطقة من
املدافع اإلنكليزي كيران تريبيير ،فهيأها لنفسه
بيمناه واستدار وسددها بيسراه زاحفة على
يسار احلارس املغربي ياسني بونو (.)17
وك��اد األرجنتيني م��ارك��وس أكونيا ي��درك
التعادل بتسديدة من مسافة قريبة إث��ر كرة
مرتدة من احل��ارس السلوفيني العمالق يان
أوب�لاك بعد إبعادها من أم��ام الدولي املغربي
يوسف النصيري لكنها م��رت ب��ج��وار القائم
األيسر (.)22
وح��اول س��واري��ز خ��داع بونو بتسديدة من
خارج املنطقة فطن لها األخير وتصدى لها (،)31
ثم حرم بونو املهاجم الدولي األوروغوياني من
هدف محقق عندما أبعد بقدمه اليسرى تسديدته
«على الطاير» من مسافة قريبة (.)34
وط��م��أن ال��ب��دي��ل ن��ي��غ��وي��ز ج��م��اه��ي��ر فريق
العاصمة بتسجيله الهدف الثاني من تسديدة
قوية بيسراه من حافة املنطقة إثر متريرة من
الع��ب الوسط ماركوس يورنتي أسكنها على
يسار احلارس بونو (.)76
وق��ال س���اوول ال��ذي دخ��ل م��ع فيليكس في
الدقيقة  66مكان الفرنسي توماس ليمار وكوريا
على التوالي «أنا سعيد جدا ً ملساعدتي الفريق
بهذا الهدف الذي سجلته وهو الهدف األول الذي
ميكنني اهداؤه إلى زوجتي وابنتي .ما يهم هو
العمل اليومي وفي النهاية يعطي الثمار».

