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كاظمة يحصد لقب السوبر على حساب الكويت
استهل فريق كاظمة لكرة الصاالت،
امل��وس��م بلقب ال��س��وب��ر ،ب��ال��ف��وز على
الكويت بأربعة أهداف مقابل ثالثة ،في
املباراة التي جمعت بينهما امس على
صالة نادي القادسية.
أهداف كاظمة سجلها اإليطالي فامبتا
في الدقيقة الثالثة من عمر امل��ب��اراة،
وصالح حيدر “ ،”27واإليطالي ساتشا
“ ،”36“ ،”34فيما سجل للكويت
عبدالرحمن الطويل “ ،”4واإليطالي
سرجناري “.»39“ ،”24
امل��ب��اراة ف��ي مجملها ش��ه��دت ندية
كبيرة ،في ظل تبادل الفريقني التقدم،
لتستمر اإلثارة حتى الدقيقة األخيرة.
واستطاع كاظمة بفضل اإليطالي
فامبتا أن يسجل هدف التقدم ،اثر مرور
مميز من اجلهة اليسرى ،وتسديد في
شباك حارس الكويت عبدالله حيات.
ولم يتأخر رد الكويت ،وال��ذي دخل
املباراة بصفته بطال للكأس ،بعد ادرك
عبدالرحمن الطويل ،هدف التعادل ،عبر
تسديدة قوية ،لم ينجح حارس كاظمة
محمد جوهر في التصدي لها ،بعدها
واص��ل األبيض تفوقه ،وسط هجمات
مرتدة خطرة للبرتقالي ،لكن الشوط
األول ،انتهى بالتعادل اإليجابي بهدف
لكل فريق.
وفي الشوط الثاني ،استطاع الكويت

متتاليني ن صعبا من مهمة الكويت في
املباراة.
وكاد الكويت ان يعود ألجواء املباراة،
بعد ان حصل على  3ركالت جزاء ،إال أن

ح��ارس البرتقالي محمد الهزمي ،كان
متألقا ،ول��م يسمح إال لكرة واح��دة،
مبعانقة ال��ش��ب��اك ،لتنتهي امل��ب��اراة
برباعية برتقالية ،نظير  3أهداف.

الرشيدي جاهز للمشاركة مع العربي
دخ���ل م��ه��اج��م ف��ري��ق ال��ع��رب��ي ،فهد
الرشيدي ،في حسابات اجلهاز الفني،
بقيادة حسام السيد ،للدفع به في مواجهة
نظيره الشباب ،املقررة السبت املقبل ،في
اجل��ول��ة الثالثة م��ن منافسات ال��دوري
الكويتي املمتاز.
وك���ان ال��رش��ي��دي ال��ع��ائ��د لصفوف

األخضر ،بعد فترة إعارة موسمني لنادي
الساملية ،قد شارك في مباراة ودية أمام
الساحل ،وسجل هدفًا في مباراة انتهت
بهدفني دون رد.
وق��ال نائب رئيس اجلهاز اإلداري،
خالد عبد النبي إن الرشيدي بات ضمن
خيارات اجلهاز الفني ،سواء للمشاركة

القادسية يرفض تصريحات اليوسف
أبدى أمني السر العام للقادسية،
حسن أبو احلسن ،دهشته واستياءه
الشديدين ،من التصريحات األخيرة،
التي أدل��ى بها رئيس احت��اد الكرة
الكويتي ،الشيخ أحمد اليوسف،
بشأن أزمة مباراة األصفر مع النصر.
وق��ال أب��و احل��س��ن ،ف��ي ب��ي��ان ،إن
ال��ل��وائ��ح “تؤكد بشكل ق��اط��ع ،أنه
ل��ي��س ل��ن��ادي ال��ق��ادس��ي��ة أي ح��ق،
ف��ي درج���ات التقاضي ل��دى جلنتي
االن��ض��ب��اط واالستئناف (كما قال
اليوسف) ،وليس أمام النادي سوى
سبيل وحيد ،وهو الذي سلكه ،عبر
التظلم ملجلس إدارة احت��اد الكرة،
الذي أصبح املعني األول في الفصل
بالقضية ،على املستوى احمللي».

وت���س���اءل أب���و احل��س��ن“ :كيف
ل��رئ��ي��س احت�����اد ال���ك���رة وب��ع��ض
امل��س��ؤول�ين ف��ي��ه ،أن يطلقوا هكذا
تصريحات مغلوطة ألكثر من مرة».
واع��ت��ب��ر أن ه��ذا األم���ر ال يخرج
عن سببني ،إم��ا “عدم إمل��ام وجهل”
باللوائح وال��ق��وان�ين ،أو “محاولة
بائسة إلي��ه��ام ال��ش��ارع الرياضي
ب��درج��ات التقاضي ،غير املسموح
بها على اإلط�لاق ،لتخفيف الضغط
اإلع�لام��ي واجلماهيري ،ع��ن كاهل
مجلس إدارة احتاد الكرة».
وأك����د أن “احتاد ال��ك��رة فقط،
برئاسة ال��ي��وس��ف ،ه��و ال��ذي ميلك
احل��ق في الفصل بالقرار املجحف،
والغريب ،وغير املنطقي ،الصادر عن

جلنة املسابقات (بقلب نتيجة مباراة
القادسية والنصر لصالح األخير)».
وأوض��ح أب��و احلسن ،أن مجلس
إدارة ال��ق��ادس��ي��ة ،سينتظر ال��ق��رار
الصادر عن اجتماع االحتاد“ ،والذي
إن كان سلبيا ،ولم يقم بإلغاء قرار
جلنة املسابقات املعيب ،ومحاسبة
املتسبب الرئيسي والفعلي ،فيما
حصل ف��ي امل���ب���اراة ،ف��إن��ه ل��ن يقف
مكتوف األي����دي ،وسيسلك جميع
السبل القانونية الستعادة حقه ،في
النقاط الـ.»3
وف���ي اخل��ت��ام ،وج���ه أم�ي�ن السر
ش��ك��ره جلماهير ال��ق��ادس��ي��ة ،على
دعمها ووقوفها خلف ال��ن��ادي ،في
هذه القضية.

 ..والعب األصفر يخرج عن صمته
ويكشف ما جرى في مباراة النصر

جانب من تتويج كاظمة باللقب

ان يسجل ه���دف ال��ت��ق��دم ،بتسديدة
من س��رجن��اري ،إال أن رد كاظمة جاء
بثالثة اه��داف متتالية ،لصالح حيدر،
واإليطالي ساتشا ال��ذي سجل هدفني

رياضة

أساسيًا منذ بداية املباريات أو من على
دكة البدالء.
وأض��اف أن الالعب خلف أحمد خلف،
أيضا ،لدعم صفوف العربي،
بات جاهزًا ً
بعد انتهاء عقوبة اإليقاف التي تعرض
لها في اجلولة األولى أمام القادسية.
وأب��دى عبد النبي رضاه عن انضباط

والتزام العبي الفريق ،خالل فترة التوقف
املاضية ،مشيرًا إلى أن اجلهاز الفني ركز
خاللها على تصحيح األخطاء التي ظهرت
على األخضر في جولتي البداية.
يذكر أن فريق العربي ،ميتلك نقطة
واحدة في رصيده باملسابقة ،من تعادل
أمام القادسية ،وخسارة أمام الساملية.

خرج العب القادسية رضا هاني عن صمته فيما يخص
أزمة النقاط الثالث بني ناديه والنصر ،السيما انه كان
السبب الذي استند عليه األخير في اإلحتجاج الذي تقدم
به الى جلنة املسابقات ،والذي على اثره مت قلب نتيجة
املباراة.
وكان القادسية والنصر ،قد تواجها في اجلولة الثانية
بالدوري الكويتي املمتاز ،وحسم األصفر نتيجة املباراة
بثالثة أه��داف من دون رد ،إال أن العنابي قدم احتجاج
بخصوص مشاركة الالعب رضا هاني ،رغم انه لم يكن
متواجدا في قائمة الفريق ،حسب ما افاد به احلكم الرابع،
األمر الذي أدى الى قلب نتيجة املباراة ،واعتبار األصفر
خاسرا بثالثة أهداف من دون رد.
وقال هاني انه فضل الصمت في الفترة املاضية ،كونه
كان مرتبطا باستحقاق دولي مع املنتخب ،مشيرا الى أن
التوقيت احلالي بات مناسبا لتوضيح احلقائق املغيبة
على حد وصفه.
واض��اف انه كان متواجدا في أرضية ملعب املباراة
“النصر والقادسية” ،ولم يغادر أرض امللعب ،وأنه كان
قريبا من احلكم سعد الفضلي ،ودار بينهما حوار.

رضا هاني

وكان الفضلي وهو احلكم الرابع في املباراة ،والذي اقر
ان هاني لم يكن مسجال في قائمة القادسية ،وبناء على
ذلك ،حسمت جلنة املسابقات النقاط ملصلحة النصر.
وكشف هاني انه لم يستدع من قبل اإلحتاد ،ولم يدل
بأقواله حول هذه الواقعة.
جدير بالذكر ان احتاد الكرة ،بصدد عقد اجتماع مساء
اليوم ،حلسم أمر الثالث نقاط.

