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القادسية يفوز على الصليبخات برباعية

جانب من امباراة الودية بن القادسية والصليبخات

حقق القادسية ف��وزا معنويا على 
نظيره الصليبخات برباعية نظيفة، 
في امباراة الودية التي جمعت بينهما  
اأح����د، ض��م��ن ح��ض��ي��رات الفريقن 
ل���ل���دوري ام��م��ت��از ودوري ال��درج��ة 

اأولى.
وج��اءت رباعية القادسية عن طريق 
أحمد الرياحي، وأبو بكر، ورونالد واجا 

»هدفن«. 

واستطاع القادسية أن يبسط سيطرته 
على ام��ب��اراة ف��ي ظ��ل ف���ارق اإمكانات 

الفردية واجماعية لصاحه.
وك��ان القادسية اتفق على مواجهة 
كاظمة أم��س، إا أن اأخير اعتذر لعدم 
اكتمال الصفوف، في ظل انضمام عدد 
كبير من الاعبن إل��ى امنتخبن اأول 

واأومبي.
جدير بالذكر أن القادسية يحتل امركز 

الثالث في الدوري اممتاز، بعد أن جاوز 
كاظمة في اجولة اخامسة.

كما حقق الكويت ف��وًزا عريًضا على 
حساب العربي، بنتيجة 3-0، في امباراة 
الودية التي جمعت بينهما  على استاد 

صباح السالم.
ويستعد الكويت والعربي، للعودة 
إلى خوض مباريات الدوري اممتاز، حيث 
سيواجه اأبيض فريق النصر في اجولة 

ال��س��ادس��ة، بينما سيلعب اأخ��ض��ر مع 
فريق اجهراء.

وجاءت أهداف الكويت عن طريق كل 
من جمعة سعيد، وحمزة حمر من ركلة 
جزاء، وصابر خليفة، فيما أهدر العربي 
فرصة إح��راز ه��دف عبر فهد الرشيدي 

الذي أهدر ركلة جزاء.
واستطاع الكويت أن ينهي الشوط 
اأول بهدفن دون رد، مستغًا مهارة 

جمعة سعيد، وح��م��زة حمر ف��ي اخط 
اأمامي.

وفي الشوط الثاني مكن الكويت عبر 
صابر خليفة من إضافة الهدف الثالث، 
وس��ط أفضلية للفريق، بسبب اللياقة 

البدنية العالية.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ال��ك��وي��ت متصدر 
الدوري برصيد 13 نقطة، بينما العربي 

يحتل امركز السادس برصيد 7 نقاط.

»اانضباط« تعاقب 
عادل عقلة

فرضت جنة اانضباط باحاد الكرة غرامة مالية قدرها 
»1500« دوار، على نائب رئيس جهاز الكرة في نادي 
الكويت ع��ادل عقلة، على خلفية تصريحات أدل��ى بها في 

الفترة السابقة.
وكان عقلة قد انتقد أداء بعض احكام، مؤكدا أنهم تسببوا 
في خسارة فريقه لكأس السوبر مطلع اموسم احالي 
مصلحة القادسية، مشيًرا إلى أن جنة احكام، واحاد الكرة 

لم يعاقبوهم، بل رشحوهم لنيل الشارة الدولية.
وشلمت عقوبات جنة اان��ض��ب��اط اث��ن��ن م��ن رابطة 
مشجعي ال��ق��ادس��ي��ة، هما هيثم ال��س��ن��ي، وعبداللطيف 
ال��دوس��ري، وفرضت عليهما عقوبة احرمان من م��ؤازرة 
اأصفر م��دة 4 مباريات، إل��ى جانب عقوبة مالية قدرها 

»600« دوار على كل منهما، يتكفل بها نادي القادسية.
وكان السني وهو رئيس رابطة امشجعن، والدوسري 
قد وجها انتقادات اذعة احاد الكرة، أثناء مباراة القادسية 
وكاظمة، التي ج��رت في اجولة اخامسة من منافسات 
ال���دوري الكويتي اممتاز، وه��و ما استجوب ف��رض هذه 
العقوبة، اسيما أن السني رفض اخضوع للتحقيق في مقر 

احاد الكرة.
جدير بالذكر أن عقوبات جنة اانضباط طالت في امرة 
اماضية، رئيس نادي القادسية الشيخ خالد الفهد، وأمن 
سر النادي حسن أبو احسن، إلى جانب نائب رئيس النادي 

العربي عبدالعزيز عاشور.
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