اجلبري يهنئ أبطال الكويت بتحقيقهم  35ميدالية في «الفنون القتالية»
هنأ وزي���ر اإلع�ل�ام ووزي���ر ال��دول��ة لشؤون
الشباب الكويتي محمد اجلبري أبطال الكويت
بتحقيقهم  35ميدالية في بطولة العالم جلميع
الفنون القتالية.
وأش��اد الوزير اجلبري في تصريح لـ «كونا»
بحصيلة الالعبني في البطولة من امليداليات على

alwasat.com.kw
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الرغم من وج��ود تنافس شديد من قبل مختلف
العبني العالم لكن األبطال من أبناء الكويت قدموا
أداء مشرفا وكانوا خير ممثلني لوطنهم.
وج��اءت امليداليات بواقع ست ذهبيات و12
فضية و 17برونزية في حني ميثل الالعبون ثالثة
أندية محلية خاصة بالفنون القتالية هي أندية

صالح ينتقد طريقة معاملة
النساء في العالم اإلسالمي

دع��ا جن��م منتخب مصر ون���ادي ليفربول اإلنكليزي لكرة
القدم محمد صالح الى تغيير طريقة معاملة النساء في العالم
اإلسالمي ،وذلك في مقابلة مع مجلة «تامي» األميركية نُشِ رت أول
من أمس .ومت اختيار مهاجم ليفربول البالغ من العمر  26عاما
كأحد  100شخصية مؤثرة بحسب املجلة األميركية ،الى جانب
رياضيني آخرين مثل األميركي أسطورة الغولف تايغر وودز
ومواطنه جنم كرة السلة ليبرون جيمس والعبة كرة املضرب
اليابانية ناومي أوساكا.
وكشف صالح للمجلة أن مواقفه جتاه املساواة بني اجلنسني
تطورت على مر السنني ،إال أنه يريد رؤية املزيد من التغيير،
مضيفا «أعتقد أننا بحاجة الى تغيير الطريقة التي نعامل بها
املرأة في ثقافتنا .هذا ليس باألمر االختياري».
ورأى أفضل العب وهداف في الدوري املمتاز املوسم املاضي
أن معاملة النساء «ف��ي ثقافتي وف��ي الشرق األوس��ط» غيرت
آراءه بشأن القضايا اجلنسية ،موضحا «أنا أؤيد املرأة أكثر من
السابق ،ألني أشعر أنها تستحق أكثر مما تناله اآلن ،في الوقت
احلالي».

خطف نادي الساحل ،بطاقة التأهل الثانية
للدوري املمتاز ،بعد تغلبه على برقان بهدفني
دون رد ،أول من أمس في إطار اجلولة الـ 17
من عمر البطولة.
ورفع الساحل رصيده إلى  26نقطة ،بينما
جتمد رصيد برقان عند  14نقطة.
وبذلك يرافق الساحل ،نظيره اليرموك إلى
دوري األضواء في املوسم املقبل.
املباراة حفلت باإلثارة والندية ،وشهدت
في بدايتها سيطرة أصحاب األرض ،الذين
تقدموا بهدف من توقيع عيسى ب��اه ،وسط
محاوالت من برقان إلدراك التعادل.
ول��م يختلف احل��ال ف��ي ال��ش��وط الثاني،
حيث متكن محمد جمال من مضاعفة النتيجة
للساحل.
ون��ال محترف الساحل ،جونيور بطاقة
حمراء ،ليكمل الفريق اللقاء بـ  10العبني ،كما
أهدر كل فريق ،ركلة جزاء.
وفي مباراة ثانية ،واصل اليرموك االبتعاد
في ال��ص��دارة ،بتغلبه على خيطان بثالثية
دون رد ،ليرتفع رصيده إلى  32نقطة ،بينما
توقف رصيد خيطان عند  14نقطة.

الكويت بط ًال للشباب والقادسية لألشبال
في البطولة العامة أللعاب القوى
أح��رز ن��ادي الكويت لقب بطولة
الكويت العامة أللعاب القوى لفئة
الشباب في ما حصد (القادسية)
لقب فئة الناشئني وذلك في اختتام
م��ن��اف��س��ات ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي أقيمت
على مضمار االحت���اد .ج��اء تتويج
(الكويت) في منافسات فئة الشباب
ال��ت��ي شملت ع���ددا م��ن مسابقات
املضمار وامليدان بعد أن حقق 293
نقطة متفوقا على (القادسية) بفارق
كبير في حني أحرز الثاني  183نقطة
وحصل (كاظمة) على  102نقطة
ليحل ثالثا.
وحقق ن��ادي القادسية لقب فئة
األشبال بعد أن جمع 5ر 166نقطة
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الكويت يتوج بلقب كأس االحتاد
لكرة السلة محقق ًا الثالثية

Friday 19th April 2019 - 12 th year

الساحل يرافق اليرموك للدوري املمتاز

لقطة من مباراة الساحل وبرقان

(كيمبر كويت أكادميي) ومعهد احل��زام األسود
ومعهد (فيرست فيتنس).
يذكر أن البطولة أقيمت في البرتغال واختتمت
قبل أيام وتعد أكبر جتمع ملمارسي الفنون القتالية
في العالم وشارك فيها أكثر من ستة آالف العب
والعبة مثلوا  19دولة عربية.

جانب من تتويج ناشئي القادسية

بفارق جيد عن صاحب املركز الثاني
الكويت الذي نال 5ر 147نقطة في ما
حل كاظمة ثالثا مبجموع  122نقطة.
وانطلقت البطولة األح��د املاضي

مبشاركة  14ناديا ومتكنت  10أندية
من تسجيل نقاط في بطولة العمومي
في حني سجلت سبعة أندية نقاط في
بطولة األشبال.

جانب من تتويج نادي الكويت

ت��وج ن��ادي الكويت بلقب بطولة كأس
االحت���اد الكويتي لكرة السلة الـ 53بعد
فوزه املثير في املباراة النهائية على نظيره
القادسية بنتيجة ( )67 - 74نقطىة محققا
ثالثية املوسم بجمعه القاب بطولة الدوري
ودرع االحتاد اضافة الى الكأس.
جاءت املباراة التي جرت على صالة نادي
كاظمة متكافئة املستوى بني الفريقني وظلت
النتيجة متقاربة حتى متكن (الكويت) من
حسمها بفضل تركيز العبيه العالي فيما
ارتكب العبو القادسية اخطاء كبيرة في
الدقائق األخيرة من اللقاء كلفتهم ضياع
البطولة.
واح��رز ن��ادي كاظمة املركز الثالث بعد
ف��وزه ف��ي م��ب��اراة حتديد املركزين الثالث
والرابع على حساب نادي القرين بنتيجة
( )75 - 85بعد م��ب��اراة متوسطة ليسدل
الستار عن آخ��ر البطوالت احمللية الحتاد
السلة للموسم الرياضي احمللي / 2018
.2019

واع��رب امني سر االحت��اد الكويتي لكرة
السلة خليل ابراهيم في تصريح لـ «كونا»
عقب نهاية امل��ب��اراة ع��ن سعادته بنجاح
بطوالت االحتاد لهذا املوسم على املستوى
الفني والتنظيمي والذي جاء محصلة لدعم
ادارات االندية لالحتاد وتعاونها مع جلنتي
املسابقات واحلكام اللتان ك��ان لهما دورا
مهما بتسيير املسابقات.
وقال ابراهيم ان هذا املوسم شهد تقدمي
االن��دي��ة احمللية ملستويات جيدة ال سيما
ناديا الكويت والقادسية ال��ل��ذان تنافسا
على االلقاب في كل البطوالت والتي ذهبت
جميعها للكويت.
ول��ف��ت ال��ى ان ب��ط��والت امل��وس��م شهدت
بروز عدد من الالعبني الشباب مع انديتهم
«م���ا ي��ش��ك��ل اض���اف���ة م��ه��م��ة للمنتخبات
الوطنية»باالضافة ال��ى تقدمي اندية مثل
ال��ق��ري��ن وال��ي��رم��وك مستويات طيبة في
البطوالت مهنئا االن��دي��ة الفائزة باملراكز
الثالث األولى بكل بطوالت املوسم.

