أبطال آسيا ..الهالل يهزم الدحيل بثالثية وينفرد بالصدارة
حسم الهالل السعودي مواجهة مثيرة أمام ضيفه
السد القطري ،بعد أن سجل هدفني في غضون ثالث
دقائق بالشوط الثاني ،ليفوز  1-3وينفرد بصدارة
املجموعة الثالثة القوية بدوري أبطال آسيا.
منح البرازيلي كارلوس إدواردو التقدم للهالل
بعد متريرة من االيطالي سيباستيان جيوفينكو
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جعلته منفردا ً باحلارس كلود أمني ليسدد بني قدميه
في الدقيقة  .25وانتهى الشوط األول بتفوق الهالل،
رغم أن الدحيل أتيحت له بعض الفرص اخلطيرة عبر
يوسف العربي ،وإدميلسون جونيور.
وجن��ح الدحيل في التعادل عبر الياباني شويا
ناكاجيما بتسديدة منخفضة في الدقيقة .75

لكن فرحة التعادل لم ت��دم طويالً ،إذ أع��اد علي
البليهي التقدم ألص��ح��اب الضيافة بعد دقيقتني
بتسديدة بالصدر قرب خط املرمى بعد ركلة ركنية.
وبعد دقيقتني وسع املهاجم الفرنسي بافتيمبي
غوميز الفارق مبجهود ف��ردي رائ��ع ،بعد أن راوغ
احلارس ثم سدد بقوة في الشباك.
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كأس االحتاد اآلسيوي ..القادسية يفوز على املرأة الكويتية تقتحم ميدان الرياضات
الثالثة
املجموعة
ويتصدر
العماني
السويق
القتالية وتهيمن على بطوالت عاملية

لقطة من مباراة القادسية والسويق العماني

ت��ص��در ف��ري��ق ال��ق��ادس��ي��ة املجموعة
الثالثة ببطولة كأس االحت��اد االسيوي
لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه السويق
العماني بنتيجة ( )0 - 2أول من أمس في
اجلولة الثانية باملجموعة مستفيدا من
تعادل املالكية البحريني مع ضيفه العهد
اللبناني بدون اهداف.

واحرز هدفي القادسية في املباراة التي
اقيمت على استاد (جابر االحمد) الدولي
الالعبان يوسف ناصر في الدقيقة 30
واحمد الظفيري في الدقيقة  89ليحصد
ال��ف��ري��ق ث�لاث ن��ق��اط مهمة ف��ي مشوار
ال��ب��ط��ول��ة .وم��ك��ن ال��ف��وز ال��ق��ادس��ي��ة من
اعتالء ص��دارة ترتيب املجموعة برصيد

ارب��ع نقاط مستفيدا من تعادل متصدر
اجل��ول��ة االول���ى املالكية البحريني مع
العهد اللبناني والذي تساوى مع الفريق
الكويتي بالرصيد وجاء بعده بالترتيب
ب��ف��ارق االه���داف فيما ح��ل العهد ثالثا
برصيد نقطتني والسويق رابعا بال رصيد
من النقاط.

«األوملبياد اخلاص» تنطلق اليوم
في أبوظبي مبشاركة كويتية
تنطلق دورة االلعاب العاملية ال15
ل�لاومل��ب��ي��اد اخل���اص ( 2019اع��اق��ات
ذهنية) في العاصمة االماراتية ابوظبي
اليوم اخلميس مبشاركة  7500العب
والع��ب��ة ميثلون  192دول��ة م��ن بينها
ال��ك��وي��ت وت��س��ت��م��ر ح��ت��ى  22م��ارس
اجلاري.

وحتتضن العاصمة االماراتية ابوظبي
الدورة التي تقام للمرة االولى في منطقة
ال��ش��رق االوس���ط وش��م��ال افريقيا منذ
تأسيس حركة االومل��ب��ي��اد اخل��اص قبل
اكثر من  50عاما وذل��ك لتحقيق مهمة
اساسية تقوم على تعزيز التغييرات
االيجابية في املجتمع جتاه ذوي االعاقة

الذهنية وب��ن��اء مجتمع اكثر شمولية
وت��ض��ام��ن��ا .وتتضمن دورة االل��ع��اب
العاملية لالوملبياد اخل��اص عدة انشطة
وبرامج مثل االلعاب الرياضية التنافسية
واملسابقات التدريبية وبرامج املبادرات
االجتماعية وب��رام��ج صحية ومؤمتر
العداد القادة الشباب من ذوي الهمم.

ي��وم��ا ب��ع��د آخ���ر تثبت امل���رأة
الكويتية تفوقها ف��ي مجاالت
ج���دي���دة ح���اص���دة ب��ذل��ك ث��م��ار
جهودها ودع��م جهات ع��دة في
الكويت لتمكينها واعطائها الدور
الذي تستحقه حتى أصبحت مثاال
يحتذى به ومثلت حالة متميزة
ت��رغ��ب ناشطات كثيرات حول
العالم االقتداء بها.
فالرياضة ب�لا ش��ك أصبحت
مب��ن��زل��ة م��ي��دان ل���ري���ادة امل���رأة
ال��ك��وي��ت��ي��ة اذ ش��ك��ل اع��ت�لاؤه��ا
م��ن��ص��ات ال��ت��ت��وي��ج ال��ري��اض��ي
م���ؤش���را واض���ح���ا ع��ل��ى م��دى
جناحاتها املتحققة والدعم الذي
حتظى به مجتمعيا واقتصاديا
وسياسيا في الكويت السيما في
مجال ري��اض��ة الفنون القتالية
ومنها (اجلوجيتسو) التي لطاملا
كانت حكرا على الرجال فحسب.
ف��ي ه���ذا ال��س��ي��اق أش���اد ع��دد
م���ن امل���س���ؤول�ي�ن ع���ن ري��اض��ة
(اجل��وج��ي��ت��س��و) النسائية في
لقاءات متفرقة مع “كونا” أمس
األربعاء باإلجنازات التي حققتها
الالعبات الكويتيات محليا وعامليا
وبالدعم الذي تقدمه الدولة لهن
لتهيئة البيئة املناسبة لتفوقهن
ومتيزهن.
وقال امل��درب املعتمد احلاصل
على احل��زام األس��ود من االحت��اد
الدولي لـ(اجلوجيتسو) فوزان
السابج ل��ـ “كونا” إن رياضة
اجلوجيتسو هي من الرياضات
املختصة ب��ال��دف��اع ع��ن النفس
وتعني ف��ن الليونة واخ��ض��اع
اخل��ص��م وتعتمد على حركات
اإلسقاط وتثبيت اخلصم.
وأض��اف السابج أن��ه ميارس
ه��ذه ال��ري��اض��ة منذ ع��ام 2004
وشارك في العديد من البطوالت
وأبرزها بطولة أبوظبي العاملية
حملترفي (اجلوجيتسو) وأحرز

آمنة السعيد حتمل امليدالية الذهبية في بطولة غراند سالم

فيها برونزية وأيضا ذهبيتني
ف��ي بطولة آسيا وذهبيتني في
بطولة ال��ع��رب ل��ل��ع��ب��ة .ولفت
إل��ى انتشار العديد من امل��دارس
املختصة برياضات ال��دف��اع عن
النفس والفنون القتالية وحتديدا
(اجلوجيتسو) مبينا أنه يتولى
ت��دري��ب طلبته م��ن ك��ل األع��م��ار
ول��ك�لا اجلنسني متمنيا زي��ادة
اإلقبال النسائي في الكويت على
هذه الرياضة.
وع��ن إجن���ازات امل���رأة ف��ي هذا
امل��ض��م��ار استشهد ال��س��اب��ج مبا
حققته الالعبة الكويتية البارزة
س��ه��ام اخل��ري��ف م��ن إجن����ازات
خصوصا أنها من أبرز الالعبات
وشاركت في العديد من البطوالت
العربية واحمللية وساعدت على
انتشارها بني النساء.

وأوض��ح أن هذه الرياضة لها
عدة أحزمة وكل حزام يرمز إلى
مستوى معني وتبدأ ب��األزرق ثم
البنفسجي فالبني ث��م األس��ود
(البروفيسور) في حني تختلف
أحزمة البالغني عن األطفال.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت ال�لاع��ب��ة
الكويتية سهام اخلريف ل (كونا)
إن��ه��ا الع��ب��ة (ك��ي��ك بوكيسنغ)
وان��ه��ا ب���دأت مب��م��ارس��ة رياضة
(اجلوجيتسو) ماسيساعدها
على االنتقال إلى رياضات الفنون
القتالية مشيرة ال��ى ان شغفها
برياضة الفنون القتالية جعلها
تتقدم في هذا املجال.
وف��ي��م��ا يتعلق ب��ال��ش��روط
املعينة ال��واج��ب ت��واف��ره��ا في
ال�لاع��ب�ين ال��راغ��ب�ين باالنضمام
إلى تلك الرياضة أكدت اخلريف

عدم وجود شروط معينة ما عدا
ض��رورة توفر اللياقة اجلسدية
وال��رغ��ب��ة االك��ي��دة ف��ي التدريب
ال��ي��وم��ي واالل����ت����زام ب��س��اع��ات
التدريب والثقة بالنفس لتجاوز
أي صعوبات.
واعربت عن شعورها بالفخر
واالع��ت��زاز ازاء االجن���ازات التي
حققتها ح��ت��ى االن إذ ش��ارك��ت
ف���ي ب��ط��ول��ة ال���ع�ي�ن حمل��ت��رف��ي
(اجل��وج��ي��ت��س��و) ع����ام 2018
وحصدت املركز األول مبيدالية
ذهبية كما ش��ارك��ت ف��ي بطولة
الفجيرة ه��ذا ال��ع��ام وانتزعت
الذهبية أيضا معربة عن رغبتها
ف���ي خ����وض غ���م���ار امل���زي���د من
املنافسات احمللية والدولية.
م��ن ناحيتها أع��رب��ت الالعبة
الكويتية س��ارة ال��ع��دوان��ي عن
بالغ سعادتها مبمارسة رياضة
(اجل��وج��ي��ت��س��و) “إذ ب���دأت في
سن الثانية عشرة وانضمت إلى
مدرسة للفنون القتالية لتعلم
الدفاع عن النفس ومن ثم توسعت
في هذه الرياضة إلى أن وصلت
إلى (اجلوجيتسو)”.
وح������ول ال���ب���ط���والت ال��ت��ي
ش��ارك��ت فيها ق��ال��ت ال��ع��دوان��ي
إن��ه��ا ش��ارك��ت ب��ب��ط��ول��ة العني
حمل��ت��رف��ي (اجل��وج��ي��ت��س��و) ع��ام
 2018وحصلت على الذهبية
وبطولة (غراند سالم وورلد تور
أبوظبي) هذا العام وحصلت على
الذهبية وبطولة كيمورا بالكويت
هذا العام وحصلت على الذهبية.
بدورها قالت الالعبة الكويتية
آمنة السعيد ل(كونا) انها بدأت
مم��ارس��ة ه��ذه الرياضة بعد ان
انضمت ال��ى اح��د اندية الفتيات
لتعلم فنون ال��دف��اع عن النفس
وم���ن ث��م ت��ط��ورت ل��دي��ه��ا رغبة
تعلم امل��زي��د إل��ى أن وصلت إلى
(اجلوجيتسو)”.

