التعادل السلبي يحسم «ديربي» دبي بني النصر والوصل
حسم التعادل السلبي نتيجة قمة اجلولة
األول��ى من دوري اخلليج العربي ،بني النصر
والوصل ،على إستاد آل مكتوم ،في ختام مباريات
اجلولة أول من أمس.
جاء الشوط األول متكافئاً بني الفريقني ،مع

alwasat.com.kw

«أزرق املعاقني» يضيف  8ميداليات في باراملبية غرب آسيا

جوزاك يرفض التسوية
مع «احتاد الكرة»

الكرواتي روميو جوزاك مع رئيس احتاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف

كان آخرها حصوله على رواتب  3شهور.
ومتثل مستحقات املدرب املقال أزمة لالحتاد
الذي يواصل مساعيه للتوصل لصيغة اتفاق
ب��ش��أن التسوية امل��ال��ي��ة ،بعد رف��ض اق��ت��راح
االع��ت��م��اد عليه ك��م��درب للمنتخب األومل��ب��ي
واإلصرار على رحيله لعدم وجود جدوى فنية
من استمراره.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه اللجنة
الفنية دراس��ة السير الذاتية املطروحة عليهم
ملدربني أجانب لقيادة املنتخب خلفا للكرواتي.

أحرز منتخب الكويت للمعاقني ثماني
ميداليات متنوعة في منافسات اليوم
الرابع من دورة غ��رب آسيا الباراملبية
الثانية باالردن ليصل اجمالي حصيلته
من امليداليات الى .23
واس��ت��ط��اع الع��ب��و املنتخب عبدالله
ال��ص��ال��ح وض���اري بطي وب��اس��م��ة جنم
حصد ثالث ميداليات ذهبية في منافسات
دفع اجللة فيما احرز الالعبون حمد حجي
وفيصل سرور ميداليتني فضيتني واخرى
برونزية لالعب ياسر املسلم في نفس
املنافسات.
وف��ي س��ب��اق اجل���ري  400متر حقق
الالعبان عبدالله احمد العنزي وعبدالله
علي العنزي ميداليتني برونزيتني كل في
فئته من االعاقة.
وت��ن��وع��ت م��ي��دال��ي��ات املنتخب حتى
منافسات اليوم قبل اخلتامي بني خمس
ميداليات ذهبية و  10فضيات وثماني
برونزيات مبجموع  23ميدالية ثالثة
منها في منافسات كرة الطاولة والباقي
في العاب القوى.
وفي منافسات كرة السلة التي جرت
مراحلها نصف النهائية تأهل املنتخب
الكويتي الى نهائي البطولة بعد تغلبه
على نظيره العماني بنتيجة 33 - 56
ليالقي نظيره العراقي وينافسه على
امليدالية الذهبية فيما سيتنافس منتخبا
االمارات وعمان على امليدالية البرونزية.
واش����اد رئ��ي��س اللجنة الباراملبية
الكويتية رئيس الوفد الى االردن شافي
الهاجري في تصريح لـ «ك��ون��ا» ب��اداء
العبي منتخب ك��رة السلة ومواصلتهم

منتخب كرة السلة تأهل للمباراة النهائية

التقدم في منافسات البطولة.
واع��رب الهاجري عن االم��ل بتحقيق
املركز االول وحصد امليدالية الذهبية بعد

هذا املجهود «الطيب» لتضاف الى رصيد
املنتخب «املميز» من امليداليات.
وي��ش��ارك ف��ي ه��ذه ال���دورة منتخبات

النصر يتلقى خسارته األولى في الدوري السعودي من احلزم
تلقى النصر حامل لقب دوري
ك���أس األم��ي��ر محمد ب��ن سلمان
للمحترفني لكرة ال��ق��دم (دوري
احمل��ت��رف�ين ال��س��ع��ودي) ،صدمة
جديدة وخسر أمام ضيفه احلزم
 1-0أول من أم��س اجلمعة ،في
اجلولة الرابعة من الدوري.
وحسمت املباراة لصالح احلزم
ب��ه��دف وح��ي��د سجله ك��ارل��وس
س��ت��ران��دب��ي��رج ف��ي الدقيقة ،14
ليرفع الفريق رصيده إل��ى أربع
نقاط ،حيث أنه االنتصار األول له
في املوسم مقابل هزميتني وتعادل
واح��د ،بينما جتمد رصيد النصر
عند سبع نقاط في املركز الثالث.
وج���اء ذل��ك ف��ي أع��ق��اب صدمة
خ��روج النصر من دور الثمانية
ب��دوري أبطال آسيا إث��ر هزميته
أمام السد القطري  3-1يوم اإلثنني
املاضي في مباراة اإلي��اب ،حيث
كانت م��ب��اراة ال��ذه��اب ق��د انتهت
بفوز النصر .1-2
وفي مباراتني أخريني باجلولة
الرابعة ،تغلب العدالة على أبها
 1-2والوحدة على الفيحاء .0-1
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مت��س��ك ال��ك��روات��ي روم��ي��و ج����وزاك م��درب
منتخب الكويت السابق ،وال��ذي أعفي مؤخرا
من منصبه ،باحلصول على مستحقاته كاملة
لنهاية عقده الذي ميتد إلى مايو من العام املقبل.
ورفض جوزاك الذي جرى إقالته من مهامه
عقب اخلسارة الثقيلة أمام أستراليا في اجلولة
الثانية م��ن التصفيات اآلسيوية امل��زدوج��ة
املؤهلة مل��ون��دي��ال قطر  ،2022وك��أس آسيا
بالصني  ،2023ع���روض التسوية ال��ت��ي مت
التناقش بشأنها مع مجلس إدارة االحتاد والتي

أفضلية نسبية للوصل ،الذي أهدر أكثر من فرصة
خطرة ك��ان أبرزها عن طريق علي صالح الذي
انفرد باملرمى ،ولكن حارس النصر أحمد شامبيه
تصدى للكرة ببراعة.
لم يتغير الوضع في الشوط الثاني ،حيث غلب

احلذر على أداء الفريقني ،بينما كان النصر األكثر
خ��ط��ورة ،بعدما ه��دد مرمى ال��وص��ل ع��ن طريق
الكرات العرضية ،التي كاد يستغلها اإلسباني
ألفارو نيغريدو ،ولكن غياب الدقة والتركيز أسهم
في انتهاء املباراة بالتعادل السلبي.

الكويت واالردن ولبنان وسوريا والعراق
وفلسطني وعمان وقطر واليمن واالمارات
والبحرين والسعودية.

الكويت توقف انتصارات األردن
بتصفيات آسيا للناشئني
أوقف منتخب الكويت انتصارات مضيفه األردن��ي وتعادل معه
( ،)1-1في املباراة التي جمعتهما أول من أمس على ستاد األمير محمد
مبدينة الزرقاء ،ضمن مباريات املجموعة األولى لتصفيات كأس آسيا
للناشئني بكرة القدم.
وتقدم منتخب الكويت بهدف السبق عبر سامر السنوسي بالدقيقة
 ،19بعدما استثمر سوء التغطية الدفاعية من جانب دفاع األردن
ليضع الكرة داخل الشباك.
واستفز الهدف العبو منتخب األردن الذين اجتهدوا في سبيل
تعديل النتيجة سريعً ا ،وهو ما حتقق لهم في الدقيقة  28ومبجهود
فردي من الالعب محمد عبيدات الذي تالعب بدفاع الكويت وسدد كرة
أرضية زاحفة استقرت في الزاوية اليسرى حلارس مرمى الكويت.
ولم يقدم املنتخب األردني ،األداء املأمول منه رغم أهمية الفوز في
املباراة ،حيث ظهرت العشوائية والفردية على أدائه ،في وقت جنح
فيه منتخب الكويت بالتعامل مع املباراة بواقعية.
والحت بعض الفرص ملنتخب األردن لكن التسرع وغياب التركيز
ح��ال دون تسجيل أي ه��دف ف��ي ال��ش��وط الثاني ،لتنتهي امل��ب��اراة
بالتعادل (.)1-1
ورفع منتخب األردن رصيده إلى  7نقاط ،وبات بحاجة للفوز على
طاجكستان في املباراة املقبلة ليضمن التأهل كبطل املجموعة في حني
أن اخلسارة ستضعه أمام حسابات معقدة قد تسفر عن عدم تأهله.
في املقابل أنهى منتخب الكويت لقاءاته بالتصفيات حيث جمع 5
نقاط جمعها من فوزه الصعب على سريالنكا ( ،)0-2وتعادله مع
نيبال ( )1-1وخسارته القاسية أمام طاجيكستان ( ،)9-0وأخيرًا
تعادله مع األردن (.)1-1

النصر خسر أمام احلزم ألول مرة هذا املوسم

األهلي بط ًال للسوبر املصري على حساب الزمالك السيلية يهزم قطر ..والسد يتخطى
أم صالل بصعوبة في الدوري القطري

فرحة العبي األهلي املصري

ت��وج األهلي بطل ال��دوري بلقب كأس
السوبر املصرية لكرة ال��ق��دم للمرة 11
في تاريخه بفوزه على غرميه التقليدي
الزمالك بطل الكأس  2-3أول من أمس
بفضل هدفني من النيجيري جونيور أجايي
مهاجم الفريق.
وهي أول مواجهة محلية بينهما تقام
في حضور خمسة آالف مشجع لكل ناد منذ
 2011حني التقيا آلخر مرة أمام مدرجات
ممتلئة في القاهرة والبطولة األولى لألهلي
مع مدربه السويسري اجلديد رينيه فايلر.
وضع أجايي األهلي في املقدمة في ملعب
اجليش في برج العرب على مشارف مدينة
االسكندرية الساحلية في الدقيقة  19بعد
أن استقبل ركلة ركنية بتسديدة صاروخية
في شباك محمد عواد حارس الزمالك.
وض��اع��ف حسني ال��ش��ح��ات الغلة في
الدقيقة الثالثة من الوقت احملتسب بدل
الضائع للشوط األول بعد أن استقبل
متريرة عرضية من أحمد فتحي سددها

قوية ليتصدى لها ع��واد قبل أن ترتد إلى
الدفاع الذي أعادها إلى الشحات ليضعها
في املرمى .وبعد أرب��ع دقائق من الشوط
ال��ث��ان��ي سجل أج��اي��ي ال��ه��دف ال��ث��ان��ي له
وال��ث��ال��ث لألهلي بعد أن تلقى متريرة
قصيرة م��ن رم��ض��ان صبحي واس��ت��دار
ليضعها في الشباك.
وقلص الزمالك الفارق بهدفني من ركلتي
جزاء سجلهما محمود عالء.
واستفاد مصطفى محمد العب الزمالك
في األولى من خطأ محمد الشناوي حارس
األهلي ضده في املنطقة في الدقيقة .63
وفي املرة الثانية احتسب احلكم مخالفة
ضد حمدي فتحي العب األهلي بعد أن عرقل
إمام عاشور مهاجم الزمالك.
وتسلم حسام عاشور قائد األهلي كأس
البطولة بينما رفض العبو الزماك حضور
املراسم واستالم ميداليات املركز الثاني.
وق��ال مصدر في اللجنة املؤقتة الدارة
االحت���اد امل��ص��ري ل��ك��رة ال��ق��دم إن عقوبة

تنتظر الزمالك .وقال أجايي عقب املباراة
”ال يهم من يلعب ومن يجلس احتياطيا
وعندما أتيحت لي الفرصة في املشاركة
بذلت أقصى جهد“ في إشارة إلى غيابه عن
املشاركة أساسيا منذ فترة.
ونفى طلبه الرحيل في يناير كانون
الثاني املقبل قائال ”ليس صحيحا انني
طلبت الرحيل عن صفوف األهلي في يناير
القادم وأنا مستمر والقرار بيد األهلي“.
م��ن جهته ق��ال صبحي ج��ن��اح األهلي
”ركلتا جزاء الزمالك ال تقلالن من انتصار
األهلي واحراز لقب بطولة السوبر.
”سنغلق صفحة ال��س��وب��ر ونستعد
مل��ب��اراة مهمة ي��وم االث��ن�ين م��ع سموحة
في بداية الدوري“ .وسينطلق ال��دوري
املصري املمتاز يوم السبت ويستهل األهلي
مشوار الدفاع عن اللقب في ضيافة سموحة
ويلتقي الزمالك مع االحتاد السكندري يوم
االثنني القادم .وسيلتقي الغرميان مجددا
في الدوري يوم  19أكتوبر.

خطف السيلية انتصارا
ثمينا م��ن ف��ري��ق قطر بهدف
نظيف ،في املباراة التي أقيمت
أول من أمس على ملعب جاسم
بن حمد بنادي السد ،في إطار
مباريات اجلولة الرابعة من
بطولة دوري النجوم.
سجل هدف املباراة الوحيد
كارا مبودجي في الدقيقة .89
بهذه النتيجة رفع السيلية
رص��ي��ده إل��ى  4ن��ق��اط وتقدم
للمركز الثامن ،في حني بقي
فريق قطر في املركز قبل األخير
بال رصيد.
ج�����اءت امل����ب����اراة ج��ي��دة
املستوى من الفريقني ،وحاول
ك��ل منهما حتقيق االنتصار
األول له ،وجنح السيلية في
خطف الهدف قبل النهاية.
وشهدت املباراة طرد املدافع
امل��غ��رب��ي م��ه��دي ب��رح��م��ة في
الدقيقة  ،85ليكمل فريق قطر
املباراة بـ 10العبني.
وح��ق��ق ال��س��د ف���وزا ً صعبا ً
على أم صالل ،بنتيجة  2ـ .1
س��ج��ل ه��دف��ي ال��س��د ،أك��رم
ع��ف��ي��ف واجل����زائ����ري ب��غ��داد
ب��وجن��اح ف��ي الدقيقتني 19
و  ،34فيما أح��رز اإلي��ف��واري
يانيك ساجبو هدف أم صالل
الوحيد في الدقيقة .9
وب��ه��ذه ال��ن��ت��ي��ج��ة ،ارت��ف��ع
رصيد السد إل��ى  9نقاط في
املركز الثالث وله مباراة مؤجلة
مع السيلية ،بينما جتمد رصيد

اجلزائري بغداد بوجناح سجل الهدف الثاني لصالح السد

أم صالل عند نقطة واحدة في
املركز العاشر.
ووص��ف اإلسباني تشافي
هيرنانديز ،مدرب السد ،الفوز
ال���ذي حققه ف��ري��ق��ه ع��ل��ى أم
صالل  2ـ  ،1في املباراة التي
أقيمت بينهما اليوم باجلولة
الرابعة م��ن ال���دوري ،باملهم
جدا ً ،في ظل الصراع املشتعل
على الصدارة.

وق���ال تشافي ف��ي املؤمتر
الصحفي عقب امل��ب��اراة« :أنا
سعيد بهذا الفوز ،فقد لعبنا
أمام فريق قوي ،وال أخفي أن
سعادتي بالنتيجة وليست
ب�����األداء ،ف��م��ن الطبيعي أن
ينخفض مستوى الالعبني بعد
مباراة دوري أبطال آسيا».
وتابع« :رغ��م أننا لم نقدم
أفضل ما لدينا في هذه املباراة،

لكن ال��س��د ك��ان أف��ض��ل م��ن أم
صالل ،وكنت على ثقة في قدرة
عناصر الفريق على حتقيق
الفوز ،وهو ما حدث بالفعل».
وع���ن ض��غ��ط امل��ب��اري��ات،
ق��ال« :نعلم أننا نخوض عدة
م��واج��ه��ات ف��ي ه���ذه ال��ف��ت��رة،
وس��ن��م��ن��ح ال�لاع��ب�ين بعض
الراحة ،وسنحاول التعامل مع
الضغوط بالصورة املناسبة».

