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قمة متجددة بني الكويت والقادسية في كأس السوبر
تترقب اجلماهير الكويتية 
خ��اص��ة ج��م��ه��وري ال��ك��وي��ت 
وال��ق��ادس��ي��ة م���ب���اراة ك��أس 
السوبر ال��ت��ي جتمع العميد 
مع امللكي اليوم اخلميس على 
أول ألقاب املوسم اجل��اري، ملا 
ميثله الفوز من أهمية كبيرة 

للطرفني.
ف����األص����ف����ر ي���ب���ح���ث ع��ن 
االحتفاظ باللقب ورفع رصيده 
ل��ل��ق��ب ال���س���ادس ف��ي ال��وق��ت 
ال��ذي يأمل فيه األبيض بلوغ 

التتويج اخلامس.
ال��ت��ق��ري��ر ال��ت��ال��ي ت��اري��خ 
السوبر الكويتي وأبرز األرقام 
واحملطات في مشوار البطولة 

خالل السنوات ال� 11 املاضية.
امللكي في الصدارة

يتصدر ال��ق��ادس��ي��ة قائمة 
األكثر ف��وزا باللقب من بني 3 
أندية جنحت في حصاده، حيث 
ف��از األص��ف��ر ب��ك��أس السوبر 
في خمس مواسم بينما حققه 
الكويت 4 مرات وذهب للعربي 

مرتني.
ك��م��ا ي��ع��د ال��ق��ادس��ي��ة أكثر 
ال���ف���رق م��ش��ارك��ة ب��ال��س��وب��ر 
حيث خ��اض السباق ف��ي 10 
مناسبات، مقابل 9 للكويت 
ومرتني للعربي وظهور واحد 

لكاظمة.
6 ستادات

اس��ت��ض��اف ل��ق��ب ال��س��وب��ر 
خ��الل نسخة ال��� 11 6 مالعب 
حيث اقيم في استاد الصداقة 
وال��س��الم ف��ي كاظمة 3 م��رات، 
بينما استضاف ن��ادي النصر 

منافساته مرتني ، كما هو احلال 
الس��ت��اد ج��اب��ر، واس��ت��اد صباح 
السالم في النادي العربي فيما 
أقيم م��رة واح��ده على ملعبي 

القادسية والكويت.
34 هدفا

س���ج���ل خ�����الل م���ب���اري���ات 
ال��س��وب��ر ال�11، 34 ه��دف��ا 
وتصدر األصفر قائمة األكثر 
تسجيال ب� 18 هدفا مقابل 13 

للكويت و3 أهداف للعربي.
واعتلى بدر املطوع صدارة 
األك��ث��ر تسجيل ب��� 6 اه��داف 
مقابل هدفني لفهد االنصاري، 
حسني حاكم، كاريكا ورونالد 
وينجا آخر من سجل بالسوبر.

كفة القادسية أرجح
رج��ح اللقب األخ��ي��ر ال��ذي 
ح��ص��ده ال��ق��ادس��ي��ة باملوسم 
املاضي كفة امللكي أمام الكويت 
فبعد فوز القادسية في 4 نسخ، 
وحتقيق الكويت اللقب في 4 
أخ���رى، وج���اء لقب 2018 / 
2019 املاضي ليمنح القادسية 

األفضلية.
امللكي سجل في الكويت 16 
هدفا مقابل 13 هدفا سكنت 
شباك القادسية بواسطة العبي 

األبيض.
جابر ينحاز للكويت

ينحاز ستاد جابر الدولي 
للكويت حيث أقيمت املسابقة 
على أرضه في مناسبتني موسم 
 2017/2018 ،2016/2017
وذه��ب اللقب ف��ي املناسبتني 

ملصلحة الكويت.

قال محمد ع��وض، املنسق اإلعالمي، وممثل 
ال��ق��ادس��ي��ة الكويتي ف��ي ق��رع��ة ك��أس االحت��اد 
اآلسيوي، التي سحبت في كواالملبور أول من 
أمس إلى جانب ناصر بنيان مدير الفريق، إن 

مجموعات البطولة جاءت متكافئة.

وحل القادسية ضمن املجموعة الثالثة، التي 
تضم أيضا اجلزيرة األردن��ي، وظفار العماني، 

والرفاع أو احملرق البحريني.
وأضاف عوض: »القادسية يتطلع الستعادة 
اللقب اآلسيوي، وهو مؤهل لتحقيقه، مبا ميتلك 

من العبني على مستوى عال«.
وواص����ل: »أمت��ن��ى ال��ت��وف��ي��ق ل��ك��اف��ة ال��ف��رق 
الكويتية، حيث يشارك الكويت في ملحق دوري 
األبطال، بينما ينتظر الساملية تأهل األبيض، من 

أجل املشاركة في كأس االحتاد اآلسيوي«.

بدر املطوع يحصل على الضوء األخضر
م���ن���ح اجل����ه����از ال��ط��ب��ي 
للمنتخب الكويتي، بقيادة عبد 
املجيد البناي، الضوء األخضر 
لقائد األزرق والقادسية، بدر 
امل��ط��وع، م��ن أج��ل املشاركة 
في كأس السوبر احمللي أمام 
الكويت، اليوم اخلميس، في 

استاد جابر الدولي.
وج���اء ذل���ك، عقب تعافي 
املطوع من اإلصابة بالعضلة 
الضامة، التي أمل��ت ب��ه أم��ام 
ال��ب��ح��ري��ن، ف��ي خ��ت��ام ال��دور 
األول ل���)خ��ل��ي��ج��ي 24(، 
وغ���ادر على إث��ره��ا الشوط 
األول، حيث خضع لفحص 
طبي مؤخرا، أكد قدرته على 

املشاركة.
وب������ات ظ���ه���ور امل���ط���وع 
بالتوليفة األساسية للقادسية 
أم��ام العميد، مرهون برؤية 
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احتاد الكرة يفتح 
مدرجات ستاد 

جابر مجانًا
قرر االحتاد الكويتي لكرة القدم 
فتح أب���واب س��ت��اد ج��اب��ر ال��دول��ي 
باملجان للجمهور خالل مباراة كأس 
ال��س��وب��ر ال��ت��ي جتمع ال��ك��وي��ت مع 
القادسية، في السادسة والنصف 

من مساء اليوم اخلميس.
وج���اء ه��ذا ال��ق��رار بعد ساعات 
من اإلع��الن عن مواعيد بيع تذاكر 

املباراة.
وت��أت��ي خطوة احت��اد ال��ك��رة من 
أج��ل ضمان حضور أكبر ع��دد من 
اجلمهور، مبا يرسم ص��ورة رائعة 
للكرة الكويتية في مباراة جماهيرية 

حتظى مبتابعه كبيرة.
ويقام اللقاء املهم برعاية الدكتور 
ح��م��ود فليطح م��دي��ر ع���ام الهيئة 
العامة للرياضة، وفقا ملا كشف عنه 

احتاد اللعبة.

»NBA« ميامي يحافظ على سجله املثالي على أرضه في الـ
لقن ميامي هيت ضيفه أتالنتا 
هوكس درساً في الروح القتالية 
وع��دم االستسالم حتى الثانية 
األخيرة، وذلك بعدما تغلب عليه 
135-121 بعد التمديد أمس 
في دوري كرة السلة األميركي 

للمحترفني.
واعتقد أتالنتا أنه سيعود من 
ملعب “أميركن أرالينز أرينا” 
بفوزه السابع ه��ذا املوسم من 
أص��ل 24 م��ب��اراة بعد أن كان 
متقدماً بفارق 6 نقاط في آخر 
59 ثانية من الربع الرابع، إال 
أن جيمي باتلر ورفاقه رفضوا 
االس��ت��س��الم وردوا ب��ق��س��اوة 
بتسجيلهم النقاط ال�22 التالية، 
بينها الست األخيرة في الشوط 

اإلضافي.
واعتبر ت��راي يونغ حقاً أن 
فريقه حسم اللقاء بحيث توجه 
إلى جمهور ميامي خالل الوقت 
املستقطع في الثواني األخيرة 
من الربع الرابع بالقول “انتهى 
األمر” ألن أتالنتا ك��ان متقدماً 
117-111، إال أن العبي ميامي 
أظهروا روحهم القتالية ورفضوا 
السقوط للمرة األولى هذا املوسم 
ب��ني ج��م��ه��وره��م وجن��ح��وا في 
فرض التعادل بفضل ثالثيتني 

من دانكن روبينسون وباتلر.
ثم هيمن ميامي متاماً على 
ال��ش��وط اإلض��اف��ي ال���ذي ب��دأه 
بتسجيل النقاط ال�16 األول��ى، 

محققاً ف��ي نهاية امل��ط��اف أكبر 
ف��ارق بعد ش��وط إضافي واحد 
)14( منذ 31 تشرين األول/
أك��ت��وب��ر 2009 ح���ني تغلب 
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز على 

نيويورك نيكس 127-141.
وق����دم روب��ي��ن��س��ون وب���ام 
أديبايو أمسية تاريخية ولعباً 
دوراً حاسماً ف��ي ال��ف��وز ال�11 
لفريقهما في ملعبه من أصل 11 
مباراة حتى اآلن، بعد أن عادل 
األول الرقم القياسي مليامي من 
حيث احمل���اوالت الناجحة من 
خ��ارج القوس )10 ثالثيات(، 
منهياً اللقاء ب�34 نقطة )أفضل 
مباراة في مسيرته(، فيما حّقق 
الثاني “تريبل دابل” بتقدميه 
أيضاً أفضل مباراة له من ناحية 
التسجيل )30 نقطة م��ع 11 

متابعة و11 متريرة حاسمة(.
“ال يوجد أي شيء محسوم 

بتاتاً”
ك��م��ا جت����اوز ك��ن��دري��ك ن��ان 
حاجز الثالثني نقطة بتسجيله 
36 )أفضل مباراة في مسيرته 
أي���ض���اً( م���ع 6 م��ت��اب��ع��ات و4 
مت��ري��رات حاسمة، فيما حقق 
ب��ات��ل��ر “تريبل دابل” أيضا 
بتسجيله 20 نقطة م��ع 18 

متابعة و10 متريرات حاسمة.
وعلق أديبايو على ما يقدمه 
فريقه هذا املوسم واالنتصارات 
ال�18 ال��ت��ي حققها حتى اآلن 

ف��ي 24 م���ب���اراة، ب��ال��ق��ول “ال 
أعتقد أن أح��داً حقاً أدخلنا في 
حساباته. لقد أجبرنا الناس 

على متابعتنا”.
م��ن ج��ه��ت��ه، رد ب��ات��ل��ر على 
ت���راي ي��ون��غ ف��ي حسابه على 
موقع تويتر بالقول “كل من 

ه��و م��وج��ود ف��ي غرفة املالبس 
يتمتع بالثقة الكافية وهم أفضل 
الالعبني على أرض امللعب في 
أي وقت كان. يا للعجب، هناك 
أشخاص يفّكرون بهذه الطريقة 
)غامزاً من قناة يونغ(، ال يوجد 

أي شيء محسوم بتاتاً”.

وخ��س��ر أت��الن��ت��ا امل��واج��ه��ات 
الثالث التي خاضها هذا املوسم 
ضد ميامي، على الرغم من جهود 
كل دياندري هانتر )28 نقطة( 
وي��ون��غ )21 م��ع 9 مت��ري��رات 
حاسمة(، فيما سجل ابن ال�42 
عاماً فينس كارتر 12 نقطة في 

م��ب��ارات��ه ال�1500 ف��ي املوسم 
املنتظم وظ��ه��وره ال�36 ورمبا 
األخير في معقل ميامي، إال في 
ح��ال انتقاله ه��ذا امل��وس��م إلى 
فريق آخر أو تواجه الفريقني في 
األدوار اإلقصائية “بالي أوف”.

وتأسف م��دّرب أتالنتا لويد 

بيرس على هذه اخلسارة التي 
ب��دت بعيدة عن فريقه بعد أن 
دخل الربع الرابع متقدماً بفارق 
8 ن��ق��اط بتسجيله 13 نقطة 
متتالية دون رد م��ن أصحاب 
األرض، ق��ائ��اًل “األمر القاسي 
هو أن روبينسون جنح في 10 
م���ح���اوالت م��ن أص���ل 14 )م��ن 
خ���ارج ال��ق��وس(، رق��م قياسي 
ش��خ��ص��ي، فيما ح��ق��ق الع��ب��ان 
آخ���ران )تريبل داب���ل(. قدموا 
مباراة كبيرة جداً ورغم ذلك كنا 
متقّدمني بفارق 6 نقاط مع بقاء 
أقل من دقيقة على نهاية اللقاء. 

أشعر باألسى”.
سجل مثالي لفيالدلفيا أيضاً 

في ملعبه
وح����ذا ف��ي��الدل��ف��ي��ا سفنتي 
سيكسرز ح��ذو ميامي وحافظ 
على سجله املثالي في ملعبه، 
وذل���ك بتحقيقه ف���وزه الثالث 
عشر من أصل 13 مباراة خاضها 
بني جمهوره بتغلبه على دنفر 

ناغتس 92-97.
ويدين فيالدلفيا بفوزه الثالث 
توالياً والسابع في آخر ثماني 
مباريات وال�18 ف��ي 25، إلى 
الكاميروني جويل إمبيد الذي 
سجل 22 نقطة، بينها رميتان 
ح���رت���ان ح��اس��م��ت��ان ف���ي آخ��ر 
15،3 ثانية، وأضاف أيضاً 10 
متابعات و6 متريرات حاسمة، 
فيما س��اه��م توبياس هاريس 

ب�20 نقطة مع 7 متابعات و4 
متريرات حاسمة.

وفي اجلهة املقابلة، كان ويل 
ب��ارت��ون األف��ض��ل ب�26 نقطة 
لكنه لم يتمكن من جتنيب دنفر 
هزميته الثالثة توالياً واخلامسة 
في آخر ست مباريات والثامنة 

في 22.
وواص����ل ن��ي��وي��ورك نيكس 
معاناته بتلقيه هزميته العاشرة 
توالياً والعشرين في 24 مباراة، 
ب��ع��د خ��س��ارت��ه أم����ام مضيفه 
بورتالند ترايل باليزرز 87-
115، ف��ي م��ب��اراة هيمن عليها 
األخ��ي��ر مت��ام��اً ووص���ل ال��ف��ارق 
ب��ي��ن��ه وب���ني ض��ي��ف��ه ح��ت��ى 32 
نقطة بعد أن عجز عن احتواء 
داميان ليالرد )31 نقطة بينها 
8 ثالثيات( وحسن وايتسايد 
)17 مع 15 متابعة( اللذين لعباً 
دوراً أساسياً في الفوز العاشر 

لفريقهما في 25 مباراة.
وف���ي م��ب��اراة ت��ب��دل خاللها 
الطرف املتقدم في 20 مناسبة، 
تغلب تشارلوت هورنتس على 
ضيفه واشنطن ويزاردز 114-
107 بفضل األداء اجلماعي، 
حيث جتاوز 6 من العبيه حاجز 
ال��ع��ش��ر ن��ق��اط وك���ان أفضلهم 
ديفونتي غراهام )29 نقطة(، 
فيما كان ديفيس برتانز األفضل 
في صفوف اخلاسر )32 مع 9 

متابعات(.

لقطة من مباراة ميامي هيت وضيفه أتالنتا هوكس

فرانكو وحسام السيد يؤكدان 
االستعداد ملواجهة السوبر

أكد مدربا ناديي القادسية والكويت 
استعداد فريقيهما للمباراة املرتقبة 
بينهما ف��ي ب��ط��ول��ة ك���أس السوبر 
الكويتي اليوم اخلميس والتي أمس 
االرب��ع��اء في مؤمتر صحفي مشترك 
مع نظيره مدرب الكويت حسام السيد 
ان فريقه سيبذل قصارى جهده لنيل 
اللقب للمرة ال��س��ادس��ة ف��ي تاريخه 
وللمرة الثانية على التوالي.   واضاف 
فرانكو ان ن��ادي الكويت خصم قوي 
للقادسية في السنوات املاضية معوال 
في الوقت ذاته على قدرة العبيه على 

تقدمي افضل مستوى والفوز.   
من جهته قال مدرب الكويت حسام 
ال��س��ي��د ان امل���ب���اراة مهمة للفريقني 
وترفع احلالة املعنوية ونطمح لتقدمي 
مستوى فني جيد ميكنا م��ن حتقيق 
ال���ف���وز.    واوض���ح ان فريقه خاض 

معسكر تدريبي ف��ي دب��ي استعدادا 
ل��ل��م��ب��اراة معربا ع��ن ط��م��وح��ات في 
حتقيق االل��ق��اب.    يذكر ان النسخة 
األول����ى م��ن ب��ط��ول��ة ك���أس ال��س��وب��ر 
الكويتي لكرة القدم انطلقت عام 2008 

وه��ي عبارة عن مبارة واح��دة جتمع 
الفائز بلقب كأس سمو األمير مع الفائز 
بلقب ال��دوري.    واحرز القادسية لقب 
السوبر خمس م���رات يليه الكويت 

بأربع مرات ثم النادي العربي مرتني.

جانب من املؤمتر الصحافي ملدربي الفريقني


