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القادسية يحسم الديربي أمام العربي ويتصدر »دوري فيفا«
اغتال القادسية أحالم العربي وتغلب 
عليه )2-0(، في املباراة التي جمعتهما 
أول م��ن أم��س بافتتاح اجل��ول��ة الثانية 
للدوري الكويتي املمتاز »فيفا«، في مباراة 
شهدت اع��ت��زال جن��م القادسية السابق 

محمد راشد.
ورف��ع القادسية رص��ي��ده بهذا الفوز 
للنقطة 6 ليحتفظ بصدارة ال��دوري فيما 
توقف العربي عند نقطة واح��دة بعدما 
أخفق ف��ي حتقيق أول انتصار، وسجل 
للملكي ل��وك��اس قاتشيو، ب��در املطوع 

بالدقيقتني )34، 67(.
استحوذ القادسية على مجريات الشوط 
األول وجنح بفضل خبرة العبيه في فرض 
هيمنته على مجريات الشوط األول بفضل 
حتركات ثالثي الوسط فهد األنصاري، 
أحمد الظفيري وسلطان العنزي ومن 

أمامهم بدر املطوع، قاتشيو ورونينيو.
ف��ي امل��ق��اب��ل ح���اول ال��ع��رب��ي م��ج��اراة 
منافسه ودان��ت لهم السيطرة في بعض 
الفترات إال أنها جاءت سيطرة سلبية ومن 

دون خطورة حقيقية.
سيطرة القادسية

القادسية حدد مبتغاه مبكًرا واندفع 
بحًثا عن تسجيل هدف السبق وك��اد بدر 
املطوع يحقق ذلك بالدقيقة 7 لوال تألق 
سليمان عبد الغفور الذي جنح في الزود 
ع��ن م��رم��اه م��ج��ددا بالدقيقة 27 عندما 

تصدى لتسديدة قاتشيو.
في املقابل، لم يهدد العرباوية مرمى 
منافسهم ف��ي ظ��ل التباعد ب��ني اخلطوط 
واستعجال العبي وسط األخضر في الثلث 
الهجومي عبر التسديد بعيد املدى والذي 

جاء بعيًدا عن املرمى.

هدف السبق

ح��اول سليمان عبد الغفور الصمود 
مجدًدا أم��ام هجمات القادسية وتصدى 
لرأسية قوية من قاتشيو أثر عرضية بدر 
املطوع إال ان الكرة ارتدت لرونينيو الذي 
ل��م يجد صعوبة ف��ي إي���داع ال��ك��رة شباك 

العربي، معلنا تقدم القادسية.
استمرت أفضلية القادسية وح��اول 
التعزيز ب��ه��دف ث��ان إال أن التوفيق لم 

يحالفه السيما ف��ي فرصة ب��در املطوع 
والتي ارت��دت من ال��دف��اع وشهد الشوط 
األول تبديال اضطراريا مبشاركة محمد 

خالد بداًل من خالد إبراهيم املصاب.
تفوق قدساوي

استمر تفوق القادسية بالشوط الثاني 
من خالل االستحواذ على مجريات اللعب 
وشن الهجمات من األط��راف والعمق في 
ظل تألق ب��در املطوع مع أحمد الظفيري 
وسلطان العنزي إلى جانب فهد األنصاري 
في وسط امللعب مع مساندة عامر املعتوق 

من الطرف األمين.

محاوالت امللكي عبر قاتشيو رونينيو 
مع تألق الف��ت لسليمان عبد الغفور في 
ظل حاله من الغياب والتوهان لالعبي 

العربي.
تنشيط وهدف تعزيز

ح���اول مارتينيز تنشيط الصفوف 
مع الدقيقة 60 فدفع بعلي خلف بدال عن 
يوسف قلفا، وظهر االخ��ض��ر ف��ي الثلث 
الهجومي للملكي ولكن من دون تهديد 

حقيقي ملرمى خالد الرشيدي.
ف��ي نفس ال��وق��ت، متكن ب��در املطوع 
باقتدار من إضافة ثاني األهداف بتسديدة 
وال أروع من كرة ثابتة ارتطمت بالعارضة 

قبل أن تسكن الشباك بالدقيقة 67.

محاولة العودة

دخل رضا هاني بديال لسلطان العنزي 
املصاب في االصفر وش��ارك فيصل عجب 
ب��دال ع��ن علي مقصيد لتعزيز الهجوم 
األخ��ض��ر، وح����اول ع��ل��ي خ��ل��ف صناعة 
الفارق مع بداية نشاط للعربي إال أن خالد 

الرشيدي وقف حملاولتهم باملرصاد.
وت��ع��ددت م��ح��اوالت األخ��ض��ر وس��ط 
تراجع ق��دس��اوي إال أن احل��ال لم يتغير 
حتى م��ع اش��ت��راك أحمد يوسن ب��دال عن 

ماريون.
فيما شهد الوقت ب��دل الضائع إشهار 
حكم اللقاء اإلماراتي حمد يوسف البطاقة 
احلمراء ألحمد الظفيري بعد تدخل قوي 

مع السنوسي الهادي.

جانب من مباراة العربي والقادسية

الكويت حتقق ذهبية السلة وتختتم 
باراملبية غرب آسيا بـ24 ميدالية

أحرز منتخب الكويت للمعاقني 
امليدالية الذهبية في كرة السلة 
أول من أمس في ختام منافسات 
دورة غرب آسيا باراملبية الثانية 
باألردن رافعا رصيده اإلجمالي 
إل���ى 24ميدالية متنوعة في 
ألعاب مختلفة. وحقق املنتخب 
الكويتي انتصاره في املباراة 
النهائية على نظيره العراقي 
43 بحضور   - 48 بنتيجة 
س��ف��ي��ر ال��ك��وي��ت ل���دى األردن 
عزيز الديحاني ورئيس اللجنة 
الباراملبية الدوليةالبرازيلي 
آن����درو ب��ارس��ون��ز وأم���ني ع��ام 
اللجنة ال��ب��ارامل��ب��ي��ة العربية 
واألردنية مها البرغوثي. وفي 
هذه املناسبة أشاد الديحاني في 
تصريح لوكالة األنباء الكويتية 
)كونا( بتحقيق الشباب الكويتي 
اجن��از »مميز« في هذه التظاهر 
الرياضية وبلوغهم منصات 
التتويج في مختلف املنافسات 
بعد حصولهم على 24 ميدالية 
م��ت��ن��وع��ة م��ا ي��ؤك��د »ال���ري���ادة 

الرياضية« الكويتية.
وأضاف الديحاني أن مشاركة 
الكويت في البطوالت اخلارجية 
وعودتها إلى منصة االجن��ازات 
ي���ؤك���د ح�����رص امل���س���ؤول���ني 
وال��ري��اض��ي��ني ع��ل��ى ال��ن��ه��وض 
بالرياضة وجعل العلم الكويتي 

ي��رف��رف ف��ي املقدمة مهديا هذا 
اإلجن���از إل��ى سمو أم��ي��ر البالد 
الشيخ ص��ب��اح األح��م��د اجلابر 
ال��ص��ب��اح وال��ش��ع��ب الكويتي 
أج��م��ع. م��ن جانبه ق��ال رئيس 
اللجنة الباراملبية الكويتية 
رئيس الوفد إلى األردن شافي 
الهاجري في تصريح ل� »كونا« 
إن فريق كرة السلة قدم مباراة 
»ك��ب��ي��رة مب��س��ت��وى ف��ن��ي ع��ال 
بشهادة اجلميع« قبل أن يحقق 
ف��وزه »املستحق« على الفريق 

العراقي. وأض��اف أن الالعبني 
اس��ت��ط��اع��وا ت��ف��ادي السلبيات 
ال��ت��ي ظ��ه��رت ف��ي مباراتهم مع 
العراق بدور املجموعات ولعبوا 
بتركيز وتفان ساهما بتتويجهم 
بامليدالية الذهبية معربا عن 
ت��ه��ان��ي��ه جل��م��ي��ع ال��الع��ب��ني 
احلاصلني على امليداليات في 
هذه البطولة وللقيادة السياسية 

العليا والشعب الكويتي.
وحقق العبو املنتخب الكويت 
24 ميدالية على م��دار البطولة 

ال��ت��ي ب���دأت ال��ث��الث��اء امل��اض��ي 
تنوعت بني ست ميداليات ذهبية 
و10 فضيات وثماني برونزيات 
ثالثة منها ف��ي منافسات كرة 
الطاولة وواح��دة في كرة السلة 

والباقي في ألعاب القوى.
وي���ش���ارك ف��ي ه���ذه ال���دورة 
م��ن��ت��خ��ب��ات ال��ك��وي��ت واألردن 
ول��ب��ن��ان وس���وري���ا وال���ع���راق 
وف��ل��س��ط��ني وع����م����ان وق��ط��ر 
واليمن واالم����ارات والبحرين 

والسعودية.

الكويت في مهمة صعبة أمام الشرطة 
العراقي بالبطولة العربية

جانب من تدريبات نادي الكويت
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األنصاري: صدارة مستحقة للقادسية.. وحديث جوزاك غير صحيح
أكد فهد األنصاري جنم القادسية، أن 
الفوز على العربي واالحتفاظ بصدارة 
ال���دوري، أم��ر مستحق لفريقه الطامح 
للبقاء بالصدارة إلى النهاية، وبارك الفوز 
جلمهور امللكي الذي ساند ودعم الفريق، 
مهديا الفوز حملمد راشد مبناسبة اعتزاله 

على هامش اللقاء.
وأض���اف االن��ص��اري ف��ي تصريحات 
إعالمية أن الكلمات تعجز ع��ن الوفاء 
بحق بدر املطوع، مستطردا أنه »أكبر من 
املدح وال يحتاج ملن يتحدث عنه«، مبينا 
أن ال��روح القتالية والتركيز واالل��ت��زام 

بتعليمات امل��درب لعبت دورا كبيرا في 
حتقيق الفوز على العربي بثنائية. وبني 
األن���ص���اري أن���ه رف���ض احل��دي��ث سابقا 
ع��ن أم��ر استبعاده أو ع��دم إش��راك��ه مع 
املنتخب، الفتا إل��ى أن امل��درب الكرواتي 
روميو جوزاك علل ذلك بعدم جاهزيته من 

اجلانب البدني. وأوض��ح أنه بعد حديث 
امل���درب ب��أي��ام خ��اض م��ب��اراة التضامن 
وركض خاللها 12 كيلو مترا، وهو »دليل 
على أن م��ا قاله ج���وزاك غير صحيح«، 
مشددا على أنه حتت أمر املنتخب في أي 

وقت.

عماد غازي

يخوض الفريق األول لكرة القدم في 
نادي الكويت اختبارا صعبا، وذلك حينما 
يحل ضيفا على فريق الشرطة العراقي 
اليوم اإلثنني، وذلك ضمن إيابا دور ال�32 
من بطولة ك��أس محمد السادس لألندية 
األبطال »البطولة العربية« على إستاد 
كربالء، فيما يخوض الساملية غدا الثالثاء 
املواجهة الثانية من إياب الدور نفسه أمام 

القوة اجلوية.
وكان العميد قد حسم مواجهة الذهاب 
بثالثة أهداق مقابل هدف واحد، لكن مدرب 
األب��ي��ض ال��س��وري حسام السيد ي��رى أن 
التأهل لم يحسم بعد، مشددا على ضرورة 
توخي احلذر ألن املباراة ستكون صعبة، 

وأن اخلصم يجيد اللعب على ميدانه.
وم��ا زال ال��غ��م��وض يحيط مبشاركة 
املهاجم اإليفواري جمعة سعيد، في املباراة 
بعد غيابه عن الفريق املباريات املاضية 
بسبب اإلص��اب��ة، لكن الالعب انضم إلى 

تدريبات الفريق اجلماعية منذ يومني.
ويعول حسام السيد على مهاجمه املتألق 
يوسف ناصر، وبجواره فيصل زايد وفهد 

الهاجري في الدفاع.
ويدخل الكويت اللقاء مبعنويات عالية، 
السيما بعد أن حول تأخره أمام كاظمة إلى 

فوز بثالثية.
ع��ل��ى اجل��ان��ب اآلخ����ر ال ت����زال نتائج 
الشرطة، لم ت��أِت مثلما تطمح جماهيره 
ف��ب��داي��ت��ه ب���ال���دوري، ورغ���م ال��ف��وز على 

احل��دود، إال أن األداء لم يكن مقنعا، وفاز 
بشق األنفس )2-1(، وهو ما أدخل القلق 
لقلوب أنصاره خاصة مع هزميته ذهابا 

.)3-1(
ولم يحصل الشرطة على فرصة اإلعداد 
امل��ث��ال��ي��ة ب��ع��د ال��ت��ح��اق م��درب��ه الصربي 
ألكسندر التيش، بوقت متأخر، ولم يكن 
هناك وقت ك��اٍف ليخلق امل��درب انسجاًما 
واض��ًح��ا مع الالعبني ويطبق كل أفكاره 

التكتيكية.
ويعول فريق الشرطة على دعم ومساندة 
جماهيره لتسهيل مهمته، وقد يكون الوضع 
قد اختلف عن مباراة الذهاب بعد أن تعرف 
املدرب بشكل أكبر على الالعبني بحكم عامل 

الزمن، والفارق بني املباراتني.

 سفير الكويت ورئيسا اللجنة الدولية والكويتية الباراملبية خالل تتويج األزرق

اخلالد يحقق املركز الثاني
في بطولة اإلمارات للسيارات

حقق متسابق فريق ال��ن��ادي الكويتي 
ال��ري��اض��ي للسيارات فهد اخل��ال��د املركز 
الثاني في اجلولة االولى لبطولة االمارات 
للسيارات )30 اك��س ل��ل��ك��ارت( ف��ي فئة 
)جونيورز( التي اختتمت أول من أمس في 

مدينة العني االماراتية.
وف��ي ه��ذا االط��ار اع��رب رئيس النادي 
الشيخ احمد ال��داود الصباح في تصريح 
ل� »كونا« عن سعادته بهذا االجن��از الذي 
يضاف ال��ى اجن���ازات املتسابق الكويتي 

الواعد اخلالد.
وقال ال��داود ان هذا االجن��از لم يأت من 
فراغ امنا كان ثمرة التدريبات واملهارات 
العالية التي يتمتع بها املتسابق اخلالد 
وسط منافسة كبيرة من نظرائه املتسابقني 

من الدول العربية واالوروبية.
واوض���ح ان اخل��ال��د جن��ح ف��ي اجتياز 
تصفيات املرحلتني االول��ى والثانية قبل 
خوضه املرحلة النهائية التي جنح اخلالد 
ب��اح��راز املركز الثاني متمنيا للمتسابق 

الكويتي مواصلة التألق في هذه البطولة 
التي تتضمن ست جوالت اخرى وتقام في 

مختلف املدن االماراتية كل اسبوعني.
واش��اد ب��دور مدير ع��ام الهيئة العامة 
للرياضة الكويتية الدكتور حمود فليطح 
على تذليله كافة العقبات ملشاركة النادي 
ف��ي مختلف البطوالت الرياضية س��واء 
العربية او القارية او العاملية ودعمه 
املتواصل للرياضة الكويتية في مختلف 

 اخلالد أثناء تتويجه باملركز الثانيااللعاب واحملافل.

احتاد األثقال يتقدم بطلب استضافة 
بطولتي آسيا والعالم للعبة

أع��ل��ن االحت���اد الكويتي لرفع 
االث��ق��ال أول م��ن أم��س ان��ه تقدم 
بطلب شفوي الستضافة بطولتي 
اسيا 2021 وبطولة العالم 2022 

للعبة في الكويت.
وق��ال رئيس االحت��اد الكويتي 
ل��رف��ع االث��ق��ال ط��الل اجل��س��ار في 
بيان صحفي انه تقدم بطلب شفوي 
لنظيريه في االحتادين االسيوي 
وال��دول��ي على هامش اجتماعات 
كونغرس االحتاد الدولي املقام في 

تايلند حاليا.

واوض�����ح ان ط��ل��ب ال��ك��وي��ت 
الس��ت��ض��اف��ة ال��ب��ط��ول��ت��ني حظي 
بترحيب كبير الفتا الى انه سيتم 
تقدمي الطلب رسميا خالل بطولة 
العالم التي ستقام في مصر مارس 

املقبل.
واع�����رب ع���ن ال��ش��ك��ر للهيئة 
العامة للرياضة واللجنة االوملبية 
الكويتية لدعمهما الرياضة بشكل 
ع��ام ورياضة رف��ع االثقال بشكل 
خاص وتذليلهما كل العقبات التي 

تواجه االحتاد.


