
حقق كاظمة لقب السوبر لكرة 
ال��ص��االت، على حساب الكويت، 
عندما ه��زم��ه بنتيجة )5/3(، 

األحد.
 ودخ���ل البرتقالي، امل��ب��اراة، 
بصفته بطل الكأس، فيما يحمل 

الكويت لقب الدوري.
وسجل أه��داف الفريق الفائز، 
أحمد الفارسي، وصالح حيدر، 
وص��ال��ح ال��ف��اض��ل، وال��ب��رازي��ل��ي 
س��اش��ا »ه���دف���ن«، ف��ي��م��ا أح���رز 
للكويت، عبد الرحمن الطويل 

»هدفن«، والبرازيلي تياجو.
امل��ب��اراة شهدت إث��ارة وندية، 
ح��ي��ث ت���ق���دم ال��ب��رت��ق��ال��ي في 
مناسبتن، وأدرك الكويت التعادل، 
وتقدم بثالثة أهداف مقابل هدفن، 
لينجح بعدها كاظمة في العودة 
إلى املباراة، والفوز بخمسة أهداف 

مقابل ثالثة.
جدير بالذكر أن كاظمة استعد 
للموسم اجلديد، في إسبانيا، حتت 

فرحة العبي كاظمةقيادة املدرب البرازيلي، جوميز.
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مصر  تدخل ضمن التصنيف الثالث في قرعة املونديال

حقق النصر فوزا غاليا على ضيفه التعاون، بهدفن 
مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، األحد، 
على ملعب امللك فهد الدولي بالرياض، ضمن اجلولة 

السادسة من الدوري السعودي للمحترفن.
سجل هدفي النصر، الالعب البرازيلي، ليوناردو، 
في الدقيقتن )38 و51(، وأحرز هدف التعاون، احلاج 

كمارا، في الدقيقة )43(.
وبذلك، رفع النصر رصيده إلى 12 نقطة، صاعًدا 
إلى املركز اخلامس، وبقي التعاون ب�5 نقاط، في املركز 

العاشر.
وانتهى الشوط األول بالتعادل اإليجابي، بهدف 
لكل فريق، وكان النصر هو األكثر سيطرة على اللعب، 
بفضل حتركات خط وسطه، املكون من ليوناردو 

والفريدي ولكرو وفوزير.
جاء هدف النصر عبر ليوناردو، الذي استفاد من 
اخل���روج اخل��اط��ئ حل��ارس مرمى ال��ت��ع��اون، عصام 
احلضري، وفشل الدفاع التعاوني في التغطية، لتسكن 

الكرة الشباك، في الدقيقة 38.
لم يستمر تقدم النصر كثيرا، حيث جنح احلاج 
كمارا في تسجيل التعادل، مستفيدا من الكرة العرضية 

التي أرسلها زميله، جهاد احلسن، في الدقيقة 43.
وجاء الشوط الثاني أقل عطاًء من الفريقن، حيث 
ب��دأ بهجوم متبادل، وسرعان ما انحصر اللعب في 

وسط امللعب.
وجن��ح البرازيلي ل��ي��ون��اردو ف��ي تسجيل الهدف 
الثاني للنصر، بعد خمس دقائق فقط من انطالقة 
الشوط، من تسديدة قوية، فشل احلضري في التصدي 

لها، في الدقيقة )51(.
وفي الدقيقة )78(، أجرى مدرب التعاون تبدياًل، 
بدخول عبد الرحمن خيرالله، وخ��روج عبد العزيز 

البيشي، من اجل إدراك التعادل.
وقبل نهاية املباراة بخمس دقائق، أجرى جوميز 
تبديال هجوميا، بدخول إسماعيل مغربي، وخروج 

جهاد احلسن.
وفي الدقيقة )87(، احتجت اجلماهير النصراوية 
القليلة، التي حضرت اللقاء، على احلكم احلنفوش، 
مطالبًة بركلة جزاء لصالح فهد اجلميعة، الذي تعرض 
لإلعاقة، داخل منطقة اجلزاء. وفي الوقت احملتسب بدال 
من الضائع، كثف التعاون هجومه، الذي قابله دفاع 

مستميت من النصر، لينتهي اللقاء بنتيجة )1-2(.

النصر يخطف فوزا صعبا من أنياب 
التعاون في الدوري السعودي

فرحة العبي النصر

كاظمة بطلاً لــ »سوبر الصاالت« على حساب الكويت

فرحة العبي كاظمة
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تراجع تصنيف األزرق بعد مرور عامني 
على إيقاف النشاط الرياضي

ضمن املنتخب امل��ص��ري األول لكرة ال��ق��دم ت��واج��ده في 
التصنيف الثالث بقرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي 

تستضيفها روسيا الصيف املقبل.
وأصدر االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، اليوم اإلثنن، 
التصنيف الشهري للمنتخبات، وجاء املنتخب املصري في 

املركز ال�30 عاملًيا، والثاني أفريقًيا، خلف نظيره التونسي.

وس���ي���ت���م االع����ت����م����اد ع���ل���ى ه������ذا ال���ت���ص���ن���ي���ف ف��ي 
 ال��ق��رع��ة ال��ت��ي س��ت��ق��ام ي���وم األول م���ن دي��س��م��ب��ر املقبل 

في موسكو.
وك��ان املنتخب املصري، قد حسم تأهله إل��ى املونديال، 
عقب الفوز على الكونغو بهدفن مقابل هدف، باملباراة التي 

جمعتهما، ضمن منافسات اجلولة اخلامسة.

عماد غازي

16 أكتوبر ع��ام 2015.. تاريخ لم ول��ن ينساه 
الكويتيون بصفة عامة وأس���رة ك��رة ال��ق��دم بصفة 
خاصة، حيث قرر االحتاد الدولي لكرة القدم »الفيفا« 
في هذا اليوم تعليق نشاط كرة القدم بحجة تدخل 
احلكومة في شؤون الرياضة، وعدم توافق القوانن 
الوطنية مع األنظمة واللوائح ل��الحت��ادات القارية 

والعاملية.
اخلسائر التي تعرضت لها ك��رة ال��ق��دم ال حصر 
لها، ولعل أهمها استبعاد املنتخب الكويتي األول من 
التصفيات اآلسيوية املؤهلة لنهائيات كأس العالم 
2018 بروسيا، وك��أس أمم آسيا 2019 باإلمارات، 
وكذلك استبعاد منتخبات املراحل السنية من البطوالت 
القارية، فضال عن استبعاد الكويت والقادسية من 

كأس االحتاد اآلسيوي.
وما يثير حزن اجلماهير الكويتية هو الصراع بن 
عدة أط��راف، وتبادل االتهامات تباًعا بالتسبب في 
تعليق نشاط الكرة الكويتية منذ اتخاذ القرار حتى 

اآلن.
وباءت احملاوالت التي جلأ إليه الكويتيون إلعادة كرتهم 
للحظيرة الدولية بالفشل، ولعل أبرزها تشكيل وفد شعبي 
ونيابي للمشاركة في كوجنرس »الفيفا« يومي 12 و13 
مايو  2016 بالعاصمة املكسيكية مكسيكو سيتي، حيث 

تقرر إجراء تصويت لعودة الكرة الكويتية مجدًدا، لكن لم 
يحصل الوفد على العدد الكافي لتحقيق الهدف.

تعليق النشاط دفع احلكومة الكويتية ملقاضاة عدد 
من االحتادات الدولية والقارية واحمللية لدى محكمة 
التحكيم الرياضي الدولية »كاس« والقضاء الكويتي 

لكن دون جدوى.
وكان اإليقاف سبًبا في جلوء اجلمعية العمومية 
لعقد عمومية غير عادية مرتن، في 30 أغسطس و6 
سبتمبر مت خاللهما تعديل النظام األساسي، ثم طرح 
الثقة في االحت��اد السابق ال��ذي ترأسه الشيخ طالل 
الفهد، وه��و االحت��اد ال��ذي مت حله بقرار من الهيئة 

العامة للرياضة أوال.
وفي الوقت الذي ال تزال احلكومة الكويتية تبذل 
جهوًدا جبارة لرفع تعليق النشاط، فإن الفيفا متسك 
بالشروط الثالثة التي وضعتها اللجنة األوملبية 
الدولية وه��ي التنازل ع��ن القضايا املرفوعة على 
االحت��ادات الدولية واحمللية، وإع��ادة مجالس إدارات 
االحت���ادات املنحلة م��ع تعديل القوانن الرياضية 

الكويتية.
الشعب الكويتي عن بكرة أبيه ال يهمه الطريقة 
التي يتم بها رف��ع تعليق النشاط، بقدر اهتمامه 
برؤية األزرق يغرد في املالعب اخلليجية والعربية 

واآلسيوية مجدًدا.

يتطلع ال��ه��الل ال��س��ع��ودي، إل��ى تتويج االحتفال 
مب��رور 60 عاما على تأسيسه، بالتأهل إل��ى نهائي 
دوري أبطال آسيا، في إطار سعيه الستعادة اللقب 

القاري الغائب عنه منذ 17 عاما.
وي��دخ��ل ال��ه��الل، إي���اب ال���دور قبل النهائي ضد 
بيرسبوليس اإليراني في مسقط، غدا الثالثاء، وهو 
يحمل تقدما مريحا بنتيجة 4-0 حققه في لقاء الذهاب، 

قبل 3 أسابيع في أبوظبي.
ويتطلب األم��ر أداء استثنائيا من بيرسبوليس، 
ليحرم فريق امل��درب رام��ون دي��از، من بلوغ النهائي 

للمرة الثانية في 4 سنوات.
ويحتاج الفريق اإليراني إلى 4 أهداف مع احلفاظ 
على شباكه نظيفة، حتى يستطيع فقط معادلة 
النتيجة، وه��و أم��ر يبدو مستبعدا بالنظر ملستوى 

الهالل حاليا.
لكن املفاجآت معتادة في مسابقة املستوى األول 
لألندية في آسيا، ويجب أن يتوخى الهالل، احلذر 
بعدما حقق منافسه احمللي احتاد جدة، انتفاضة هائلة 

ليحرز اللقب عام 2004.

وخسر االحتاد 1-3 على أرضه، في ذهاب النهائي 
أم��ام سيوجننام ايلهوا ال��ك��وري اجلنوبي، لكن في 
مباراة تاريخية فاز الفريق السعودي إيابا خارج 

ملعبه 5-0 ليحرز اللقب القاري.
وسيعتمد الهالل، مرة أخرى على مهاجمه السوري 
املتألق عمر خريبن، إضافة لالعب الوسط البرازيلي 
ك��ارل��وس إدواردو، في ظل استمرار غياب الدولي 

السعودي نواف العابد بسبب اإلصابة.
وحصل العب الوسط سلمان الفرج، على الضوء 
األخضر للمشاركة بعد تعافيه من اإلص��اب��ة، لكن 

ظهوره أمام بيروزي لم يتأكد بعد.
وذك��رت تقارير صحفية أن دي��از قد يبقي الفرج 
على مقاعد البدالء، لتجنب حصوله على إن��ذار، قد 
يحرمه من املشاركة في ذهاب الدور النهائي إذا تأهل 

الهالل.
وستكون املواجهة األخرى في قبل النهائي مفتوحة 
لكل االحتماالت، بعدما تعادل شنغهاي سيبج 1-1 مع 
أوراوا ريدز الياباني في الذهاب، قبل مواجهة الفريقن 

في سايتاما األربعاء املقبل.

الهلل السعودي يخشى املفاجآت 
أمام بيرسبوليس اإليراني

جانب من تدريبات الهالل

»هيئة الرياضة« تشيد بإجنازات أبطال الدراجات املائية 
أشاد املدير العام للهيئة العامة للرياضة 
باإلنابة الدكتور حمود فليطح بإجناز 
منتخب الكويت للدراجات املائية في بطولة 
العالم للعبة ورف��ع علم الكويت واسمها 

عاليا في مختلف احملافل الدولية.
وأعرب فليطح في بيان صحفي للهيئة 
عقب استقباله في صالة التشريفات في 
امل��ط��ار السبت أب��ط��ال الكويت املشاركن 
في البطولة التي أقيمت بوالية أريزونا 
األمريكية في الفترة بن 30 سبتمبر املاضي 
و 9 أك��ت��وب��ر اجل���اري ع��ن ب��ال��غ سعادته 
واعتزازه مبا حققه هؤالء األبطال من إجناز 
رياضي كبير وحصاد مشرف من امليداليات 

يعتبر فخرا بحد ذاته.
م��ن جانبه ق��ال رئيس ال��وف��د الكويتي 
إلى البطولة مشرف عام جلنة الرياضات 
البحرية ف��ي ال��ن��ادي البحري الرياضي 
الكويتي حسن دشتي إن منتخب الكويت 
حقق 13 ميدالية في بطولة العالم للعبة 
2017 منها ث��الث ذهبيات فيما توزعت 
البقية بن فضية وبرونزية »مما وضعنا 
في الصدارة وهو إجن��از تاريخي ألبطال 

الكويت«.
ب���دوره أع���رب بطل ال��دراج��ات املائية 
محمد بو ربيع عن االعتزاز الكبير بإحراز 
الالعبن الكويتين امليداليات في مختلف 

الفئات والفخر برفع علم البالد واسمها 
عاليا في هذا احملفل الرياضي الدولي.

وأه��دى بو ربيع وبقية أعضاء الفريق 
هذا اإلجن��از الرياضي الكبير الى القيادة 
السياسية وجميع محترفي وهواة ألعاب 

الدراجات املائية.

وكان املنتخب الكويتي للدراجات املائية 
ش��ارك في نهائيات بطولة العالم 2017 
التي نظمها االحت��اد العاملي للعبة بوفد 
ت��رأس��ه دشتي وض��م ك��ال م��ن عبدالله بو 
ربيع وعبدالوهاب غازي مديرين للجهازين 

اإلداري والفني.

وضم الوفد أيضا 11 العبا أساسيا بينهم 
عدد من أبطال العالم يتقدمهم املتألق محمد 
بو ربيع ومحمد الباز وعبدالرحمن العمر 
ويوسف البصيري وراشد الراشد ومحمد 
العنقة ووليد العدساني وسامي اجلسمي 

وسالم املطوع ومحمد أحمد وقاسم جعفر.

فرحة العبي كاظمة

العدواني : شخصية النصر 
فرضت التعادل على القادسية

أكد ظاهر العدواني م��درب الفريق األول لكرة القدم بنادي 
النصر أن العنابي ميتلك شخصية ف��ي امللعب فرضت على 
القادسية التعادل بنتيجة )1-1( في الدقيقة الثالثة من الوقت 

احملتسب بدال من الضائع في منافسات دوري »فيفا«.
وقال العدواني : »األفضلية كانت للنصر بشكل واضح في 
الشوط الثاني، ورغم حتقيق التعادل وهي نتيجة جيدة أمام 

منافس كبير، لكننا كنا نطمح للفوز«.
واض��اف: »لألسف الشديد اتفق النقاد الرياضين واحملللن 
وخبراء التحكيم على أن حكم اللقاء جاسم جعفر تغاضى عن 
احتساب ركلة جزاء صحيحة للنصر وطرد العب القادسية رضا 
هاني«. وشدد العدواني على أنه وفقا لرؤية النقاد واحملللن 
وخبراء التحكيم فإن قرار احلكم أثر على نتيجة املباراة بشكل 
مباشر، مبيًنا أن القادسية كان سيلعب بعشرة العبن فقط بداية 
من الدقيقة اخلامسة بالشوط الثاني في حال اتخذ احلكم قراًرا 

صحيًحا.

حمادة: مباراة كاظمة األسوأ 
في مسيرتي

اعتبر املدير الفني للساملية، عبد العزيز حمادة، أن تعادل 
فريقه مع كاظمة، في اجلولة الرابعة من الدوري املمتاز، أمس 
السبت، وال��ذي حرمه من االن��ف��راد بالوصافة، هو األس��وأ في 
مشواره. وق��ال حمادة: قدمنا عرًضا هو األس��وأ في مشواري 

كالعب، وكمدرب، وكان اخللل في خطوط الفريق الثالثة«.
وأض��اف حمادة: »أنا امل��درب وأنا من يتحمل اخلظأ، وعلينا 

تصحيح األوضاع قبل مواجهة العربي، في اجلولة اخلامسة«.
وأوضح املدرب أن أكثر ما جعله غير مقتنع بأداء السماوي، 
في مواجهة كاظمة، هو التحضير البطيء في بناء الهجمات، 

وعدم الفعالية، باستثناء الدقائق األخيرة من املباراة.

القادسية يسجل انطلقة قوية في 
دوري كرة السلة ويتغلب على العربي 
تغلب ن��ادي القادسية االح��د على نظيره العربي بنتيجة 
)72-44( في قمة مباريات األسبوع الثاني لبطولة دوري الدمج 
لكرة السلة للموسم الرياضي 2017 - 2018 في نسختها ال55 

مسجال انطالقة قوية في بداية مشواره بالبطولة.
وقدم العبو القادسية أداء مميزا في أولى الفريق في البطولة 
التي أعفته القرعة من خوض مباريات األسبوع األول السيما بعد 

اكتمال صفوف الفريق بعودة عدد من الالعبن املميزين.
وشهدت املباراة عودة كل من محمد ساملن الذي كان معارا 
لنادي النصر وفهاد السبيعي املعار الى نادي الكويت ليشكال 
مع شايع مهنا وعبدالعزيز احلميدي وناصر الظفيري وصالح 
يوسف ومشاري بودهوم منظومة متكاملة مكنت الفريق من 

تسجيل فوز مستحق على غرميه التقليدي.


