
عماد غازي

دفعة معنوية قوية دخلت قلوب جماهير 
والعبي وإداري فريق الكويت لكرة القدم بعد 
الفوز الثمني على غرميه القادسية وحصده لقب 
كأس سمو ولي العهد، ، كما أنه استهل منافسات 
املوسم احلالي، بلقب السوبر أيضا على حساب 
ال��ق��ادس��ي��ة، وب��رك��ات الترجيح، وه��و نفس 

سيناريو مباراة أول أمس.
ويتصدر الكويت بطولة الدوري حتى االن، 
بفارق نقطة عن العربي، فيما بطل املسابقة 
القادسية ت��راج��ع إل��ى امل��رك��ز الثالث، كما أن 
الكويت، هو حامل لقب كاس األمير، منذ املوسم 
املاضي، وه��و ما يعني أن��ه أم��ام فرصة حصد 

جميع األلقاب في الكويت.
ويعيش الكويت، امل��دع��وم ب��ا ح���دود، من 
إدارة ن��ادي��ه، عصره ال��ذه��ب��ي، حيث تتوالى 
األل��ق��اب على األب��ي��ض منذ س��ن��وات، م��ا جعله 
يقترب م��ن ع��دد أل��ق��اب القادسية، والعربي، 
وكاهما ك��ان متصدرا، وبفارق ع��دد بطوالت 
وفير، بل أن الكويت تفوق على قلعتي القادسية 
وال��ع��رب��ي، ف��ي ع��دد م���رات ال��ف��وز بلقب كاس 

االحتاد اآلسيوي.
وتسعى إدارة العميد الكويتي، لتدعيم 
ال��ص��ف��وف بصفقات م��ن ال��ع��ي��ار الثقيل، كما 
أنها توفر سبل الراحة جلميع الاعبني، حيث 
يعد العميد من قائل، األندية التي توفر بيئة 

احترافية لفريق كرة القدم، ولكل فرق النادي.
وتتميز إدارة ن��ادي الكويت، مببدأ الثواب 
والعقاب، فهي ال تتوانى عن تقدمي املكافآت 
السخية حال االنتصار، كما أنها ال تسمح بأي 
جت��اوزات، أو إخفاقات، كما احل��ال مع املدرب 
الفرنسي لوران بانيد، والذي وجد نفسه خارج 
حسابات النادي، بعد ظهور مخيب في بداية 

املوسم احلالي.
وميلك األبيض الكويتي، مجموعة متجانسة 
من الاعبني، سواء من عناصر اخلبرة، امثال 
حسني حاكم، وفهد العنزي، وناصر القحطاني، 
وف��ه��د ع���وض، وج���راح العتيقي، واحل���ارس 
مصعب الكندري، وغيرهم، إلى جانب صاعدين 
واعدين أمثال يوسف اخلبيزي، وطال جازع، 
وحسني احلربي، وشريدة الشريدة، أضف إلى 
ذلك الرباعي احملترف ف��راس اخلطيب، ومعة 

سعيد، وعادل ارحيلي، ومحمد كمارا.

ومن دون شك فإن الكويت أمام فرصة ذهبية 
في املوسم احلالي، لتحقيق كل ألقاب املوسم، 
حيث أنه جنح حتى اآلن في قطع نصف املسافة، 
ويحتاج النصف اآلخر إلى جهد كبير لتحقيق 

األهداف املنشودة.
وت��وج األبيض أول من أم��س بلقب بطولة 
كأس سمو ولي العهد لكرة القدم للمرة السادسة 
في تاريخه بعد ف��وزه على نظيره القادسية 
بضربات اجل��زاء الترجيحية بنتيجة خمسة 
أه��داف مقابل ثاثة بعد تعادلهما في الوقتني 

األصلي واالضافي بدون اهداف.
وج��اءت املباراة في شوطها األول متوسطة 
امل��س��ت��وى م��ن اجل��ان��ب��ني م��ع أفضلية نسبية 
للكويت ون��درت الفرص السانحة والتي كان 
ابرزها تسديدة مهاجم القادسية احمد الرياحي 
في بداية املبارة جانبت املرمى رد عليها العب 
الكويت فهد العنزي برأسية اخرجها احد 

مدافعي القادسية من امام املرمى.
والغى حكم امل��ب��اراة هدفا ملهاجم الكويت 
عبدالهادي خميس في الدقيقة ال 32 اثر حالة 

تسلل صحيحة كما سدد طال ج��ازع تسديدة 
من خارج منطقة اجلزاء لم يجد حارس مرمى 
القادسية احمد الفضلي صعوبة في التعامل 

معها لينتهي الشوط االول بتعادل سلبي.
وحتسن اداء الفريقني في الشوط الثاني ال 
سيما من الكويت ونظم الفريقان عدة طلعات 
هجومية وكاد محترف الكويت جمعة سعيد ان 
يتقدم لفريقه اال ان رأسيته مرت بجانب املرمى 
كما سدد زميله عبدالهادي خميس كرة من داخل 
منطقة اجل��زاء ابعدها حارس مرمى القادسية 

الفضلي. وكاد العب القادسية أحمد الظفيري ان 
ينهي االمور بوقتها االصلي اثر تسديدة قوية 
من خارج منطقة اجل��زاء في الدقيقة ال90 من 
املباراة جاءت قريبة من املرمى لينتهي الوقت 

االصلي للمباراة بالتعادل بدون اهداف.
واحتكم الفريقان لوقتني اضافني مل��دة 30 
دقيقة لم حتمل جديدا ليحتكما ال��ى ضربات 
اجل���زاء الترجيحية ال��ت��ي ابتسمت للكويت 
ب��اح��رازه جلميع ركاته اخلمس بينما اضاع 

البديل محمد الفهد الركلة الثالثة للقادسية.

بدر املطوع كاد أن يخطف هدفا رائعا لكن اخلبيزي تدخل في الوقت املناسب
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يسعى  مدريد  ريال 
الس���ت���ع���ادة ت���وازن���ه 
في  فيغو  سلتا  أم���ام 

15كأس إسبانيا

ن������ي������م������ار  وم����ي����س����ي 
األغ������������������ل������������������ى ف������ي 
العالم... ورونالدو 

14سابعا

استهل املغرب م��ش��واره في كأس 
األمم االفريقية لكرة القدم بخسارة 
مخيبة لآلمال بنتيجة 1 -صفر أمام 

الكونغو الدميقراطية يوم االثنني.
ف��ف��ي اف��ت��ت��اح ج���والت املجموعة 
الثالثة استغل جونيور كباناجنا خطأ 
فادحا من حارس املغرب منير احملمدي 
اثر متريرة عرضية من فيرمني موبيلي 
ليسجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 

55 على عكس مجريات املباراة.
وسيطر املغرب املبتلى باالصابات 
على مجريات اللقاء لكنه فشل في هز 
شباك احلارس لي ماتامبي حتى بعد 

طرد احد العبي املنافس.
وأهدر املغرب فرصة التقدم مبكرا 
بعد دقيقتني من البداية عندما سدد 
مبارك بوصوفة كرة قوية ارتدت من 

القائم.
وأكمل منتخب الكونغو الدميقراطية 

آخر تسع دقائق بعشرة العبني بعد 
طرد جويس لوماليزا بعد ان حل بديا 

قبلها بنحو 16 دقيقة.
ل��ك��ن امل��غ��رب ل��م ينتهز الفرصة 
وأضاع البديل يوسف العربي فرصة 
خطيرة من ضربة رأس تصدى لها 
احلارس ماتامبي قبل النهاية بثاث 
دق��ائ��ق. وغ��اب ع��ن تشكيلة املغرب 
في النهائيات الع��ب الوسط سفيان 
بوفال وزميله يونس بلهندة اضافة 
للجناحني اسامة طنان ون��ور الدين 

أمرابط وذلك بسبب االصابة.
وب����ذل����ك ت���ت���ص���در ال��ك��ون��غ��و 
الدميقراطية - بطلة 1968 و1974 
وال��ت��ي ل��م ت��ص��ب ال��ت��رش��ي��ح��ات في 
صاحلها لنيل اللقب قبل انطاق 
البطولة - املجموعة بعد تعادل 
س��اح��ل ال��ع��اج حاملة اللقب ب��دون 

أهداف مع توجو في وقت سابق.

أسود األطلسي تسقط أمام الكونغو في مستهل مشوارها بكأس األمم األفريقية

لقطة من مباراة املغرب والكونغو

ضربات اجلزاء ابتسمت مجددا للعميد بنفس سيناريو مباراة السوبر 

الكويت يسعى للمنافسة على جميع ألقاب املوسم

»هيئة الرياضة«: نعمل الحتواء أصحاب 
املبادرات ذات الطابع املبدع  

أك��د امل��دي��ر ال��ع��ام للهيئة العامة للرياضة 
الشيخ أحمد املنصور األحمد اجلابر الصباح 
مساء االثنني حرص الهيئة على العمل مع جميع 
املؤسسات الح��ت��واء اص��ح��اب امل��ب��ادرات ذات 

الطابع املبدع لانطاق بأحامهم وتطلعاتهم.
وق��ال الشيخ احمد املنصور ف��ي تصريح 
صحافي على ه��ام��ش ح��ض��وره نهائي كأس 
سمو ولي العهد ان الهيئة تدعم وترعى الشباب 
ملمارسة انشطتهم دون عقبات تذكر بهدف ايجاد 
جيل واع يساهم في حماية الوطن والنهوض به 

ورفع اسم الكويت في احملافل والبطوالت.
من جهة اخ��رى هنأ الشيخ احمد املنصور 

نادي الكويت لتتويجه بلقب بطولة كأس سمو 
ولي العهد لكرة القدم للمرة السادسة بعد فوزه 

على نظيرة القادسية.
واعرب عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح لتشريفه 
وتفضله برعاية وحضور نهائي كأس سموه 
لكرة القدم فى لفته كرمية عبرت عن اهتمام 

سموه بأبنائه الرياضيني.
واوض���ح ان القيادة السياسية ف��ي الباد 
دأب��ت على توجيه مؤسسات الدولة لتحقيق 
وتلبية تطلعات الشباب وآمالهم مؤكدا التزام 
الهيئة بهذه التوجيهات باعتبارها داعما حقيقيا 

للشباب. وبدوره اعرب نائب املدير العام للهيئة 
العامة للرياضة لقطاع االنشاءات والصيانة 
وامل��راف��ق الشيخ حمود امل��ب��ارك الصباح عن 
الشكر لسمو ولي العهد لرعاية وحضور املباراة 
مهنئا نادي الكويت على الفوز بلقب كأس سمو 
ول��ي العهد لكرة ال��ق��دم. وك��ان ن��ادي الكويت 
توج بلقب بطولة كأس سمو ولي العهد لكرة 
القدم للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه 
على نظيره القادسية بالضربات الترجيحية 
بعد تعادل الفريقني سلبيا في الوقتني االصلي 
واالض��اف��ي في املواجهة التي جمعتهما على 

استاد حابر الدولي. 

أعرب رئيس اللجنة املؤقتة إلدارة شؤون االحتاد الكويتي 
لكرة القدم فواز احلساوي، عن بالغ سعادته حلضور سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد، ورعايته املباراة النهائية 
لكأس سموه بني فريقي القادسية والكويت والتي أقيمت 

مساء أمس على استاد جابر الدولي. 
وقال احلساوي في تصريح صحفي له، أمس أن أسرة كرة 
القدم الكويتية تشرفت مبصافحة سمو ولي العهد واالستماع 
لتوجيهاته وهو األمر الذي يعد مكسب حقيقي للجميع، معربا 
عن شكره لسموه باألصالة عن نفسه وباإلنابة عن أعضاء 
مجلس إدارة االحتاد وإدارتي القادسية والكويت وأسرة الكرة 

الكويتية واجلماهير على رعاية وحضور سموه املباراة.
وأض��اف أن سمو ولي العهد حريص على رعاية أبنائه 

الرياضيني والشد من أزره��م لتمثيل الرياضة الكويتية 
بصورة مشرفة وإعطاء الصورة احلقيقية للشباب الكويتي 
احلريص على سمعة بلده. وأشاد باجلماهير الرياضية التي 
حضرت اللقاء كما جميع الهيئات واملؤسسات احلكومية على 

مساهمتها في إجناح املهرجان.
وأثنى احلساوي، على دور القطاع اخلاص وفي مقدمتها 
الشركة الكويتية لاتصاالت )فيفا( وشركة علي عبد الوهاب 
املطوع وإلدارة استاد جابر األحمد ال��دول��ي واملتطوعني 

ملساهمتهما في إجناح املهرجان.
وكان الكويت قد حسم نتيجة النهائي ملصلحته بالفوز 
بركات الترجيح 5-3، بعد أن فرض التعادل السلبي نفسه 

على نتيجة الوقتني األصلي واإلضافي.

احلساوي يشكر سمو ولي العهد 
على رعايته للنهائي

صورة جماعية مع سمو ولي العهد
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جانب من تتويج نادي الكويت

الساحل يتغلب على كاظمة 
في دوري الكرة الطائرة  

تغلب ن��ادي الساحل مساء االثنني على 
نظيره كاظمة بنتيجة ثاثة أش��واط مقابل 
شوطني ضمن مباريات األسبوع ال17 من 
الدور التمهيدي لبطولة دوري الكرة الطائرة 

ال51.
ومت��ك��ن الع��ب��و ال��س��اح��ل بفضل روحهم 
العالية وصابتهم حتى الرمق األخير في 
املباراة من حتقيق فوز صعب على الفريق 
حامل اللقب وج��اءت نتائج األش��واط )14-
25( و )25 20-( و )25 21-( و )25 -
28( و )15 11-( ليواصل الساحل نتائجه 
االيجابية في البطولة بعد فوزه في األسبوع 

املاضي على العربي بالنتيجة نفسها.
وف��ي م��ب��اراة أخ��رى تغلب الكويت على 
اجلهراء بنتيجة ثاثة اشواط نظيفة وجاءت 
نتائج االش��واط )25 23-( و )25 19-( و 
)25-22( ليدعم الكويت وجوده بني األربعة 

الكبار في البطولة.
وبعد ختام مباريات هذه املرحلة يتصدر 
كاظمة الترتيب ب24 نقطة يليه الكويت ب22 
ثم الساحل والعربي واجلهراء ب17 نقطة 
لكل منهم ثم القادسية ب16 نقطة االمر الذي 
يصعب معه التكهن بالفرق التي ستتأهل الى 

الدور احلاسم لتقاربهم بالنقاط.

احتاد الكرة يجري تعديالت 
على جلنة املسابقات

أج��رى مجلس إدارة االحت��اد الكويتي 
لكرة القدم تغييرات على املناصب التنفيذية 
للجنة املسابقات، حيث عني، اإلثنني، عضو 
املجلس، الدكتور حامد الشيباني، رئيسا 

للجنة.
وج��اء ق��رار تعيني الشيباني بعد أن 
تقدم رئيس اللجنة السابق خالد الفضلي 
باعتذاره عن عدم استكمال مهمته، لرغبته 
في االرتقاء بالعمل داخل اللجنتني الفنية 

والتدريب اللتني يتولى رئاستهما.
في املقابل، قررت اللجنة تعيني عباس 
دشتي في منصب نائب الرئيس، في حني 
بقي احل��ال على م��ا ه��و عليه ف��ي منصب 
العضوية بعد استمرار األعضاء الدكتور 
أح��م��د ال��ف��رج، وع��ل��ي ال��ع��ن��زي، ومحمد 

العتيبي.

احتاد الكرة املصري يخطر األهلي بتفاصيل 
مباراة السوبر أمام الزمالك في اإلمارات

تلقى النادي األهلي خطابا رسميا، اإلثنني، من احتاد الكرة املصري يوضح 
كل التفاصيل اخلاصة مبباراة السوبر املصري أمام الزمالك، املقرر اقامتها يوم 
10 فبراير املقبل بالعاصمة اإلماراتية أبوظبي. وكان األهلي أرسل خطابا إلى 
احتاد الكرة يطلب فيه حتديد اجلوانب التسويقية والتنظيمية ملباراة السوبر، 
بناء على طلب الشركة الراعية للنادي، والتي تنظم معسكرا للفريق األحمر في 
دبي بداية من 28 يناير اجلاري وحتى 11 فبراير. وأوضح اخلطاب أن الشركة 
صاحبة حقوق رعاية السوبر سوف تتحمل تذاكر طيران وإقامة 40 فردا للبعثة 
احلمراء في أحد الفنادق ملدة ثاث ليال من 8  فبراير وحتى 11 من الشهر ذاته. 
وأضاف اخلطاب أن الشركة ستتحمل أيضا تكاليف ماعب التدريب، والتنقل، 

والتأشيرات وحفل عشاء للفريقني، واملؤمتر الصحافي قبل وبعد املباراة. 

مصر  تفوز على البحرين في مونديال اليد
استعاد املنتخب املصري لكرة اليد ات��زان��ه في بطولة العالم اخلامسة 
والعشرين املقامة حاليا في فرنسا وانتزع فوزا غاليا 31-29، على نظيره 
البحريني اإلثنني، في اجلولة الثالثة من مباريات املجموعة الرابعة بالدور 
األول للبطولة. ورغم الفارق في اخلبرة بني الفريقني، كان املنتخب البحريني 
ندا قويا لنظيره املصري في العديد من فترات املباراة بل وتقدم على »أحفاد 

الفراعنة« في بعض الفترات.


