
استعاد الكويت، ص��دارة ال���دوري املمتاز، 
بفوزه على النصر، برباعية نظيفة، السبت، 
ضمن منافسات اجل��ول��ة ال��س��ادس��ة م��ن عمر 

البطولة.
حملت رباعية الكويت، توقيع فيصل زايد 
في الدقيقة 50، وحمزة حلمر في الدقيقة 57، 
وجمعة سعيد في الدقيقة 73، وصابر خلفية في 

الدقيقة 84.
وجنح الكويت، في استعادة صدارة ترتيب 
جدول الدوري، برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتني 
عن الساملية، الذي تعادل مع كاظمة، بينما جتمد 

رصيد النصر عند 8 نقاط في املركز اخلامس.

وجن��ح ال��ك��وي��ت ف��ي ال��وص��ول ملبتغاه في 
الشوط الثاني، بعد استبسال العبي النصر في 
الشوط األول، وغلق كافة املنافذ املؤدية لشباك 

احلارس محمد هادي.
وفي الشوط الثاني، نشط الكويت مبكًرا من 
اجلهة اليمنى، واستطاع مشاري غنيم، التمرير 
لفيصل زايد، الذي سدد الكرة بنجاح داخل شباك 

النصر.
وح��اول النصر، ال��رد والعودة إلى املباراة، 
لكن الكويت عزز تقدمه، بهدف جديد، عن طريق 

حمزة حلمر.
وأضاف جمعة سعيد، الهدف الثالث للكويت، 

قبل أن يختتم صابر خليفة، رباعية الكويت في 
شباك النصر.

تعادل  الساملية وكاظمة
س��ادت حالة من الرضا، داخ��ل فريقي 
كاظمة والساملية، بعد تعادلهما اإليجابي 
1-1، السبت، في إطار اجلولة السادسة 

من منافسات الدوري املمتاز. 
وق��ال م��درب الساملية املساعد، سلمان 
عواد: إن التعادل نتيجة عادلة، عطًفا على 
مجريات اللقاء، في ظل تبادل األفضلية 

بني الطرفني.
وأض��اف ع��واد، أن فريقه كان مبقدوره 
حصد الثالث نقاط، إذا متكن من استغالل 

الفرص التي أتيحت له.
م��ن ج��ان��ب��ه، ات��ف��ق امل��ن��س��ق اإلع��الم��ي 
لكاظمة، يوسف كاظم، مع عواد، وقال إن 
فريقه كان األفضل في الشوط األول، لكنه 

تراجع في الشوط الثاني.
ون��وه كاظم، أن النقطة ليست طموح 
ك��اظ��م��ة، إال أن��ه��ا أف��ض��ل م��ن اخل��س��ارة، 
خاصة أن املباراة كانت مقامة على ملعب 

الساملية.
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يتصدر   برشلونة 
برباعية  »الليغا« 
ف�����������������������ي ش������������ب������������اك 
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الكويت يستعد للقادسية برباعية في شباك النصر

لقطة من مباراة الكويت والنصر

الكويت تستضيف بطولة اخلليج التاسعة 
لكرة السلة على الكراسي املتحركة 
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أعلن رئيس مجلس ادارة النادى الكويتي 
ال��ري��اض��ي للمعاقني ش��اف��ي ال��ه��اج��ري ان 
اللجنة الفنية لرياضة ذوي االعاقة مبجلس 
التعاون اخلليجي اقرت استضافة الكويت 
لبطولة اخلليج التاسعة للمنتخبات لكرة 
السلة علي الكراسي املتحركة في ديسمبر 

املقبل.
وق��ال الهاجرى في تصريح صحفي ان 
الكويت ممثلة بالنادي الكويتى الرياضى 
للمعاقني ستستضيف البطولة مبشاركة 
جميع منتخبات دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
واوض���ح ان ق���رار استضافة الكويت 
للبطولة جاء باالجماع عقب ختام اجتماع 
اللجنة الفنية لرياضة ذوي االعاقة مبجلس 
التعاون ل��دول اخلليج العربية ال��ذى عقد 
بالكويت بحضور ممثلي دول االم���ارات 

العربيه املتحدة والسعودية وعمان وقطر 
والبحرين اضافة الى الكويت.

وأكد أن النادي سيبدأ استعدادته لتنظيم 
هذا احلدث الرياضي من اآلن وذلك لضمان 
إجناح هذا التجمع االخوي منوها مبستوى 
ال��ت��ع��اون وال��ت��ف��اه��م ال��ت��ى س���ادت أج��واء 
االج��ت��م��اع ال��ذى مت خالله ايضا مناقشة 
ع��دد من املوضوعات املدرجة علي جدول 

االعمال.
ولفت الى ان اللجنة التنظيمية لرياضة 
ذوي االعاقة بدول اخلليج العربية عقدت 
بدورها اجتماعا برئاسة الشيخ محمد بن 
دعيج ال خليفة وبحضور جميع ممثلي 
دول اخلليج مت خالله املوافقة على قرارات 
اللجنة الفنية ومناقشة عدد من املوضوعات 
املتعلقة بالنهوض واالرتقاء برياضة ذوى 

اإلعاقة اخلليجية.

جانب من اجتماع اللجنة الفنية لرياضة ذوي اإلعاقة مبجلس التعاون اخلليجي


