
13

جمعة سعيد يثير القلق في الكويت

alwasat.com.kw

   العبدالرزاق وصيفًا لبطل العالم 
»1 2018 في فئة »جي بي 

Monday 25th March 2019 - 12 th year - Issue No.3403 االثنني 18 من رجب 1440 هـ/ 25 مارس  2019 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3403

يوسف العبدالرزاق

تسلم متسابق الدراجات املائية الكويتي يوسف العبدالرزاق 
أمس االحد درع وصيف بطل العالم 2018 في فئة )جي بي 1( 
واعالن تصدره التصنيف العاملي في االحتفالية التي اقيمت في 

امارة موناكو.  
واعرب العبدالرزاق في اتصال هاتفي مع »كونا« عن سعادته 
بحضور هذه االحتفالية السنوية التي ينظمها االحتاد الدولي 
لرياضات احملركات البحرية )يو اي ام( وبرعاية وحضور امير 
موناكو البرت الثاني ومبشاركة احتادات رياضية وممثلني عن 

اللجان األوملبية الدولية والقارية ومكافحة املنشطات.  
واوضــح ان هذا التكرمي يعد اخلامس له في تاريخه وانه 
الكويتي الوحيد الــذي كرم في هذا احملفل الدولي الــذي يشهد 

حضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية ومنها اخلليجية.  
وأشار الى انه استطاع ان يحقق املراكز االولى في بطوالت 
السنوات االخيرة حيث تصدر التصنيف العاملي للدراجات املائية 
الــى جانب حصوله على لقب بطولة العالم للسنوات 2017 

و2016 و2015 في فئة )جي بي 1(.  
يذكر ان املتسابق يوسف العبدالرزاق حقق اول لقب عاملي في 
عام 2006 بفئة كبار احملترفني )برو( كما انه اول كويتي وعربي 
وآسيوي يدخل موسوعة )غينيس( لالرقام القياسية في رياضة 

الدراجات املائية عام 2017.

القادسية بطال لكأس االحتاد على حساب الشباب
تـــوج الــقــادســيــة بــلــقــب كــأس 
االحتاد الكويتي، للمرة اخلامسة 
ــه، بــعــد تغلبه على  ــخ ــاري ــي ت ف
الشباب )5-4( بركالت الترجيح، 
ــي  ــل ــاء الـــوقـــت األص ــه ــت ــب ان ــق ع

واإلضافي بالتعادل )1-1(.
وتسلم صــالــح الــشــيــخ، قائد 
القادسية، كأس البطولة من أحمد 
عقلة، نائب رئيس احتــاد الكرة، 
كما تسلم مكافأة املــركــز األول، 
وقدرها 15 ألف دينار، بينما تسلم 
عمر بوحمد، قائد الشباب، مكافأة 

الوصيف وقدرها 10 آالف دينار.
وتــقــدم الــشــبــاب أوال بهدف 
سوما نابي، في الدقيقة 2 من ركلة 
جـــزاء، لكن ســعــود املجمد أدرك 
التعادل للقادسية، بالدقيقة 54، 
قبل االحتكام لركالت اجلزاء، التي 

منحت اللقب لألصفر.
وبادر الشباب بالهجوم مبكرا، 
حيث توغل محمد زنيفر ليتحصل 
على ركلة جزاء، انبرى لها الغيني 
ســومــا مــســجــال هــــدف الــســبــق، 

بالدقيقة الثانية.
ــادل الــفــريــقــان السيطرة  ــب وت
والــهــجــمــات، على مـــدار الشوط 

األول.
ــي، بحث  ــان ــث ــوط ال ــش وفـــي ال
ــة بــقــوة عـــن مــعــادلــة  ــي ــادس ــق ال
النتيجة، لكن على عكس سير 
اللقاء كاد أوليفيرا، العب الشباب، 
أن يسجل الهدف الثاني بتسديدة 
ــدي في  ــال ــة، تــألــق حــمــد اخل ــوي ق

إبعادها. تتويج القادسية بكأس االحتاد

بات اإلبقاء على الفيل اإليفواري في صفوف فريق 
الكويت، جمعة سعيد، على رأس اهتمامات جمهور 
العميد الكويتي، ال سيما أن الفترة األخيرة شهدت 
تــواتــر أنــبــاء عــن وجـــود عـــروض مغرية لــالعــب من 
الدوري اإلماراتي. وانتقل سعيد الذي ينتهي عقده مع 
األبيض خالل الشهور املقبلة، إلى صفوف الكويت قبل 

3 مواسم قادما من الساملية، وساهم بقوة في حصول 
األبيض على أغلب البطوالت احمللية.

وقال مصدر في نادي الكويت: إن غياب الالعب خالل 
األيام املاضية في بالده لتجديد جواز السفر اخلاص 
به، فتح الباب أمام مفاوضات جدية مع أحد األندية 

اإلماراتية.

وأضاف أن رغبة الالعب في خوض جتربة جديدة 
بعد أن حقق العديد من البطوالت مع األبيض يعزز 
من إمكانية رحيل سعيد نهاية املوسم احلالي. جدير 
بالذكر أن الكويت اقترب من حسم لقب الدوري املمتاز 
للموسم الثالث على التوالي، حيث يحتاج إلى حصد 4 

نقاط فقط من 3 مباريات لتحقيق هذا الغرض.

الهالل يتعثر أمام ُأحد قبل لقاء القمة مع النصر
تعثر الهالل متصدر دوري كأس األمير محمد 
بن سلمان، بالتعادل سلبياً مع ضيفه أُحد متذيل 
الترتيب في مباراة مؤجلة، أول من أمس قبل أيام 

على لقاء القمة أمام النصر.
سقط الــهــالل فــي فــخ الــتــعــادل، لكنه ظــل في 
الصدارة برصيد 57 نقطة، متقدماً بفارق نقطتني 

عن النصر قبل قمة احلسم أمــام النصر مالحقه 
ــد فــي ذيل  املباشر اجلمعة املقبل، بينما ظــل أُح

الترتيب برصيد 15 نقطة.
وألغى احلكم هدفاً للمهاجم اإلسباني البديل 
جوناثان سوريانو في الدقيقة الثانية من الوقت 
احملتسب بــدل الضائع بتسديدة من عند حدود 

منطقة اجلــزاء بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو 
املساعد.

وأهدر العبو الهالل العديد من الفرص السهلة 
على مــدار الــشــوطــني، أبــرزهــا ركلة حــرة نفذها 
اإليطالي سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 81 

وردت من العارضة.

وبعدها بدقيقتني سدد املدافع ياسر الشهراني 
في الشباك اخلارجية ملرمى أُحد.

وتــصــدى حــارس أُحـــد، عبد الله العويشير، 
للعديد من الفرص، وكان بطالً الشتباك مع العبي 
الهالل كاد أن يتطور عقب صفارة النهاية، وأثار 

جماهير أصحاب األرض باحتفاله بنقطة التعادل.


