يوسف كرم يتأهل لبطولة العالم أللعاب القوى
تأهل العداء الكويتي يوسف كرم للمشاركة
في سباق  400متر ع��دوا في بطولة العالم
اللعاب القوى املقبلة بعد حتقيقه زمنا شخصيا
ق��دره  45ثانية و 4اج��زاء من املئة في سباق
نصف النهائي وبلوغه النهائي في البطولة
االسيوية اللعاب القوى ال 23في العاصمة
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القطرية الدوحة.
وح��ل ك��رم اوال ف��ي مجموعته ف��ي سباق
نصف النهائي ملسافة  400متر عدوا ليتأهل
الى السباق النهائي في البطولة االسيوية كما
ضمن له رقمه الشخصي اجلديد التأهل الى
بطولة العالم املقبلة.

ومتكن العداء الكويتي ابراهيم الظفيري من
التأهل ايضا الى نهائي سباق  800متر عدوا
بعد ان تصدر السباق في في مجموعته بالدور
نصف النهائي فيما لم يتمكن الالعب الواعد
فواز الفرحان من بلوغ السباق النهائي لنفس
املسافة اال انه حطم رقمه الشخصي.
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قمة متجددة بني القادسية والكويت
على لقب كأس سمو األمير
عماد غازي
ت��ق��ام ال��ي��وم ال��ث�لاث��اء امل��ب��اراة
النهائية على لقب كأس سمو االمير
لكرة القدم الـ 57بني ناديي القادسية
والكويت (حامل اللقب) وذلك على
استاد جابر االحمد الدولي.
والتقى الفريقان في الكثير من
النهائيات ال��ك��روي��ة ف��ي امل��واس��م
القليلة املاضية وتبادال الفوز في
عدد من االلقاب مما يصعب توقع من
سيحرز لقب هذا املوسم.
وي��دخ��ل ال��ق��ادس��ي��ة املتعطش
ملنصات التتويج امل��ب��اراة واضعا
نصب عينيه الفوز باللقب بعد ان
قلت حظوظه في املنافسة على لقب
ال����دوري امل��م��ت��از ليختتم موسمه
ال��ري��اض��ي بالفوز ب��ه��ذه البطولة
الغالية.
واج�����رى ال��ق��ادس��ي��ة ع����ددا من
احلصص التدريبية استعدادا ملالقاة

(ال��ك��وي��ت) فضال ع��ن ال��دخ��ول في
معسكر داخلي الختيار  20العبا
لقائمة املباراة النهائية.
ويطمح ال��ق��ادس��ي��ة االك��ث��ر ف��وزا
ب��ك��أس سمو االم��ي��ر بـ 16لقبا الى
اضافة الكأس رقم  17خلزائنه خالل
مسيرته في البطولة وحتقيق ثاني
استحقاقاته لهذا املوسم بعد تتويجه
بكأس السوبر في اغسطس املاضي
بفوزه على (الكويت).
ومن جانبه اجرى (الكويت) الذي
فاز بالكأس  13مرة منها ثالث مرات
متتالية في املواسم الثالثة االخيرة
ع���ددا م��ن احل��ص��ص التدريبية في
مسعاه الى حتقيق اللقب للمرة الـ14
في تاريخه والرابعة على التوالي.
وك���ان (ال��ك��وي��ت) ق��د حقق لقب
ك��أس سمو ول��ي العهد ف��ي يناير
املاضي بعد فوزه على القادسية فيما
ب��ات قريبا من حسم لقب ال��دوري

اذ يحتاج فيه لنقطة واح���دة من
مباراتني ليختتم موسمه الرياضي
بثالثة القاب.
وبلغ القادسية املباراة النهائية
بعد تغلبه على النصر بنتيجة (1
  )0في ال��دور االول وعلى كاظمةبضربات الترجيح في ربع النهائي
وعلى خيطان بنتيجة ( )0 - 2في
دور النصف النهائي.
وت��أه��ل (ال��ك��وي��ت) ال��ى امل��ب��اراة
النهائية بعد ف��وزه على الساملية
بضربات الترجيح في ال��دور ربع
النهائي وعلى برقان بنتيجة (5
  )0في الدور نصف النهائي.وان��ط��ل��ق��ت ال��ب��ط��ول��ة ي���وم 28
م��ارس املاضي مبشاركة  15ناديا
مقسمة على مجموعتني تضم االولى
ف��رق القادسية والعربي وكاظمة
والصليبيخات واليرموك وخيطان
وال��ن��ص��ر ف��ي ح�ين ضمت الثانية

لقطة من مباراة سابقة بني القادسية والكويت

الكويت وبرقان والساحل والساملية
واجلهراء والفحيحيل.
وانطلقت مسابقة ك��أس سمو

أمير البالد لكرة القدم في املوسم
الرياضي ( )1962 - 1961إذ حقق
لقبها ن��ادي القادسية  16م��رة ثم

العربي  15م��رة ون���ادي الكويت
(ح��ام��ل اللقب)  13م��رة فيما نال
كاظمة لقب البطولة سبع م��رات

وأح��رز كل من الساملية واليرموك
اللقب مرتني ونادي الفحيحيل مرة
واحدة.

عبدالله  :األوراق مكشوفة ..
ومارين يطالب الالعبني بالتركيز

عماد غازي

جانب من املؤمتر الصحافي

أكد املديران الفنيان لفريقي القادسية
والكويت أمس االثنني جاهزية فريقيهما
للمباراة النهائية لبطولة كأس سمو األمير
الـ 57التي ستجمعهما اليوم الثالثاء على
استاد جابر الدولي.
وأكد مدرب نادي القادسية الروماني
اي��وان مارين في مؤمتر صحفي مشترك
مع م��درب ن��ادي الكويت محمد عبدالله
أهمية التركيز الشديد واحلماس والتنظيم

إضافة إلى التوازن في اللعب بني الدفاع
والهجوم وتقليل األخطاء.
وق��ال مارين انه سيقرأ اخلصم بشكل
جيد وسيستغل الفرص السانحة طوال
األش����واط األص��ل��ي��ة وح��ت��ى اذا وصلت
لركالت الترجيح.
من جهته قال مدرب نادي الكويت محمد
عبدالله ان الفريقني مكشوفان لبعضهما
فال مفاجأت وذلك لتواجدهما املتكرر في
النهائيات الفتا إل��ى أن القادسية خصم

كبير وميلك امكانيات كبيرة.
وأض����اف ان ف��ري��ق��ه ج��اه��ز للمباراة
املرتقبة وال توجد أي غيابات في صفوف
الفريق معربا عن أمله في أن يقدم فريقه
مستوى مم��ي��زا ويستغل ال��ف��رص التي
تتاح له.
من جانب آخر قال األمني العام لالحتاد
الكويتي لكرة القدم الدكتور محمد خليل ان
طاقم حكام إيطالي سيدير املباراة وسيتم
استخدام تقنية (.)VAR

