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الكويت يفسخ عقد بيسمارك ويعيد قيد ناصر

alwasat.com.kw

الصراع بني الكويت والقادسية 
»stc« مستمر في دوري

فاز ن��ادي الكويت أول من أمس 
على نظيره ال��س��اح��ل بنتيجة 3 
- 1 في اختتام منافسات اجلولة 
ال�14 من الدوري املمتاز لكرة القدم 

)دوري - إس تي سي(.
سجل اهداف الكويت في املباراة 
التي اقيمت على استاد الصداقة 
والسالم فهد الهاجري في الدقيقة 
ال�18 وجمعة سعيد في الدقيقة 
ال�51 وامجد عطوان في الدقيقة 
ال69 في حني ج��اء ه��دف الساحل 
الوحيد عن طريق احمد تيتي من 

ركلة جزاء في الدقيقة ال�78.
بهذا الفوز رفع الكويت رصيده 
ال��ى 27 نقطة م��ن 12 م��ب��اراة في 
ح��ني ت��وق��ف رص��ي��د ال��س��اح��ل عند 
14 نقطة. وبنهاية اجلولة ال�14 
اعتلى القادسية سلم ترتيب بطولة 

ال��دوري ب�30 نقطة يليه الكويت 
ثانيا ب�27 نقطة ثم الساملية ثالثا 
ب26 نقطة ثم كاظمة برصيد 22 

نقطة ليحتل املركز الرابع.
وج��اء ن��ادي العربي في املركز 
اخل��ام��س برصيد 21 نقطة وحل 
الشباب سادسا برصيد 16 نقطة 
ثم الساحل سابعا ب14 نقطة ثم 
النصر والتضامن ف��ي املركزين 
الثامن والتاسع على التوالي ب12 
نقطة ل��ك��ل منهما ف��ي ح��ني يقبع 
اليرموك في املركز العاشر واالخير 
بسبع نقاط. وأكد وليد نصار مدرب 
الكويت أن��ه كانت هناك حالة من 
عدم الرضا من اجلمهور على أداء 
األبيض خالل الفترة األخيرة، الفتا 
إلى أن العبي العميد أثبتوا قدراتهم 
من خالل الضغط واالستحواذ على 

مجريات األم��ور في مباراتهم أمام 
الساحل والتي متكنوا خاللها من 

حتقيق فوز مريح بثالثية.
وث��م��ن ن��ص��ار ف��ي تصريحات 
صحفية أداء العبي األبيض معتبرا 
أنهم أبطال مبا قدموه ط��وال زمن 
امل��ب��اراة، م��ش��ددا على أن الكويت 
ي��ح��ت��اج جل��ه��ود ال��الع��ب��ني ال���� 30 

املسجلني في قائمة الفريق.
وشدد على أن جميع الالعبني لهم 
أهمية كبيرة من أجل مواصلة رحلة 
االن��ت��ص��ارات وحتقيق األل��ق��اب، 
م��ردف��ا أن��ه ال خ��الف على القيمة 

الفنية ليوسف ناصر.
وبني أن الكويت يخوض جميع 
مبارياته ب��ال��دوري خ��الل الفترة 
احلالية وكأنها مواجهات نهائية، 
مشددا على أن ال��دوري ما زال في 

امللعب ولم يحسم حتى اآلن.
م��ن جهته أك��د اإلسباني بابلو 
فرانكو مدرب القادسية، أن البداية 
القوية وتسجيل هدفني في أول 10 
دقائق في مرمى اليرموك، ساعدت 
الفريق على الظهور مبستوى جيد 
خالل املباراة التي انتهت ملصلحته 

بخماسية من دون رد.
وش���دد امل���درب ف��ي تصريحات 
صحفية، على أن القادسية ال يضم 
11 العبا فقط وإمن��ا ميتلك قائمة 
كاملة من الالعبني الذين ميكنهم 

الدفاع عن ألوان امللكي.
وأضاف أن عودة سيف احلشان 
القوية وتواجد محمد خليل، إضافة 
مهمه للفريق، وهذا ما يبعث حالة 
من االطمئنان لدي اجلهاز، في ظل 

لقطة من مباراة الكويت والساحلامتالك العديد من اخليارات.

أعلن ع��ادل عقلة، نائب رئيس جهاز الكرة 
بنادي الكويت، توصل إدارة األبيض التفاق مع 
احملترف البرازيلي بيسمارك من أجل فسخ عقده 
بالتراضي بعد فترة قصيرة من ضمه خالل فترة 

االنتقاالت الشتوية املاضية.

وب��ني عقلة في تصريحات تلفزيونية، أَنّ 
إدارة النادي اتخذت ق��راًرا بإعادة قيد املهاجم 
الدولي يوسف ناصر، كالعب محترف بدالً عن 

بيسمارك.
ك��ان��ت إدارة األب��ي��ض، ب��ذل��ت م��ح��اوالت من 

إجل إع��ادة قيد ناصر كالعب محلي، إال أن قرار 
اسبتعاد بيسمارك ال��ذي لم يظهر باملستوى 
املطلوب مع األبيض دفعهم إلع��ادة قيد ناصر 
كالعب محترف من أجل ضمان حلاقة بالفريق 

سريعا خالل الفترة املقبلة.

بطولة العالم للدراجات املائية 
تختتم منافسات جولتها األولى

اختتمت في دول��ة الكويت أول من أمس 
منافسات اجلولة االول��ى من بطولة العالم 
للدراجات املائية موسم )2020( التي اقيمت 
حت��ت مظلة االحت����اد ال���دول���ي ل��ل��ري��اض��ات 

البحرية.
اسفرت نتائج اجلولة االولى من البطولة 
التي حظيت برعاية اميرية سامية ونظمها 
ن��ادي الرياضات البحرية تتويج املتسابق 
النرويجي ستني شيتلني باملركز االول في 
منافسات الواقف فئة كبار احملترفني رجال في 
حني جاء املتسابق االسباني ناتشو ارميالس 

ثانيا واالماراتي كيفن رايتر ثالثا.
وت��وج��ت املتسابقة الفرنسية جيسيكا 
شافان باملركز االول في منافسات الواقف فئة 
احملترفني سيدات تلتها السويدية اميا نيلي ثم 

البولندية ليزا كازين ثالثة.
واح�����رز امل��ت��س��اب��ق ال��ك��وي��ت��ي ي��وس��ف 
العبدالرزاق املركز االول في منافسات فئة 
اجلالس للمحترفني تاله االماراتي ماركوس 

جورجينسني ثم الفرنسي جيرميي بيريز.
وف��ي منافسات فئة )ف���ري ستايل( حل 
امل��ت��س��اب��ق االم���ارات���ي راش���د امل���ال اوال ت��اله 

االسباني مارياني ثم االيطالي نونس.
ونال املتسابق النرويجي اندرسون املركز 
االول في منافسات فئة الساللم الواقف رجال 
في حني جاء مواطنه ساجتلن ثانيا وااليطالي 

سيزابو ثالثا.
وفي منافسات فئة الساللم الواقف سيدات 
فازت باملركز االول السويدية اورتندال تلتها 

الفرنسية بوريت ثم االستونية يبرس ثالثة.

الفارس اخلرافي يتوج ببطولة كأس سمو األمير لقفز احلواجز
ت���وج ال���ف���ارس ال��ك��وي��ت��ي ع��ل��ي اخل��راف��ي 
باجلائزة الكبرى لبطولة كأس سمو االمير 
لفروسية قفز احلواجز التي اختتمت منافسات 
نسختها الثالثة أول من أمس بحضور نائب 
وزي��ر ش��ؤون الديوان االميري الشيخ محمد 

العبدالله املبارك الصباح.
وظ��ف��ر اخل��راف��ي بلقب اجل��ائ��زة الكبرى 
للبطولة التي اقيمت على ميدان القفز الرئيس 
بنادي الفروسية الرياضي واستمرت ثالثة 
ايام بعد نيله لقب الفئة املتقدمة على ارتفاع 

145 سم.
وح��ل ال��ف��ارس غ��ازي اجل��ري��وي في املركز 
الثاني في حني جاء الفارس راكان احلساوي 

في املركز الثالث.
واس��ف��رت بقية منافسات البطولة التي 
نظمها نادي الفروسية عن نيل الفارس غازي 
اجلريوي لقب اجلائزة الصغرى على ارتفاع 

135 سم واحراز الفارس عبدالرحمن العوضي 
املرتبة األول��ى ملسابقة الفئة املتوسطة على 
ارتفاع 125 سم. وفاز الفارس يوسف النعيمي 
بلقب املسابقة على ارتفاع 115 سم بعد حلوله 
اوال في حني ذه��ب املركز األول في مسابقة 

ارتفاع -100 105 سم للفارسة رنا اجلسار.
من جانبها رفعت رئيسة نادي الفروسية 
الرياضي رئيسة اللجنة املنظمة للبطولة 
الشيخة حصة الفهد الصباح اسمى آيات الشكر 
والتقدير لسمو امير البالد على رعاية سموه 
للبطولة وللرياضيني ه��واة ه��ذه الرياضة 
االصيلة. كما قدمت الشيخة حصة الصباح 
»الشكر اجلزيل« للشيخ محمد العبدالله على 
حضوره حفل اختتام البطولة التي حظيت 
بحضور جماهيري غفير ومستوى فني رفيع 
منذ اليوم األول لها مهنئة جميع الفرسان 

الشيخ محمد العبدالله يتوج علي اخلرافيوالفارسات الفائزين.

Monday 17th February 2020 - 13 th year - Issue No.3628 االثنني 23 جمادى اآلخر 1441 ه�/17 من فبراير  2020 - السنة  الثالثة عشرة  -   العدد 3628


