
أس��دل الستار اخلميس، على منافسات ال��دوري 
الكويتي لكرة القدم موسم »2016-2017« بتتويج 
فريق الكويت، وهو ما رفضه القادسية، الذي احتفل 

بدوره بالتتويج باللقب.
الكويت، كان قد فاز على الساملية )2-1(، اخلميس، 
باجلولة األخيرة، التي شهدت اكتساح القادسية، 
خيطان )4-0(، ليرتفع رصيد األول، إلى 66 نقطة، 

مقابل 67 نقطة للقادسية.
لكن مع حكم محكمة االستئناف، اخلميس، برفض 
االستشكال املقدم، من الهيئة العامة للرياضة، ضد 
حكم احملكمة اإلداري���ة، باعتماد ف��وز الكويت على 

العربي، باجلولة السادسة، أُضيفت 3 نقاط للكويت.
ومع إضافة 3 نقاط الكويت، ارتفع رصيده إلى 69 

نقطة، ويتوج بطال للمسابقة.
لكن لغة األرق��ام، قد تنصف الكويت، الذي سجل 
نفسه كأفضل ال��ف��رق ف��ي ع��دد م��رات ال��ف��وز، وع��دد 
األهداف املسجلة في شباك خصومه، وعدد األهداف 

التي استقبلها.
ونرصد باألرقام، إحصائيات فرق البطولة، التي 

أسدل الستار على منافساتها اخلميس.
الكويت، خسر في مباراة واح��دة أمام القادسية، 
فيما حقق ال��ف��وز ف��ي 21 م��ب��اراة، وت��ع��ادل ف��ي 6 
مباريات، محققا 69 نقطة، وسجل 70 هدفا، كأقوى 
خط هجوم، وتلقت شباكه 17 هدفا كأقوى خط دفاع 

باملشاركة مع القادسية.
وجاء القادسية، في املرتبة الثانية، كأقوى خط 
هجوم ب�57 هدفا، وتلقت شباكه 17 هدفا، وحقق 
الفريق الفوز في 21 م��ب��اراة، وحصدوا 67 نقطة، 

وتعادل في 4 مباريات، وخسر في 3 مناسبات.
وجاءت بداية األبيض في مستهل مشواره باملوسم 
احلالي، جيدة باحلصول على لقب السوبر حيث توج 
على حساب القادسية بعد أن انتهى الوقتني األصلي 
واالض��اف��ي بالتعادل اإليجابي بهدفني لكل فريق، 
ليحسم الكويت اللقب بركالت الترجيح بعد تألق 

احلارس مصعب الكندري.
ولم ترق البداية السوبر للكويت، ما حدا به لتبديل 
املدرب الفرنسي لوران بانيد، واالستعانة باملدرب 
احمللي محمد عبدالله الذي استهل مشواره مع الفريق 

بكأس ولي العهد على حساب القادسية أيضا، ومن ثم 
كأس أمير البالد على حساب كاظمة، ومن قبل أطاح 

في طريقه فريق القادسية في الدور قبل النهائي.
وراه����ن اجل��م��ي��ع ع��ل��ى ب��ط��ول��ة ال�����دوري، السيما 

القادسية الذي رأى في اخلروج من املوسم دون ألقاب، 
فرصة للكويت لفرض سطوته على جميع بطوالت 
املوسم، وبالفعل دارت املنافسة بني الغرميني، بعد أن 
ودع العربي والساملية، ومن ثم كاظمة صراع الصدارة.

جانب من تتويج نادي الكويت بلقب الدوري

13 alwasat.com.kwرياضة

روم��������������ا ت��������������ودع م���ل���ك���ه���ا 
إس��دال  ليلة  ف��ي  ت��وت��ي 
ال���س���ت���ار ع���ل���ى ال������دوري 

15اإليطالي

زي��������������������������دان: ال 
كلمات  ت��وج��د 
توفي رونالدو 

14حقه

يسعى الزمالك إلى مواصلة انتصاراته بعد الصحوة التي 
حققها مؤخرا حتت قيادة املدرب البرتغالي أوغوستو إيناسيو 
من أجل الوصول للمركز الثاني في مسابقة ال��دوري املصري 
املمتاز لكرة القدم، أمال في االستمرار بدوري أبطال أفريقيا في 

املوسم املقبل.
ويلتقي الزمالك اليوم األحد مع ضيفه الداخلية املتعثر ضمن 
اجلولة 30 للمسابقة احمللية والتي ستعقبها 4 جوالت أخرى 

قبل نهاية املوسم.
ويدخل الزمالك املباراة وهو ميلك 54 نقطة ومحتال املركز 
الثالث، وبينه ومصر للمقاصة صاحب املركز الثاني 9 نقاط، 

لكنه يأمل في جتاوز منافسه رغم الفارق.
وشهد تدريب الزمالك مشاركة محمود عبد املنعم )كهربا( 
العائد من اإلع��ارة في احتاد جدة السعودي في الشهر املاضي 
كما تضمن التدريب تدريبات خفيفة بالنسبة ألمين حفني صانع 
اللعب العائد من اإلص��اب��ة. وال��ى جانب غياب حفني وجنش 
سيغيب ثنائي ال��دف��اع إس��الم جمال وشوقي السعيد بسبب 
اإلصابة. وميلك الداخلية 24 نقطة وهو في املركز 16، وثالث 

املرشحني للهبوط مع النصر للتعدين والشرقية.
ويتأخر الداخلية عن أسوان الذي يحتل املركز 15 بفارق نقطة 

واحدة وعن طنطا 14 بفارق نقطتني.
ويتصدر األهلي مسابقة الدوري برصيد 75 نقطة وبفارق 12 

نقطة عن مصر للمقاصة فريق املركز الثاني.
وال يحتاج األهلي سوى لنقطة التعادل مع مصر للمقاصة في 
املباراة التي ستجمع الفريقني معا غدا اإلثنني في ختام اجلولة 
30، حتى يتوج رسميا بلقب الدوري هذا املوسم للمرة 39 طوال 

تاريخه وللمرة الثانية على التوالي.
الزمالك املصري

عدي الصيفي يجدد الوالء 
للساملية موسمني مقبلني

متكن ن��ادي الساملية من جتديد التعاقد مع األردن���ي عدي 
الصيفي، ليستمر مع قلعة الرهيب ملدة موسمني مقبلني.

وجنح رئيس نادي الساملية الشيخ تركي اليوسف، ومدير 
الفريق محمد البريكي االتفاق مع الصيفي، الذي قدم مستويات 

الفتة مع السماوي منذ انتقاله للفريق قبل 5 مواسم.
وجاء حرص ادارة الساملية على التعاقد مع الصيفي، حيث 
سيغادر الالعب إلى األردن لالنضمام ملنتخب بالده املشارك في 

التصفيات اآلسيوية.
ولم تعلن إدارة الساملية قيمة الصفقة، إال أن الالعب رأى في 
عرض السماوي أفضلية عن بقية العروض التي وصلت إليه من 

أندية داخل وخارج الكويت.
من جهة أخرى أبدت إدارة الساملية رغبتها في استمرار األردني 
اآلخر في الفريق صالح راتب، إال أن الالعب تواجد بنظام االعارة 

ما يعني ضرورة التفاوض مع ناديه أوال.
وكان الساملية يريد جتديد تعاقده مع األردني محمود زعترة 
إال أن معاناة الالعب بسبب اإلصابة بالرباط الصليبي في الوقت 

احلالي، فتح الباب نحو عدم جتديد تعاقده.
واحتل الساملية املركز السادس في نهاية املوسم املنقضي 
برصيد 43 نقطة، وهو ما يعد تراجعا في مستوى الفريق، الذي 
حصد كأس ولي العهد في املوسم املاضي، وحقق الوصافة في 

بطولة الدوري. 

حمادة: اللياقة البدنية 
لم تسعفنا أمام الكويت

كشف م��درب الساملية عبدالعزيز حمادة سر غضبه بعد 
اخلسارة من الكويت )2-1( في ختام منافسات الدوري، حيث 
توج بعدها األخير بطال للمسابقة للمرة الثالثة عشر في تاريخه.

واختتم الساملية منافسات الدوري في املركز السادس برصيد 
43 نقطة، ليحجز مكانه بني الثمانية الكبار في املوسم املقبل.

وقال حمادة : »مبجرد نهاية املباراة وفوز الكويت، فوجئنا 
بأحد اجلماهير يتعدى بالضرب على العبي السماوي، وهو أمر 

غير مقبول، وأغضبنا كثيرا«.
وأضاف: »هذا التصرف الفردي أفسد كل االجواء احلماسية 
التي شهدتها املباراة، وبعد أن قدمنا مباراة نالت استحسان كل 
من تابعها في حدود اإلمكانات املتاحة، السيما أن هناك غيابات 

مؤثرة بسبب اإلصابات، وظروف االختبارات الدراسية«.
وش��دد حمادة على أن الساملية لعب أم��ام الكويت ملصلحته 
بعيدا عن أي رغبة بشأن حرمان الكويت من اللقب، أو تقدمي 

خدمة للقادسية.
واعترف حمادة أن تراجع مستوى اللياقة حرم فريقه من 

مواصلة األداء بالكفاءة التي دخل بها الفريق املباراة.
وع��ن مستقبله مع الفريق أك��د حمادة أن��ه لم يناقش األمر 

بصورة رسمية مع إدارة الساملية.
جدير بالذكر أن الساملية خسر أم��ام الكويت في الثواني 
األخيرة، لتذهب البطولة خلزائن األخير، وكان القادسية ينتظر 

خسارة أو تعادل الكويت ليظفر باللقب.

الشطي: القادسية البطل 
احلقيقي للدوري

أكد زي��اد الشطي املنسق اإلعالمي للفريق األول لكرة القدم 
بنادي القادسية أن األصفر هو البطل احلقيقي لدوري »فيفا« في 

املوسم الذي اختتم منافساته اخلميس. 
وقال الشطي: »القادسية رغم كل الظروف التي مرت به قاتل 

على كل البطوالت بشرف ولم يستسلم على اإلطالق«.
وأض��اف: »الفريق خسر السوبر وكأس ولي العهد بركالت 
احلظ الترجيحية، وخروجه من الدور قبل النهائي أمام الكويت 

في كأس األمير جاء بأخطاء حتكيمية ال يختلف عليها أحد«.
وبارك الشطي للجماهير وأعضاء مجلس اإلدارة وجهاز الكرة 
واألجهزة الفنية واإلداري��ة والطبية والالعبني على الروح التي 

أظهرت املعدن النفيس للنادي في هذا املوسم رغم كل الظروف. 

دورة »النهار« الرمضانية 
تنطلق اليوم 

تنطلق ال��ي��وم األح��د دورة النهار الرمضانية لكرة القدم 
للصحف واملجالت بإقامة مباراتني جتمع األول��ى بني فريقي 
األن��ب��اء والشاهد في الساعة 04:00 مساء، بينما يلتقي في 
الثانية فريقا الوسط والصباح 1 في الساعة 04:30 مساء، 
وتقام املباراتان على صالة املعهد العالي لالتصاالت واملالحة 
في الشويخ. وتقام ال��دورة بالتعاون مع جمعية الصحافيني 
الكويتية وحتت رعاية وزي��ر الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء 
وزير اإلعالم بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وتستمر حتى يوم 
السبت املقبل. وكانت قرعة الدورة التي سحبت الثالثاء املاضي 
اسفرت عن وقوع فريق  كونا على رأس املجموعة األول��ى  فيما 
يلعب في املجموعة ذاتها األنباء مع الشاهد، والوسط مع الصباح 

1، وكويت تاميز مع النهار.
وفي املجموعة الثانية جاء فريق السياسة على رأس املجموعة 
»ب��اي«، ويلعب الصباح 2 مع ال��راي، والقبس مع الكويتية، 
وبريق الدانة مع اجلريدة، وتلعب املنافسات بطريقة خروج 
املغلوب.  وتضم قائمة كل فريق 8 العبني )5 منهم في امللعب( 
على أن يكون الالعبون من العاملني في املؤسسة اإلعالمية، مع 

السماح بتسجيل العبني إثنني فقط من خارج املؤسسة.
ويدير مباريات ال��دورة احلكام خالد البديوي، خالد ندا، 
وجاسم البلوشي باإلضافة إلى احلكم الدولي أحمد العلي رئيس 
جلنة احلكام. وأكد مدير البطولة سكرتير حترير الرياضة في 
»النهار« الزميل مرزوق العجمي أن الدورة تهدف إلى خلق أجواء 
املنافسات الشريفة بني األخوة الزمالء اإلعالميني، وزيادة أواصر 

احملبة بينهم، وتعزيز ذلك من خالل التواجه في املباريات.

منافسات قوية في ثاني أيام دورة الروضان الرمضانية

يلتقي ف��ي ثاني أي��ام دورة املرحوم 
عبدالله مشاري ال��روض��ان الرمضانية 
لكرة ال��ق��دم )2رمضان( ف��ي منافسات 
ال��ك��ب��ار، ن��ادي كاظمة م��ع ب��ي ام دبليو 
ومجموعة الطارش للعطور مع ار.ايه.ار، 

وهوليداي ان مع مركز الزامل للتأهيل.
ويلتقي في منافسات البراعم، فريق 
امل��رح��وم ض��اري العثمان م��ع اليحيي، 
والتعاون مع التضامن والكويت مع مركز 

حسن أبل.
وتضم منافسات الكبار تسع مجموعات 
بواقع اربعة ف��رق بكل مجموعة، حيث 
تضم املجموعة االول��ى »زي���ن«، )ن��ادي 

امل��ص��ارف ون���ادي القادسية وتيماس 
والبنك الدولي(، وفي املجموعة الثانية 
ايزي« )وزارة الكهرباء وتريبل او ونادي 
كاظمة وب��ي ام دبليو(، وف��ي مجموعة 
»ه��ول��ي��داي ان« الثالثة تتواجد اندية 
)مجموعة الطارش للعطور و ار.اي��ه.ار 

ومركز الزامل وهوليداي ان.
ام���ا، امل��ج��م��وع��ة ال��راب��ع��ة »اخلليج 
للكابالت«، فتضم )نادي اجلهراء ونادي 
احلد وديوانية مناحي العصيمي واخلليج 
للكابالت(. خامس املجموعات »كويت 
ستيل«، فتضم )بنك االئتمان الكويتي 
ومونديال هشام ف��والذ وفريق املرحوم 

عبدالله محمد املدلج وفريق املرحوم احمد 
الرومي(.

وت��ت��واج��د ف��ي امل��ج��م��وع��ة ال��س��ادس��ة 
»جلوبل« اندية )فريق املرحوم علي كرم 
وكويت كابيتال وفريق املرحوم مساعد 

امليلم والبلوز(.
 وفي املجوعة السابعة »بنك بوبيان 
)ف��ري��ق الشهيد فهد االح��م��د ومجموعة 
رداد وماكدونالد وبنك بوبيان. وتضم 
املجموعة الثامنة »ف��واز للتبريد« فرق 
)م��ط��ح��ة س��م��راء ع���دن ون����ادي االحت���اد 
واتوم سبورتينغ وفواز للتبريد(. وتضم 
املجموعة التاسعة »كويت ستيل« )دار 

احملمدية وفريق املرحوم عيسى القناعي 
واملضمار وكويت ستيل(.

مباريات احللم
وانهت اللجنة املنظمة العليا برنامج 
زي���ارة جن��وم ال���دورة االرب��ع��ة الويلز 
ريان غيغز اسطورة مانشستر يونايتد 
واحلارس االسباني ايكر كاسياس احد 
اساطير ريال مدريد والذي يدافع حاليا 
عن ال��وان بورتو البرتغالي باالضافة 
ال��ى مواطنه ان��دري��اس انييستا جنم 
برشلونة، وكذلك جنم الكرة العربية 

واملصرية محمد ابوتريكة.
ويخوض الالعبون االربعة مباريات 
اس��ت��ع��راض��ي��ة ع��ل��ى ه��ام��ش منافسات 
ال����دورة، مب��ش��ارك��ة ع��دد م��ن الالعبني 
ال��ذي يلعبون ف��ي ال���دورة، وذل��ك عبر 
تصويت جماهيري الختيار العناصر 
التي ستظهر في سلسلة مباريات احللم، 
التي حت��رص ال���دورة على اقامتها كل 
ع��ام، الت��اح��ة الفرصة ام��ام اجلماهير 
ملشاهدة مشاهير اللعبة، والتواصل 
معهم عن قرب، الى جانب اتاحة فرصة 
العمر للمواهب احمللية للعب بجوار 

املشاهير.

فرحة الالعبني

الزمالك ملواصلة انتفاضته أمام الداخلية في الدوري املصري

جانب من منافسات البطولة

قدم موسما تاريخيا وحصد الرباعية

الكويت األقوى دفاعا وهجوما في الدوري
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