
عماد غازي

استطاع ن��ادي��ي الكويت وال��ق��ادس��ي��ة من 
العبور بنتائج ساحقة بعد الفوز على النصر 
والفحيحيل برباعية نظيفة في كلتا املباراتني 
ضمن منافسات اجلولة السادسة من دوري 
فيفا املمتاز لكرة القدم. وقدم األبيض واألصفر 
عرضني مميزين وذلك قبل مواجهتهما املرتقبة 
ف��ي اجل��ول��ة املقبلة وال��ت��ي ق��د حت��دد مالمح 

املسابقة في بطولة الدوري.
واستعاد الكويت، ص��دارة ال��دوري، بفوزه 

على النصر، برباعية نظيفة، حملت  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 
ج���دول ال����دوري، برصيد 16 نقطة، بفارق 
نقطتني عن الساملية، الذي تعادل مع كاظمة، 
بينما جتمد رصيد النصر عند 8 نقاط في 
املركز اخلامس. وصعد القادسية إلى املركز 
الثالث ب��ال��دوري برصيد 13 نقطة، بعد 4 

أه��داف سجلها مساعد ن��دا، وض��اري سعيد، 
وعبدالله ماوي، وعيد الرشيدي.  وجتمد رصيد 

الفحيحيل عند 3 نقاط، باملركز التاسع.

العربي يضاعف معاناة اجلهراء 
وخطف العربي ف��وزا قاتال على حساب 

اجلهراء، بهدف دون رد. 
وج��اء هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء، 
سجلها حسني املوسوي في الدقيقة األولى من 

الوقت احملتسب بدال من الضائع.
وبهذا الفوز وص��ل العربي إل��ى 10 نقاط، 
ليستمر في سباق فرق املقدمة، فيما ظل اجلهراء 

في معاناته، بنقطة واحدة في املركز األخير.
وشكل العربي خطورة بالغة عن طريق 
املوسوي، وعلي مقصيد، وعلي خلف، وفهد 

الرشيدي، إال أن التسرع، عاب اللمسة األخيرة.
في املقابل جلأ اجلهراء إلى الدفاع، واالعتماد 
على الهجمات املرتدة، مستغال املهاجم خالد 

عجب، والكاميروني دينجر. 

رون�����������ال�����������دو امل����ت����ع����ط����ش 
لألهداف يتصدر املشهد 
ف�������ي ق�����م�����ة ي����وف����ن����ت����وس  

ويونايتد
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ري������������ال م��������دري��������د ف���ي 
م����ه����م����ة س����ه����ل����ة أم�������ام 
 ف������ي������ك������ت������وري������ا ب�����ل�����زن

15 بدوري األبطال 14

مرور سهل للكبار  في اجلولة السادسة من »دوري فيفا«

العربي انتزع فوزا ثمينا وعمق جراح اجلهراء

اإليطالي فاليري يقود قمة الكويت والقادسية
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أسند االحتاد الكويتي لكرة القدم، املواجهة 
املرتقبة بني الكويت والقادسية، املقررة في 
اجل��ول��ة السابعة، اخلميس املقبل، للحكم 
اإلي��ط��ال��ي ب��اول��و ف��ال��ي��ري. وي��ع��د فاليري 
وه��و حكم دول��ي في إيطاليا منذ 2011، من 

احل��ك��ام املميزين، وق���اد م��ب��اري��ات ف��ي كأس 
العالم األخ��ي��رة. ووج��د االحت��اد الكويتي في 
فاليري اخليار املفضل، لقيادة مباراة األبيض 
واألصفر، ال سيما أن املباراة ستكون مفصيلة 

في مسيرة الفريقني في مسابقة الدوري.

»احتاد الطاولة« يدشن موسمه
دشن االحتاد الكويتي لكرة الطاولة موسمه 
الرياضي األحد املاضي في الصالة الرياضية 
ملركز )ش��ب��اب ال��ق��ص��ور(، بإقامة منافسات 
بطولة الدوري العام لفئة األشبال )حتت 15 
سنة(، على أن تقام باقي منافسات الفئات 

السنية تناوبا، مبشاركة 14 ناديا.
وب��دأت البطولة التي تستمر حتى فبراير 
املقبل، بإقامة أربع مباريات، ضمن منافسات 
فئة األش��ب��ال، حيث جمعت كال من الساحل 
والنصر، والفحيحيل ضد اليرموك، والقادسية 
مع اجلهراء، وخيطان ضد التضامن، على أن 

تتواصل باقي املنافسات تباعا.
وفي هذا الصدد، قال رئيس االحت��اد، علي 
الدبوس، في تصريحات صحفية، إن مسابقات 

ال���دوري تشمل أيضا إقامة منافسات فئات 
البراعم )حت��ت 12 سنة(، والشباب )حتت 
18 سنة(، والسن العام، علما بأن املباريات 
ستقام أربعة أيام في األسبوع، بواقع يوم لكل 

فئة سنية.
وأض���اف ال��دب��وس أن امل��وس��م الرياضي 
س��ي��ت��واص��ل ع��ق��ب ن��ه��اي��ة ال�����دوري، بإقامة 
منافسات ك��أس االحت���اد، التي تستمر حتى 
ختام املوسم في أبريل املقبل. يذكر أن األندية 
املشاركة في أنشطة االحت��اد، هي »التضامن 
والنصر وخيطان والصليبخات واجلهراء 
وال��ك��وي��ت وال��ع��رب��ي وب���رق���ان وال��س��امل��ي��ة 
والقادسية والشباب والساحل واليرموك 

إضافة إلى الفحيحيل«.

فريق السيدات لهوكي اجلليد 
يطير إلى تايلند

ق��ال نائب رئيس ن��ادي األلعاب الشتوية 
ال��ك��وي��ت��ي، خ��ال��د امل��ط��ي��ري، األح����د، إن وف��د 
ال��ن��ادي ل��ري��اض��ة ه��وك��ي اجلليد للسيدات، 
توجه إل��ى تايالند، استعدادا للمشاركة في 
بطولة بانكوك، التي ستنطلق يوم 30 أكتوبر 
اجلاري. وأوضح املطيري، الذي يترأس الوفد، 
أن الفريق استعد جيدا خلوض غمار البطولة، 
من خالل تدريبات مكثفة في صالة التزلج، 

وفي صالة عجيل العجران لأللعاب الشتوية.

وأض���اف أن ال��الع��ب��ات حتسن مستواهن 
الفني، إذ متكن الفريق من إحراز املركز الثالث، 
في البطولة اخلليجية لألندية، التي أقيمت في 
وقت سابق من هذا العام، في اإلمارات العربية 
امل��ت��ح��دة. ي��ذك��ر أن ن���ادي األل��ع��اب الشتوية 
الكويتي، يشرف على خمس أل��ع��اب، وهي 
»)هوكي اجلليد( و)الفيغر( و)الكيرلينج( 
و)التزحلق على اجلليد( و)ال��س��رع��ة على 

اجلليد(«.


