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رياضة

صراع الصدارة يشتعل في اجلولة التاسعة من «دوري فيفا»
تشهد منافسات اجلولة التاسعة
“ختام ال��دور األول” من منافسات
ال��دوري الكويتي املمتاز لكرة القدم،
م��ب��اراة م��ن ال��ع��ي��ار الثقيل ،جتمع
املتصدر الكويت ،والوصيف الساملية،
غدا اجلمعة.
وتفتتح اجل��ول��ة ال��ي��وم بثالث
م��واج��ه��ات جت��م��ع األول����ى النصر
وك��اظ��م��ة ،وال��ث��ان��ي��ة الفحيحيل
وال���ع���رب���ي ،وال��ث��ال��ث��ة ال��ت��ض��ام��ن
واجلهراء ،وتستكمل مباريات اجلولة
بعد غد ،مبواجهتي الكويت والساملية،
والشباب والقادسية.
ويحتل الكويت الصدارة برصيد
 22نقطة ،والساملية الوصافة بـ20
نقطة ،وفي املركز الثالث يأتي العربي
برصيد  14نقطة ،وكاظمة في املركز
ال��راب��ع برصيد  13نقطة ،وبفارق
األه��داف فقط عن القادسية ،صاحب
املركز اخلامس.
وفي املركز السادس يحل النصر
برصيد  11نقطة ،والتضامن في
امل��رك��ز ال��س��اب��ع ب��رص��ي��د  7ن��ق��اط،
والشباب بـ 5نقاط في املركز الثامن،
والفحيحيل بأربع نقاط في املركز
التاسع ،واجلهراء في املركز األخير
بنقطة واحدة.
وحتظى قمة الكويت والساملية،
باإلهتمام األك��ب��ر عطفا على موقع
الفريقني في الصدارة ،وما يقدمانه
منذ بداية املوسم ،حيث لم مين اي
منهما بأي خسارة منذ بداية املوسم.
ويتطلع الساملية صاحب األرض
في املباراة ،الى حصد نقاط املباراة،
والتحليق بالصدارة ،وانهاء الدور
األول في املقدمة ،األمر الذي يعيطه
دف��ع��ة معنوية ك��ب��ي��رة ،الستكمال
املشوار جنو حصد اللقب.
وم���ن ح��س��ن ح���ظ امل���دي���ر الفني
للمسماوي الفرنسي ميلود حمدي،
ف��إن ص��ف��وف ال��ف��ري��ق ال تعاني اي
غيابات ،كما أن احلالة املعنوية في
قمتها ،عطفا على ما قدمه الفريق في

وال��س��امل��ي��ة ،ال��ع��ودة ال��ى طريق
اإلن��ت��ص��ارات ،وحتسني الصورة
التي ظهر عليها في الفترة األخيرة.
وي��غ��ي��ب ع��ن ص��ف��وف األص��ف��ر
مساعد ن��دا لإلصابة ،فيما بقية
األوراق ج��اه��زة مل��واج��ه��ة ابناء
األحمدي.
وع��ل��ى اجل��ان��ب اآلخ����ر ،يدخل
الشباب املباراة في وضع صعب،
ب��امل��رك��ز ال��ث��ام��ن ،وب��ف��ارق نقاط
كثيرة عن فرق املدمة ،إال أن األمل
يحدو كتيبة املدرب خالد الزنكي،
ف��ي حتقيق نتيجة ايجابية ،أو
خ��ط��ف نقطة ال��ت��ع��ادل ع��ل��ى اق��ل
تقدير.

كاظمة والنصر

لقطة من مواجهة سابقة بني الكويت والساملية

اجلولة املاضية ،والفوز الذي حتقق
على القادسية بهدفني مقابل هدف
واحد.
ويبرز من صفوف الساملية هداف
الفريق البرازيلي فابيانو ،والسوري
ف���راس اخل��ط��ي��ب ،واألردن�����ي ع��دي
الصيفي ،الى جانب فيصل العنزي،
ونايف زويد ،وعدد كبير من الالعبني
املميزين.
في املقابل ف��إن الكويت املتصدر

يتطلع لإلستمرار على القمة ،من دون
هزمية ،للمضي قدما نحو احلفاظ على
اللقب للموسم الثالث على التوالي.
وميلك األبيض الكثير ممن األوراق
الرابحة ،وف��ي مقدمتهم اإلي��ف��واري
جمعة س��ع��ي��د ،وال��ت��ون��س��ي حمزة
حلمر ،ومواطنه صابر خليفة ،الى
جانب فيصل زايد ،وعبدالله البريكي،
ويعقوب الطروراة.
وي����درك م����درب ال��ك��وي��ت محمد

عبدالله ،أن ايقاف القوة الهجومية
للساملية امر ليس سهال ،كذلك اقتحام
اخلطوط اخللفية ،والوصول ملرمى
احلارس نواف املنصور.

األصفر اجلريح
وفي مباراة القادسية والشباب،
ي��أم��ل األص��ف��ر اجل���ري���ح ،ب��واق��ع
هزميتني متتاليتني أم��ام الكويت،

ومن مباريات الغد تبرز مباراة
النصر وكاظمة ،فكالهما يبحث
عن النقاط الثالث ،فالعنابي يأمل
تعويض خسارته األخ��ي��رة أم��ام
التضامن ،والوصول الى النقطة
 ،14فيما يتطلع البرتقالي الى
تأكيد تواجده في املربع الذهبي
مع ختام ال��دور األول ،والوصول
ال��ى النقطة  ،16وت��ع��ج صفوف
النصر وكاظمة باألوراق الرابحة،
لتبقى خيارات األجهزة الفنية في
الفريقني هي احلاسمة.
م���ه���م���ة أول�������ى ل��ده��ي��ل��ي��س
وعبدالكرمي
وف����ي م���ب���ارات���ي الفحيحيل
والعربي ،واجلهراء والتضامن،
يبرز دور األجهزة الفنية اجلديدة،
ففي الفحيحيل يتطلع املدرب محمد
دهيليس ،والذي استلم املهمة خلفا
للسوري ماهر بحري ،الى حتقيق
فوز أول لفريقه في املسابقة ،وهو
م��ا ينحسب على م��درب اجلهراء
أحمد عبدالكرمي ،والذي يقود ابناء
القصر األح��م��ر ،خلفا للفرنسي
كمال دجبور

اليوسف يشيد بتعيني تقي وعباس
وفرحان في «هيئة الرياضة»
أش����اد رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة االحت���اد
الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف
الصباح بقرار مجلس ال��وزراء بتعيني اسد
تقي وعبدالرضا عباس وجمال فرحان في
منصب عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة
للرياضة.
وأكد الشيخ احمد اليوسف ان تقي وعباس
وفرحان يعدون اضافة حقيقية ملجلس إدارة
الهيئة العامة للرياضة ،وانهم سيساهمون
مع زمالئهم في املجلس باالرتقاء بالرياضة
الكويتية.
وأعرب الشيخ أحمد اليوسف عن امنيته
بأن يحالفهم التوفيق في مهمتهم.

الشيخ أحمد اليوسف الصباح

الهالل يبتعد بصدارة الدوري السعودي
برباعية في شباك االتفاق
عزز فريق الهالل السعودي صدارته
جل���دول ترتيب بطولة دوري كأس
األم��ي��ر محمد ب��ن سلمان ل��ك��رة القدم
بتغلبه على فريق االتفاق  1-4خالل
امل��ب��اراة ال��ت��ي جمعتهما ال��ث�لاث��اء في
م��ب��اراة مؤجلة م��ن اجل��ول��ة اخلامسة
للمسابقة.
وسجل أه���داف ال��ه�لال سالم ال��دوس��ري
في الدقيقة  16وأن��دري كاريلو في الدقيقة
األولى من الوقت احملتسب بدالً من الضائع
للشوط األول وبافيتمبي جوميس (هدفان)
في الدقيقتني  55و ،70فيما سجل هدف حفظ
ماء الوجه لالتفاق كريستيان جوانكا في
الدقيقة .69

ورف��ع الهالل رصيده إل��ى  24نقطة في
ص��دارة الترتيب بفارق خمس نقاط أمام
األهلي والنصر صاحبي املركزين الثاني
والثالث على الترتيب.
فيما توقف رصيد االتفاق عند  14نقطة
في املركز السادس بفارق نقطة خلف الشباب
صاحب املركز اخلامس.
وبهذا ال��ف��وز ،حافظ الهالل على سجله
خاليا م��ن الهزائم وال��ت��ع��ادالت خ�لال هذا
املوسم حيث حقق العالمة الكاملة بالفوز
مببارياته الثمانية.
في املقابل تعد هذه اخلسارة هي الثانية
لالتفاق ه��ذا املوسم مقابل الفوز في أربع
مباريات والتعادل في مباراتني.

