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اجلولة الـ  28من «دوري فيفا» حتسم هوية الفرق السبع الهابطة

عماد غازي

ح��س��م��ت اجل���ول���ة الـ 28من
منافسات ال��دوري الكويتي لكرة
القدم ،والتي أقيمت يومي اإلثنني
وال��ث�لاث��اء ،ه��وي��ة ال��ف��رق السبع
الهابطة ،إلى مصاف أندية الدرجة
الثانية.
وج�����اء ف����وز ال���ك���وي���ت ،على
الفحيحيل ( ،)0-3ليؤكد حلاق
األخ���ي���ر ب���ب���رق���ان ،وخ��ي��ط��ان،
وال���س���اح���ل ،وال��ص��ل��ي��ب��خ��ات،
واليرموك ،والشباب ،بعيدًا عن
دوري األضواء.
ول��م تشهد منافسات اجلولة
الـ 28أي مفاجآت ،فإلى جانب فوز
الكويت على الفحيحيل ،سحق
ال��ق��ادس��ي��ة ،ال��ي��رم��وك برباعية
مفتوحا،
ً
نظيفة ،ليظل ال��ص��راع
وح��ت��ى ال��ن��ه��اي��ة ب�ي�ن األب��ي��ض،
واألصفر على اللقب.
وفاز الساملية ،على الصليبخات
( ،)2-4وجتاوز النصر ،الساحل
بثنائية ب��ي��ض��اء ،فيما ت��ع��ادل
اجل��ه��راء والتضامن ،بهدف لكل

منهما ،وهي النتيجة النموذجية
ل��ه��م��ا؛ ح��ي��ث ص��ع��د للنقطة 39
ليضمنا البقاء.
وتعادل كاظمة مع العربي (-3
 ،)3وهو ما ضمن لكاظمة البقاء
باملمتاز ،بعد أن وص��ل للنقطة
 ،40فيما ح��اف��ظ األخ��ض��ر على
املركز الثالث ،بفارق األه��داف عن
العنابي.
وس��ت��ح��دد م��واج��ه��ة ال��ك��وي��ت
والقادسية ،األحد املقبل في اجلولة
 ،29هوية بطل الدوري ،هذا املوسم
بنسبة كبيرة.
وشهدت اجلولة  28هدفًا ،علمًا
بأن مباراة الشباب ،وخيطان ،مت
تأجيلها إلى اليوم األربعاء؛ بسبب
عدم وجود سيارة لإلسعاف ،وهو
ما يعني أن أهداف اجلولة ،مرشحة
للزيادة.
ول�����م ت��ش��ه��د اجل����ول����ة ،28
االحتجاجات املعتادة على احلكام،
باستثناء مباراة العربي ،وكاظمة
والتي شهدت احتساب حكم املباراة
عمار اشكناني هدفًا ،ثم التراجع

عنه بعد إش��ارة من حامل الراية،
بوجود تسلل.
وتألق خالل هذه اجلولة ،بدر
امل��ط��وع ،ال��ذي ق��اد األص��ف��ر لفوز
مستحق على ال��ي��رم��وك ،وسجل
هدفني ،كما برز نايف زويد العب
الساملية ،ال��ذي سجل هدفني ،إلى
جانب زميله عدي الصيفي ،الذي
صنع ،وسجل بشباك الصليبخات.
ويعد هدف العب كاظمة شاكر
الرقيعي ،األجمل في هذه اجلولة؛
حيث س��دد م��ن  40ي����اردة ،كرة
استقرت في املقص األمين للحارس
سليمان عبدالغفور.
وواص����ل����ت ف����رق ال��س��امل��ي��ة
والعربي ،اعتمادها على العناصر
الشابة ،على أمل إكسابها اخلبرة،
وجتهيزهم للموسم املقبل.

لقاء احلسم
من جهة أخ��رى اتفق اجلهازان
ال��ف��ن��ي واإلدارة ل��ل��ف��ري��ق األول
لكرة القدم بنادي القادسية على

فرض أج��واء من الهدوء والتركيز
في التدريبات التي ستنطلق غدا
استعدادا للمواجهة املرتقبة أمام
الكويت األحد املقبل في اجلولة قبل
األخيرة من منافسات الدوري.
ويدخل الكويت اللقاء بفرصة
الفوز فقط ،على أن يحقق الفوز في
اجلولة األخيرة أيضا لضمان الفوز
بلقب ال��دوري ،حيث يحتل الكويت
ال��ص��دارة برصد  63نقطة ،ويأتي
القادسية في املركز الثاني برصيد 61
نقطة .وجاء اتفاق أعضاء اجلهازين
الفني واإلداري م��ن أج��ل احلفاظ
على تركيز الالعبني قبل امل��ب��اراة
امل��ص��ي��ري��ة ،خصوصا أن الفريق
يحتاج للعمل في أجواء هادئة بعيدا
عن أي ضغوط عصبية ونفسية.
وقالت مصادر أن فرصة مشاركة
محترف القادسية البرازيلي داسيلفا
امللقب بالسفاح باتت جيدة ،بسبب
اقتراب الالعب من التعافي متاما،
حيث يخضع حاليا للعالج الطبيعي
بسبب الشد في العضلة اخللفية
الذي أبعده عن لقاء اليرموك.

خيطان أول الهابطني للدرجة الثانية

إنييستا وكاسياس وجيجز وأبو تريكة ضيوف دورة الروضان
أعلن عبدالله الروضان رئيس اللجنة املنظمة
لدورة املرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية
لكرة القدم  ،38والتي تقام برعاية البالد الشيخ
صباح األحمد ،مشاركة  4جنوم عاملية في منافسات
الدورة التي ستنطلق مطلع رمضان املقبل.
وق��ال الروضان في املؤمتر الصحفي« :ال��دورة
ستشهد تواجد العب برشلونة احلالي اإلسباني
أن��دري��اس إنييستا ،ال��ى جانب مواطنه احل��ارس
األسطورة إيكر كاسياس العب بورتو البرتغالي
احلالي ،إل��ى جانب أسطورة مانشستر يونايتد،
الويلزي املعتزل ريان جيجز ،والنجم الرابع محمد
أبو تريكة العب منتخب مصر والنادي األهلي.
وأضاف الروضان أن رعاية أمير البالد للدورة
يؤكد حرصه على دعم الشباب ،والرياضة بشكل
عام ،كما أنه يزيد من املسؤولية امللقاة على عاتق
اللجنة املنظمة.
وكشف الروضان أن مشاركة جنوم العالم في
مباريات احللم ب���دورة ال��روض��ان ستقام في كل
أسبوع ،مبشاركة أحد األساطير العاملية التي مت
اإلعالن عنها.
وأض��اف ال��روض��ان أن العمل على ق��دم وساق
لترتيب مفاجآت كثيرة ستظهر في الدورة ،إلى جانب
الدورة الفقرات املعروفة مبشاركة فرق الكبار ،إلى
جانب  80فريقا في دورة البراعم ،ومشاركة فرق
عربية وخليجية ،وما إلى ذلك من مسابقات وجوائز
يومية.

وكشف الروضان نقل مباريات ال��دورة بأحدث
وسائل النقل التلفزيوني على أن تنقل البطولة على
الهواء مباشرة على تلفزيون دولة الكويت في القناة
الرياضية الثالثة ،على أن يصاحب ذلك استوديو
حتليلي يضم أبرز جنوم الكرة الكويتية ،ومن بينهم
قائد منتخب الكويت وليد علي الذي كان حاضرا في
املؤمتر الصحفي.
وثمن الروضان رعاية شركة زين للموسم الثاني
على التوالي ،وباقي الرعايات الكثيرة للدورة.
من جانبه أك��د وليد اخلشتي املدير التنفيذي
للعالقات واالتصاالت في شركة زين لالتصاالت
حرص الشركة على رعاية ال��دورة للموسم الثاني
على التوالي.
وأضاف اخلشتي أن الرعاية تأتي نظرا ألهمية
احلدث ،الذي يعتبر األكبر رياضيا في الكويت في
شهر رمضان الفضيل منذ انطالق النسخة األولى
قبل  38عاما.
وك��ش��ف اخلشتي م��ب��ادرة إنسانية م��ع دورة
الروضان وبنك الطعام ،حيث سيكون العمل مشتركا
لتجهيز وجبات إفطار لغير القادرين طوال الشهر
الفضيل.
جدير بالذكر أن دورة الروضان جنحت خالل
السنوات املاضية في جذب أساطير الكرة في العالم،
بداية من البرتغالي لويس فيجو ،ووصوال إلى زين
الدين زي��دان في النسخة التي أقيمت في رمضان
املاضي.

فليطح مع أشبال الكاراتيه

النجوم املشاركون في دورة الروضان الرمضانية

العتيبي أشاد بدوره في تطوير رياضة الرماية في الكويت

كأس «املرحوم علي صباح السالم للرماية» تنطلق اليوم
تنطلق اليوم اخلميس فعاليات كأس املغفور له بإذن
الله تعالى الشيخ علي صباح السالم الصباح طيب الله
ثراه وتستمر فعالياتها على مدى ثالثة ايام متتالية ،وقد
بدأت االجهزة الفنية واالدارية باالستعداد الذي يتناسب
مع هذا احلدث الكبير بتحديد املواعيد الزمنية للتدريبات
واملسابقات ،واعدت اللجنة الفنية برنامج فعاليات الكأس
في مسابقات رمايات (السكيت  -التراب  -الدبل تراب )-
للرجال والسيدات مبشاركة رماة النادي ورماة أكادميية
الشيخ سعد للرماية االوملبية ورماة احلرس الوطني .
كما اعدت اللجنة املنظمة للبطولة التجهيزات اخلاصة
إلخراج احلدث في ابهى صوره من خالل جتهيز مجمع
ميادين الشيخ صباح االحمد االوملبي وتوفير املستلزمات
اخلاصة بالرماة وال��رام��ي��ات  ،كما اعلن العتيبي ان

اجلوائز املالية الول ثالث فائزين لكل فئه كما سيتم
تقدمي جوائز تدريب مجانى ملن يحقق اقل رقم تأهيل .
وف��ي تصريح صحافي اك��د املهندس  /دعيج خلف
العتيبي – رئ��ي��س االحت���ادي���ن ال��ك��وي��ت��ي وال��ع��رب��ي
للرماية ب��ان بطولة املغفور ل��ه الشيخ علي صباح
السالم الصباح  -طيب الله ث��راه لها مكانة خاصة
لدى اس��رة الرماية الكويتية ويحرص مجلس االدارة
على ادراج��ه��ا سنويا ضمن برنامج بطولة موسمه
ال��ري��اض��ي احمل��ل��ي ليستذكر اب��ن��اؤه ال��رم��اة وجميع
منتسبي الرماية الكويتية بكل فخر ما قدمه الفقيد
رحمه الله من اجن��ازات كبيرة وخدمات جليلة لبلده
الكويت في كل القطاعات احلكومية التي اشرف عليها .
كما ذكر العتيبي أن املغفور له قد عمل على املساهمه

في تطوير رياضة الرماية الكويتية حيث ت��رأس اول
وف��د للرماية الكويتية لبطولة السيزمي (الرياضة
العسكرية) كما كانت للمغفور له بصمات كثيرة لرماة
الكويت االب��ط��ال اث��ن��اء توليه منصب وزارة الدفاع
ووزارة الداخلية حيث ق��دم لهم الفقيد رحمهم الله
جميع ان��واع الدعم واملساندة وتكرمي املتميزين منهم.
واختتم العتيبي تصريحه بتقدمي الشكر ألسرة املغفور
له ب��إذن الله تعالى والدعاء للمغفور له الشيخ علي
صباح السالم الصباح بان يتغمده الله سبحانه وتعالى
بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته ومتنى
التوفيق لكافة الرماة والراميات املشاركني في املنافسات
وحثهم على بذل اجلهد من اجل نيل القاب هذه البطولة
الغالية .

دعيج العتيبي

الهالل يحاول كسر عقدة ثنائية الدوري والكأس على حساب األهلي
سيحاول الهالل كسر عقدة الفوز بثنائية
ال��دوري والكأس عندما يواجه األهلي حامل
اللقب في نهائي كأس ملك السعودية لكرة
القدم اليوم اخلميس.
وتوج الهالل هذا املوسم بطال للدوري ألول
مرة منذ  2011عندما حصد اللقب بفارق 11
نقطة عن األهلي ثاني الترتيب.
ويسعى األهلي في املقابل خلتام املوسم
بطريقة ج��ي��دة تعوضه خ��س��ارة ال���دوري
واحلفاظ على كأس امللك التي أحرز لقبها في
العام املاضي عندما حقق الثنائية احمللية.
وفشل الهالل ،الذي فاز بلقب الكأس سبع
مرات ،في اجلمع بني الدوري وكأس امللك في
ثالث محاوالت األولى عام  1977عندما خسر
 1-3أمام األهلي في النهائي.
والثانية في  1985عندما خسر بركالت
الترجيح أمام االتفاق بعد تعادلهما  1-1في
الوقتني األصلي واإلضافي.
وكانت املرة الثالثة في  2010عندما خسر
 4-5بركالت الترجيح أمام االحتاد الذي أهدر
ركلة جزاء في الدقيقة األخيرة من محمد نور.
كما أنها امل��رة الثالثة التي يلعب فيها
الهالل ضد األهلي في النهائي حيث سباق
أن تقاسما الفوز في املرتني املاضيتني .وبعد
خسارته في  1977فاز الهالل 4-صفر في

النهائي في .1984
وه��ذه املواجهة الرابعة بني الفريقني هذا
املوسم حيث فاز األهلي بركالت الترجيح في
كأس السوبر وتفوق الهالل  1-2في الدوري
في نوفمبر تشرين الثاني قبل أن يسيطر
التعادل السلبي على لقاء الشهر املاضي.
وسيأمل كريستيان جروس مدرب األهلي،
ال��ذي يتعرض لضغوط بسبب تراجع أداء
الفريق في الفترة األخيرة ،في إنقاذ موسم
فريقه بعد فقدانه لقب الدوري.
لكن الفريق القادم من ج��دة وال��ذي ميلك
الرقم القياسي في الفوز باللقب برصيد 13
م��رة قد يواجه صعوبات مع احتمال غياب
ه��داف��ه ال��س��وري عمر السومة ال��ذي م��ا زال
يتعافى من إصابة في الركبة.
ول��م ي��ش��ارك ال��س��وم��ة ف��ي خ��ر مباراتني
لألهلي أم��ام زوب ه��ان اإلي��ران��ي في دوري
أبطال سيا والفيصلي في الدور قبل النهائي
لكأس امللك.
وك��ان ال��ه�لال تفوق  3-4ف��ي ال���دور قبل
النهائي على التعاون في مباراة تألق فيها
السوري عمر خربني وسجل ثالثة أهداف.
وت��وج ال��ه�لال بكأس امللك الخ��ر م��رة في
 2015عندما تفوق على غرميه النصر بركالت
الترجيح.

فليطح استقبل فريقي
كراتيه ومبارزة «الشباب»

جانب من تدريبات الهالل السعودي

استقبل د حمود فليطح نائب املدير العام لشؤن الرياضة
بالهيئة العامة للرياضة فريقا الكراتية واملبارزة بنادي الشباب
وأجهزتهم الفنية واالداري��ة بحضور امني السر املساعد بنادي
الشباب ناصر فهيد العجمي وام�ين الصندوق محمد عبد الله
املطيري ومدير النادي محمد العازمي والذين قدموا الشكر للهيئة
العامة للرياضة على دعمها الطيب بتوفير املعسكرات لفرق
النادي والتي كان من ثمرتها حتقيق فريق الكراتية لدرع التفوق
العام للمرة الثالثة عشر في تاريخ املسابقة احمللية وللعام
الثالث على التوالي وحتقيق فريق املبارزة لدرع التفوق العام
للعبة للعام الثاني على التوالي وهنأ د /حمود فليطح باسمه
ونيابة عن مدير الهيئة الشيخ احمد املنصور أسرة نادى الشباب
على هذا االجناز .
واع��رب عن سعادته ان يرى ثمرة الدعم الذى تقدمه الهيئة
لألندية الرياضية مجسدا ً في اجن��ازات واب��راز جنوم واعدين
لتغذية صفوف املنتخبات الوطنية واكد ان الهيئة لن تتوانى في
تقدمي كافة اوجه الدعم لألندية الرياضية املتميزة لتمكينها من
مواصلة االرتقاء باملستوى وحتقيق االجنازات ومتنى التوفيق
لنادى الشباب.
من جانبه اع��رب ناصر العازمي امني السر املساعد بنادي
الشباب عن خالص الشكر الى الهيئة العامة للرياضة وعلى
رأسها الشيخ احمد املنصور الصباح مدير عام الهيئة ونائب
املدير العام لشؤن الرياضة د حمود فليطح مشيرا ً الى ان الهيئة
شريك أساسي في النجاح الذى حققته لعبتي الكراتيه واملبارزة
بالنادي من خالل توفير املعسكرات التي ساهمت في متكني هذه
االلعاب من حتقيق التفوق.

