
عماد غازي

يدخل القادسية ال��ي��وم األح��د 
مواجهة صعبة أم��ام الفحيحيل، 
وذل���ك ضمن منافسات اجلولة 
السادسة من دوري فيفا املمتاز 

لكرة القدم.
وي��رف��ع ال��ق��ادس��ي��ة ش��ع��ار ال 
بديل عن الفوز أمام أبناء املنطقة 
ال���ع���اش���رة ، ح��ت��ى ي��ت��م��ك��ن من 
البقاء ف��ي دائ���رة املنافسة على 
لقب ال����دوري، وحتفيز الفريق 
أيًضا، قبل املواجهة املرتقبة مع 
الكويت، ف��ي اجل��ول��ة السابعة، 
خصوصا أن القادسية خسر 3 
نقاط بسبب خطأ إداري بعدما 
ف��از على النصر وع��وق��ب بقلب 
النتيجة ليتأخر بفارق النقاط عن 

الكويت املتصدر.
ويغيب ع��ن األص��ف��ر، سلطان 
ال��ع��ن��زي، ب��داع��ي اإلص��اب��ة، فيما 
يعاني الفحيحيل من غياب منذر 

أبو عمارة، وسالم الهاجري.

العربي واجلهراء
وف���ي م���ب���اراة أخ����رى يلتقي 
اجل��ه��راء م��ع ال��ع��رب��ي، ويطمح 
األخ��ي��ر ل��ل��وص��ول إل���ى النقطة 
ال��ع��اش��رة، واالق���ت���راب م��ن فرق 
ال��ص��دارة، بينما يحلم اجلهراء 
بانتصاره األول، في ال��دوري هذا 

املوسم.
وأك���د م��دي��ر اجل��ه��راء، صالح 
اجل��ن��ف��اوي، أن فريقه ال يعاني 

ضغوطا قبل مواجهة العربي.
وي��ح��ت��ل اجل��ه��راء امل��رك��ز قبل 
األخير في املسابقة، برصيد نقطة 
واحدة، فيما يحتل العربي املركز 

السادس برصيد 7 نقاط.
وق��ال اجل��ن��ف��اوي: إن مواجهة 
ال��ع��رب��ي ال تختلف ف��ي أهميتها 
عن سائر املباريات التي خاضها 
اجل��ه��راء منذ ب��داي��ة امل��وس��م، مبا 

يعني أن الفريق مطالب بتقدمي 
ما لديه.

وأض��اف أن العربي يبقى من 
أب��رز الفرق في املسابقة، رغم ما 
يعانيه من عدم إمكانية تسجيل 
محترفني، مشيرا إل��ى أن ثقته 
ال��ك��ب��ي��رة ف��ي الع��ب��ي اجل��ه��راء، 
والظهور بصورة ألئقة في املباراة.
وأش��اد مدير اجلهراء باجتهاد 
الاعبني خ��ال الفترة املاضية، 
مؤكدا جاهزية اجلميع للمباراة، 
باستثناء الكاميروني صامويل، 
بداعي احلصول على 3 بطاقات 

صفراء.
وشدد اجلنفاوي على أن املركز 
الذي يحتله فريقه ال يتناسب بأي 
ح��ال م��ن األح���وال م��ع إمكانيات 
الفريق، مؤكدا أن املشوار ال يزال 
طويا من أجل احلكم على مستقبل 

الفريق في مسابقة الدوري.
ي��ذك��ر أن اجل���ه���راء اس��ت��ع��اد 
خ��دم��ات امل��ه��اج��م م��ح��م��د سعد، 
والذي غاب عن الفريق منذ بداية 
املوسم، بداعي عدم حصوله على 

مستحقاته املالية.
وتتجه أنظار امل��درب الروماني 
إي���وان م��اري��ن إل��ى ال��اع��ب محمد 
خليل، لتعويض سلطان العنزي، 
السيما أن العب الوسط رضا هاني، 
ي��ش��ارك خ��ال ال��وق��ت احل��ال��ي في 

دورة، تابعة جلهة عمله.
وك���ان ال��ق��ادس��ي��ة ق��د استعاد 
جميع الاعبني الدوليني، الذين 
شاركوا مع األزرق في مواجهتي 
ل��ب��ن��ان، وأس��ت��رال��ي��ا، باستثناء 
سلطان ال��ع��ن��زي، ال���ذي يباشر 
ت��دري��ب��ات ع��اج��ي��ة م��ع اجل��ه��از 
الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور 

عبداملجيد البناي.
ويحتل القادسية املركز الثالث 
في مسابقة الدوري املمتاز برصيد 
10 نقاط، فيما يتواجد الفحيحيل، 

باملركز الرابع برصيد 8 نقاط.
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القادسية في اختبار صعب أمام الفحيحيل.. والعربي يواجه كاظمة

القادسية يسعى للضغط على الكويت
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احلساوي: الوضع الرياضي 
في الكويت غير صحي

 انتقد رئيس احتاد الكرة الكويتي املؤقت، فواز احلساوي، 
الوضع الرياضي في ب��اده، واصفا إي��اه بغيرالصحي، بعد 
انقسام املنتمني له إلى فريقني، يريد كل منهما حتقيق أهدافه، 

بعيدا عن املصلحة العامة.
ويتولى فواز احلساوي حاليا، رئاسة احتاد الكرة الكويتي 

في فترة انتقالية، كما سبق له رئاسة نادي القادسية.
وقال احلساوي، في تغريدة على صفحته ب�«تويتر«، اليوم: 
»لألسف حاليا الوضع الرياضي غير صحي، وأصبحنا فريقني 
متناحرين دون التركيز على كيفية تطوير الرياضة والنهوض 

باملنتخب، عبر اإلعداد اجليد والتخطيط للمستقبل«.
وواص����ل: »ك��ا ال��ط��رف��ني يتقاتان م��ن أج��ل مصاحلهما 
الشخصية والصراع على كرسي الرئاسة، متناسني أهمية 

وحق الشباب الرياضي بالتطور«.
وأض���اف احل��س��اوي: »ب��ع��ي��دا ع��ن التعصب، تشجيعنا 
للمنتخب ليس مقتصرا على والء أو إتباع أشخاص، وإمنا 

نابع عن حب وارتباط بأرض هذا الوطن املعطاء«.
وأكمل: »نحن أم��ام حتد جديد بعد رف��ع اإلي��ق��اف، ونحمد 
املولى أن أول��ى ب��وادر ه��ذا اخلير هو ف��وز املنتخب األوملبي 

بالبطولة الودية، وكلنا أمل ببناء فريق للمستقبل«.
واختتم: »كلي أم��ل باجلماهير الواعية أال تنجرف وراء 
ه��ذا ال��ص��راع الشخصي، وأن نقف كصف واح���د ونساند 
منتخباتنا حبا بالعودة ملنصات التتويج، وع��دم الدخول 
باملهاترات والصراعات التي جاءت على حساب سمعة وتاريخ 

رياضتنا«.

النصر يبتعد بصدارة الدوري السعودي
واصل فريق النصر عروضه اجليدة في دوري كأس األمير محمد 
بن سلمان للمحترفني، بالفوز على مستضيفه الباطن بثنائية نظيفة، 
في املباراة التي جمعت الفريقني، اجلمعة، ضمن منافسات اجلولة 

السادسة.
سجل هدفي املباراة البرازيلي لوكاس تاجليا مدافع الباطن باخلطأ 
في مرماه )الدقيقة 4(، وعبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني )الدقيقة 

.)63
وبهذا الفوز، أحكم النصر قبضته على صدارة الترتيب، حيث رفع 
رصيده إلى 18 نقطة بالعامة الكاملة، بفارق 5 نقاط كاملة عن 

الهال، أقرب ماحقيه، بينما جتمد رصيد الباطن عند 4 نقاط. 


