
صعد فريق الشباب، إلى الدوري املمتاز 
الكويتي، بعد ت��ص��دره دوري ال��درج��ة 
األولى، بفوزه على نظيره برقان، بنتيجة 

3-1، في ختام مباريات املسابقة.
واستطاع الشباب أن يرفع رصيده إلى 
34 نقطة، وبفارق نقطتني عن الفحيحيل، 

الذي حقق الفوز على خيطان، بنتيجة 2-
1، في منافسات نفس اجلولة.

وحل في املركز الثالث، اليرموك برصيد 
30 نقطة، وجاء برقان رابًعا برصيد 26 
نقطة، ويأتي الصليبيخات خامسا برصيد 
24 نقطة، ثم الساحل في املركز السادس 

برصيد 17 نقطة، وخيطان ف��ي املركز 
األخير برصيد 12 نقطة.

وان��ح��ص��رت امل��ن��اف��س��ة ع��ل��ى بطاقتي 
التأهل، قبل انطالق اجلولة األخيرة بني 
الشباب والفحيحيل واليرموك، ليحسم 
األول، البطاقة األول���ى، والثاني حصد 

بطاقة احمللق، حيث سيدخل في مباراة 
فاصلة مع السابع بني فرق الدوري املمتاز،  
فيما ودع اليرموك املنافسات، بفارق نقطة، 

عن الفحيحيل.
واستطاع الشباب، أن يسجل هدفا مبكرا 
في شباك برقان في الشوط األول، فيما 

تصدى نواف املنصور لركلة جزاء، لينتهي 
الشوط األول بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، أضاف علي سراج، 
الهدف الثاني، إال أن برقان سجل هدف 
التقليص، ليرد س��راج، من جديد بهدف 

احلسم.
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ب����������رش����������ل����������ون����������ة 
ي���ن���ج���و م������ن ف��خ 
 س�����ي�����ل�����ت�����ا ف���ي���غ���و 

15في »الليغا«

إن�����������������ت�����������������ر  ي������ك������ت������س������ح 
ك�������ال�������ي�������اري وي�����ت�����ق�����دم 
 ل�������ل�������م�������رك�������ز ال������ث������ال������ث 

14في »الكالتشيو«

محمد صالح ضمن التشكيلة املثالية للدوري اإلنكليزي

الشباب فاز على برقان بثالثية وتأهل للدوري املمتاز

محمد صالح

الشباب يعود للدوري املمتاز من بوابة برقان

اختير النجم املصري لنادي ليفربول محمد صالح 
ضمن التشكيلة املثالية للدوري اإلنكليزي، والتي 
عادت خمسة مراكز فيها لالعبي مانشستر سيتي الذي 
حسم اللقب لصاحله، بحسب ما أعلنت رابطة الالعبني 

احملترفني.
وب��رز ص��الح بشكل كبير ف��ي موسمه األول مع 
ليفربول بعد انضمامه الى صفوفه في صيف 2017 
قادماً من روم��ا االيطالي. ويتصدر الالعب الدولي 
حالياً ترتيب هدافي الدوري املمتاز برصيد 30 هدفاً، 
وسجل 40 هدفاً لنادي »احلمر« في مختلف املسابقات.
وهيمن العبو سيتي ال��ذي ق��اده امل��درب اإلسباني 
جوسيب غوارديوال هذا املوسم إلى لقب خامس في 
بطولة إنكلترا وثالث منذ بدء اعتماد الدوري املمتاز 
)م��وس��م 1992-1993(، على التشكيلة املثالية، 
يتقدمهم البلجيكي كيفن دي بروين واإلسباني دافيد 

سيلفا واألرجنتيني سيرخيو أغويرو.
أما غرمي سيتي مانشستر يونايتد، فاكتفى بالعب 
واح��د في التشكيلة هو حارسه اإلسباني دافيد دي 
خيا، بينما كان توتنهام هوتسبر الوحيد بني األندية 
املتبقية، ال��ذي حظي بأكثر من العب في التشكيلة، 
وذلك عبر مهاجمه هاري كاين، والدمناركي كريستيان 

اريكسن والبلجيكي يان فيرتونغن.
وباستثناء الع��ب سيتي األمل��ان��ي ل��وروا سانيه، 
ضمت التشكيلة املثالية كل الالعبني املرشحني لنيل 
جائزة أفضل العب لهذا املوسم في الدوري اإلنكليزي، 
وهم صالح ودي بروين وأغويرو ودي خيا وكاين. 
ومن املقرر أن يقام حفل منح اجلائزة األحد املقبل في 

لندن.
وفي ما التشكيلة:

حراسة املرمى: دافيد دي خيا )مانشستر يونايتد(
ال��دف��اع: ك��اي��ل ووك���ر واألرج��ن��ت��ي��ن��ي نيكوالس 
أوت��ام��ن��دي )مانشستر س��ي��ت��ي(، البلجيكي ي��ان 
فيرتونغن )توتنهام(، واالسباني ماركوس ألونسو 

)تشيلسي(
خط الوسط: البلجيكي كيفن دي بروين واالسباني 
دافيد سيلفا )مانشستر سيتي( والدمناركي كريستيان 

إريكسن )توتنهام هوتسبر(
الهجوم: املصري محمد صالح )ليفربول(، هاري 
كاين )ت��وت��ن��ه��ام(، األرجنتيني سيرخيو أغويرو 

)مانشستر سيتي(.
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20 مايو املقبل موعد 
انتخابات »احتاد الكرة«

عقدت جلنة التسوية املكلفة بإدارة شؤون االحتاد الكويتي لكرة 
القدم، اجتماًعا، مساء الثالثاء، بحضور رئيس اللجنة، الدكتور 
مشعل الشاهني الربّيع، وسكرتير اللجنة مساعد العجيل، وأعضاء 

اللجنة علي مروي، وخالد اجلارالله، ومرزوق العجمي.
وأعلن املتحدث الرسمي للجنة علي مروي، عقب انتهاء االجتماع، 
أنه مت توجيه الدعوة إلى األندية األعضاء لعقد اجلمعية العمومية 
غير العادية يوم 20 مايو   املقبل، والتي ستشهد إج��راء انتخابات 
مجلس إدارة االحتاد. وأوضح مروي أن فتح باب الترشح لالنتخابات 
سيكون يوم اخلميس املقبل 19 أبريل  اجلاري، على أن يتم غلق باب 

الترشيح يوم 30 من الشهر نفسه.

أهلي جدة يلتقي السد القطري 
في دور ال�16 لدوري أبطال آسيا

بعد نهاية مرحلة املجموعات لدوري أبطال آسيا، سيكون أهلي 
جدة مبواجهة قوية مع السد القطري في دور الستة عشر من البطولة، 
وحسب نظامها يلتقي متصدر املجموعة االولى )االهلي( مع وصيف 

املجموعة الثالثة )السد(.
وستكون مباراة الذهاب يوم 7 مايو املقبل على أرض السد، فيما 

ستكون مباراة اإلياب يوم 14 من الشهر نفسه على ملعب أهلي جدة.
وحسم أهلي جدة تأهله ل��دور الستة عشر ب��دوري أبطال آسيا، 
بعد أن اختتم مرحلة املجموعات بفوز ثمني على مستضيفه اجلزيرة 
اإلم��ارات��ي 2 /1 في امل��ب��اراة التي جمعت الفريقني مساء الثالثاء 

بالعاصمة اإلماراتية أبوظبي.
وابتعد اهلي جدة بهذا الفوز بصدارة املجموعة األولى عن أقرب 
منافسيه بست نقاط ، بعد ان رفع رصيده إلى 14 نقطة ، بينما جاء 

اجلزيرة في وصافة املدموعة بثمان نقاط.

البطولة العربية: إعفاء األهلي 
والزمالك من الدور التمهيدي

قرر مسؤولو االحتاد العربي لكرة القدم، برئاسة تركي آل شيخ، 
إعفاء فريقي األهلي والزمالك من ال��دور التمهيدي األول للبطولة 
العربية، املقرر انطالقها فى أغسطس املقبل، على أن يتم إش��راك 

اإلسماعيلي، املصري، واالحتاد السكندري، في هذا الدور.
وبحسب صحيفة اليوم السابع املصرية، أمس األربعاء: »كان 
االحتاد العربي اختار 5 فرق من مصر للمشاركة في البطولة العربية 
بناًء على توصية من رئيس احتاد الكرة وعضو االحتاد العربي لكرة 
القدم، هاني أبو ريدة، على أن يتم إجراء القرعة 23 أبريل بحضور 

رئيس جلنة املسابقات، عامر حسني«.
وتقام البطولة العربية للموسم احلالي 2017-2018 بنظام 
الذهاب والعودة وخ��روج املهزوم، ومت رصد مبلغ 5 ماليني دوالر 

للفائز بالبطولة.


