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م��ان��ش��س��ت��ر ي��ون��اي��ت��د 
يصطدم بإشبيلية..  
وروم���������ا ف�����ي اخ���ت���ب���ار  
ش�������اخ�������ت�������ار  ب����������دوري 

15األبطال

ويغان يفجر مفاجأة 
م���ن ال���ع���ي���ار ال��ث��ق��ي��ل 
مبانشستر  وي��ط��ي��ح 
س�����ي�����ت�����ي م��������ن ك������أس 

14إجنلترا

تألق احل���ارس ياسر املسيليم في 
ال��دق��ائ��ق األخ��ي��رة ليحافظ على فوز 
صعب لألهلي ال��س��ع��ودي 2-1 على 
ضيفه اجل��زي��رة اإلم���ارات���ي م��ا ق��اده 
ل��ان��ف��راد ب��ص��دارة املجموعة األول��ى 
ب���دوري أب��ط��ال آسيا لكرة ال��ق��دم يوم 

االثنني.
افتتح القائد تيسير اجلاسم التسجيل 
من تسديدة رائعة من خ��ارج منطقة 

اجلزاء في الدقيقة العاشرة.
وحصل األهلي على ركلة جزاء نفذها 
مهند عسيري بنجاح في الدقيقة 70 
ليوجه ضربة آلمال بطل اإلم��ارات في 

إدراك التعادل.
وق��ل��ص علي مبخوت ال��ف��ارق قبل 
دقيقة على النهاية من تسديدة غيرت 

اجتاهها ومرت من فوق املسيليم.
وك��اد مبخوت ينتزع التعادل في 
ال��وق��ت احمل��ت��س��ب ب���دل ال��ض��ائ��ع لكن 
املسيليم تصدى لضربة رأس من هداف 

اإلمارات ببراعة.
ورفع األهلي رصيده إلى ست نقاط 
من مباراتني يليه الغرافة واجلزيرة 
وميلك كاهما ثاث نقاط بينما يتذيل 
تراكتور اإليراني الترتيب بدون رصيد.

وقال سيرجي ريبروف مدرب األهلي 
”قدم ياسر املسيليم م��ب��اراة رائعة 
وأشكر الاعبني بشكل عام على الروح 

القتالية“.
وق��ال املسيليم ”أنا سعيد بالفوز 
وأشكر الزماء بعد الوصول لصدارة 

املجموعة عن استحقاق“.
وتابع ”ال أنشغل باجنازات شخصية 
واألهم حتقيق االنتصارات وأنا جاهز 

للقيام بدوري في أي وقت“. 
وفرط الوحدة في تقدمه بهدف مبكر 

على أرض��ه ليستقبل ثاثة أه��داف في 
الشوط الثاني في خسارته 3-2 أمام 
الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا 

لكرة القدم االثنني.
واف��ت��ت��ح األرجنتيني سيباستيان 
تاليابوي )تيجالي( التسجيل للوحدة من 
ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة بعد خطأ 
من املدافع سلطان آل بريك لينهي صاحب 

الضيافة الشوط األول متقدما 1 -صفر.

ل��ك��ن ال��ض��غ��ط ال��ه��ج��وم��ي للدحيل 
في آخر نصف ساعة أسفر عن هدفني 
للمهاجم املغربي يوسف العربي وهدف 

لكرمي بوضيف.
وم���رر ي��وس��ف امل��س��اك��ن��ي مت��ري��رة 
منخفضة أمام املرمى تابعها العربي في 

الشباك ليدرك التعادل في الدقيقة 57.
واس��ت��غ��ل بوضيف ه��ف��وة دفاعية 
ليضع الدحيل في املقدمة في الدقيقة 75 

ليواصل تألقه في البطولة بعدما سجل 
هدفني في الفوز 3-1 على زوب آهان 

اإليراني في اجلولة االفتتاحية.
وعاد املغربي العربي ليهز الشباك 
مجددا من ضربة رأس متقنة في الدقيقة 

.80
وقلص مراد باتنة الفارق للوحدة 
م��ن رك��ل��ة ج���زاء أخ���رى ف��ي ال��وق��ت 
احملتسب بدل الضائع احتسبت ضد 

آل بريك أيضا.
وانفرد الدحيل بصدارة املجموعة 
الثانية برصيد ست نقاط من مباراتني 
بينما ت��ذي��ل ال��وح��دة الترتيب ب��دون 
رصيد بعد تعرضه للخسارة الثانية 

على التوالي.
وميلك لوكوموتيف من أوزبكستان 
وزوب آه�����ان ث����اث ن���ق���اط بنفس 

املجموعة.

فرحة العبي األهلي السعودي

سقوط القادسية والساملية أقرب املالحقني .. والعربي يقترب من الهبوط

11 من »دوري فيفا« .. اجلميع يلعب ملصلحة الكويت اجلولة ال� 
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الكويت يسير بثبات نحو لقب »دوري فيفا«

عماد غازي

صبت جميع نتائج اجلولة ال�11 من »دوري 
فيفا« املمتاز لكرة القدم في مصلحة الكويت، 
حيث سقط أقرب ماحقيه الساملية والقادسية 
في فخ اخلسارة أمام كاظمة والنصر، فيما عزز 
األبيض حظوظه بالفوز بلقب الدوري بثنائية 

في شباك العربي ودفعه نحو الهبوط.
وعزز الكويت موقعه في الصدارة برصيد 
28 نقطة فيما جتمد رصيد األخضر عند 11 

نقطة في املركز قبل األخير.
وشهد الشوط االول من املباراة التي اقيمت 
على استاد صباح السالم سيطرة الكويت على 
مجرياته ليسجل جمعة سعيد هدف فريقه 
االول في الدقيقة 35 في حني سجل حميد ميدو 
الهدف الثاني لفريقه لينتهي الشوط االول 

بتقدم الكويت على العربي.
وك���ان ن���ادي النصر ق��د ف��از على نظيره 
القادسية في مباراة سابقة في دوري )فيفا( 
لكرة القدم بهدفني نظيفني ليصعد للمركز 
الرابع متساويا بذلك مع القادسية برصيد 13 

نقطة لكل منهما.
وب���دأت امل��ب��اراة بنشاط الف��ت م��ن العبي 

النصر لتحقيق الفوز بالنقاط الثاث بعد ان 
سيطروا على وسط امللعب ليسجل محترف 
النصر فرانسيسكو ت��وري��س ه��دف السبق 
لفريقه في الدقيقة 14 منهيا الشوط االول بهذه 
النتيجة. وفي الشوط الثاني سعى القادسية 
الح���راز ال��ت��ع��ادل ليخرج م��ن امل��ب��اراة بأقل 
اخلسائر اال ان العبي النصر احبطوا طموحه 
قبل نهاية اللقاء اذ سجل سيد ضياء هدف 
فريقه الثاني في الدقيقة 85. ويعد القادسية 
اكثر االندية حتقيقا اللقاب هذه البطولة بعد 
ان حصل على اربعة القاب يليه الكويت بثاثة 

ألقاب ثم العربي احلاصل على لقبني.

لم نحسم الدوري بعد
من جهته أكد املدير الفني للكويت، األردني 
عبد الله أبو زمع، أن الفوز على العربي، جاء 
في وقته، بعد أن خسر األبيض من اجلهراء في 

اجلولة املاضية.
وقال أبو زمع :  »مواجهة العربي لم تكن 
سهلة، عطفا على ما ميلكه األخضر من إمكانات 
سواء على مستوى الاعبني، أو اجلهاز الفني 

واجلمهور املتحمس، كما أن امل��ب��اراة جاءت 
بعد خسارة هي األول��ى لألبيض في اجلولة 

املاضية، وهو ما يزيد من صعوبتها«.
وقلل أبو زمع من احلديث الدائر عن ضمان 
الكويت لقب ال����دوري، مشيرا إل��ى أن بقاء 
10 جوالت، يجعل املسافة بعيدة في الوقت 
احلالي، مؤكدا أن فريقه سيدخل املباريات 

املقبلة بكل قوة من أجل حسم البطولة فعليا.

أزمة التحكيم
وأرج���ع رئيس القادسية، الشيخ خالد 
الفهد، خسارة األصفر في مواجهة النصر، إلى 
ابتعاد الاعبني عن مستواهم املعهود، والظلم 

التحكيمي املتكرر على الفريق.
وق��ال الفهد:  »العبو األصفر وصلوا إلى 
قناعة نفسية بأن احلكام لن يعطوهم حقهم، 
ومباراة النصر شهدت ركلتي جزاء ملصلحة 
القادسية، لكن احلكم يوسف نصار تغاضى 

عنهما«.
وأض��اف »فريقي لم يستسلم فيما يخص 
املنافسة على اللقب، في ظل مفاجآت متوقعة 

فيما تبقى من البطولة«.
وح���ول مصير امل����درب دال��ي��ب��ور ف��ي ظل 
مطالبات كثيرة من اجلماهير بإقالته، قال الفهد 
إن القادسية لن يتخذ قرار جتاه املدرب كردة 
فعل على اخلسارة أمام النصر، السيما في ظل 
صعوبة االستعانة ببديل في الوقت احلالي، 
نظرا لضيق الوقت، وتتابع املنافسات، الفتا أن 

املدرب حصد لتوه لقب كأس ولي العهد.
وطالب الفهد اجلماهير بدعم الفريق فيما 
تبقى من منافسات املوسم احلالي، والصبر 

على النتائج املتراجعة.

تراجع غير مبرر
لكن على م��دار س��ن��وات طويلة ل��م يظهر 
القادسية في مسابقة الدوري، بهذا االستسام، 
حيث تعرض للخسارة في أربع مباريات من 
أصل 11، وتعادل في نفس العدد، وف��از في 

ثاث لقاءات فقط.
وي��أت��ي ال��ق��ادس��ي��ة، ال���ذي يتصدر أندية 
الكويت كأكثر فريق حصد اللقب بواقع 17 
بطولة، في املركز الرابع مبسابقة ال��دوري، 

برصيد 13 نقطة، وب��ف��ارق 15 نقطة عن 
املتصدر الكويت.

وكانت جماهير القادسية تعول على مباراة 
أمام النصر، لتقليص الفارق مع األبيض، إال 
أن الفريق ق��دم أداء مخيبا، وسقط بثنائية 
أمام العنابي، جعلت أكثر املتفائلني في القلعة 

الصفراء، يفقد األمل في املنافسة على اللقب.
وب���دأ القادسية ب���أداء محير ف��ي املوسم 
احلالي، ففي الوقت ال��ذي دخل فيه البطولة 
بأداء قوي متجاوزا كاظمة، عاد ليتعادل في 
مناسبتني أم��ام الساملية والنصر، ليسقط 

بعدها في فخ اخلسارة أمام اجلهراء والنصر.
وفي اجلولة السابعة من مسابقة الدوري 
ع��اد ال��ق��ادس��ي��ة لنغمة ال��ف��وز على حساب 
التضامن متذيل الترتيب في وقتها، ومن ثم 
تعادل مع العربي في افتتاح اجلولة األولى 
من القسم الثاني، ليعود إلى الفوز بعدها على 
حساب كاظمة، في م��ب��اراة ق��دم فيها افضل 
أداء في املوسم احل��ال��ي، وه��و ما أع��اد األمل 

للجماهير.
إال أن األصفر عاد وسقط سريعا في مباراتي 

الساملية، ومن ثم النصر.

ومي��ر القادسية بحالة غير طبيعية في 
املوسم احلالي، على صعيد اإلصابات، ففي 
م��ب��اراة ال��ي��وم، غ��اب ب��داع��ي اإلص��اب��ة سيف 
احلشان، وأحمد الظفيري، وصالح الشيخ، 
وخالد إبراهيم، ورض��ا هاني، وعبد العزيز 
املشعان، والغاني رشيد سوماليا، ومساعد 

ندا، والبرازيلي ليما.
ما يقدمه القادسية في املوسم احلالي، رغم 
التتويج بلقب كأس ولي العهد، ال يرتقي بأي 
حال من األح��وال لطموحات عشاق األصفر، 
ال��ذي��ن ت��ع��ودوا ع��ل��ى ال��ب��ط��والت، وص��ع��ود 

منصات التتويج.

الكويت األقرب
على اجلانب اآلخ��ز قطع الكويت  بفوزه 
على العربي الطريق على بقية فرق الصدارة، 
الساملية، واجلهراء، والقادسية، التي انتظرت 
تعثره إلحياء آمالها من جديد في مسابقة 
ال�����دوري، الس��ي��م��ا وأن ال��ث��اث��ي س��ق��ط في 
اجلولة احلالية في فخ اخلسارة أمام كاظمة، 

والتضامن، والنصر على الترتيب.

احتاد التنس ينظم بطولة الكويت 
4 مارس املقبل املفتوحة التاسعة 

أعلن رئيس االحتاد الكويتي للتنس الشيخ أحمد اجلابر العبدالله أمس 
الثاثاء عن تنظيم بطولة الكويت التاسعة للتنس والتي ستنطلق في 

الرابع من مارس املقبل وتستمر حتى 14 من الشهر نفسه.
وأضاف الشيخ أحمد اجلابر وهو أيضا رئيس اللجنة العليا املنظمة 
للبطولة في تصريح صحفي ان البطولة حتظى هذا العام مبشاركة غير 

مسبوقة من مواطنني ومقيمني من مختلف الفئات السنية ومن اجلنسني.
وأعرب عن االمل ان حتقق البطولة التي ستقام مبقر االحتاد في نادي 
اليرموك النجاح املنشود الذي تتطلع اليه اللجنة استكماال لدورها في 

تطوير ونشعر لعبة التنس في الباد.
وأوضح ان الفئات التي ستشارك في البطولة هي فردي براعم حتت 11 
عاما وفردي أشبال حتت 13 عاما وفردي الناشئني حتت 17 عاما وفردي 
ال��رواد فوق 45 و55 عاما وزوجي ال��رواد فوق 45 عاما وفردي الرجال 
والسيدات وزوجي الرجال وفردي الفتيات حتت 18 عاما وفردي السيدات 

وفردي الدبلوماسيني.
ودعا الشيخ أحمد اجلابر كافة ممارسي اللعبة في الكويت السيما العبي 
املنتخب الوطني احلاليني والسابقني مبختلف فئاتهم العمرية والاعبني 
القدامى والدبلوماسيني إلى املشاركة في البطولة والتسجيل فيها قبل 

الساعة السادسة من مساء األربعاء املقبل مبقر االحتاد في منطقة مشرف.

الدوري املصري: األهلي يقترب من 
حسم اللقب بخماسية على النصر

واصل األهلي زحفه بقوة نحو التتويج بلقب الدوري املصري املمتاز 
لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي، عبر اكتساح ضيفه النصر 0-5 

اإلثنني، ضمن منافسات اجلولة اخلامسة والعشرين من املسابقة.
ورفع األهلي رصيده في الصدارة إلى 66 نقطة، وظل النصر في املركز 

الثامن عشر األخير برصيد 14 نقطة ليقترب خطوة جديدة من الهبوط.
وكان الزمالك قد حسم انتصاره 3-1 على بتروجيت بعدما هز الشباك 

ثاث مرات في أول نصف ساعة، ليواصل االقتراب من املركز الثاني.
وحقق الزمالك فوزه الرابع على التوالي في املسابقة، ليقلص الفارق إلى 

نقطة واحدة مع اإلسماعيلي ثاني الترتيب.
وميلك الزمالك 45 نقطة في املركز الثالث مقابل 31 نقطة لبتروجيت 

العاشر.

األهلي يحقق فوزا صعبا على اجلزيرة في أبطال آسيا


