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ضمن منافسات الجولة قبل األخيرة لدوري فيفا

الكويت لحسم اللقب أمام الجهراء...ومواجهات مشتعلة في قاع الجدول

كتب �سامح فريد:

تقام اليوم فعاليات اجلولة قبل
االخ�يرة مل�سابقة دوري فيفا القدم
ب��إق��ام��ة خم�س م��ب��اري��ات يف نف�س
التوقيت ،حيث تنطلق يف ال�ساد�سة
اال ربع م�ساء وذلك يف اطار توفري
مبادئ تكاف�ؤ الفر�ص بني اجلميع
�سواء يف �رصاع ال�صدارة او الهروب
من �شبح الهبوط الى دوري الدرجة
االولى امل�شتعل �أي�ضا.
يف املباراة االولى على ملعب مبارك
العيار يبحث الكويت عن فوز �أو
تعادل على اقل تقدير مينحه على
الفور لقب بطولة ال��دوري ويتوج
مو�سمه ب�أف�ضل ما يكون بعد �أن جنح
�سابقا يف الفوز بلقبي ك�أ�س �سمو ويل
العهد وك�أ�س �سمو الأمري.
الكويت مير بحالة معنوية مميزة
على ال�صعيد الآ�سيوي �أي�ضا حيث
جنح يف الفوز على االحتاد ال�سوري
بهدفني مقابل ال �شيء يف اجلولة
ال�سابقة وانع�ش ام��ال الت�أهل الى
الدور الثاين بالبطولة القارية.
ك��ل م��ا �سبق يعني ان العميد من
الناحية املعنوية ميلك ر�صيدا
كبريا للغاية وي�سعى لكي يرتجم
هذه احلالة على ار�ض امللعب اليوم
ليحتفل باللقب ال��ث��ال��ث ل��ه هذا
املو�سم.
فوز الكويت على اجلهراء �أو تعادله
�أو حتى خ�سارته مع تعادل القاد�سية

جميع املباريات
ال�ساعة  5:40م�ساء
وال�ساملية يعني ان الكويت بطل
للدوري ب�شكل ر�سمي �إال �أن اجلهاز
الفني للعميد طالب العبيه ب�رضورة
اللعب للفوز م��ن الدقيقة الأول��ى
وحتى االخرية وعدم الت�ساهل ب�أي
حال من االحوال.
الكويت يعول على جنومه املت�ألقني

• جمعة سعيد محاصر من دفاع اجلهراء

في�صل زاي��د وجمعة �سعيد وحمزة
الح��م��ر و��شري��دة ال����شري��دة وفهد
ال��ه��اج��ري وحميد ال��ق�لاف وبقية
العنا�رص امل�ؤثرة يف الت�شكيلة.
�أ���ص��ح��اب الأر�����ض ب��دوره��م اليوم
�سيحاولون ب�شتى الطرق اخلروج
بنتيجة ايجابية تدعم موقفهم يف

ختام ناجح لالتحاد الكويتي للجودو

القادسية بطل للفردي

 ...والصليبخات أحرز التفوق العام

• فريق القادسية بطل الفردي على منصة التتويج مع كبار احلضور

�أقيم على �صالة االحتاد الكويتي للجودو ب�ضاحية
�صباح ال�سامل احلفل اخلتامي وت��وزي��ع اجلوائز
والك�ؤو�س يف نهاية املو�سم الريا�ضي «»2019 /2018
«بطولة ف��ردي دوري االن��دي��ة للعمومي للجودو»
والتي اقيمت حتت رعاية عبيد زايد العنزي ،رئي�س
االحتاد الكويتي للجودو ورئي�س االحتاد اال�سيوي
للجودو وبح�ضور كل من عيد �سعد العنزي نائب
رئي�س االحتاد ،و�أحمد �سعد عبدالعتيبي� ،أمني ال�رس
العام ،وحممد بو�صخر رئي�س اللجنة الفنية للجودو
وجمهور غفري من حمبي اللعبة.
وقد قام احل�ضور بتوزيع امليداليات للحا�صلني على
املراكز االولى يف البطولة وللنادي احلا�صل على
املركز االول.
جدير بالذكر �أن عدد الالعبني امل�شاركني يف هذه

البطولة هو « »64العب ًا وا�شرتاك عدد ت�سعة اندية
هي «ال�صليبخات ،الكويت ،ال�شباب ،ال�ساملية،
اجلهراء ،خيطان ،القاد�سية ،الريموك ،الت�ضامن»
وكان ترتيب االندية يف بطولة فردي دوري االندية
للعمومي للجودو على النحو التايل:
ن��ادي القاد�سية الريا�ضي «املركز االول» ،نادي
الكويت الريا�ضي «املركز الثاين» ،نادي ال�شباب
الريا�ضي «املركز الثالث».
وقد جاءت النتائج النهائية للبطوالت والرتتيب
العام لالندية للعبة للجودو للمو�سم الريا�ضي
 2019/2018على النحو التايل:
نادي ال�صليبخات الريا�ضي «املركز االول» ،نادي
الكويت الريا�ضي «املركز الثاين» ،نادي القاد�سية
الريا�ضي« ،املركز الثالث».

جدول امل�سابقة خا�صة وان م�ستويات
اجلهراء حت�سنت يف الفرتة ال�سابقة.
ويف املباراة الثانية على ملعب حممد
احلمد �سيحاول القاد�سية ان ي�ستعيد
ثقة جمهوره بعد خ�سارتني متتاليتني
م�ؤخرا بال�سقوط ام��ام الكويت يف
نهائي ك�أ�س االمري ثم ال�سقوط امام

العهد اللبناين يف البطولة اال�سيوية
وهو ما �صاحبه انتقادات وا�سعة من
قبل اجلمهور.القاد�سية يعرف �أن
ال�ساملية مناف�س قوي و�رش�س وي�أمل
�أي�ضا يف ان يحقق الو�صافة على اقل
تقدير لكي ت�سمح له بامل�شاركة
القارية يف املو�سم املقبل.

ت�شكيلة القاد�سية تعتمد على الكثري
من عنا�رص اخلربة مثل بدر املطوع
و�صالح ال�شيخ وخالد القحطاين
وعامر املعتوق وخالد الر�شيدي
ا�ضافة الى بع�ض العنا�رص ال�شابة
مثل عبد الله ماوي و�أحمد الظفريي.
ال�ساملية لن يقف العبوه مكتويف

االيدي بتواجد فرا�س اخلطيب وعدي
ال�صيفي ون��اي��ف زوي��د وعنا�رصه
املحلية االخرى التي ال تقل اهمية يف
ت�شكيلة املدرب الفرن�سي.
وعلى ا�ستاد ال�صداقة وال�سالم �أي�ضا
�سيكون العربي �ضيفا ثقيال على
الفريق الربتقايل كاظمة يف مباراة
م��ن املتوقع ان ت�شهد الكثري من
اللعب اجلمايل املمتع يف ظل عدم
توفر ال�ضغوط ورغبة كل فريق يف
ان يقدم اف�ضل ما لديه قبل نهاية
املو�سم وحماولة احل�صول على مركز
جيد يف ترتيب امل�سابقة.
وكل فريق لديه العنا�رص التي يعتمد
عليها وينتظر ان تقدم له اال�ضافة،
فالعربي يعول على ح�سني املو�سوي
وعلي مق�صيد وب��در ط��ارق وكاظمة
ينتظر الكثري من نا�رص فرج واليك�س
ليما.وعلى ملعب ن��ادي الت�ضامن
ي�أتي الن�رص يف ديربي الفروانية يف
مباراة �سيحاول خاللها العنيد ان
يخرج بالنقاط الثالث على امل احياء
اماله يف البقاء بدوري فيفا ،فيما ان
الن�رص من جانبه �سيحاول الفوز
لرفع احلالة املعنوية والتقدم يف
اجلدول.
ويف اخر املباريات �سيلعب الفحيحيل
وال�شباب يف قمة ملتهبة ب�شعار
ال بديل عن الفوز من اج��ل تفادي
الهبوط الى الدرجة االول��ى خا�صة
وان الفريقني مت�ساويان يف الر�صيد
حيث ميلك  10نقاط كل منهم.

لقب الدوري النسائي لكرة الصاالت

بين فتيات جاغوار والعبات نادي الكويت
كتب يحيى �سيف:

تختتم م�ساء اليوم على �صالة نادي
الكويت بطولة ال��دوري الن�سائي
لكرة القدم داخل ال�صاالت ،حيث
تقام مبارتان بني فتيات جاغوار
والعبات نادي الكويت يف ال�سابعة
وال��ن�����ص��ف م�����س��اء ل��ت��ح��دي��د بطل
امل�سابقة و�صاحب لقب �أول دوري
ن�سائي ر�سمي ينظمه احتاد الكرة
حت��ت �إ��ش�راف اللجنة الن�سائية
ب��االحت��اد وي�سبقها يف الرابعة
والن�صف لقاء فريق �سلوى ال�صباح
ون���ادي ال�يرم��وك على املركزين
الثالث والرابع.
وي�شهد املهرجان اخلتامي ح�ضور
كل من رئي�س االحتاد الكويتي لكرة
القدم ال�شيخ �أحمد اليو�سف ونائب
رئي�س االحتاد �أحمد عقلة ورئي�س
نادي الكويت خالد الغامن �إ�ضافة
لأع�ضاء جمل�س الإدارة و�شخ�صيات
مهمة.
من جانبها �أعربت ع�ضو جمل�س �إدارة
االحتاد ورئي�س اللجنة الن�سائية
فاطمة حياة عن �سعادتها بالنجاح
الذي �شهدته البطولة على الرغم
من انها الأولى لكرة قدم ال�صاالت
و�شكرت خمتلف اجلهات على الدعم
الذي قدموه للجنة الن�سائية ،داعية
اجلماهري حل�ضور املباراة النهائية
وتقدمي الدعم والت�شجيع لالعبات
الالتي قدمن م�ستوى متميز ًا.

ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ه��ذه اخلطوة
املهمة يف تاريخ الريا�ضة الن�سائية
الكويتية �أقيمت بدعم من االحتاد
ال��دويل لكرة القدم «فيفا» ،حيث
انطلق الدوري الر�سمي الأول لكرة
ق��دم ال�صاالت الن�سائية يف �شهر

• فريق نادي الكويت لسيدات قدم الصاالت

يناير هذا العام وا�ستمر على مدار
� 11أ���س��ب��وع� ًا ،وق��ام��ت مناف�سات
البطولة بنظام ال���دوري من دور
واح��د ،ت�أهلت فيه الفرق الأربعة
الأولى �إلى املربع الذهبي ،والذي
�أقيم بخروج املغلوب ،حيث لعب

فيه الفريق املت�صدر مع الفريق
�صاحب املركز الرابع ،والفريق
�صاحب املركز الثاين �ضد الفريق
�صاحب املركز الثالث ليت�أهل كل
من الفريقني الفائزين �إلى املباراة
النهائية.

الصقر يضع مطالبه على طاولة اليرموك

الساحل يدعم صفوفه

باإليفواري تيتيه رسمي ًا
�أبرم ال�ساحل� ،أولى �صفقاته للمو�سم اجلديد
بالتعاقد م��ع الإي���ف���واري تيتيه ،مهاجم
ال�صليبخات ال�سابق ،وذلك لتدعيم خط هجوم
«�أبناء �أبوحليفة» ،ليحل بذلك بدال من الفرن�سي
جونيور الذي انتهى مو�سمه عقب تعر�ضه لإ�صابة
بالرباط ال�صليبي.
ويعد تيتيه �أحد �أبرز املهاجمني بدوري الدرجة
الأولى باملو�سم املنق�ضي ،حيث قدم م�ستويات
جيدة مع ال�صليبخات وت�صدر قائمة هدايف
الفريق.وي�سعى ال�ساحل ال��ذي عرب �إل��ى الـ
«ممتاز» برفقة الريموك� ،إلى جتهيز �صفوفه
مبكرا ل�ضمان اال�ستعداد ب�شكل مثايل للمناف�سة
ال�صعبة مع فرق املمتاز باملو�سم املقبل.
يف الوقت ذاته و�ضعت �إدارة الكرة يف ال�ساحل
عددا من حمرتيف الدرجة الأولى �ضمن خياراتها
من بينهم ثنائي خيطان نيكوال�س كويف وبواكية.
وتوا�صل �إدارة الكرة على خط متوازٍ م�ساعيها
للتعزيز بالعبني حمليني ويت�صدر التجديد
ل�ضاري حربي �أولويات اجلهاز الفني بعدما
جنح يف خطف الأنظار عقب انتقاله من خيطان

ل�صفوف «�أبناء �أبو حليفة» يف يناير املا�ضي.
وعلى جانب �آخر اقرتب جمل�س �إدارة ال�ساحل من
التو�صل التفاق نهائي مع اجلهاز الفني بقيادة
املدرب الوطني عبد الرحمن العتيبي ،من �أجل
اال�ستمرار مع ال�ساحل يف املو�سم املقبل بالدوري
املمتاز ،عقب ت�أهله للعب مع الكبار.
وقرار التم�سك باجلهاز الفني ،جاء حر�ص ًا من
جمل�س الإدارة على اال�ستقرار الفني ،وت�أكيد ًا على
الدور الكبري الذي لعبه املدرب ورفاقه خالل
رحلة دوري الدرجة الأولى وال�صعود للأ�ضواء.
ي�أتي ذلك يف الوقت الذي ب��د�أت فيه الإدارة،
بالتن�سيق مع جهاز الكرة ،رحلة البحث عن
العبني حمرتفني على م�ستوى كبري ،لتعزيز
قدرات النادي يف الدوري املمتاز.
ومت االت��ف��اق على ع��دم التجديد للمحرتفني
احلاليني ،با�ستثناء ال�سنغايل �أن��داي ،الذي
ترتفع حظوظه يف اال�ستمرار مع الفريق خالل
املو�سم املقبل ،يف ظل امل�ستويات التي قدمها
يف رحلة ال�صعود� ،إلى جانب بدء املفاو�ضات
مع احلار�س بدر ال�صنعون من �أجل البقاء.

• اليرموك فاز بلقب الدرجة األولى

يدر�س جمل�س �إدارة الريموك تقرير اجلهازين
الإداري والفني للفريق الأول ،يف �أعقاب تتويج
�أبناء م�رشف ب��دوري الدرجة الأول��ى وت�أهلهم
للدوري املمتاز يف املو�سم املقبل ،وذلك للوقوف
على االحتياجات واملتطلبات التي جاءت بناء
على ر�ؤية مدرب الفريق الوطني هاين ال�صقر.

وع��ل��م �أن ال�صقر و���ض��ع ع��دة مطالب تخ�ص
التعاقدات �سواء على �صعيد الالعبني املحليني �أو
حتى املحرتفني �إلى جانب املع�سكر اخلارجي من
�أجل اال�ستعداد بال�شكل املنا�سب ،حتى ال يكون
الفريق �ضيف �رشف بـ «املمتاز».
ورهن ال�صقر ا�ستمرار تلبية طلبات اجلهازين

الفني والإداري ،مبا ي�صب يف م�صلحة الفريق.
وي�برز يف قائمة مطالب امل��درب التعاقد مع
حار�س مرمى على م�ستوى عال لتعوي�ض رحيل
�صالح مهدي بعد ق��راره االعتزال� ،إل��ى جانب
جلب  4حمرتفني على م�ستوى عال مع التجديد
للتون�سي و�سام الإدري�سي.

