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النسخة األسوأ للقادسية...وسيناريو صادم للعربي

العميد يتوج باللقب الـ  15لدوري فيفا بأرقام مميزة
الجهراء فاجأ الجميع وهبط لدوري «المظاليم»

التضامن والشباب أجادا واستحقا البقاء في األضواء

• تتويج العميد بالدرع رقم  15في تاريخه

كتب �أمين الدرديري:
ال �شك �أن احتفاظ نادي الكويت بلقب الدوري املحلي للمو�سم
الثالث على التوايل ،مل يكن وليد ال�صدفة ،و�إمنا نتاج طبيعي
جلهد وعمل كبري على مدار مو�سم حافل �شهد حمطات متفاوتة ما
بني �صعود وهبوط.
و�شهدت رحلة الأبي�ض لالحتفاظ بالدوري ،حتقيق �أرقام مميزة
منحت الفريق الأف�ضلية ،وعززت من قدراته لتحقيق اللقب
وح�صد الثالثية.
يعد الكويت� ،أكرث الأندية ف��وزً ا يف امل�سابقة هذا املو�سم،
انت�صارا خالل  18جولة ،متفوقا على القاد�سية
بعدما حقق 13
ً
انت�صارا ،فيما يعد الفحيحيل
�أقرب مالحقيه والذي حقق 11
ً
الأقل فوزً ا بعدما اكتفى بانت�صارين فقط.

و�سقط الأبي�ض يف فخ اخل�سارة مرتني ك�أقل الفرق تذوقً ا ملرارة
الهزمية ،بعدما �سقط �أمام القاد�سية واجلهراء.
واحتل العميد قائمة الأكرث ت�سجيلاً يف فرق الدوري ،بعدما
�سجل  52هدفا خالل  18مباراة مبعدل بلغ  2.8هدف يف كل
مباراة.
ا�ستقبل مرمى العميد 14 ،هدفً ا خالل مناف�سات الدوري املحلي
ك�أقل الفرق التي اهتزت �شباكها ،فيما جاء بعده القاد�سية
بر�صيد  15هدفً ا ،على العك�س ي�أتي الفحيحيل ك�أكرث الفرق
اً
ا�ستقبال للأهداف بر�صيد  42هدفً ا.
ورغم احتفاظ ح�سني املو�سوي ب�صدارة قائمة الهدافني بر�صيد
 14هدفً ا� ،إال �أن الكويت كان له احل�ضور املميز يف القائمة.
وجاء جمعة �سعيد و�صيفًا للهدافني بر�صيد  11هدفً ا ،فيما حل
في�صل زايد ثالثًا بر�صيد � 10أهداف بالت�ساوي مع �صابر خليفة،

رغم رحيله عن العميد يف فرتة االنتقاالت ال�شتوية املا�ضية.
وح�صل العميد على مكاف�أة دوري فيفا املالية والتي تقدر بـ
� 110آالف دينار فيما ح�صل الو�صيف نادي القاد�سية على 80
الف دينار و�صاحب املركز الثالث نادي ال�ساملية ح�صل على
 60الف دينار.
يف املقابل تعد هذه الن�سخة من دوري فيفا اال�سو�أ بالن�سبة
لنادي القاد�سية رغم احتالله املركز الثاين بفارق  6نقاط
فقط النه خرج من املو�سم بدون لقب ا�سا�سي للمو�سم با�ستثناء
بطولة ال�سوبر يف بداية املو�سم بعد ان ف�شل يف الفوز بلقب
ك�أ�س االمري وك�أ�س ويل العهد وختمها بالدوري املمتاز وكلها
على يد الغرمي اجلديد نادي الكويت.
اما يف النادي العربي فختم ال�سوري ح�سام ال�سيد مدرب االخ�رض
املو�سم با�سو�أ �سيناريو بعد اخل�سارة القا�سية امام الفحيحيل

الذي هبط ر�سميا الى دوري الدرجة الأولى بثالثية نظيفة.
وا�ستغل كاظمة الظروف وحقق فوزا م�ستحقا على الن�رص بثالثة
اهداف مقابل هدف ليودع عبداحلميد الع�سعو�سي الربتقايل
ب�شكل جيد و�ضعه يف املركز الرابع ال��ذي ي�ؤهلة مل�شاركة
خارجية �سواء خليجية او عربية.
ويف �رصاع الهبوط خالف اجلهراء كل التوقعات وفاج�أ اجلميع
بال�سقوط امام الت�ضامن الذي ا�ستحق الفوز بثنائية نظيفة وبقي
يف املمتاز وهبط ابناء الق�رص الأحمر الى دوري املظاليم بعد
عقد من الزمان يف املمتاز،خا�صة وان االخري ا�ستطاع التغلب
على البطل نادي الكويت يف اجلولة املا�ضية.
وحقق ال�شباب املطلوب على اكمل وجه وانتزع بطاقة بقائه
يف املمتاز من خ�صم كبري وجنح يف الفوز على القاد�سية بهدف
نظيف.

السالمية يخطط للتخلي

عن فراس الخطيب

بات ال��دويل ال�سوري فرا�س اخلطيب ،على �أعتاب الرحيل عن
ال�ساملية بنهاية املو�سم احلايل.
وكان ال�ساملية قد جدد عقد اخلطيب يف نهاية املو�سم املا�ضي ملدة
مو�سمني ،بعد �أداء مميز عقب قدومه �إلى قلعة الرهيب من نادي
الكويت.
وترى �إدارة ال�ساملية �أن رغبة اخلطيب يف العطاء تراجعت يف
الفرتة الأخرية ،يف �إ�شارة �إلى و�صول الالعب �إلى مرحلة الت�شبع
بعد الإجنازات الكثرية التي حققها خالل م�شواره االحرتايف.
وتتطلع �إدارة ال�سماوي ومهند�س ال�صفقات ال�شيخ تركي اليو�سف
�إلى تعوي�ض رحيل اخلطيب مبهاجم قادر على �إحداث الفارق يف
اخلط الأمامي ،كما احلال مع املهاجم ال�سابق الربازيلي باتريك
فابيانو.
جدير بالذكر �أن الدويل ال�سوري فرا�س اخلطيب �صاحب الـ 36عاما،
لعب لأندية العربي ،والكويت وال�ساملية ،والقاد�سية ،والن�رص
داخل الكويت� ،إلى جانب الأهلي ،و�أم �صالل القطريني ،وزاخو
العراقي ،و�شنغهاي �شينوا ال�صيني.

• اخلطيب يحاول املرور من الكندري

عرض إندونيسي لمحترف الفحيحيل
• فريق النصر

النصر والعنيزي صعدا للجولة الثانية
في دورة شهداء القرين
جنح فريق الن�رص الريا�ضي يف
الفوز على فريق املرحوم ن�صار
الن�صف ب�أربعة �أه��داف لال�شيء
���ض��م��ن م��ب��اري��ات املجموعة
الأول��ى يف دورة �شهداء القرين
الـ 26و�سيطر الن�رص الريا�ضي
على املباراة من بدايتها وحتى
النهاية و�أ���ض��اع فر�ص عديدة
لي�صعد للجولة الثانية ومتكن
فريق ال�شهيد عامر العنيزي

من الفوز على فريق املرحوم
حمد اجل��اب��ر ب��ارب��ع��ة �أه���داف
لال�شيء اي�ضا يف مباراة م�شابهة
مل��ب��اراة الن�رص م��ع الن�صف،
وح����ضر امل��ب��اري��ات جماهري
غفرية ا�ستمتعوا باملباراتني
والأهداف ،وا�شاد املن�سق العام
للدورة ح�سني امل�شموم واكد ان
ا�رس �شهداء القرين قاموا بزيارة
ال�شيخ طالل الفهد واالطمئنان

على �صحته بعد عودته للبالد.
م��ن ناحية �أخ���رى تقام اليوم
م��ب��ارات��ان حيث يلتقي فريق
املرحوم م�ساعد الدو�رسي مع
فريق املرحوم عبداملجيد غريب
�ضمن املجموعة الأولى كما يلتقي
فريق ال�شهيد ح�سني علي ر�ضا
مع فريق ال�شهيد ابراهيم علي
من�صور �ضمن مباريات اجلولة
الثانية.

• الزواهرة يحاول استخالص الكرة من الرياحي

تلقى الأردين �إبراهيم الزواهرة
عر�ضا
حمرتف نادي الفحيحيل
ً
من �أحد �أندية املقدمة بالدوري
الإندوني�سي ،لالن�ضمام ل�صفوفه
بعد انتهاء م�شواره مع فريق
«اال�شاو�س» ال��ذي هبط لدوري
الدرجة االولى.
و�سيدر�س الزواهرة الذي ينتهي
ت��ع��اق��ده م��ع الفحيحيل عقب
املباراة التي جتمعه مع العربي
يف ختام م�شواره ب��دوري فيفا
لكرة القدم الأمر مع وكيله قبل
ات��خ��اذ ق���راره بقبول العر�ض
والرحيل للدوري الإندوني�سي
�أو رف�ضه واالنتظار لالنتقاالت
ال�صيفية لإب����رام عقد جديد،
ال�سيما �أن العر�ض املادي مل يلق
اً
قبول مبدئ ًيا من الالعب.
يذكر �أن ال��زواه��رة ال��ذي ان�ضم
للفحيحيل مطلع املو�سم احلايل
عر�ضا من ال�رشطة
كان قد تلقى
ً
العراقي لالنتقال ل�صفوفه خالل
االنتقاالت ال�شتوية يف يناير
املا�ضي� ،إال �أن الالعب مت�سك
باال�ستمرار يف الفحيحيل لنهاية
عقده.

