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الكويت أصابته وعكة والعربي في حاجة إلى هداف والسالمية استعاد نفسه

الجولة األولى: القادسية ما ينخاف عليه والنصر رائع وكاظمة غير
الدوري ان لم يصحح االوضاع 
والتي ان اس���تمرت على حالها 
فسيكون األقرب الى طريق دوري 
الدرجة االول���ى ولكن يجب أال 
نس���تبق االحداث ورمبا تكون 
مبارات���ه مع كاظمة مجرد كبوة 

سيصحو منها.

األبيض حالته حالة

رمبا ل����م يفق الكويت حتى 
اآلن من الوعكة الصحية التي 
الس����وبر  ف����ي مباراة  اصابته 
التي خسرها من القادسية 1-4 
وكرر نفس السيناريو واالخطاء 
امام النصر واستقبلت شباكه 
نفس عدد االهداف، لذلك على 
فريق بحجم الكويت ان يعود 
ال����ى طريق االنتص����ارات مرة 
اخرى لكي يثب����ت للجميع ان 
الكبير مي����رض لكنه ال ميوت 
الن مس����تواه امام النصر كان 
الكثير من  متواضعا، وظهرت 
العيوب في خطوطه خصوصا 

الدفاع وحراسة املرمى.
الصليبخات أدى ولكن رغم 
ان الصليبخات سقط باالربعة 
امام االصفر، اال انه كان شجاعا 
وأدى ما علي����ه ولكن يجب ان 
يفطن املدرب ثامر عناد الى ان 
اللعب في الدوري املمتاز يختلف 
عن الدرجة االولى ألن الهجوم 
وفت����ح اخلطوط ام����ام الفرق 
الكبيرة يكلف الكثير، وهذا ما 
حدث امام االصف����ر، فعليه ان 
يؤمن دفاع����ه اوال ثم يفكر في 

الهجوم.

لكي يحقق الفوز، خصوصا بعد 
املستوى املميز الذي ظهر به لكن 
الف����رص الضائعة كانت  كثرة 
الس����مة االبرز له امام الساملية، 
وقد اتضح جليا انه في حاجة 
الى ه����داف يعطي الفريق حقه 
من اداء ومتيز، كما ان محترفيه 
الكرواتيني ايغور وداباك يثبتان 
يوما بعد يوم ان صفقتهما ال تليق 
باسم العربي، لذلك على مواطنهما 
املدرب دراغان سكوسيتش حسن 
اختيار محترفني غيرهما مثلما 
فعل في تطبيق خططه امام الفرق 

االخرى.

السماوي ظهر بالثاني

حير اداء الساملية الكثير من 
املتابعني فقد ظهر في الش���وط 
االول كاحلمل الوديع وكأنه ينتظر 
هدفا يدخ���ل مرماه من العربي، 
ولكن في الش���وط الثاني ظهر 
بشكل مختلف والروح الكبيرة 
الت���ي ظهر بها العب���وه اعادته 
الى الطري���ق الصحيح واصبح 
فريق���ا آخر وج���ارى االخضر 
وبادله الهجمات، اال ان محترفه 
السنغالي احلاج دميبا قتل كل 
الفرص التي اتيحت له واطاح بها، 
لذا على املدرب البلجيكي وليام 
توماس ان يغير من تكتيكه منذ 
البداية حتى ال يقع في االخطاء 
ث���م يصحح االوض���اع »فليس 
كل مرة تسلم اجلرة« التضامن 
عادي لم يتغير حال التضامن منذ 
املوسم املاضي وظهر فريقا عاديا 
ورمبا يكون احللقة االضعف في 

مسلسل التألق فور دخوله بديال 
بهدف ثان على طريقة الكبار.

األخضر يبي دزة

يحتاج العربي الى دفعة قوية 

يلفت النظر هو املستوى املميز 
الفريق طارق الشمري  لنجمي 
ال����ذي ترك لهما  العنزي  وفهد 
حرية التحرك، ولم يخيبا الظن 
وأبدعا ليكمل يوسف ناصر معهما 

كفريق متماسك عكس مباريات 
كأس االحتاد واعتمد على ابناء 
النادي اكثر من احملترفني الذين 
البرازيلي س����اندرو  برز منهم 
مس����جال هدف التقدم، ولكن ما 

املستوى الذي قدمه البرتقالي كان 
ممتعا، كما ان الفكر اجلديد الذي 
الروماني  املدرب احملنك  اظهره 
ايلي بالتشي سيعود بكاظمة الى 
ذكريات الزمن اجلميل فقد ظهر 

ويتحكم في مجريات االمور مبن 
حضر من العبيه ليؤكد ان الفوز 
عل����ى الصليبخات برباعية هو 

البداية لالحتفاظ باللقب.
وما مييز القادس����ية عن أي 
فريق آخر هو كثرة النجوم الذين 
ال تع����رف من سيش����ارك منهم 
أساسيا أو احتياطيا بعد ان دخل 
حمد العنزي وعبدالعزيز املشعان 
في الشوط الثاني وقلبا االمور 
رأسا على عقب، ولكن يبقى امر 
وحيد محير هو خط الدفاع غير 
املتماسك حتى اآلن الذي يستقبل 

االهداف بسهولة.

العنابي ناوي

وضح م����ن اداء النصر امام 
الكويت انه عقد العزم هذا املوسم 
منذ بدايت����ه على ان يكون احد 
فرس����ان ال����دوري خاصة بعد 
التعاق����دات الكبيرة س����واء مع 
املدرب البرازيلي مارسيلو كابو 
ومواطني����ه احملترف����ني الثالثة 
باتريك وجوني ورودريغو الذين 
أهدوه الفوز بتسجيلهم 4 اهداف 
في مرمى فريق بحجم الكويت 
ولكن يجب اال ننسى دور احملليني 
الذين أبدع����وا في املباراة ايضا 
وهم طالل نايف وغازي القهيدي 
ومحمد راشد ومحمد عبداهلل، 
لذا عليهم مواصلة املشوار الن 

القادم اخطر واصعب.

البرتقالي فكر جديد

بشهادة اجلميع وكل من شاهد 
مباراة كاظمة مع التضامن فان 

عبدالعزيز جاسم 
ش����هدت اجلولة االولى من 
ال����دوري املمت����از الكثي����ر من 
االحداث، ولك����ن كان اهمها ذاك 
املباريات  املس����توى اجليد في 
االربع وكأنها جولة من اجلوالت 
االخيرة احلاسمة التي حتدد بطل 
الدوري وترمي باالخير الى دوري 
املظالي����م، فمنذ االنطالقة أثبت 
القادسية انه فريق »ما ينخاف 
عليه« بفوزه على الصليبخات 
4-1، بينما اعاد النصر اكتشاف 
نفس����ه من جديد بإسقاط احد 
ابطال الق����ارة الصفراء الكويت 
في سيناريو مشابه متاما ملا حدث 
املوسم املاضي عندما فاز عليه 
برباعية، كما رأينا مستوى رائعا 
وغير من كاظم����ة الذي تالعب 
بالتضامن وهزم����ه 2-0، ولم 
تشفع الفرص الضائعة الكثيرة 
بني العربي والساملية بتسجيل 

احدهما هدفا وانتهت سلبا.

األصفر متعود على الفوز

يبدو ان روح البطل وحامل 
اللقب لالصفر مازالت تسري في 
عروق العبيه، حيث ضرب بقوة 
وعلى الراحة هزم الصليبخات 
بالرغم من الغيابات الكثيرة في 
صفوفه اال ان املس����توى املميز 
والوصول السهل الى املرمى كان 
السمة االبرز ألبناء بني قادس، 
اذ كانوا يصلون متى يشاؤون 
ويتحكمون في اللعب ويسجلون 
االهداف، ووضح ان القادس����ية 
لديه مدرب يفرض اسلوبه جيدا 

العنابي نجم األسبوع عبدالرضا: انتظروا ديمبا 
عبداهلل: مشكلتنا 

في رأس الحربة
مبارك الخالدي

أرجع مدرب االبيض 
محمد عبداهلل اخلسارة 
الت���ي تلقاها  الثقيلة 
فريق���ه من النصر الى 
احلالة غير اجليدة التي 
ظهر عليه���ا احلارس 
مصعب الكندري، حيث 
كان بإمكانه منع الهدفني 
اللذين  الثاني والثالث 
اثرا س���لبيا وبصورة 
عكسية على نفسيات 
باقي الالعبني، خاصة 
املدافعني ألنه من الصعب 
املدافع في  ان يتأل���ق 
الدفاع عن منطقة اخلطر 
بشكل ثابت وهو يشاهد 
السهلة  الفرص  ضياع 
األمر ال���ذي يؤدي الى 
انهيار احلالة املعنوية 

لالعب.
واضاف ان مشكلة 
االبيض حاليا هي عدم 
وجود رأس حربه صريح 
يتوج مجهودات الالعبني 
بالتسجيل، خاصة ان 
االصابات تالحق املهاجم 
عبداهلل نهار العائد للتو 
من اداء فريضة احلج، 
مشيرا الى ان السيناريو 
املوسم الفائت قد تكرر 
ولك���ن مازال مش���وار 
الدوري طويال واملجال 
الي���زال  للتعوي���ض 

كبيرا.

الردعان: كاظمة تفوق بالخبرة 

الغربللي: ليس ضروريًا إشراك المحترفين 

العنزي: الكرة ظلمتنا

قال مدير فريق الساملية علي عبدالرضا ان املهاجم السنغالي احلاج 
دميبا رغم اضاعته فرصا كثيرة وسهلة امام مرمى العربي ولكنه 
سيظهر بشكل جيد خالل املباريات القادمة الن احلكم عليه من مباراة 
واحدة يعتبر ظاملا، مؤكد انه س����يكون من ابرز هدافي ومهاجمي هذا 
املوسم، مشيرا الى ان مشاركة بشار عبداهلل اساسيا بيد املدرب البلجيكي 

وليام توماس وحده وال ميكن ألحد ان يتدخل في اختصاصاته. 
واضاف ان ما ميز الس����ماوي في املباراة الروح القتالية الكبيرة 
التي ظهر عليها الالعبون والتي لم نشاهدها املوسم املاضي حيث قدم 

الفريق اداء مميزا في الشوط الثاني. 

 جنم هذا االسبوع ليس من نصيب احد الالعبني او 
ح���راس املرم���ى او احل���كام او املدرب���ني ولكنها 
من نصي���ب فري���ق النص���ر الن العب���ي الفريق 
ككل كان���وا جنوم���ا، بع���د ان ظهروا مبس���توى 
 ل���م يتوقعه اش���د املتفائلني وتالعب���وا بالكويت، 
خصوصا في الشوط الثاني، وما ميزهم ايضا هو 
االصرار على تس���جيل االهداف رغم الفوز والتقدم 
وكانوا كرماء مع املتابعني بتسجيلهم اروع االهداف 
والتي كانت جميعها ملعوبة، واذا كان العنابي جنم 
االسبوع فان مهاجمهم البرازيلي باترك سجل اجمل 
اهداف اجلولة عندما وض���ع الكرة »دبل كيك« في 

مرمى االبيض.

أكد رئيس نادي التضامن املعني فهد الردعان ان بداية مش���وار 
فريقه في بطولة الدوري لم تكن موفقة وعلى عكس مستوى 

الطموح الذي كنا ننتظره من الفريق.
واضاف ان املباريات االولى دائما ما تشهد مفاجآت، وقد حاول 
الفريق على قدر استطاعتهم منافسة كاظمة للحصول على نقاط 
املباراة الثالث اال ان البرتقالي تفوق باخلبرة. واشار الردعان الى 
ان مستوى محترفي الفريق لم يكن باملستوى املأمول ونأمل منهم 
املزيد في املباريات القادمة، مبينا أن ادارة النادي ستعقد اجتماعات 

دورية مع الالعبني لتشجيعهم والشد من أزرهم.

ق����ال عضو مجلس ادارة نادي كاظمة جهاد الغربللي انه ليس من 
الضروري ان يشرك املدرب احملترفني اذا رأى ان مستوى احملليني 
بالوقت احلالي افضل، مش����يرا الى انه حتى اآلن لم يصل تقرير من 

اجلهازين االداري والفني للفريق باالستغناء عن اي محترف.
واشار الى ان الباب مازال مفتوحا للتخلي عن محترف او التعاقد 
م����ع محترف جديد، الفتا الى ان املس����توى الذي ظهر به الفريق امام 

التضامن يبشر باخلير ويجب احملافظة عليه.

مبارك الخالدي
قال مدير فريق الصليبخات فالح العنزي ان الكرة ظلمت فريقه 
امام القادس���ية، موضحا ان االصفر فريق كبير وجدير باالحترام 
وفاز بلقب الس���وبر على غرميه القوي، ولكن هذا ال يبخس حق 
العبينا الذين قدموا اداء متميزا حتى الدقيقة 20 من الشوط الثاني، 
حي���ث كانت النتيجة التعادل 1-1 ولكن فجأة حتولت االمور عبر 
سلسلة من االهداف غير املرسومة، اذ تسبب في بعضها مدافعونا 
بشكل غير مقصود ونأمل ان نتجاوز آثار الهزمية الحقا، خصوصا 

ان العبينا قد عودونا على العودة بقوة عند اللزوم.

 الحكام في الميزان
 سلمان امليل )القادسية – الصليبخات( تألق في ادارة املباراة 
ولم يجد اي صعوبة في اتخاذ القرار املناسب للتعاون 
الكبير من الالعبني، وكانت اغلب قراراته س���ليمة 

خصوصا في البطاقات الصفراء.
 يوسف الشمري )الكويت – التضامن( بالرغم من حداثة عهده 
بالدوري املمتاز اال ان قراراته كانت صائبة كما ان 

متركزه كان جيدا ما سهل عليه اتخاذ القرار.
 وليد الش�طي )العربي – الساملية( تعامل جيدا مع املباراة 
رغم انها لم تشهد خشونة اال انه استطاع ان يخرج 

بها الى بر االمان.
 ثامر العنزي )الكويت – النصر( كان صائبا في اغلب قراراته 
اال انه اكثر من احتس���اب االخطاء، واحتسب ركلة 

جزاء على النصر صحيحة %100 .

الساعة 4

مباريات الجولة الثانية

القادسية � التضامناخلميس 12-10
النصر � الصليبخات

محمد احلمد
علي صباح السالم

العربي � كاظمةاجلمعة 12-11
الساملية � الكويت

صباح السالم
ثامر

ناصر العنزي
حتى مارادونا لم يس��لم من أذى الجماهي��ر التي وصفته بالخائن 
بع��د اقصائه لنجم بوكا جوني��ورز ريكيلمي عن منتخب التانغو، فال 
يكف��ي ان تكون نجما كبيرا كي تك��ون محبوبا فإذا كنت مكروها من 
الجمهور فال ينفعك حتى لو سجلت في كل مباراة هدفا ثم ذهبت تسلم 

عل��ى الجماهير فردا فردا، فاحذر ايها الالعب ايا 
كان اس��مك من غضب الجماهير فأنت 

قد تكون الي��وم في نظرهم نجما 
كبيرا ولكن جّرب ان تتكاسل 

او ترفع »خش��مك« عليهم 
فلن تجد يومها من يصفق 
لك، فكم من اسماء علت 
ثم هوت ألنها لم تحترم 
ذائقة الجماهير واكتفت 
بما قدمته في سنوات العز 

الكروي.
يق��ول اح��د الالعبي��ن 

الدوليين المحليين ان الجمهور 
الغفير في الملع��ب كان يحرك في 

داخلي »ش��يطانا« كرويا فتراني أركض 
في كل اتجاه، وال أش��عر بالتعب أب��دا فعندما تعلو 

صيحات الجماهير والكرة بين قدمي أش��عر بأنها أخف من »الريشة« 
فتخرج من قدمي كأنها طلقة من مسدس وكنا نتمنى ان تمتد المباراة 
الى ش��وط ثالث، أما اذا كانت المدرجات خالية من الجماهير فأش��عر 

وزمالئي كأننا في مجلس عزاء.

غابت الجماهير عن الجولة األولى من الدوري الممتاز بش��كل 
واضح واكتفت بمعرفة نتيجتها عبر شريط االخبار اسفل شاشات 
التلفزي��ون اذ ال يمكن ان تذهب ه��ذه الجماهير الى الملعب، كما 
تريد لجنة المسابقات في اللجنة االنتقالية في الساعة الرابعة مساء 
وهو موعد ال يتناسب وظروف اعمالهم ودراستهم، وترى جماهير 
كثيرة انه موعد غير مناس��ب اطالقا لالعبين 
انفسهم فكيف نطلب منهم تقديم افضل 
المستويات ونحن ندفعهم دفعا 
الى الملع��ب في وقت مبكر 
مثل هذا، ويتساءلون: حتى 
ريال مدريد وبرشلونة 
ل��م يلعب��ا مباراتهم��ا 
الس��ابقة في مثل هذا 
اردتم  التوقيت، ف��إذا 
حض��ورا جماهيري��ا 
فعليكم باختيار التوقيت 

المناسب.
لكم ان تتخيلوا موظفا او طالبا 
جامعيا يعود الى منزله الساعة الثانية 
هذا اذا كانت الطرق س��الكة من االزدحام 
الشديد ثم يتناول غداءه ومن بعده »قيلولة« قصيرة 
ثم يستعد لصالة العصر فمتى إذن يذهب الى الملعب كي يتابع المباراة 

ويصفق ويشجع بحماس؟!
الساعة 4 يمكن ان تكون موعدا لكل شيء اال في مباراة لكرة القدم 

في مثل ظروف كرتنا.

فراس الخطيب باتريك

طارق الشمري

فهد العنزي ناصر العثمان

أحمد الرشيدي مشاري فيحان

حميد القالف

رودريغو

عبداهلل الشمالي كيتا

فريق »األنباء« بعد الجولة األولى
اختار القس���م الرياض���ي فريق »األنباء« 
للجولة األولى من بطولة الدوري املمتاز ويضم 
في حراسة املرمى حميد القالف )الساملية(، 
وفي خط الدفاع ناصر العثمان )الس���املية(، 
احمد الرش���يدي )العربي(، مشاري فيحان 

)النصر(، فهد العن���زي )كاظمة(، وفي خط 
الوس���ط كيتا )القادسية(، عبداهلل الشمالي 
)العربي(، رودريغو )النصر(، طارق الشمري 
)كاظمة(، وفي الهجوم باتريك )النصر(، فراس 

اخلطيب )القادسية(.

العدواني: إصابة جوني بالركبة
ومكافأة لالعبي النصر

مبارك: المطوع يعود إلى التدريبات

حافظ: ال لوم على المهاجمين

ق����ال مش����رف الفريق االول بالنص����ر محمد العدوان����ي ان الفوز 
عل����ى الكويت امر عادي ولي����س غريبا ونحن كررن����ا ما فعلناه 
في املوس����م املاضي ولك����ن س����نكون حذرين في اجل����والت املقبلة 
 لك����ي ال نقع ف����ي خط����أ املوس����م املاض����ي وتأخذنا نش����وة الفوز 
ونعود بعدها الى الوراء. واش����ار الى ان املس����توى بكأس االحتاد ال 
يعكس حقيقة العبي العنابي ولكن الدوري هو ما سيظهر امكاناتهم، 
خصوصا بعد تشافي العبيه البرازيليني من االصابة.  وبني العدواني 
ان املهاج����م البرازيلي جوني تعرض الصابة بالركبة بعد تس����جيل 
الهدف الرابع ولم تظهر نتيجة اصابته حتى االن. وفي نفس السياق 
اعلن رئيس  نادي النصر محمد العدواني عن مكافأة مالية لكل العب 

قيمتها 150 دينارا بعد الفوز الكبير على الكويت.

اكد مدير الفريق االول بنادي القادسية جمال مبارك ان اجلوالت 
االولى ال ميكن فيها ان يظهر مس���توى الفريق احلقيقي ولكن 
املهم هو جتميع النقاط ثم االهتمام باملس���توى، مؤكدا ان جميع 
الالعبني س���يعودون الى تدريبات الفريق غدا ومنهم بدر املطوع 

باستثناء احمد عجب الذي يعاني من شد في الرقبة.
واش���ار مبارك الى ان اجلهاز الفني للفري���ق ارتأى ان يعطي 
الالعبني راحة ملدة يومني امس واليوم بسبب الفترة الكبيرة للراحة 

في الدوري املمتاز بني اجلولتني االولى والثانية.

قال مشرف العربي عبدالنبي حافظ ان سوء التوفيق ملهاجمي 
االخضر في مباراة الساملية هو السبب الرئيسي وراء اخلروج 
بالتعادل الس���لبي على الرغم من السيطرة الكبيرة لالخضر 

على مجريات اللقاء.
وعن حاجة الفريق للتعاقد مع مهاجم محترف بني حافظ ان 
االدارة تعمل على ذلك منذ فترة الس���تقدام مهاجم مميز ولكن 
ال���ى ان يأتي هذا املهاجم ال ميكن ان نضع اللوم في كل اخفاق 
على قلة املهاجمني فنحن منلك مجموعة من الالعبني الش���باب 
كعلي اشكناني وجراح الزهير وحسني املوسوي ميكنهم قيادة 

الفريق الى تسجيل االهداف.

)هاني الشمري(النصر أرهق الكويت وتفوق عليه أداء ونتيجة

cm 8.3334


