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الجولة الثانية: القادسية »ماله حل« والنصر »ماشي صح« وكاظمة فّرط بالفوز

العربي يفاوض مهاجماً مغربياً الراشد: اإلعالن عن المدرب قريبًا

طارق الشمري نجم األسبوع

 مبارك: فاضل يغيب أمام النصر أيضًا

صلبوخ: المرحلة المقبلة أكثر صعوبة

صـائـد البطـوالت
ناصر العنزي

يبلغ عدد سكان جمهورية رومانيا 22.355.55 نسمة 
وواحد من هؤالء هو املدرب ايلي بالتش��ي مبالمح 

وجهه ذات الس��مات األوروبية من جهة الشرق، 
فهذا املدرب عندما جاء مدربا الى كاظمة طلب 
فورا الذهاب الى أقرب محل لبيع مستلزمات 
الصيد الختيار »الذخيرة« املناسبة لبندقيته 
الت��ي يتأبطها دائما ملمارس��ة هوايته في 
اصطياد البطوالت، ولم يكن مبالغا من أطلق 
عليه لقب صائد البطوالت نظرا ملسيرته 
الطويلة احلافلة بالكؤوس والدروع ذات 

األنواع الفاخرة.
ول��ن يجد العبو كاظمة صعوبة في 
التح��دث معه إلجادته جمي��ع اللهجات 
اخلليجية بعدما أنس��ته كثرة البطوالت 
لغته الرومانية الصعبة فإذا أردته سعوديا 
فس��يتحدث بلهجة أهل الرياض، بعد ان 

عزف اجمل أحلان االنتصارات مع فريقي 
العاصمة النصر والهالل وتكفيه »الثالثية« 

اخلالدة مع الزعيم الهاللي في الدوري املمتاز 
ودوري أبطال آس��يا وكأس اخلليج في موسم 

99/98 وان أردته اماراتيا فسيتحدث على طريقة 
أه��ل دبي وأبوظبي بعدما حقق أفضل البطوالت مع 

فريقي الش��باب واألهلي والعني وراح أنصار البرتقالي 

الكظماوي يحدثون بعضهم البعض »عليه ان يتحدث اللهجة 
الكويتية هذه املرة«.

له في كل مخفر »قضية« عنوانها التس��بب في 
ازعاج اآلخرين، وضحاياه في كل البالد ش��رقا 
وغربا فكثيرا ما أزعج خصومه بالهزائم املتالحقة 
ولطاملا ذهب بسببه املدربون عن فرقهم الى 

غير رجعة.
يقولون عنه: م��درب عنيد فحتى لو 
جئتم اليه بالبرازيلي طيب الذكر رونالدو 
أيام عزه، فلن يشركه أساسيا اذا تغيب 
يوما من دون عذر، ويقولون أيضا انه 
»عصبي« فقد يحمل حقائبه ويرحل اذا 
غضب من جتاهل مطالبه، وتراه أيضا 
يتنقل من بلد الى آخر وال يس��تقر في 
أرض واحدة بحثا ع��ن الصيد الثمني، 
وكأن��ه أحد الرجال األش��داء من »بدو« 

رومانيا.
جاءكم »صائد البط��والت« فاحذروه، 
جاءكم بالتش��ي بصحبة الفرقة الكظماوية 

التي غابت عن البطوالت طويال.
اذا قال لكم بالتشي انه جاء لالستكشاف فقط 
فال تصدقوه فمثله ال يرضى اال باأللقاب الثمينة، 
واذا سألتموه ملاذا تعادلت مع العربي 2 � 2 ألجابكم 

بكل صراحة أين كان حارسنا حلظة الهدف الثاني!

سكين: سنتعاقد مع محترفين جدد

فالح: روجيرو صنع الفارق

عبداهلل العنزي
علمت »األنباء« أن العربي يجري مفاوضات لضم مهاجم اجليش 
امللك���ي املغربي ج���واد وادوش إلى صفوفه ف���ي فترة االنتقاالت 

الشتوية.
من جانب أخر، قال مدير الكرة في العربي احمد الناصر انه لن 
يتخذ أي قرار في حلظة غضب ضد حارس املرمى شهاب كنكوني 
بعد املش���ادة الكالمية التي حدثت بينهما عقب املباراة مع كاظمة 
مكتفي���ا بقوله »يصير خير ان ش���اء اهلل، ولن يقع أي ظلم على 

الالعب ألي سبب كان«.
وعن املباراة قال ان العربي كسب نقطة بخروجه متعادال، ألن 
األداء لم يكن على قدر الطموح، والعربي ظهر الول مرة في املوسم 
بهذه الصورة الس���يئة، بعيدا عن مستواه في ظل تباعد كبير بني 
اخلطوط، لذلك نحن من كس���ب النقطة، متمنيا ان يعود الفريق 

الى سكة االنتصارات في اجلولة املقبلة.

عبدالعزيز جاسم
رأى إداري فريق كاظمة عصام سكني ان اداء الفريق تأثر كثيرا 
بطرد فهد العنزي، ولم يس���تطع احلفاظ على نفس املستوى بعد 
اللعب ناقصا، مشيدا بقرارات احلكم علي محمود وقال كانت اغلب 
قراراته صحيحة مبا فيها طرد العنزي. وأشار الى ان مدرب الفريق 
الروماني ايلي بالتش���ي غير مقتنع بالثالثي البرازيلي س���االس 
وفيري���را وتياغو، لذلك تابعوا املباراة من املدرجات، كاش���فا ان 

الفريق سيتعاقد مع محترفني جدد للمرحلة املقبلة.

 العدواني: باتريك
 لن يلعب

 أمام القادسية

الحكام في الميزان 

عبدالعزيز جاسم
أكد مشرف الفريق 
األول في النصر محمد 
العدوان���ي ان املهاجم 
البرازيل���ي باتري���ك 
فابيانو لن يشارك امام 
القادسية في اجلولة 
املقبلة، بسبب اإليقاف 
حلصوله على 3 بطاقات 
صف���راء، وبالتال���ي 
فان الفريق س���يلعب 
اثنني فقط  مبحترفني 
هما مواطنه رودريغو 
سيلفا والعماني عصام 
املهاج���م  فاي���ل، الن 
البرازيلي اآلخر جوني 
تع���رض لإلصابة في 
مباراة الكويت وغيابه 
س���يطول، مؤكدا ان 
الالعب���ني  جمي���ع 
احلالني قادرون على 
سد أي نقص وحتقيق 
نتيج���ة ايجابية امام 
حامل اللقب. وأوضح 
املكافآت  العدواني ان 
التي يقدمه���ا رئيس 
الن���ادي املعني محمد 
العدوان���ي بعد الفوز 
في كل مب���اراة، تزيد 
من احلماس والروح 

املعنوية لالعبني.

يوسـف الثويني »القادسية والتضامن«: ادار املباراة جيدا، وكان 
متركزه صحيحا، واخلطأ البارز هو عدم انتباهه حملاولة 
ب���در املطوع ضرب مدافع التضامن بدر وارد باملرفق، 
والتي كانت تستوجب بطاقة صفراء على اقل تقدير.

محمود املتروك »النصر والصليبخات«: كان أداؤه متوسطا، وعابه 
ايقاف الكرة كثيرا الحتسابه اخطاء خصوصا في الشوط 
االول، ما افقد املباراة متعتها، ولم يتخذ قرارات اثرت 

في نتيجة املباراة.

علي محمود »العربي وكاظمة«: لم يرتكب اخطاء مؤثرة، بيد انه 
بالغ في منح الالعبني البطاقات الصفراء )6 انذارات( 

وبطاقة حمراء لفهد العنزي.

ناصر العنزي »الساملية والكويت«: قاد املباراة باقتدار، وكان حازما 
باتخاذ القرارات، وعرف كيف يتعامل مع احتجاجات 

الالعبني بطريقة احترافية.

مبارك الخالدي
اعتبر امني السر العام في نادي الكويت وليد الراشد ان الفوز 
املس���تحق على الس���املية 2 - 1 اعاد الروح الى الفريق، وقال: ان 
الالعبني هم انفس���هم ولم يتغير عليهم شيء، وكل ما يحتاجونه 
هو استعادة الثقة بأنفسهم، وهذا يأتي لهم من خالل الروح التي 
اعت���ادوا اللعب بها. واكد ان اجتماع مجل���س ادارة النادي املقبل 
سيشهد االعالن عن اسم املدير الفني اجلديد للفريق، مشيرا الى ان 
هناك العديد من االسماء املطروحة، لكن االختيار سيكون متوافقا 
مع شروط ورغبة مجلس االدارة وليس املدربني. واضاف الراشد ان 
حفل تكرمي الالعبني ابطال كأس االحتاد اآلسيوي سيتحدد االسبوع 
املقبل، بعد انتهاء اللجن���ة اخلاصة مبتابعة جمع التبرعات التي 

قدمها عدد من الشخصيات تقديرا منهم لالجناز.

استحق العب وسط كاظمة طارق الشمري لقب جنم االسبوع
ف���ي هذه اجلولة، بعد االداء املميز وتقدميه فاصال من املهارات 
واملراوغات امام العربي، توجه به���دف من صناعته بعد متريرة 
على رأس فهد الفهد، وتسجيله الهدف الثاني بعد ان تالعب بدفاع 

االخضر وسددها على طريقة الكبار.
وتفوق الش���مري بعد ان لعب فريقه ناقصا بطرد زميله فهد 
العنزي، في االحتفاظ بالكرة فترة طويلة، وحصوله على العديد 
من الركالت احلرة، بس���بب عدم متكن دفاع العربي من ايقافه اال 
بالض���رب، مما قلل م���ن الضغط الهجوم���ي لالخضر على مرمى 

»البرتقالي«.

عبدالعزيز جاسم
ق���ال مدير الفريق األول في القادس���ية جمال مبارك ان املدافع 
حسني فاضل سيستمر غيابه عن التدريبات، بسبب االصابة التي 
حلقت ب���ه مؤخرا بالعضلة الضامة، ويحتاج الى فترة عالج ملدة 
اسوعني، وبالتالي لن يشارك امام النصر في اجلولة الثالثة. مشيرا 
الى ان االصفر يس���ير في الطريق الصحيح بتجميع النقاط، الن 

هذا هو املهم في الوقت احلالي.
وبني ان اصرار الالعب���ني يزيد من جولة الى اخرى لالحتفاظ 
باللقب، من خالل الروح العالي���ة ليس فقط في املباريات بل في 

التدريبات ايضا.

يحيى حميدان
قال مش���رف فريق التضامن بشير صلبوخ ان فريقه لم يظهر 
باملس���توى املأمول منه حتى اآلن، مش���يرا الى انه في املباراة مع 
القادس���ية تأثر الفريق بغياب الالعبني حمد امان والغيني زكريا 
بنغويرا. وأكد ان االس���تعدادات التي سبقت املباراة لم تصل الى 
املستوى املطلوب ملواجهة فريق كبير مثل القادسية، وشدد صلبوخ 
على ان املرحلة املقبلة ستكون أكثر صعوبة، ونحتاج الى مجهود 
أكبر من اجلميع لتحقيق نتائج إيجابية جتعلنا في املناطق الدافئة 

في ترتيب فرق الدوري، ونبتعد عن املراكز األخيرة.

عبدالعزيز جاسم
أكد مس���اعد مدرب الساملية عيسى فالح انه حذر الالعبني بني 
ش���وطي املباراة من خطورة محترف الكويت البرازيلي روجيرو 
الذي كان احتياطيا في الشوط األول، مشيرا الى انه صنع الفارق 

منذ نزوله في الشوط الثاني.
وقال ان املدرب البلجيكي وليام توماس اخرج احملترف السنغالي 
احلاج دميبا إلصابته في العضلة الضامة، ومن املتوقع ان يغيب 5 
أيام، مشيرا الى ان عودة املهاجم فرج لهيب وبدر اجلاسر وعبداهلل 
البريكي في اجلولة املقبلة الى الفريق، ستعزز من حظوظ السماوي 

كثيرا لتحقيق فوزه األول في الدوري.

عبدالعزيز جاسم
شهدت اجلولة الثانية من 
القدم،  املمت���از لكرة  الدوري 
العديد من التغييرات واالحداث 
املهم���ة، وما بق���ى ثابتا هو 
القادسية الذي احتفظ بالصدارة 
برصيد 6 نقاط بعد فوزه على 
التضامن األخير 2-0، ورغم ان 
النصر حقق املطلوب وحصد 
3 نقاط وتساوى مع االصفر 
بنفس الرصيد، اال ان الهدف 
الوحيد امام الصليبخات جعله 
وصيفا بفارق االهداف، وتراجع 
كاظمة الى املركز الثالث بعد 
التع���ادل مع العربي 2-2 في 
مب���اراة دراماتيكي���ة، وقفز 
الكويت الى املركز الرابع بفوزه 
على الس���املية 2-1 ليستعيد 

عافيته من جديد.

 األصفر نجح باقتدار

جنح القادسية في اختراق 
الكم���ني الذي نصب���ه مدرب 
الكسندر  الروماني  التضامن 
مالدوفان، وعرف كيف يقتنص 
النقاط بصعوبة، بعد ان لعب 
منافسه بتكتل دفاعي وصل 
الى 9 العبني، اال ان مهارة بدر 
املطوع، وفن فراس اخلطيب، 
وتألق جهاد احلس���ني، مكن 
األصف���ر م���ن ف���ك احلصار 
بعد عج���ز 44 دقيقة، الى ان 
التي  جاءت تسديدة احلسني 
حسمت املواجه��ة في الش���وط 

االول.
وف���ي الش���وط الثاني لم 
يتغير حال االصف���ر كثيرا، 
النه ال يعرف سوى الهجوم، 
حتى ان تغييرات املدرب محمد 
ابراهيم كانت جميعها هجومية، 

مباريات الجولة الثالثة

القادسية � النصراألحد 20 � 12
التضامن � العربي

محمد احلمد
صباح السالم

الصليبخات � السامليةاالثنني 21 � 12
كاظمة � الكويت

الصليبخات
الصداقة  والسالم

الثاني، بعد  عودته في الشوط 
ان كان متخلفا في االول بهدف، 
وقد يكون هذا الفوز مبنزلة عودة 
احلياة الى املارد النائم، وبداية 
االنطالقة احلقيقية للمنافسة على 
لقب الدوري. ويجب اال ننس���ى 
دور البديل البرازيلي روجيرو، 
الذي زعزع صفوف الس���املية، 
وكان س���ببا رئيسيا في الفوز، 
مما سيفتح افقا جديدا للكويت 

في اجلوالت املقبلة.

 األخضر بال حلول

»اذا ف����ات الف����وت ما ينفع 
الص����وت« هذا املث����ل ينطبق 
كثيرا على العربي وأدائه امام 
كاظم����ة، الن املدرب الكرواتي 
دراغان سكوسيتش، يصر على 
اللعب مبهاجم واحد، فال ميكن 
ان حتقق الفوز بهذه الطريقة اال 
باحلظ، وتأكد ذلك في مواجهة 
كاظم����ة، عندما تقدم االخضر 
بهدف حس����ني املوسوي، ثم 
عاد واستقبلت شباكه هدفني، 
ولوال طرد فهد العنزي وخطأ 
احلارس احمد الفضلي، ملا ادرك 
التع����ادل قبل نهاية الش����وط 
الثان����ي، اض����ف ال����ى ضعف 
الكرواتيني  مستوى محترفيه 
ايغور وداباك، ومس����اهمتهما 
في نرف����زة الالعبني بس����بب 
اخطائهم املتكررة، فاملطلوب 
ورشة اصالح فنية لالخضر، 

كي ال يبقى بال حلول.

السماوي غير مقنع

الساملية  لم تكن خس����ارة 
الفري����ق  اداء  مفاجئ����ة، الن 
بصفة عامة غير مقنع، وحتى 
اآلن لم يجد املدرب البلجيكي 

بدليل ان البديل حمد العنزي 
ضاعف النتيجة، ورغم الفوز 
اال ان القادس���ية اليزال لديه 
الكثير ليقدمه، ورمبا يريد ان 
يفاجئ منافس���يه األقوى من 

التضامن.

 العنابي »ماشي صح«

النصر من  تعتبر بداي���ة 
افضل السيناريوه��ات الت��ي 
يبدأ بها أي فريق، فهو حت���ى 
اآلن حص���ل ع���ل���ى العالمة 
الكامل���ة، رغ���م تراجع االداء 
نوعا ما، وفاز بش���ق االنفس 
عل���ى الصليبخات بهدف من 
تسديدة طالل نايف في آخر 

ربع ساعة. 
ورمبا تأثر العنابي باصابة 
املهاجم البرازيلي جوني، الذي 
لم يشارك وغيابه سيطول حتى 
منتصف املوس���م، الصابته 
بالرباط الصليبي في الركبة، 
ورمبا يكون االمتحان احلقيقي 
البرازيلي  امل���درب  لكتيب���ة 
مارسيلو كابو امام القادسية 

في اجلولة املقبلة.

 البرتقالي سقط بالثاني

جميع االمور كانت على خير 
ما يرام بالنسبة لكاظمة، وبدا 
الفوز قريبا منه، اال ان اخلطأ 
الذي ارتكبه فهد العنزي بطرده 
الحتجاجه على احلكم، كلف 

فريقه خسارة نقطتني. 
وق���دم العب���و كاظم������ة 
ش���وط���ا اول رائ���ع توجوه 
بهدف���ني، وأكملوا املس���ي��رة 
في الثان������ي، وكانوا قريبني 
من تس���جيل الهدف الثال��ث 
قبل طرد العن���زي، الذي قلب 

وليام توماس، احللقة املفقودة 
لترتي����ب اوراق الفريق، الذي 
يظهر مش����تتا في الكثير من 
االحيان، وكأنه يلعب ألول مرة، 
ورغم وجود محترفني والعبني 
مميزين، اال ان مستوى الفريق 
ترس����م حوله اكثر من عالمة 
استفهام، واذا ما استمر على 
هذا احلال سينزف الكثير من 
النقاط، وسيبتعد عن املنافسة 

مع مرور اجلوالت.

 التضامن ينتظر الخسارة

التضامن، ففي  ام���ر  غريب 
املباراة االولى امام كاظمة، كان 
ينتظر اخلسارة بسبب الطريقة 
الدفاعي���ة املبالغ فيها فخس���ر 
بهدفني، واعاد نفس السيناريو 
مع القادسية، ودافع بعدد كبير من 
الالعبني، وخسر بالنتيجة نفسها، 
يبدو ان التضامن يعيد املعاناة 
نفسها في املوسم املاضي، ولكن 
يجب اال نظلم املدرب الروماني 
مالدوف���ان، الن محترفيه دون 
املستوى، وال ميلك مهاجما يجيد 

ترجمة الهجمات.

الصليبخات حاول بإمكاناته

وقف الصليبخات ندا قويا 
للنصر خصوصا في الشوط 
االول، وخ����رج متعادال اال انه 
الثاني، لفارق  عاد للدفاع في 
االمكان����ات الفردية مع العبي 
العناب����ي وال����ذي جن����ح في 
تس����جيل هدف الفوز الوحيد 
حارما الصليبخات من نقطة 
على اقل تقدير، الفريق يرتفع 
مستواه من جولة الى اخرى، 
امام  ورمبا يظهر مبظهر آخر 

الساملية في اجلولة املقبلة.

االنتق���االت الشتوية.

األبيض عاد

  ع���اد الكوي���ت الى وضعه 

الطبيع���ي، وأصبح على بعد 3 
نقاط من الصدارة، بعد ان شفي 
من جراح اجلولة االولى، وفاز 
على الساملية ويحسب لألبيض 

املوازين لصالح العربي.
امل���درب  ان  والغري���ب 
ايلي بالتش���ي، لم  الروماني 
يشرك محترفي���ه البرازيليني 

باس���تثناء املدافع س���اندرو، 
واعتم���د عل���ى احمللي��ني ما 
ينبئ بان الفريق في طريق���ه 
للتخل�����ي عنه�����م في فترة 

الكويت »تعافى« والعربي »حاير« والسالمية »ضايع« وال جديد للتضامن والصليبخات

)أحمد باكير(الكويت استعاد توازنه بعد رباعية النصر والساملية مازال من دون فوز

فريق »األنباء« بعد الجولة الثانية
اختار القسم الرياضي فريق »االنباء« للجولة الثانية من بطولة الدوري املمتاز، ويضم 
في حراس���ة املرمى وليد وارد )التضامن(، وفي خط الدفاع محمد راش���د )القادسية( وفهد 
عوض )الكويت( ويوسف دندن )الساملية( ومش���اري فيحان )النصر(، وفي خط الوسط 
طارق الشمري وجراح الظفيري )كاظمة( وجهاد احلسني )القادسية( وطالل نايف )النصر(، 

وفي خط الهجوم حسني املوسوي )العربي( وروجيرو )الكويت(.

روجيرو حسين الموسوي

جهاد الحسين

فهد عوض محمد راشد

مشاري فيحان يوسف دندن

    وليد وارد              

طارق الشمري

طالل نايف جراح الظفيري


