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الجولة الثالثة: القادسية »ال تجي صوبه« والعربي نجم التعادالت

اداء جيدا  جديد، فالفريق يقدم 
امكاناته ويخسر ورمبا  حسب 
اآلن ميشي بطريقة عكسية نحو 
الهاوية التي ستعيده الى دوري 
الدرجة األولى اال اذا ركز املدرب 
ثامر عناد على الفرق التي تنافسه 
على السقوط كثيرا وفاز عليها 
ألن التفكير في الفوز على الفرق 
الت���ي تنافس على لقب الدوري 
أشبه باملستحيل واحلصول على 
نقطة التعادل س���يكون املفتاح 

السحري للبقاء.

بالرغم من ان االداء حتى اآلن لم 
يرتق الى املستوى ولكن االخطاء 
ال تعالج مرة واحدة بل خطوة 
خطوة ولو انه عرف اس���تغالل 
ظروف املنافس لتمكن من حصد 
النقاط لو تخلى قليال عن احلذر 
الدفاعي ال���ذي مييزه كثيرا في 

الوقت احلالي.

الصليبخات وخسارة جديدة

ه���ذه هي اخلس���ارة الثالثة 
للفريق الضيف بدوري االضواء 
الصليبخات على التوالي دون اي 

في حال عدم حتقيقه الفوز.

األخضر.. ال لألهداف 

من الواضح ان مدرب العربي 
دراغان سكوس���يتش يريد ان 
يحصل على البطوالت عن طريق 
التعادل فاله���م االول لديه عدم 
دخول اهداف في مرماه وليس 
لديه مش���كلة في عدم تسجيل 
االهداف وكأن الفريق الذي يقوده 
ليس صاحب االجنازات وبالتالي 
ستس���أم اجلماهير من اسلوبه 
احلذر ورمبا تكون اخلس���ارة 

بش���رف وأداء ممي���ز خيرا من 
تعادل بطريقة هزيلة وأداء مشتت 
و»ما زاد الطني بلة« االصرار على 
الالعبني وهما  مشاركة انصاف 
احملترف���ان الكرواتي���ان ايغور 
وداباك اللذان يجب ان يعودا الى 

ديارهما في اقرب طائرة.

التضامن خطوة صحيحة

خطا التضامن خطوة باجتاه 
الطريق الصحيح بأن حقق اولى 
نقاطه بالدوري والتي من شأنها 
ان تعطي���ه دافعا لباقي املراحل 

به وبالتالي س���يكون دافعه في 
املباريات املقبلة اكثر من حتسني 
مركزه للوصول الى القمة في حال 
استمر في حصد النقاط، ووضح 
للجميع ان املهاجم الس���نغالي 
احلاج دميب���ا تأقلم مع الفريق 
وبات مركز اخلطورة االول حتى 
انه السبب في وضع بشار على 
دكة البدالء بسبب تفاهمه الكبير 
مع فرج لهيب ورمبا تكون املباراة 
مبثابة نقطة تغيير ملصير املدرب 
البلجيكي ولي���ام توماس الذي 
اثيرت شائعات مؤخرا حول اقالته 

س���ريعا مع احملترف البرازيلي 
اجلديد ان���درو لتعويض غياب 
جوني ورمبا كان الفريق بحاجة 
الى هذه الس���قطة كي يقف من 

جديد وبقوة.

السماوي عاد

لن يك���ون الفوز الذي حققه 
الساملية على الصليبخات مجرد 
ف���وز فقط بل كان ل���ه اكثر من 
ثمرة، فالفريق حترر من عقدة 
اخلسائر والتعادالت وحقق الفوز 
ال���ى مركز يليق  االول وارتفع 

البرازيلي���ان باتري���ك لاليقاف 
وجوني املص���اب اال ان الفريق 
سقط بقوة وبالثالثة، ولكن من 
غير املعق���ول ان يعتمد الفريق 
على العبني اثنني، وقد ظهر خالل 
املب���اراة ان العنابي يعاني من 
أخطاء في خطي الوسط والدفاع، 
ولكن ذلك ال يعن���ي ان الفريق 
لم يظهر بصورة جيدة بل قدم 
مستوى متوسطا، كما ان املهاجم 
مسعود فريدون وأد كل هجمة 
كانت تصل اليه فكان يضيعها 
بس���هولة لذلك تعاق���د الفريق 

عبدالعزيز جاسم ـ مبارك الخالدي
واصل القادسية انتصاراته، 
وأثبت انه االفضل على الساحة، 
حي���ث حقق الف���وز الثالث في 
اجلول���ة الثالث���ة م���ن الدوري 
املمتاز، وسجل 3 اهداف مبرمى 
النصر وأزاحه  شريك الصدارة 
عن املقدم���ة، وعلى النقيض ال 
يكاد يخرج العربي من فخ حتى 
يقع في آخر فقد واصل مسلسل 
تعادالته وكان آخرها أمام متذيل 
التضامن 0-0،  الترتيب سابقا 
بينما اس���تعاد الساملية رونقه 
الفوز االول  ومتكن من حتقيق 
له بعد ان عان���ى في اجلولتني 
الس���ابقتني بخسارة وتعادل اال 
انه تعامل مع مباراة الصليبخات 
بجدية وحقق الفوز 2-1 وقفز الى 
املركز الرابع بفارق االهداف عن 
كاظمة الذي لم يشارك في هذه 
اجلولة مع الكويت بسبب تزامنها 

مع مباراة برشلونة.

األصفر رايق

يبدو ان القادسية اكثر الفرق 
حضورا في الدوري املمتاز النه 
يلعب املباري���ات باحمللي وهو 
»رايق« حيث ال توجد لديه مشكلة 
لفك شفرة اي دفاع او خط وسط 
ويبرمج الفرق كيفما شاء وخير 
دليل الفوز الكبير على منافسه 
في الصدارة النصر، واملالحظ ان 
االصفر ال يوجد لديه اي مشكلة 
ان غاب اثنان يجد املدرب اخلبير 
محمد ابراهيم 3 بدالء، فأفضل دكة 
بدالء بالكويت جتدها في األصفر، 
ألن هناك ما ال يقل عن 4 العبني 
بصفوف األزرق ال يشاركون وهم 
أساسيون باملنتخب ما يعني ان 
االصفر أقوى من االزرق ايضا.

ابراهي���م حاليا مبدأ  ويتبع 
املداورة بالفرق ليس على مستوى 
األساسيني بل باالحتياطيني حيث 
نالحظ ان تبديالته تختلف من 
مباراة الى اخرى وهو اس���لوب 

جديد يحير به منافسيه.

العنابي سقط

الكبيرة في  الغياب���ات  رغم 
صفوف النص���ر والتي جاء في 
مقدمته���ا مهاجم���اه احملترفان 

السالمية حصل على ما أراد والتضامن خطف النقطة األولى والنصر تبعثرت أوراقه في الدوري الممتاز

فالح: الفوز بداية االنطالقة
السالمة.. نجم األسبوع

 3 وجوه جديدة بتشكيلة أستراليا 

حافظ: نحتاج إلى هداف

طراد يدعو العنزي العتزاله الحكام في الميزان

إبراهيم: الدوري ليس له أمان

 أشار مساعد مدرب الساملية علي فالح الى ان الفوز له طعم خاص 
وه���و بداية االنطالقة للفريق الذي يحت���اج للنقاط الثالث ونفض 
غبار التعثر في اجلولتني املاضيتني، ونأمل ان يس���تمر العبونا في 
حتقي���ق الفوز كحافز للمباريات املهمة، والصليبخات كان ندا قويا 

خاصة في الشوط الثاني.

استحق مهاجم القادسية خلف السالمة ان يكون جنم 
األسبوع لعدة أس���باب أهمها تسجيله هدفه ال� 100 مع 
األصفر بالرغم من مضي 5 سنوات فقط له مع النادي، 
والثاني قيادة األصفر للفوز على النصر بتسجيله هدف 
التقدم، والثالث تصريحاته بع���د املباراة بقوله انه لم 
يس���جل 100 هدف وحده بل كانت بعد مجهود من قبل 
جميع زمالئه. وكان الس���المة س���جل اول هدف له في 
الدوري املمتاز مع األصفر امام التضامن في موسم 2004 

ولم يكتف بهدف واحد بل سجل هاتريك.

قال االحتاد االسترالي لكرة القدم امس إن الهولندي بيم 
فيربيك مدرب املنتخب منح الفرصة لثالثة العبني لالنضمام 
ألول مرة لتش����كيلة الفريق التي ضمت 23 العبا استعدادا 

لواجهة االزرق ضمن تصفيات كأس آسيا 2011.
واستدعي الثالثي تومي اور العب برزبني رور وماثيو 
كيمب العب ملبورن فيكتوري وتاندو فيالبي العب بيرث 
جلوري إلى التشكيلة التي تضم 15 العبا من دوري احملترفني 

االسترالي.
وسبق لداني فوكوفيتش حارس سنترال كوست مارينرز 
االنضمام لتشكيلة استراليا لكنها ستكون مباراته األولى 

مع املنتخب األول إذا شارك في الكويت.
وتضم قائمة الالعبني احملترفني بأندية أوروبية الذين 
س����يخوضون املباراة كال من لوك ويلكشاير العب وسط 
دينامو موس����كو الروسي والثنائي نيك كارل وشني لوري 
اللذين يلعبان في كريستال باالس واستون ڤيال باجنلترا 
على الترتيب. وتغلب االزرق على اس����تراليا بهدف نظيف 

في كانبيرا.
ويتس����اوى الفريقان بسبع نقاط من أربع مباريات في 

صدارة املجموعة الثانية بالتصفيات.
وتلعب اس����تراليا ضد اندونيس����يا في برزبني في آخر 
مبارياته����ا باملجموعة في الثالث من م����ارس املقبل بينما 
ستلعب الكويت خارج أرضها ضد سلطنة عمان في نفس 
اليوم. ويتأهل أول فريق����ني باملجموعة إلى نهائيات كأس 

آسيا في قطر.

 أكد مش���رف العربي عبدالنبي حافظ ان املش���كلة الرئيسية 
للفريق ع���دم وجود الهداف الذي يقتن���ص الفرص امام املرمى 
فالعبونا صغار السن وتنقصهم اخلبرة ويحتاجون الى الوقت 
حتى تصقل مواهبهم فإحراز األهداف يغير شكل املباراة واجتاهها 

وهذا ما افتقدناه.

وجه العب الفريق االول لكرة القدم بنادي النصر 
حكيم طراد الدعوة الى م.نايف العنزي حلضور 
مهرجان اعتزاله الذي سيقام في 29 يناير املقبل على 
هامش اللقاء الذي يجمع النصر مع القادسية في 
الدوري املمتاز على ملعب االول حتت رعاية الشيخ 
مبارك احلمود محافظ اجلهراء، وفي نهاية اللقاء 

اهدى طراد للعنزي درعا تذكارية بهذه املناسبة.
من جانبه، أشاد نايف العنزي بطراد وما قدمه 
لناديه طوال مشواره الرياضي، وطالبه ببذل املزيد 
خالل الفترة املقبلة خلدمة الرياضة الكويتية وعدم 
االبتعاد ع���ن املجال الرياضي واالجتاه الى العمل 

االداري أو الفني.

علي محمود )القادسيةـ  النصر(: رغم صعوبة املباراة 
وأهميتها ألنها ستفض شراكة الصدارة بني الفريقني 
إال انه أدارها بصورة مميزة كعادته بفضل قراراته 

احلازمة ووقوفه القريب من كل كرة. 
ناصـر العنزي )العربيـ  التضامن(: يس���تحق العالمة 
الكاملة الرتفاع لياقته البدنية وقربه من احلدث، 
ما مكنه من التعامل بالشكل الصحيح مع حاالت 
الوقوع الناشئة عن الضرب احلقيقي او التمثيل 

السيما مع النجم محمد جراغ.
حمـد بوجـروة )الصليبخاتـ  السـاملية(: كان جريئا 
بإلغائه هدفا للس���املية رغم ان حالة االحتكاك 
بني السنغالي دميبا واحلارس علي طالب لم تكن 
واضحة، السيما ان دميبا قفز لتلقي الكرة قبل 
احلارس ال���ذي ارتطم به وكان حازما في اتخاذ 
قراراته خاصة املواقف التي استلزمت استعمال 

البطاقات.

أبدى مدرب األصفر محم����د إبراهيم رضاه عن أداء فريقه الهجومي 
الذي يجبر الفرق األخرى على التراجع للوراء والدفاع طوال املباراة الن 
العبينا حتى بعد تسجيل هدف او اثنني او ثالثة يهاجمون وهذا شيء 
مميز للفريق، مش����يرا الى ان على القادسية احلذر أيضا الن الدوري لم 
يبح بكل أوراقه وليس له أمان. وأشار الى ان طالل العامر املوقوف هو 
الوحيد الذي سيغيب عن مباراة العربي، بينما سيحاول اجلهاز الطبي 
جتهيز السوري جهاد احلسني الذي تعرض لكدمة أمام النصر بالركبة 
أجبرته على الراحة في التدريبات، الفتا الى ان مباراة األصفر واألخضر 

ال ميكن التكهن بها ألنها مباراة استثنائية وال تخضع للتوقعات.

العدواني: سنعود
 أمام السالمية

عناد: الغيابات أّثرت علينا

قال مدير الفريق األول بنادي 
النصر ان فريقه لم يكن سيئا أمام 
القادسية رغم اخلسارة الكبيرة 
بل بالعكس قدم مستوى جيدا 
الف���رص واألصفر  لكنه أضاع 
استغلها، مبينا ان الغيابات أثرت 
كثيرا عل���ى الفاعلية الهجومية 
والتي ستعود بقوة أمام الساملية 

في اجلولة املقبلة.

 أوضح م���درب الصليبخات 
ثامر عناد ان فريقه لعب املباراة 
وهو يعاني من نقص في املهاجمني 
إليقاف البرازيلي برونو وإصابة 
زميله ادريانو ولم يكن الفريق 
بحالته املعتادة في الشوط االول، 
وقد حتسنت أوضاعنا في الشوط 
الثاني وحصلنا على ركلة جزاء 
ولكن لسوء احلظ ضاعت ولو 
س���جلت لكان هن���اك وجه آخر 

للمباراة.

مباريات الجولة الرابعة

اخلميس 24 � 12
صباح السالمالعربي � القادسية

ثامرالساملية � النصر

اجلمعة 25 � 12
الكويتالكويت � التضامن

الصداقة والسالمكاظمة � الصليبخات

ترتيب الفرق بعد الجولة الثالثة
النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريق

3300919القادسية

3201546النصر

2110424كاظمة

3111324الساملية

3030223العربي

2101353الكويت

3012041التضامن

3003170الصليبخات

)أحمد باكير(خلف السالمة سجل هدفه املئوي مع األصفر أمام النصر

نايف العنزي يتسلم درعا تذكارية من حكيم طراد

فريق »األنباء« بعد الجولة الثالثة
اختار القس���م الرياضي فريق »األنباء« للجولة الثالثة من بطولة الدوري املمتاز ويضم 
في حراسة املرمى: نواف اخلالدي )القادسية( وفي خط الدفاع: حمد أمان )التضامن(، أحمد 
الرشيدي )العربي(، حسني فاضل )القادسية(، وعلي مقصيد )العربي(، وفي الوسط: إميانويل 
)الساملية(، محمد جراغ )العربي(، بدر املطوع )القادسية(، وطالل نايف )النصر(، وفي خط 

الهجوم: مشعل ذياب )الصليبخات(، وخلف السالمة )القادسية(.

نواف الخالدي

 

   علي مقصيد
حسين فاضل

حمد أمان

أحمد الرشيدي

     إيمانويل  طالل نايف

    محمد جراغبدر المطوع

خلف السالمة مشعل ذياب


