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الساملية أخفق في تخطي حواجز الدوري وصوال إلى نهاية السباق

كاظمة مازال ينافس محليا وآسيويا الصراع محتدم بني القادسية والكويت للتتويج باأللقاب

الكويت والقادسية األوفر حظًا مع اقتراب نهاية الموسم.. والعربي يعشق الكؤوس
عبدالعزيز جاسم

مع قرب انتهاء املوسم احلالي 
باتت معالم اغلب الفرق واضحة 
بجالء فهناك فرق انتهت آمالها 
ب����أي لقب بعد  نهائيا بالظفر 
اخلروج من كأسي صاحب السمو 
االمير وسمو ولي العهد وانعدام 
االم����ل بتحقيق لق����ب الدوري 
املمتاز او دوري الدرجة االولى 
ما حدا بها ال����ى التخطيط من 
اجل موس����م جديد تعوض به 
اخفاقات املوسم احلالي، وهناك 
فرق اخ����رى مازالت تقاتل في 
امليدان، منها من يقاتل على جبهة 
او جبهتني لعله يشفي غليله اما 
بلقب او البقاء في الدوري املمتاز 
او احراز لق����ب دوري الدرجة 
االول����ى او الصعود الى دوري 
االضواء، ومنها من يقاتل على 
اكثر من جبهة لتحقيق جميع 

االلقاب. 

 الفحيحيل ودع كل شيء

كان االمل االخير للفحيحيل 
هو متسكه مبواصلة املشوار في 
كأس صاحب السمو االمير لكن 
خس����ارته االخيرة امام كاظمة 
بالدور ربع النهائي 2-5 والتي 
تسببت في خروجه قتلت كل 
احالمه خصوصا انه سبق ان 
خرج من كأس سمو ولي العهد 
وال يوجد له امل في املنافس����ة 
على لقب دوري الدرجة االولى 
النه يحتل املركز االخير وبالتالي 
فإن املوسم انتهى فعليا بالنسبة 
له وم����ن االن باتت عليه مللمة 
اوراقه والتفكير فيما هو قادم 

بعد فترة الصيف.

 الشباب ليس أفضل حاال

واذا كان الفحيحيل قاتل في 
بطولة واحدة وفشل فإن الشباب 
ليس افضل حاال منه فهو ودع 
كأس سمو ولي العهد من الدور 
االول بخسارته من التضامن 3-2 
وكذلك من كأس سمو االمير بعد 
خسارته من النصر 1-2 حتى 
دوري الدرجة االولى يحتل فيه 
املركز قبل االخير وانتهت اماله 

بالصعود الى الدوري املمتاز.

 اليرموك والمعجزة 

يعتبر االمل االخير لليرموك 
هو الوصول الى دوري االضواء 
النه في املركز الرابع ب� 17 نقطة 
أي بفارق 10 نقاط عن الصدارة 
ويحتاج ال����ى الفوز في معظم 
مبارياته ال����� 6 املتبقية ان لم 
يك����ن ف����ي جميعها وس����قوط 
ثالثي الصدارة اما باخلسائر او 
التعادالت ليضمن املركز الثاني 

برصيد 25 نقطة وبفارق نقطتني 
الس����احل املتصدر وبالتالي  عن 
لديه امل كبير في اجناح موسمه 
بإحدى الفرصت����ني بعد ان خرج 
من كأس االمير بخسارة مذلة من 

اليرموك 5-1.

 األخضر والكؤوس

يعش����ق العربي كلمة كؤوس 
فهو ال يخرج منها بسهولة وخير 
النهائي  دليل وصوله الى نصف 
في مس����ابقتي االمير وولي العهد 
ولديه امل كبير في حتقيقهما وانقاذ 
املوسم على اقل تقدير بأحدهما، أما 
الدوري املمتاز فانه سيقاتل فقط 
من اجل الوصول الى مركز متقدم 
ألن حتقيق اللقب اصبح مستحيال 
لفارق النق����اط الكبير بينه وبني 

املتصدر القادسية. 

 البرتقالي والماضي 

يأمل كاظمة أن يعود الى ماضيه 
بتحقيق االلقاب حيث يلعب على 
3 جبهات اثنت����ان منها محليتان 
وواحدة خارجية فهو يحتل املركز 
الثالث في املمتاز ولديه االمل في 
حتقيق اللقب الس����يما ان الفارق 
بينه وبني االصفر املتصدر 4 نقاط 
وهو فارق بسيط، كما انه وصل الى 
نصف نهائي كأس االمير لكنه خرج 
من الدور ربع النهائي في كأس ولي 
العهد، اما املشاركة اخلارجية في 
كأس االحتاد اآلسيوي فهي مميزة 
النه يتصدر مجموعته وبحاجة الى 
فوز واحد ليتأهل الى دور ال� 16.

األصفر بكل االتجاهات

يح����ارب القادس����ية ف����ي كل 
االجتاهات، فبع����د ان حقق كأس 
السوبر على حساب الكويت ب� 4 
اهداف نظيفة هاهو يتصدر الدوري 
املمتاز، كما وصل الى نصف نهائي 
كأسي ولي العهد واالمير ويحتل 
املركز الثاني بكأس االحتاد اآلسيوي 
ومن املمكن ان يحققها جميعها النه 

قادر على ذلك وسبق ان فعلها. 

 األبيض وجميع األلقاب 

يعتبر املوسم احلالي من افضل 
املواسم للكويت حيث حقق لقب 
كأس االحتاد اآلسيوي ثم عاد وحقق 
كأس االحتاد الكويتي وهاهو على 
بعد خطوة من الصدارة بالدوري 
املمت����از الن لديه مب����اراة مؤجلة 
م����ع النصر إذا حق����ق الفوز فيها 
فسيعود اليها، كما انه وصل الى 
الدور نصف النهائي من كأسي ولي 
العهد واالمير ويحتل املرتبة الثانية 
بكأس االحتاد اآلسيوي ومرشح 
بقوة للوص����ول الى الدور الثاني 

رغم بدايته املتعثرة بها. 

على اقل تقدي����ر لكنه لم يكن 
محظوظا في كأسي سمو ولي 
العهد واالمير، فبعد ان تخطى 
الصليبخات ب� 3 اهداف في كأس 
ولي العهد عاد وخس����ر مبثلها 
من الكويت وف����ي كأس االمير 
حقق فوزا كاسحا على اجلهراء 
5-1 لكنه واجه القادسية وخسر 
بهدفني ويبقى انه حاول ويعد 

افضل من بعض الفرق. 

 خيطان وأمل الوصول 

لن يفيد خيطان اال ان يقاتل 
على الصعود الى الدوري املمتاز 
وان يتمسك بهذا االمل بكل ما 
لديه الن تواجده باملركز الثالث 
بدوري الدرجة االولى ب� 24 نقطة 
وبفارق نقطة عن اجلهراء الثاني 

و3 نقاط عن الساحل املتصدر 
يجعل امله كبيرا بشرط الفوز 
في جميع مبارياته دون احلاجة 
خلدمة االخرين وقد س����بق ان 
خرج من الدور االول لكأس����ي 

سمو االمير وولي العهد. 

 الصليبخات والمركز قبل األخير 

اقصى اح����الم الصليبخات 
فيما تبقى من منافس����ات هذا 
املوسم هو الوصول الى املركز 
قبل االخير بالدوري املمتاز وهو 
في متناول اليد الن ما يفصله عن 
هذا املركز نقطتان عن التضامن 
ولهما مواجهة جتمعهما باالضافة 
الى 4 مباريات اخرى النه خرج 
من كأس س����مو ولي العهد من 
الدور االول على يد اليرموك ومن 

كأس صاحب السمو االمير من 
نفس الدور على يد الفحيحيل، 
وبالتالي بات امله الوحيد هو 
املركز قب����ل االخير لكي يلعب 
مباراة فاصلة مع ثاني دوري 
الدرجة االولى لعله يبقى موسما 

آخر في املمتاز. 

 التضامن »يبي« يحافظ 

يأمل التضام����ن ان يحافظ 
على فارق النقطتني بينه وبني 
االخير الصليبخات وان متكن من 
زيادتها خير وبركة النه يعلم ان 
خوض مباراة فاصلة مع ثاني 
دوري الدرجة االولى اقل وطأة 
من السقوط اليه نهائيا وبالتالي 
س����تكون كل مباراة بالدوري 
مبثابة نهائ����ي والتعادل فيها 

مكس����ب النه سبق له اخلروج 
من الباب الضيق من كأسي االمير 
وولي العهد على يد العربي مرتني 
االولى بالستة والثانية بهدف 

في الدور ربع النهائي. 

 السماوي وتحسين األوضاع 

يدرك الساملية انه ليس بيده 
حيلة اال بتحس����ني الوضع في 
الدوري املمتاز، اما بالصعود الى 
مركز متقدم او الظهور مبستوى 
يشفع له نسيان اخطاء املاضي 
النه ودع كأس سمو االمير مؤخرا 
على يد العربي بخسارته 2-1 
وسبق ذلك اخلروج امام الكويت 
من كأس ول����ي العهد بالثالثة، 
وبالتالي يعتبر الس����املية من 
الفرق التي ال ناقة لها وال جمل 

فيما تبقى من مباريات. 

 الساحل والممتاز 

رمبا ما كان يشغل بال وفكر 
الس���احل هو كيفية العودة الى 
الدوري املمتاز اكثر من مواصلة 
املش���وار في كأسي سمو االمير 
وولي العهد وخرج مبكرا وودع 
البطولتني النه يعلم ان مواصلة 
الصدارة بدوري الدرجة االولى 
هي التي ستنقذ موسمه السيما 
انها س���تعيده م���رة اخرى الى 

االضواء كما كان في السابق.

 العنابي وحلم الدوري 

بعد خروجه اول من امس على 
يد الكويت بالدور ربع النهائي من 
كأس االمير وسبقه اخلروج من 

كأس ولي العهد لم يتبق للنصر 
اال اللعب على لقب الدوري املمتاز 
والذي يحلم بان يحققه الول مرة 
في تاريخه وحتى ان لم يحققه 
فهو يري���د ان يكون بني الثالثة 
الكبار ليضمن مشاركة خارجية 
على أقل تقدير املوسم املقبل إما 
بكأس االحتاد اآلسيوي او دوري 

ابطال اخلليج. 

 الجهراء والفرصتان 

مازال ام����ام اجلهراء فرصتان 
االول����ى بالوص����ول ال����ى نهائي 
كأس سمو ولي العهد النه ضمن 
الوقت احلالي  الكبار في  االربعة 
الكوي����ت، والفرصة  وس����يلتقي 
الثانية هي الع����ودة الى الدوري 
املمت����از الحتالله املرك����ز الثاني 

فرق خرجت خالية الوفاض وأخرى تقاتل على كل الجبهات


