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العين »الحمرا«
ليت الذاكرة تســـعفني كـــي أعــرف فــــي أي 
موســـم فاز العربي على القادسية بهدفني مقابل 
ال شيء وكتبت مانشيتا عنوانه »العربي يحمر 
العني على القادسية ويسقطه بهدفني«، رمبا في 
موسم 95ـ  96 أو قبله أو بعده لم أعد أتذكر بعدما 
خضت مشـــوارا طويال مع املباريات وعناوينها، 
وفي مواجهة القمة أول مـــن أمس والتي انتهت 
صفراء كان لزاما علي أن أصحح املانشـــيت إلى 
»القادسية يحمر الــــعني على العـــربي ويسقطه 
بهدفني« بعد ان تــجاســــر عليه األخـــضر مبكرا 
وكــــاد ان يســـبقه بالتهديف ولكن ســـرعان ما 
هيمن األصفر على املباراة وخصوصا في الشوط 
الثاني بعدما أظهر العني »احلمرا« خلصمه، فكان 
له الفوز املستحق بفضل قدرة العبيه على صناعة 
الفارق فيما لو تعطلت لغـــة التفاهم اجلماعية 

بني الالعبني.
في مواجهة اللدودين القادسية والعربي يحلو 
اللعب وحتلو املتابعة وتستنهض الكتابة حتى لو 
كانت في نومتها السابعة، ميكن ان تنتهي املباراة 
بهـــدف وميكن ان تصل الى العدد 4 وتابعنا أول 
من أمس أحداثا مثيرة كثرت بها الفرص الضائعة 
من كل األصناف، ولكن من وجهة نظرنا فإن حكم 
املبـــاراة علي محمود لم يكـــن موفقا في بعض 
قراراته بعدما أكثر من صافرته على كل شـــاردة 
وواردة إذ ان احلكم الذي يكثر من صافرته يفسد 
املباراة ويدخلها في حالة تشنج، كما أنه أسرف في 
بطاقاته الصفراء على حاالت ال تستدعي إخراجها 
وكادت املباراة أن تخرج من سيطرته لوال هدف 
بـــدر املطوع الثاني في الوقت الضائع الذي أطفأ 

نار املباراة املشتعلة.
فوز القادســـية جاء في وقته وهو يستـــعد 
خلوض مباراة اإليــــاب لكأس االحتاد اآلسيــــوي 
أمـــام الرفــاع البحرينـــي الثالثاء املقبل بعدما 
خسر الذهاب بهدفني، وفرصته قائمة للتعويض 
للوصول إلى املباراة النهائية إذا أحســـن املدرب 
محمد إبراهيم فـــي قراءتها وليس كما كان عليه 
في املباراة األولى خصوصا ان الرفاع ال يصعب 

هزميته.
< يخـــوض منتخبنا للناشـــئني لكرة القدم 
استحقاقا مقبال في كأس آسيا في أوزبكستان »24 
أكتوبر إلى 7 نوفمبر« في مجموعة تضم الصني 
والعراق واإلمارات ونسعد حقيقة تواجد منتخباتنا 
السنية في مثل البطوالت التي تزيدهم خبرة ة 
وجتارب، وعلى الالعبني أن يلعبوا بروح املنافسة 
على بطاقة التأهل لألدوار املتقدمة ودعواتنا لهم 

بالتوفيق. وسالمتكم
ناصر العنزي

مؤتمر صحافي لبطولة
شيخة السعد لإلسكواش

تعقد اللجنة املنظمة العليا لبطولة الشيخة شيخة السعد لالسكواش 
والتي تقام برعاية ودعم من الشيخة فادية السعد، مؤمترا صحافيا 
في قاعة االجتماعات مبركز يوســـف املشاري لالسكواش في نادي 

القادسية في الساعة السادسة من مساء اليوم.
ويتحدث خالل املؤمتر مدير البطولة علي الرندي ورئيس اللجنة 
االعالمية الزميل خالد العدواني واالستشارية هدى طارش من مبرة 
الدعم املبكر الكتشاف مرض السرطان عن اهم االمور املتعلقة بتنظيم 
البطولـــة املقبلة وعن آلية العمل وطريقة مشـــاركة جنمات العالم 

املصنفات في املراكز االولى.

عبدالصادق مدربًا لناشئي العربي

الديحاني يكافئ »شباب األصفر«
كافأ مدير عام قطاع الناشئني في نادي القادسية رفاعي الديحاني 
العبي فريق الشباب لكرة القدم حتت 18 سنة عقب فوزهم على 
الكويـــت 1-0 في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافســـات اجلولة 

الثالثة لدوري الشباب.
ووعد الديحاني بتقدمي مكافأة مالية مجزية لالعبني في حال 
مواصلة الفريق حتقيق االنتصارات في اجلوالت املقبلة واالنفراد 

بالصدارة.
يذكـــر ان االصفـــر كان يعاني من نقص في صفوفه بســـبب 
االصابات التي داهمت الفريق، اال ان الالعبني تفوقوا على انفسهم 

وعلى مدربهم السابق الصربي غوران وحققوا الفوز.

عبدالعزيز جاسم
قال مدرب القادســــية محمد إبراهيم 
ان الســــبب الرئيسي وراء حتقيق الفوز 
على العربي 2 ـ 0 في اجلولة الرابعة من 
الدوري املمتــــاز أول من أمس هو تنفيذ 
الالعبني لتوجيهاته بعد أن أوضح عددا من 
املالحظات املهمة قائال لهم »اننا محظوظون 
في اخلروج من الشوط األول متقدمني بهدف 
ألننا لم نكن الطرف األفضل خصوصا في 
االستحواذ على الكرة وأنتم دائما تظهرون 
اللعب املمتع والسهل وهذا األداء مرفوض«، 
مشيرا إلى أنه طالب عبدالعزيز املشعان 
وبدر املطوع وحمد العنزي وجهاد احلسني 
بالضغط في وسط ملعب العربي وعدم 

الرجوع إلى الوراء نهائيا.
الالعبــــني طبقوا اخلطة  أن  وأضاف 
بحذافيرها فكانــــت الغلبة لنا من جميع 
النواحي ولم تصل أي كرة خطرة للحارس 
نواف اخلالدي طوال الشــــوط الثاني بل 
بالعكس أضعنا أكثر من 4 فرص محققة 

للتســــجيل في أول الشوط الثاني وكدنا 
أن نضاعف النتيجــــة في بدايته وليس 

في نهايته
وبني إبراهيم أن احلكم علي محمود لم 
يوفق في العديد من القرارات على الفريقني 
ومنها كثرة اإلنذارات التي وصلت إلى 12 
إنذارا وهي نســــبة كبيرة ألن املباراة لم 
يحدث فيها شد بني الالعبني الذين كانوا 
متعاونني مع احلكم بصورة رائعة، مبينا 
أنه كان يستحق الطرد ألنه دخل خطوة 
إلى أرضية امللعب بسبب ردة فعل سريعة 
منه احتجاجا على احد القرارات، الفتا الى 
أن احلكم محمود يعتبر من أفضل احلكام 
في آسيا والكويت وأن أخطاءه لن تؤثر 

عليه مستقبال.

تشوش ذهني لبدر

وعن تباين مستوى بدر املطوع قال 
ان أســــلوب اللعب في القادسية يختلف 
عن املنتخب وهذا سبب تشويشا ذهنيا 

لالعب، مشيرا إلى أنه لم يغامر بإشراك 
طالل العامر الذي أكد جاهزيته للمباراة 
وهو أفضل من يحــــدد مدى قدرته على 
اللعب وليس إبراهيم وكما شاهدناه في 

املباراة قام بواجبه على أكمل وجه.
وأكد إبراهيم أن معظم الالعبني أرهقوا 
في مباراة العربي بالرغم من أنه تنتظرهم 
مواجهة كبيرة مع الرفاع البحريني في 
إياب الدور نصف النهائي من كأس االحتاد 
اآلسيوي، موضحا ان هناك بعض الالعبني 
نسعى لعالجهم وشفائهم سريعا ومنهم 
السوري فراس اخلطيب الذي مازال خارج 
القائمة وننتظر اليومني املقبلني لتحديد 
مصيره وقد مت وضــــع مدرب خاص له 

ليقوم بتجهيزه.
من جانبه، قال مدير الفريق إبراهيم 
املســــعود ان الالعبني وعــــدوا بتحقيق 
الفوز واحلصول على الـ 3 نقاط وأوفوا 
بالوعد وكانوا عنــــد كلمتهم بالرغم من 
أنهم لم يقدموا املســــتوى املأمول منهم 

في الشــــوط األول لكنهم عادوا بقوة في 
الثاني وضاعفوا النتيجة وأضاعوا أهدافا 

محققة للتسجيل.
وبني املســــعود أن احلكم كان مخطئا 
في بعــــض قراراته خصوصا في توزيع 
اإلنذارات والتي كان بعضها غير مستحق 
منها بسبب حتدث بعض الالعبني معه وهو 
أمر عادي ال يستحق الالعب عليه اإلنذار، 
مبينا انه يثــــق باحلكم احمللي ويرفض 
تواجد احلكم األجنبي الذي يجب أن يتواجد 
فقط في املباريات التي تكون حلسم لقب 
أو بطولة، الفتا الى أن حكامنا يتأثرون 
كثيرا في املباريات اجلماهيرية بســــبب 

الضغط النفسي.
وأضــــاف أن العبي القادســــية كانوا 
العربي بســــبب  مرهقني قبــــل مواجهة 
مشــــاركتهم مع األزرق وسيتواصل هذا 
اإلرهاق حتى مبــــاراة الرفاع، مضيفا أن 
أحمد عجب تعرض لتمزق بالعضلة الضامة 
ومحمد راشــــد إلصابة في األنكل وجهاد 

احلسني لكدمة قوية، متمنيا أن يكونوا 
جاهزين ملواجهة الرفاع.

المطوع: الحكم سبب خسارتنا

بدوره، حمل مدير فريق العربي عبداهلل 
املطوع اخلسارة وإضاعة الصدارة للحكم 
الذي لم يكن موفقا في معظم قراراته والتي 
كانت عكسية على العربي وأثرت كثيرا 
على سير املباراة وكذلك لعدم استغالل 
الالعبني لفرص الشوط األول واستحواذهم 

الكبير في الشوط األول.
وأشار املطوع الى أن الالعبني قدموا 
مبــــاراة جيدة وظهروا مبســــتوى مميز 
خصوصا في الشوط األول لكن هذه كرة 
القدم إن لم تسجل هدفا البد أن تستقبل 
شباكك األهداف، مشيرا إلى أن اخلسارة 
لن تؤثر على الالعبني الذين سيواصلون 
املنافسة على اللقب حتى النهاية ألن الفريق 

ميلك مجموعة مميزة من الالعبني.

تعاقـــد النـــادي العربي مع 
املدرب املصري كرم عبدالصادق 
مـــن أكادميية نـــادي الزمالك، 
لتدريب فريق العربي للناشئني 

)حتت 16 سنة(.
ويعتبر كرم من خيرة املدربني 
املصريـــني املختصني بالبراعم 
والناشئني، وسبق له أن خاض 
جتارب تدريبية خارج مصر في 
السعودية وفي ليبيا، إضافة إلى 
أنه ميتلك خبرة كروية وقادر 
على إيصالها إلى الناشئني في 

طريقة سلسلة.
واعرب كرم عن سعادته في 

وجوده في الكويت، متمنيا أن يضع بصمته في قطاع الناشئني 
للنادي العربي، السيما أنه سمع كثيرا عن عراقة القلعة اخلضراء 
قبل وصوله إلى الكويت، كما ســـيقود كرم أول حصة تدريبية 

رسمية لناشئي العربي مساء اليوم.

المطوع يحّمل خسارة العربي من القادسية للحكم وإضاعة الفرص.. والمسعود يؤكد أن الالعبين أوفوا بالوعد

 إبراهيم: الالعبون طبقوا الخطة في الشوط الثاني ففزنا

)هاني الشمري(قرارات احلكم علي محمود أثارت احتجاج القادسية والعربي 

كرم عبدالصادق

الكويت يسقط السالمية.. والساحل يقتنص »نصراً« عزيزاً
والكسندر من الساملية. 

حماس بال فاعلية 

النصر والساحل،  وفي مباراة 
جاء الشـــوط االول حماســـيا بني 
الفريقني اذ كان اللعب محصورا في 
وسط امللعب دون خطورة حقيقية 
علـــى املرميني وكانـــت االفضلية 
النسبية ملصلحة النصر الذي اعتمد 
دفاعات هجومية عبر االطراف اال 
انه افتقد اللمســـة االخيرة حيث 
الدقيقة  كانت اولى احملاوالت في 
العاشـــرة عن طريق جونز الذي 
تباطأ في التعامل مع احدى الكرات 

االرضية داخل املنطقة.
الثاني، ضغط  الشـــوط  وفي 
النصر بقوة حيث اجرى مدربه علي 
الشمري تبديال تكتيكيا بخروج زبن 
العنزي ودخول فيصل العدواني، 
ومتكن العنابي من احراز هدف عن 
طريق احمد مطر لكن الغاه حكم 
املباراة محمود البلوشـــي بداعي 

التسلل )47(.
وواصل النصر سيطرته على 
منطقة وسط امللعب اال ان العبيه 
عمر قمبـــر والبرازيلـــي جايرو 
النجادة واحمد  والبدالء حســـني 
الرشيدي لم ينجحوا في خلق فرص 
الساحل وفي  امام مرمى  حقيقية 
املقابل جنح الساحل في االستمرار 
باالعتماد على الكرات املرتدة وكاد 
خالد علي ان يحرز هدف الســـبق 
بتسديدة قوية علت املرمى )70(، 
وقبل ان تصل املباراة الى نهايتها 
حصل الســـاحل على ضربة حرة 
مباشرة رفعها يوسف سعد على 
رأس املتقدم خالد علي الذي اودعها 
في الشباك على ميني احلارس احمد 

اخلالدي )86(. 

الهجـــوم والتخلي عـــن التحفظ 
الدفاعي، وســـنحت فرصة جيدة 
البريكي لكن  للتسجيل لعبداهلل 
تسديدته لم تكن بالشكل املطلوب 
ومرت من أمام مرمى الكويت )80(. 
واستطاع وليد علي تسجيل هدف 
الفوز بطريقة رائعة بعد أن راوغ 
بوطيبان وسدد كرة قوية من زاوية 
ضيقة ذهبت مباشـــرة الى سقف 

املرمى )82(.
أدار املبـــاراة احلكـــم وليد 
الشطي وعاونه على اخلطوط 
فارس الشمري ويوسف اخلباز، 
البريكي  وأنذر الشطي صالح 

ومتكن العماني اسماعيل العجمي 
من تســـجيل ركلة اجلزاء بنجاح 

.)47(
وواصل األبيض ضغطه على 
مرمى الساملية، وسنحت له العديد 
من الفرص، وأبرزها كانت عن طريق 
علي الكندري الذي سدد كرة رأسية 
تصدى لها حارس مرمى الساملية 
القـــالف )60(، ثم تســـديدة من 
روجيرو ذهبت سهلة في أحضان 
القالف بعد مجهود فردي رائع من 

روجيرو )62(.
وحـــاول الســـماوي الرد على 
الى  الكويتاوي باملبادرة  الضغط 

القالف بثقة، تبعها تسديدة بعيدة 
أخرى من وليد علي مرت بجانب 
القائم األيسر للقالف )33(، وحاول 
روجيرو مرة أخرى للتسجيل بعد 
أن تابـــع كرة عائدة من يد القالف 
اال أنه لم يتعامل معها بالشـــكل 
املطلوب وعادت ليـــد القالف من 

جديد )38(.
وفي الشوط الثاني سريعا متكن 
الكويت من تعديـــل النتيجة عن 
طريق ركلة جـــزاء غير صحيحة 
الشـــطي  احتســـبها احلكم وليد 
علـــى مدافع الســـماوي بوطيبان 
بسبب ســـقوط وليد علي أمامه، 

البريكي ومشاري العازمي وعبداهلل 
الكســـندر  البريكي والبوســـني 
انديتش وعبدالرزاق البطي، ووجد 
األبيض صعوبة بالغة في الوصول 
الى مرمى الساملية األمر الذي أجبر 
العبيه على التسديد من مسافات 
بعيدة وان كانت بها بعض املبالغة 
في بعض األحيان بسبب التسرع 

الواضح لتعديل النتيجة.
وأخطر فرصة لألبيض جاءت 
في الدقيقة 31 عن طريق البرازيلي 
روجيرو الذي سدد كرة قوية من 
على مشارف منطقة اجلزاء تعامل 
معها حارس مرمى الساملية حميد 

مبارك الخالدي ـ يحيى حميدان
جنح الكويـــت في قلب تأخره 
امام الساملية الى فوز ثمني وبنتيجة 
2-1 بعد مباراة قوية من الطرفني 
جمعتهما على ســـتاد ثامر بنادي 
الساملية في ختام مباريات اجلولة 
الرابعـــة للـــدوري املمتـــاز لكرة 

القدم.
العماني  سجل هدفي األبيض 
اسماعيل العجمي )48 من ضربة 
جزاء( ووليـــد علي )82(، بعد أن 
ســـجل عبد الـــرزاق البطي هدف 

السبق للساملية )11(.
وحصـــل األبيض على 3 نقاط 
ثمينة ليرفع رصيده الى 7 نقاط 
محتـــال املركـــز الرابـــع، في حني 
تلقى الســـاملية هزميتـــه الثانية 
ليصبح رصيده 4 نقاط في املركز 

السادس.
وحقق الساحل فوزه األول في 
الدوري بعد تغلبه على النصر 0-1، 
ليرفع رصيـــده من النقاط الى 5، 
وبقي النصر في مركزه الســـابع 
برصيد خال من النقاط بعد هزميته 

في مبارياته األربع.

هدف سلماوي مباغت

في املباراة األولى، باغت الساملية 
ضيفه الكويت بهدف مبكر عبر عبد 
الرزاق البطي الذي خطف الكرة التي 
وصلت اليه من يوسف بوطيبان 
قبل وصول العب الكويت حسني 
حاكم وسددها البطي بيسراه قوية 
الفضلي  في مرمى احلارس خالد 

.)11(
وكان الساملية األفضل في كل 
شيء في الربع ساعة األول بفضل 
التفوق الواضح لالعبي السماوي في 
خط الوسط والذي تشكل من صالح 

في ختام الجولة الرابعة للدوري الممتاز لكرة القدم

)محمد ماهر( العب الساملية مشاري العازمي يعترض تقدم محترف األبيض البرازيلي روجيرو  


