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 ٥:٥٥ والسالم 

 ٥:٥٥  محمد احلمد  النصر – الكويت 

 عبدالعزيز جاسم 
  «يبقى احلال على ما هو عليه 
في املقدمة»، هذا هو حال اجلولة 
السابعة من الدوري املمتاز التي 
لم يطرأ على صدارتها أي جديد 
في رباعي الصدارة، إال أن التغيير 
كان واضحا ومميزا لبعض فرق 
املؤخرة، وبالرغم من توقع أكثر 
املتابعـــني أن هذه اجلولة والتي 
تعتبر ختام القسم األول سيرافقها 
تغيير ملركزين على أقل تقدير، 
إال أن تعادل القادسية مع الكويت 
٢-٢ والعربي مع كاظمة سلبا ترك 
األمور على حالها في انتظار ما 

ستسفر عنه اجلولة املقبلة.
  وكان الساملية أكثر املستفيدين 
في هـــذه اجلولة بعد فوزه على 
النصر ٢-١ وقفزه من املركز قبل 
األخير إلى اخلامس، فيما يعتبر 
اجلهراء هذه اجلولة فاحتة خير 
للجوالت املقبلـــة، بعد أن حقق 
فوزه األول هذا املوسم بعد ست 
هزائم، وكان على حساب الساحل، 
كمـــا أنه حصـــد أول ٣ نقاط قد 
متنحه دفعـــة قوية كي يتخلى 

عن القاع.

  األصفر والتعلم

  من املمكـــن أن تكون مباراة 
القادسية مع الكويت أفضل درس 
يتعلم منه العبو األصفر مستقبال 
ويدركون أن املباراة من شوطني، 
والحظ اجلميـــع أن هناك فرقا 
شاسعا بني القادسية الذي لعب 
في الشوط األول وسجل هدفني، 
وبني األصفر الذي خاض الشوط 
الثاني وخسر بهدفني. واجلواب 
واضح وهـــو اطمئنان الالعبني 
على النتيجة في األول وفرطوا 
بها في الثاني، وعلى الرغم من 
قلة الفرص املتاحة للقادسية في 
املباراة، إال أن ســـيطرتهم على 
احلصـــة األولى بفضل حتركات 
طـــالل العامر وفهـــد األنصاري 
ساهمت كثيرا في فرض أسلوب 
الفريق واستغل تفوقه بتسجيل 
هدفني، إال أن الالعبني أنفســـهم 
تاهوا في الشوط الثاني وجعلوا 
األبيض يلعب كما يشاء ومن أي 
اجتاه، وزادهم سوءا تهور مساعد 

إضاعة كاظمة الوقت في الدقائق 
األخيرة، وكأنه يبحث عن التعادل 

وليس الفوز.

  عودة مميزة للسماوي

  رمبا يكون الساملية أكثر الفرق 
استفادة من توقف الدوري، ألنه 
ظهر بشكل مميز وقام بتصعيد 
عدد من الالعبني الشباب أبرزهم 
علي فريدون الذي سجل هدفي 
الفوز، بالرغم من مشاركته للمرة 
األولى مع السماوي في الدوري، 
كما أن الفريق أعاد ترتيب أوراقة 
جيدا، وظهر ذلك واضحا من خالل 
تعاقده مع محترفني جدد كانت 

لهم بصمتهم في املباراة.

  العنابي خسر بالدفاع

  يتحمل دفاع النصر املسؤولية 
األكبر في خسارة الفريق، بعد 
أن ترك احلرية ملهاجمي الساملية 
التحرك وتسجيل األهداف،  في 
إال أن هناك جزءا من املسؤولية 
يقع أيضا على املهاجمني الذين 
لم يحسنوا اســــتغالل الفرص 

وأضاعوا أهدافا محققة.

   الساحل معذور للخسارة

  ال ميكــــن أن نلوم الســــاحل 
مــــن اجلهراء،  على اخلســــارة 
ألن الفريــــق الذي لعب أول من 
أمس ليس هو من لعب قبل ٨٥ 
يوما بسبب هجرة أغلب العبيه 
الذين وصل عددهم إلى ٦ العبني 
مؤثرين. ويؤخذ على الفريق أنه 
لم يســــتغل الطرد في صفوف 
اجلهــــراء بالشــــوط الثاني، ثم 
دخول مرماه الهدف الوحيد في 

الوقت بدل الضائع.

  الجهراء عاد

  مــــن املمكن أن يكــــون فوز 
اجلهراء على الساحل بداية العودة 
للفريق الذي كان رقما صعبا في 
السابق، ورمبا تكون التعاقدات 
اجلديدة السبب احلقيقي وراء 
الفوز خصوصا األنغولي اندريه 
ماكينغا الذي ميلك خبرة طويلة 
قد تساعد اجلهراء على اخلروج 

من مأزق املركز األخير. 

ندا وطرده غيـــر املبرر بدخول 
عنيف استحق عليه الطرد، لتكتمل 
أوجاع األصفر والذي كان مكتمال 
واستقبلت شباكه هدفا ثم هدفا 
ثانيا بعد طرد ندا، ولوال حسن 

احلظ خلرج خاسرا.
  والسؤال الذي يطرح نفسه هل 
يعقل لفريق يضم في صفوفه ١٢ 
العبا دوليا ال يستطيع أن ينظم 
هجمة واحدة خالل ٤٥ دقيقة؟! هذا 
األمر يجب أن يجد له املدرب محمد 
إبراهيم حال سريعا، قبل أن يجد 

فريقه متنحيا عن الصدارة.

  األخضر والفرص

  ال يالم دفاع العربي وال حارسه 
أو حتى املدرب البرازيلي مارسيلو 
كابو، فاملالمة تقع على املهاجمني 

الذين تفننوا في إضاعة الفرص 
الواحدة تلو األخرى،  الســـهلة 
خصوصا خالد خلف الذي أهدر 
مبفـــرده ٣ فـــرص محققة، كما 
يجـــب أن يقف املهاجم حســـني 
املوسوي مع نفسه وقفة جادة 
ويراجع حساباته بعد أن ابتعد 

عن التهديف.
   ورمبا ليس هذا هو السبب 
الوحيد في تعـــادل العربي مع 
كاظمة وضياع نقطتني واالنفراد 
بالصدارة، بل كان السبب واضح 
وهو عـــدم وجود محترف مميز 
بني صفوف األخضر، فالبرازيلي 
فابيو سانتوس كان عالة على أداء 
األخضر، ولوال قتال عبدالعزيز 
السليمي ومحمد جراغ في وسط 
امللعب خلرج البرتقالي فائزا، ألن 

القادسية ظن  الشوط األول مع 
أن النتيجة ستكون تاريخية في 
الشـــوط الثاني، إال أن األبيض 
ظهر في «شكل ثان» بفضل حنكة 
املدرب البرتغالي جوزيه روماو 
الذي عرف كيف يقـــرأ املباراة، 
ويعود من بعيد بإشراكه أفضل 
العـــب فـــي املبـــاراة البرازيلي 
روجيريو واملهاجم علي الكندري، 
ثم زج بالهداف خالد عجب فسحب 
البســـاط من حتت أقدام العبي 
القادسية. ويعود الفضل في عودة 
الكويت الـــى املباراة مرة أخرى 
الى روماو للدفع بروجيريو الذي 
قدم فاصـــال من اللمحات الفنية 
واملهارية، ولـــم يكتف بذلك بل 
فتح «شوارع» في دفاع القادسية 
وقلب موازين املواجهة، وعجب 

الذي سجل هدف التعادل من أول 
فرصة.

  البرتقالي هاجم ولكن!

  عندما تقرأ تشكيلة كاظمة تدرك 
من خاللها أن املدرب التشـــيكي 
ميالن ماتشـــاال أراد الهجوم وال 
شيء غيره، ألنه في ظل وجود 
الثالثي فرج لهيب ويوسف ناصر 
والبرازيلـــي الكســـندر، تقتنع 
بـــأن كاظمة ســـيهاجم العربي 
لكن مع كل تلك األســـماء اكتفى 
البرتقالي بالدفاع، ومن ثم اعتمد 
على الهجمـــات املرتدة عبر فهد 
العنزي، لكنه لم يصل كثيرا الى 
مرمى األخضر، ولم يدافع جيدا 
عن مرماه وكاد أن يخسر النقاط 
الثالث. واستغرب الكثيرون من 

سانتوس كان «يتمشى» طوال 
الدقائق التي لعب فيها، وكانت 
النقطة اإليجابيـــة الوحيدة في 
العربي أنه فريق ال ييأس حتى 

الثانية األخيرة.

  األبيض «شكل ثاني»

  كل مـــن شـــاهد الكويت في 

 الخطيب جاهز للقاء كاظمة
ــاء اليوم تدريباته استعدادا للمباراة    يستأنف القادسية مس
ــتقام يوم األربعاء املقبل ضمن اجلولة الثامنة  مع كاظمة التي س

(األولى) في القسم الثاني من الدوري املمتاز.
ــوري فراس اخلطيب بعد  ــهد التدريب مشاركة الس   وسيش
ــورية اثر مشاركته مع منتخب بالده في كأس أمم  عودته من س
ــيا في قطر وخروج «نسور قاسيون» من الدور األول. وأكد  آس
اخلطيب لـ «األنباء» انه جاهز للمشاركة مع األصفر بعدما متاثل 
للشفاء من اصابته التي حلقت به مؤخرا وهي عبارة عن شد في 
العضلة الضامة. وأوضح ان قرار مشاركته في لقاء كاظمة يعود 

الى اجلهاز الفني ألنه صاحب القرار النهائي في هذا الشأن. 

 فريدون نجم األسبوع
  استحق مهاجم الساملية الشاب علي فريدون ان يكون جنم 
األسبوع لهذه اجلولة بعد تسجيله هدفي الفوز لفريقه على 
النصر، كما انه ظهر مبستوى مميز بالرغم من انه ال يتعدى ١٩ 
عاما، ويحسب له عودته الى أجواء املباراة بعد أن سجل هدف 
التعادل للنصر باخلطأ في مرمى فريقه، إال انه كفر عن ذنبه 
وسجل أجمل هدف في اجلولة من مجهود فردي رائع مراوغا 
مدافعي النصر ثم سدد كرة قوية سكنت املقص، وساهم ايضا 

في ان يقفز السماوي من املركز قبل األخير الى اخلامس. 

 الحكام في الميزان
  ـ علي محمود (الكويت ـ القادسـية): أدار املباراة باقتدار وكان 
محقا فـــي أغلب قراراته خاصة احتســـابه ركلة اجلزاء لبدر 
املطوع، وكذلك طرد مســـاعد ندا ويحسب له انه قاد املباراة 

إلى بر األمان في أصعب مواجهات اجلولة.
  ـ حمـد بو جـروة (العربي ـ كاظمة): كاد يفقد الســـيطرة على 
املباراة في الدقائق األخيرة، لعدم احتسابه عدة أخطاء واضحة 

للفريقني، إال أنه لم يتخذ قرارا أثر في سيرها.
  ـ سلمان امليل (الساملية ـ النصر): كان لتركيزه العالي في اتخاذ 
القرارات دور كبير في السيطرة على املباراة، كما متيز بقربه 

من الكرة وكانت أغلب قراراته سليمة.
  ـ  وليد فرج (الساحل ـ اجلهراء): قاد املباراة بامتياز وكان سريعا 
في اتخاذ القرارات، وكان محقا في طرد مدافع اجلهراء العماني 

نبيل عاشور. 

 كل ما يكبر...
 فهد الدوسري

ــنة ويعد أحد أبرز املدافعني الذين أجنبتهم مالعبنا    يبلغ من العمر ٢٨ س
منذ حوالي ١٠ سنوات يدافع بشراسة ويهاجم بقوة ويسجل األهداف، 

ــي املنطقة لكونه يجيد ويتقن  ــس بها أبرز صناع اللعب ف يناف
الكرات الثابتة، كثيرا ما أفرحنا في املنتخب الوطني والقادسية، 

وخرجنا على اثر أهدافه للشوارع لالحتفال حتى الصباح، 
وليس عيبا ان مندحه ومنجد به كثيرا إذا ما قدم مستوى 
ــكت  ــتحق الثناء واملدح، ولكن العيب بعينه ان نس يس

وجنامل على مستوى املنتخب الوطني واألندية.
  ولعل ما قام به مساعد ندا من «حماقة» في مباراة 
ــدوري املمتاز أول من أمس  فريقه أمام الكويت في ال
وارتكابه خطأ ال ميكن تصنيفه أبدا في عالم املستديرة 
ــارك العب الكويت سامي الصانع  ــاحرة، حيث ش الس

والكرة بعيدة جدا بدخول عنيف ال ميكن السكوت عنه، 
ــت املرة األولى التي ميارس فيها ندا استهتاره  وهذه ليس

داخل امللعب حيث لم يندمل اجلرح بعد من جراء طرده أمام 
املنتخب الصيني في مستهل مشوار منتخبنا في نهائيات كأس 

آسيا املقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، ولكننا فضلنا عدم 
ــواء البطولة ولعدم التأثير  ــغال األزرق واجلماهير بأج إثارة املوضوع النش

ــعورنا بأن احلكم االسترالي بنيامني وليامز كان له  على تركيز الالعبني ولش
تأثير واضح على نفسيات الالعبني.

  ولكن يبدو ان «الطبع يغلب التطبع» وعاد ندا ملشاكساته املعروفة 
ولن تكون األخيرة فعلى الرغم من انه من جنوم العبي املنتخب 
والقادسية إال انه «كل ما يكبر...» وأصبح يحتاج إلى... وكانت 
جماهير الكويت قاطبة فرحني بتعاقد ندا مع الشباب السعودي 
مبقابل ٣٠٠ ألف دوالر، ولكنه يبدو انه طبق مثل «اذا بغيت 
تغّرب.. خّرب» حيث أحرج األصفر كثيرا وكاد يتسبب 
بخسارة كارثية بعد ان كان هو نفسه السبب في تقدم 

فريقه وكأنه يتحسف على ما قدم لفريقه.
  ندا.. كلنا نحبك ونعشق لعبك، وننتظر مبارياتك مع 
القادسية واملنتخب على أحر من اجلمر، وسنتابعك مع 
الشباب، ولكننا نتمنى ان تكون خير سفير لرياضتنا 
ــمعتك وسنك التي  وتبتعد عن النرفزة التي ال تليق بس

جتاوزت هذه املرحلة بكل تغييراتها الفسيولوجية.
  ندا خاض أكثر من ٨٠ مباراة دولية وطرد خالل ٣ شهور 
ــيا وأمام الصني في  ــام اليمن في نصف نهائي آس ٣ مرات أم
ــب اعتاد على الطرد  ــع الكويت، اي ان الالع ــيا، وأخيرا م كأس آس

مرة كل شهر! 

 لقطات 

   احتفظ مهاجم القادســـية بدر املطوع بصدارة 
الهدافني برصيد ٧ أهداف، يليه مهاجم العربي حسني 
املوســـوي (٥ أهداف)، ثم حمد العنزي (القادســـية) 
والبرازيلي جوني الندرينيو املنتقل حديثا من النصر 
إلـــى العربي برصيد ٤ أهداف لـــكل منهما، ثم مهاجم 

الكويت خالد عجب ٣ أهداف.
ــية األقوى  ــم األول يعتبر القادس     مع ختام القس
ــجيله  هجوما بـ ١٧ هدفا، ويعتبر اجلهراء األضعف بتس
ــا يعتبر العربي األقوى دفاعا بتلقي مرماه ٣  هدفني، فيم
أهداف، وفي املقابل يعتبر اجلهراء األضعف دفاعا بدخول 

مرماه ١٤ هدفا.
   شـــهدت اجلولة حالتي طـــرد كانت األولى من 
نصيب مدافع القادسية مســـاعد ندا، والثانية ملدافع 

اجلهراء العماني نبيل عاشور.
ــر العربي حكم املباراة مع      هاجم عدد من جماهي
كاظمة حمد بوجروة، وحملوه سبب اخلسارة بسبب قراراته 

العكسية بإلغاء هدف خالد خلف بداعي التسلل.
   تعتبر مباراة القادسية والكويت هي األخيرة 
ملساعد ندا مع األصفر، حيث سيغادر إلى السعودية 

لالحتراف مع الشباب السعودي. 

 مطر: أهدرنا فرصًا سهلة
  قال مساعد مدرب العربي فاضل مطر ان الالعبني أهدروا الفوز بعد 
أن أضاعوا العديد من الفرص السهلة خالل املباراة، لكن الالعبني قدموا 
مستوى جيدا في ظل تراجع العبي كاظمة الى الدفاع، مشيرا إلى أن 
اجلهاز الفني سيدرس مشكلة التهديف خالل التدريب قبل مواجهة 

اجلهراء، والتي يجب التعامل معها بحذر ملواصلة الصدارة.

 عثمان: قاتلنا من أجل الفوز 
  أكد العب وســـط الســـاملية ناصر عثمان ان الفريق تغير شكله 
وطريقـــة لعبة من الناحية الهجومية بفضل تألق الالعبني وقتالهم 
من أجل الفوز، مشيرا إلى أن احملترفني اجلدد في الفريق ظهروا باداء 
مميز في أول مشاركة لهم مع السماوي، متمنيا أن يستمر عطاؤهم 
على نفس املنوال في بقية مباريات الدوري حتى يعود الفريق الى 

مكانته الطبيعية.
 

 ندا غادر إلى السعودية 
  غادر مساعد ندا عصر أمس  إلى السعودية لالنضمام الى فريق 
الشباب، بعد ان خاض أخر مباراة في الدوري بني القادسية والكويت 

اول من امس وطرد منها.
  ومن املتوقع ان يقوم مجلس ادارة نادي الشباب بتقدمي ندا خالل 
مؤمتر صحافي يعقد اليوم، يكشف فيه عن كافة تفاصيل العقد وقيمته 

املادية والذي كشف عنه سابقا وقدر بـ ٣٠٠ ألف دوالر . 

 اختار القسم الرياضي فريق «األنباء» بعد 
اجلولة السابعة من بطولة الدوري املمتاز ويضم 
في حراسة املرمى شهاب كنكوني (كاظمة)، وفي 
خط الدفاع يعقوب الطاهــــر (الكويت)، احمد 
الرشيدي (العربي)، احمد العيدان (الساملية)، 

عامر املعتوق (القادسية)، وفي الوسط طالل 
العامر (القادسية)، عبدالعزيز السليمي (العربي)، 
فيصل العدواني (النصر)، روجيريو (الكويت)، 
وفي الهجوم علي فريدون (الســــاملية)، محمد 

دهش (اجلهراء). 

 فريق «األنباء» بعد الجولة السابعة

 علي فريدون 

 روجيريو 

 يعقوب الطاهر
هاب كنكوني   ش

 احمد العيدان  احمد الرشيدي 

 فيصل العدواني 

 عبدالعزيز السليمي 

 محمد دهش 

 طالل العامر 

 عامر املعتوق 

 ترتيب الفرق بعد الجولة السابعة 
 النقاط  عليه  له  خسر  تعادل  فاز  لعب  الفريق 

 ١٦  ٤  ١٧  ١  ١  ٥  ٧  القادسية 

 ١٦  ٣  ٨  ١  ١  ٥  ٧  العربي 

 ١٤  ٧  ١٣  ١  ٢  ٤  ٧  الكويت 

 ١٣  ٦  ١١  ٢  ١  ٤  ٧  كاظمة 

 ٧  ١٢  ٦  ٤  ١  ٢  ٧  الساملية 

 ٦  ١٣  ٧  ٥  ٠  ٢  ٧  النصر 

 ٥  ٨  ٣  ٤  ٢  ١  ٧  الساحل 

 ٣  ١٤  ٢  ٦  ٠  ١  ٧  اجلهراء 

 لسانك 

 غلط 

 غلط 

 إلى متى؟ 
مــــازال مســــاعد ندا     
يواصل هوايته الغريبة في 
تلقي البطاقات احلمراء دون 
سبب وآخرها أمام الكويت 
قبل أن يلتحق بالشــــباب 
أنه ال  السعودي، واألكيد 

يتعلم من أخطــائه. 
   «ماكو فايدة» 

 

 زين سويتوا 
  قرار صـــائب اتخذته 
نـــــــادي كاظــمــــة  إدارة 
باالستــغناء عن احملترف 
الكيني محمد جمال لتدني 
مســــتواه وكثرة حصوله 
امللونة  البطاقــــات  علــــى 
حيث وضــــح عدم رغبته 
في االستمرار مع الفريق.  
«الباب اللي يجي منه الريح 

سده واســتريح» 
 


