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 تثقفوا لو سمحتوا..
 من الطبيعي ان تستحوذ مباراة القادسية والعربي 
اليوم على اهتمام املتابعني، ولكن هل األصفر هو 
القادسية الذي نعرفه واألخضر هو العربي الذي 
نراهن عليه غالبا؟ إجابتي باخلط العريض «ال» 
ألن األول تنازل عن صدارته التي تشبث بها مبكرا 
ملصلحة خصمه القوي الكويت، والثاني لم يحافظ 
على الصورة احلسنة التي كان عليها منذ انطالقة 
املسابقة وســـقط بخمسة أهداف أمام األبيض في 
املباراة السابقة وهي كفيلة بأن تنهي العالقة بينه 

وبني مدربه البرازيلي مارسيلو كابو.
  تعالوا إلى القادسية واحكموا، لم يكن في آخر 
مباراتني مع اجلهـــراء والنصر صاحبي املركزين 
األخيريـــن في حالته الهجوميـــة التي متكنه من 
التسجيل بسهولة فقد تعادل مع االول وفاز على 
الثانـــي بصعوبة، وبات واضحا ان األصفر يلعب 
بعشـــوائية واجتهادات فردية وفقد بذلك هويته 
التي ميكن متييزها عن الفـــرق األخرى حتى لو 
لعب بقمصان «وردية»، ونشير هنا الى خسارته 
الثنني من أعمدة الفريق وهما بدر املطوع ومساعد 
ندا دون ان يحرك اجلهاز اإلداري ساكنا، فهل يعقل 
ان يغيب املهاجم األول في الفريق دون ايجاد بديل 
ميكنه تغطية غيابه؟ ومع تقديرنا لكل البدالء فإن 
املطوع ال ميكن تعويضه في فترة مهمة كبطولة 
الدوري وسيكون غيابه واضحا عندما تشتد املنافسة 

نحو الطريق الى اللقب.
  اما العربي فال ميكن لفريق ينوي املنافسة على 
اللقب يخســـر بخمسة أهداف كهذه، وسؤالنا ملاذا 
يعتمد األخضر في كل موسم على «ترقيع» صفوفه 
واالستعانة بالعبي األندية األخرى؟ وأين هم العبوه 
من الشـــباب والفرق الســـنية؟ فالعربي صاحب 
البطوالت وال ميكـــن ان يغيب طويال عن األلقاب 
منذ ان حقق لقب الدوري في موسم ٢٠٠١-٢٠٠٢.

  > لوحظ كثرة استخدام احلكام للبطاقة احلمراء 
في اجلوالت السابقة خاصة في اجلولة قبل املاضية 
(٤ بطاقات حمراء فـــي ٤ مباريات) نتيجة وقوع 
الالعبني في أخطاء «ساذجة»، ويرجع ذلك بالطبع 
الى قلة استيعابهم وفهمهم للحالة التي تستوجب 
الوقوع في اخلطأ املشروع، ونصيحة لهؤالء الالعبني 
«تثقفوا» قليال وأكثروا من مشاهدة املباريات في 
البطوالت األوروبية، فالكرة ليست دفاعا وهجوما 
فقط إمنـــا فكر وذكاء وذوق فـــي التعامل معها.. 

وسالمتكم.
   ناصر العنزي 

 العربي والقادسية.. «بأي حال عدت يا كالسيكو» 
 الكويت والجهراء والساحل يستضيفون السالمية وكاظمة والنصر في الجولة ١١ للدوري 

 القادسية والعربي يأمالن في العودة إلى القمة في املواجهة الليلة 

وخالــــد عجب، ومــــن املتوقع ان 
مينح الوافد اجلديد االردني حسن 
عبدالفتاح فرصة للمشاركة اليوم 
اساسيا بعد ان دخل بديال في اللقاء 
السابق. اما الساملية فالوضع العام 
للفريق غير مطمئن، فهو على بعد 
خطــــوات قليلة من خطر الهبوط 
لذلك على الفريق ان يصحح من 
اوضاعه. ويســــعى كاظمة الرابع 
(١٧ نقطة) الى التشبث بالبقاء بني 
فرق الصدارة خصوصا ان الفريق 
استعاد ثقته بعد الفوز العريض 
على الســــاحل ٦ - ١ في اجلولة 
املاضية، وال يبدو انه ســــيواجه 
خصما ســــهال على االطالق، ألن 
اجلهراء (٦ نقــــاط) حقق نتائج 
ايجابيــــة للغاية منذ اســــتئناف 
البطولة، وجنح باخلروج متعادال 
مع فرق بحجم العربي والقادسية 

على التوالي.
النصــــر (٦ نقاط)  لقــــاء    اما 
والســــاحل (٨ نقاط) فهو يعتبر 
فرصة لتصحيح االوضاع واالبتعاد 
عن شبح الهبوط خصوصا للنصر 
متذيل الترتيب الذي لم يظهر بشكل 

جيد بخالف املواسم السابقة. 

الرشيدي  املتوقع ان ميثله خالد 
في حراســــة املرمى، وعبيد منور 
والبرازيلي والس ومبارك البلوشي 
وفهد فرحــــان في الدفاع، ومحمد 
جراغ وعبدالعزيز السليمي وعلي 
مقصيد وخالد خلف في الوسط، 
واملغربــــي عبداملجيــــد اجليالني 

وحسني املوسوي في املقدمة.

  األبيض لمواصلة الصدارة

  الكويــــت املتصدر (٢٣ نقطة) 
مير بأحد افضل حاالته بهذا املوسم 
فالفريق يبدو منظما الى حد كبير 
في جميع اخلطوط، وال يبدو انه 
سيواجه اي صعوبة في حتقيق 
الفوز على ضيفه الساملية (٩ نقاط) 
صاحب النتائــــج املتواضعة هذا 

املوسم.
  االبيض يعتمــــد على مفاتيح 
لعب عديدة بدءا مــــن وليد علي 
والبرازيلي روجيــــرو والعماني 
اســــماعيل العجمي باالضافة الى 
العناصر املؤثرة االخرى كاحلارس 
العمــــالق خالد الفضلي ويعقوب 
الطاهر وفهد عوض وحسني حاكم 
وجــــراح العتيقي وعلي الكندري 

كابو ان يعود الى رشده في هذه 
املنافسني  امام  املباراة فاخلسارة 
املباشرين تكلفتها أكثر من الفرق 
االخرى واذا ما اراد االخضر معانقة 
اللقب بعد طول غياب فعليه اوال 
ان يهزم منافسيه، لذلك فإن فكرة 
الكويت  الغرميني  اخلســــارة من 
والقادسية بأقل من ٥ ايام مرفوضة 
متاما لدى جمهور العربي، وكابو 
اقترفته  مــــا  مطالــــب بتصحيح 
التكتيك بهذه  او  يداه بالتشكيلة 

املباراة.
  االخضر سيغيب عنه في هذه 
الشــــمالي ونواف  القمة عبداهللا 
شــــويع وفهد احلشاش لالصابة 
واحمد الرشــــيدي لاليقاف، ومن 

االصابــــة، فإن تشــــكيلة االصفر 
ستشهد عودة املدافع حسني فاضل 
وفهد االنصاري، ومن املتوقع ان 
يزج ابراهيم بنواف اخلالدي في 
املرمى ونهير الشــــمري واملغربي 
عصام العدوة وعلي الشمالي وعامر 
معتوق في الدفاع، وصالح الشيخ 
وطالل العامر وعبدالعزيز املشعان 
والسوري جهاد احلسني في الوسط، 
والسوري فراس اخلطيب وسعود 

املجمد في املقدمة.
  اما العربي الثالث (٢٠ نقطة) 
فنال مدربه البرازيلي مارسيلو كابو 
انتقادات ما تكفيه طول املوسم بعد 
ان تسبب باخلسارة القاسية امام 
الكويت باجلولــــة املاضية وعلى 

يدل على احلالة املعنوية املرتفعة 
لالعبي القادسية نقيض ما يعانيه 
العربي وجماهيره. وسيكون مدرب 
القادسية محمد ابراهيم على احملك 
أكثر من اي وقت ســــابق بعد ان 
ازدادت االنتقادات عليه في الفترة 
االخيرة، مطالبا برمي كل االوراق 
الفنية بهذا اللقــــاء املهم مبكانته 
اجلماهيرية وفي ســــباق احلفاظ 

على اللقب بالنسبة لالصفر.
  ومنــــذ اســــتئناف مباريــــات 
الدوري، عانى القادسية االمرين، 
فهو تعادل مع الكويت ٢ - ٢ قبل 
ان يفوز بشق االنفس على كاظمة 
١ - ٠ ومن ثم سقط في فخ التعادل 
امام اجلهراء ١ - ١ ليعود ويفوز 
بصعوبة على النصر، ولعل السبب 
االول في تذبذب املستوى ملقى على 
عاتق اجلهاز الفني للفريق، وعلى 
الرغم من هــــذا فإن االصفر ميلك 
عناصر مميزة، ورغم غياب جنميه 
الدوري السعودي  احملترفني في 
بدر املطوع (النصر) ومساعد ندا 
(الشــــباب) فان الفريق قادر على 

املنافسة على جميع البطوالت.
  وعدا غياب محمد راشد بسبب 

 عبداهللا العنزي
  «كالســــيكو بأي حال عدت يا 
كالســــيكو مبا مضى ام بأمر فيك 
جتديد»، تكاد تكون هذه الكلمات 
لسان حال جمهور العربي عندما 
يدخل ستاد محمد احلمد ليشاهد 
التي  الكويتية  الكرة  «كالسيكو» 
التقليدي  جتمعهم مع غرميهــــم 
القادسية في الـ ٧ مساء اليوم في 
اجلولة الـ ١١ من الدوري املمتاز بعد 
ان مني االخضر بأقســــى خسارة 
له منذ سنوات امام الكويت ٥ - ١ 
في اجلولة السابقة، وفي التوقيت 
نفسه يستضيف الكويت املتصدر 
الساملية، وفي الـ ٤:٤٠ يلتقي كاظمة 
مع اجلهــــراء على ســــتاد مبارك 
العيار، فيمــــا يحل النصر ضيفا 

على الساحل.
الثاني (٢٣  القادسية    لن يجد 
نقطــــة) افضل من هــــذه الفرصة 
ليجهز على خصمــــه العربي في 
لقاء اليوم، فاالخضر سقط بشكل 
امام  الســــابقة  مروع في اجلولة 
الكويــــت ١- ٥ في حني اســــتعاد 
القادسية شــــيئا من توازنه بعد 
الفوز املهم على النصر ٢ - ١، ما 

 برنامج مباريات اليوم 
 الوقت  الملعب  الفريقان 

 ٧  محمد احلمد  العربي ـ القادسية 
 ٧  الكويت  الكويت ـ الساملية 
 ٤:٤٥  مبارك العيار  كاظمة ـ اجلهراء 
 ٤:٤٥  الساحل  النصر ـ الساحل 

 كميل يهدي كتابه إلى الفهد 

 دعوة المحمد العتزال النصار 

 استقبل رئيس نادي الصيد والفروسية الشيخ ضاري الفهد 
احلكم الدولي السابق وعضو جلنة تقييم وتطوير احلكام في 
احتاد كرة القدم سعد كميل، وتسّلم منه نسخة من كتاب مشواره 

التحكيمي «سعد كميل.. ٢٥ عاما مع الصافرة».
  وأشاد الفهد مبسيرة سعد كميل ومتثيله املشرف للتحكيم 
الكويتي في كل احملافل الدولية ومنها كأس العالم ٢٠٠٢، مشددا 

على ان كميل مثال يحتذى في خدمة الوطن والرياضة.
  وشكر كميل اســـتقبال الفهد له ودعمه لكل ابناء الرياضة 
بشتى األشكال وتكرمي املميزين منهم، مشيرا الى ان هذا ليس 

غريبا على الفهد. 

 أشاد رئيس االحتادين اآلســـيوي ونادي البولينغ الشيخ 
طـــالل احملمد بالعب الفريق األول للكرة بنادي خيطان والعب 
كاظمة السابق فايز النصار وما قدمه طوال مشواره الرياضي 
وطالبه خالل استقباله له بحضور عضو مجلس ادارة الهيئة 
العامة للشباب والرياضة خالد الغامن ببذل املزيد خالل الفترة 
املقبلـــة من اجل خدمة الرياضة الكويتيـــة وعدم االبتعاد عن 
املجال الرياضي واالجتاه الى العمل االداري او الفني سواء مع 

ناديه او اي ناد آخر.
  ووجـــه النصار الدعوة للمحمد حلضـــور مهرجان تكرميه 
الذي ســـيقام في ٤ مارس املقبل فـــي اللقاء الذي يجمع جنوم 
األندية الكويتية مع الكرامة الســـوري على ستاد محمد احلمد

بنادي القادســـية حتت رعاية رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل 
الفهد. 

 الشيخ ضاري الفهد يتسلم من سعد كميل نسخة من كتابه 

 الشيخ طالل احملمد يتسلم درعا من فايز النصار 

 فهد الدوسري
  أكد مهاجم نادي الساملية الصاعد علي فريدون في 
أول حديــــث للصحافة احملليــــة ان فريقه لديه الكثير 
لتقدميه خالل ما تبقى من الدوري املمتاز وبطولتي كأس 
سمو األمير وكأس سمو ولي العهد، الفتا الى ان مركز 
الفريق احلالي ال يعكس طموحات الالعبني واإلدارة التي 
تسعى لتذليل جميع الصعاب التي تواجههم، ودعا الى 
ضرورة ان ينظر الالعبون الى سمعة وتاريخ النادي 
بعيدا عن األشــــخاص النه الكيان الثابت واألشخاص 

هم الزائلون.
  وقــــال فــريــدون لـ «األنــباء» ان فـــريــقه بحاجة 
ملـــحــترفني على مستـــوى أفضل من املوجودين حاليا 
وهم الصربـــيان الكسندر وزوران والهولندي سلــفانو 
لكونهم لم يقـــدموا املســـــــتوى املنتــظر منهم، واال 
كــيف لـلـمـحترف سلفانو أن يبقى بديال لالعب صاعد 
مثلي؟ وأن تواضع مستواه كان وراء وضعه على دكة 

االحتياطيني.
  وأضاف: ان الســــماوي يأمل في اقتناص اكثر عدد 
ممكن من النقاط للحفاظ على مركزه في الوسط بعيدا 
عن شــــبح الهبوط ومن ثم التفكير في مزاحمة الفرق 
الكبيرة على لقب خالل املوسم، مشددا على ضرورة أن 
يتسلح الالعبون بالروح واحلماس داخل امللعب حتى 

ينعكس ذلك ايجابيا على مســــتوى الفريق وحتقيق 
نتائج ترضــــي طموحات اجلماهير التي تدعم الفريق 

حتى في أحلك الظروف التي مر بها.
  وعن بدايته القوية مع الفريق قال فريدون: احلمد 
هللا بدايتي كانت موفقة ومرضية لطموحي الشخصي 
حيث متكنت من تسجيل ٤ أهداف بالتساوي في النصر 
والساحل، مستذكرا الفضل ملدرب فريق حتت ٢١ سنة 
في النادي صالح زكريا ونصائحه املثمرة التي تعكس 
عمق تفكيره وخبرته الطويلة، كما بعث ببرقية شكر الى 
مشرف الفريق مبارك الدوسري الذي اعتبره مبثابة اخ 
له وذلك جلهوده الكبيرة في اضفاء جو من االستقرار 
والطمأنينــــة للفريق ما كان له االثر في حتقيق نتائج 
طيبة، مشــــيرا الى ان ذلك يعتبــــر البداية وان القادم 

افضل.
  وكشف فريدون عن طموحه الرتداء القميص األزرق 
ومتثيــــل املنتخب الوطني في القريب العاجل الن ذلك 
شرف يتمنى نيله كل العب، الفتا الى انه لن يألو جهدا 
في الوصول لهذا الهدف النبيل. وأضاف ان السماوي 
يجهز العدة للدخول في منافسات البطولة اخلليجية 
والتي ستنطلق منافساتها بلقاء الرفاع البحريني في 
٢٨ اجلاري في املنامة والتي نتمنى ان نوفق في متثيل 

الكويت بالصورة املشرفة وحتقيق نتائج ايجابية، 

 فريدون: طموحي إعادة بريق السماوي وتمثيل األزرق 
 أكد أن الفريق بحاجة لمحترفين أفضل 

 مهاجم الساملية علي فريدون يأمل في حتسن مستوى فريقه في الدوري 

 السالمية يوقف البريكي حتى نهاية الموسم
 قرر مجلس ادارة نادي الساملية ايقاف العب 
الفريق األول لكرة القدم عبداهللا البريكي حتى نهاية 
املوسم وذلك بسبب توقيعه عقدا لالنضمام الى 

صفوف نادي صالله العماني دون علم ناديه.
  يذكـــر ان البريكي احد الالعبـــني الكويتيني 

الذين انضموا للفـــرق العمانية والذين جتاوز 
عددهم حتى اآلن ١٠ العبني، مخالفني بذلك النظم 
واللوائح املعمول بها في الكويت وان كان العبو
الســـاحل هم األكثـــر عددا في اتخـــاذ مثل هذه 

اخلطوة. 


