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في املرمى

ناصر العنزي

الشحومي كفء لنادي القرين..
نحن بحاجة الى التوسع في إنشاء اندية جديدة تزامنا 

مع إطالق مشاريع اسكانية في شتى انحاء البالد، وذلك 
خدمة الهالي املناطق والستقطاب الشباب الكويتي 

ملمارسة هواياتهم ملا فيه من فوائد على احلالة الرياضية 
الكويتية حيث ان آخر ناد مت اشهاره هو نادي الساحل 

في موقعه احلالي في ابو حليفة عام 1974، والكويت هي 
االقل من حيث عدد االندية »14 ناديا« مقارنة مع دول 

املنطقة اخلليجية إذ إن انشاء اندية جديدة من شأنه ان 
يساهم في اكتشاف مواهب مقتدرة في مختلف األلعاب، 
األمر الذي يضاعف من صالبة القاعدة الرياضية وتنوع 

مصادرها.
وجاء اشهار نادي القرين من الهيئة العامة للشباب 

والرياضة في التوقيت املناسب، وذلك حلاجة املنطقة 
ذات الكثافة السكانية املرتفعة الى ناد شامل يخدم اهالي 
املنطقة كما ان اسناد الرئاسة الى النائب السابق والزميل 

احملامي احمد الشحومي كان قرارا صائبا وهو العب 
سابق لفريق كرة اليد في نادي الكويت، ونراه الشخص 
املناسب الدارة شؤون النادي في مرحلته التأسيسية ملا 

ميلكه من خبرة ادارية وقانونية متكنه وزمالءه من وضع 
اللبنات االولى النشاء نادي القرين، ونتمنى ان يتم اشهار 

اندية اخرى في مناطق مثل ام الهيمان وضاحية سعد 
العبداهلل جنوب اجلهراء.

< ما يحدث لالعبنا الكبير بدر املطوع ال ميكن ان يحدث 
في مكان آخر، وقد تابعنا بقلق مصاعب مهمته االحترافية 

في صفوف النصر السعودي بعد ان تلقى قرارا بفصله 
من وظيفته في احلرس الوطني نتيجة احترافه هناك، 

وبدال من ان نكافئه على متيزه وخدمته للكرة الكويتية 
نأتي ونهدم مستقبله الوظيفي بـ »شخطة قلم«!

آخر السطر: احلديث عن فرق مثل ريال مدريد وبرشلونة 
ومان يونايتد وانتر ميالن يجب ان يكون وقوفا احتراما 

لتاريخها احلافل باملتعة واالجنازات، وجاءت قرعة ربع 
نهائي دوري ابطال اوروبا منصفة بعد ان فرقتها عن 

مواجهة بعضها من اجل مزيد من الترقب واالثارة، 
وتخيلوا شكل املنافسة بني مدريد وبرشلونة فيما 
لو تأهال إلى نصف النهائي ذهابا وايابا »يا ساتر«.. 

وسالمتكم.

الكويت يعجز عن فك عقدة الساملية في املرحلة الـ 18 من الدوري

»ثورة اخلطيب« بالثالثة.. أعادت األصفر للصدارة

العبو القادسية يهنئون فراس اخلطيب باحرازه الهدف الثاني في العربي  )هاني الشمري(

العازمي وبدر اجلابر وفيصل دشتي 
الذي أطاح  البطي  وعبدالــــرزاق 

بأولى الفرص فـي الدقيقة )5(.
ومن هجمة منظمة )35( جنح 
علي فريدون في التسجيل للساملية 
عندما ســــدد كرة على ميني خالد 
الفضلي فيما توقف مدافعو األبيض 
ظنا منهم ان هناك حالة تســــلل 
في حني جاء رد الكويت عبر علي 
الكندري بعد ان اســــتثمر ركنية 
وليد علي املتقنــــة ليضعها على 

يسار حميد القالف )44(.
وفي الشوط الثاني، حتسن اداء 
الكويت الذي مارس ضغطا كبيرا 
عبر اجلبهة اليسرى، ونشط وليد 
علي وفهد عوض وجراح العتيقي، 
وارسل وليد كرة متقنة على راس 
العجمي اودعها في الشــــباك على 

ميني حميد القالف )68(.
واعتمد الســــاملية على الكرات 
املرتدة التي لم تشكل خطورة، ومن 
البديل الصربي  كرة ثابتة ارسل 
الكســــندر كرة على راس املدافع 
املتقدم عبدالعزيز مسعد الذي لم 
يكن مراقبا ليودعها على شــــباك 
احلارس خالد الفضلي مسجال هدف 

التعـــــادل للسماوي )83(.
فهد الدوسري ـ مبارك الخالدي  ٭

اجليدة لالعبني، واكتفوا مبشاهدة 
ما يفعله القادسية ومتكن اخلطيب 
الشــــخصيني  الهدفني  من اضافة 
الثاني والثالث لفريقه بعد ان وجد 
نفسه مبواجهة املرمى اخلالي اثر 
تلقيه عرضيــــة متقنة من عجب 
اودعها بسهولة برأسه في املرمى 
مستغال اخلروج اخلاطئ للحارس 
الرشيدي)83(، واستحق اخلطيب 
لقب رجــــل املباراة بال منازع بعد 

تسجيله هدفني وصنع الثالث.
 أدار اللقاء احلكم الدولي ناصر 
العنزي وأنذر من القادسية حسني 
فاضل ومن العربي فهد احلشاش 

وطرد واالس.

السالمية والكويت 

وجاء الشوط األول من مباراة 
الكويت والســــاملية ســــريعا من 
الفريقــــني حيث ســــيطر الكويت 
على الدقائق العشر األولى بغية 
إحراز هدف مبكر مركزا هجماته 
عبر الظهير األمين ســــامي صانع 
إال ان محاوالتــــه اتســــمت ببطء 
التحضير األمر الذي سهل افشالها 
بالتماسك الدفاعي اجليد للسماوي 
الذي سرعان ما عاد ألجواء املباراة 
للتحرك االيجابي لالعبيه مشاري 

جلوء العربي للدفاع بشكل واضح 
ولكن »الثورة السورية« لم تهدأ 
حيــــث متكن جهاد احلســــني من 
اضافة الهدف الثاني لالصفر بعد 
تلقيه متريرة بينية من اخلطيب 
سددها قوية لتسكن الزاوية اليمنى 
للرشــــيدي )38( ليخرج الشوط 
االول بصبغة صفراء. وفي الشوط 
الثاني، زج مدرب العربي الصربي 
زوران بعلي مقصيد مكان نواف 
شويع في محاولة لتعزيز القوة 
الهجومية في اجلبهة اليســــرى، 
ولكن حال االخضر »ال يسر عدو 
وال صديــــق«، بدليل ان اول ركلة 
ركنية لالخضر كانت في الدقيقة 
62. ويبدو ان اخلطيب ارفق بفريقه 
السابق كثيرا، حيث تفنن في اضاعة 
الفرص الواحدة تلو االخرى بعد 
تسديدتني انقذهما الرشيدي )60 
و80(. وفي محاولة لتنشيط الشق 
الهجومي دفع مدرب االصفر محمد 
ابراهيم بأحمد عجب بدال من حمد 
العنزي وعبدالعزيز املشعان مكان 
جهاد احلســــني. ولم تفارق الكرة 
ملعب العربي اال في مناسبات قليلة 
وخجولة، ولم يقدم الفريق أبجديات 
كرة القدم ســــواء من االنتشار او 
التمرير الســــليم او حتى املراقبة 

ومنحوا األصفر عمقا دفاعيا جيدا ما 
صعب من مهمة االخضر فيما تكفل 
السوريان فراس اخلطيب وجهاد 
احلسن بخلخلة الدفاع العرباوي، 
وكان لالول ما اراد بعد ان تسبب 
في طرد البرازيلــــي واالس الذي 
عرقل اخلطيــــب املنفرد متاما، لم 
يتردد احلكــــم ناصر العنزي في 
إشــــهار البطاقة احلمراء لواالس 
)12( ومنح ركلة حرة للقادســــية 
وتوج اخلطيب تفوقه على نفسه 
بتسجيله هدف التقدم لألصفر بعد 
متابعته اجليدة للكرة الثابتة التي 
نفذها حمد العنزي سددها على ميني 
احلارس خالد الرشيدي )13(. في 
املقابل، حاول مدرب العربي الصربي 
زوران تــــدارك الثغــــرة الدفاعية 
بطرد واالس فأشرك املدافع حسني 
الغريب بدال من علي اشــــكناني 
الوحيدة اخلطرة  الزيارة  وكانت 
لالخضر في الشوط االول عندما 
رد القائم االيسر تسديدة البرازيلي 
فابيو )21(. وتالعب جنوم وسط 
القادســــية بالعبي العربي مبزاج 
وتفننوا في مترير الكرات السهلة، 
مستغلني النقص العددي لالخضر 
وبدأ الهدوء يســــود اداء الفريقني 
وانحصر اللعب وسط امللعب مع 

استعاد القادسية صدارة الدوري 
املمتاز بعد فوزه الكبير على غرميه 
العربي بثالثية نظيفة  التقليدي 
امس ســــجلها الســــوريان فراس 
اخلطيب )13و83( وجهاد احلسني 
)38( ليرفع االصفر رصيد الى 42 
نقطة، مستفيدا من تعثر الكويت 
بتعادله مع الساملية 2-2 وتخلى 
املركز  الى  عن الصدارة متراجعا 
الثاني برصيــــد 41 نقطة، ضمن 
اجلولــــة الـ 18. وشــــهدت مباراة 
االصفــــر واالخضر اعتــــزال قائد 
العربي الدولي السابق احمد موسى.  
وفــــاز كاظمة على اجلهراء 1 - 0، 
ســــجل هدف كاظمة فهد العنزي 
)1(، ورفع كاظمة رصيده الى 35 
نقطة في املركز الثالث بينما جتمد 
رصيــــد اجلهراء عند 13 نقطة في 
املركز السادس. وفاز النصر على 
الساحل 3 - 1 ليرفع رصيده الى 16 
نقطة في املركز اخلامس بينما يقبع 
الساحل في املركز السابع برصيد 12 
نقطة. وفي لقاء الغرميني التقليديني 
القادسية والعربي، قدم االول شوطا 
اول مميزا في كل شــــيء بدءا من 
التنظيم الدفاعي بقيادة حســــني 
العدوة  فاضل واملغربي عصــــام 
وضاري سعيد وخالد القحطاني، 

»الطريق إلى النصر« في صور

حادث سير ملطر

اخلطيب: املهم أننا فزنا

عمر: األخضر افتقد اخلبرة 

اصدرت مجموعة شركة االزرق دوت كوم كتابا مصورا 
لكاس اخلليج الـ 20 التي اســـتضافها اليمن من 22 نوفمبر 

الى 5 ديسمبر املاضي، بعنوان »الطريق الى النصر«.
والكتاب من القطع الصغير وثق مشوار االزرق الى التتويج 
باللقب للمرة العاشرة في تاريخه، واالماكن التراثية في اليمن 
واملالعـــب واملباريات ولقطات للجماهير، بالصورة الرائعة 

واملميزة، بعدسة املصور الفنان طارق العلي.

أنقذت العناية االلهية مساعد مدرب النادي العربي فاضل 
مطر الذي تعرض حلادث ســـير مؤســـف مساء امس االول 
حيث مت نقل مطر الى املستشفى الجراء االسعافات االولية 
قبل ان يتم نقله الى مستشفى البحر للعيون الجراء جراحة 

عاجلة في احدى عينيه.
وغـــاب مطر عن اجلهاز الفني لالخضر في مباراته امس 
امام غرميه القادســـية ومن املتوقـــع ان يلتزم مطر الراحة 
بنـــاء على توصية االطباء قبل ان يعود الى ممارســـة مهام 

عمله مع العربي.
مبارك الخالدي  ٭

قال جنم هجوم االصفر فـــراس اخلطيب انه ليس مهما 
من يســـجل االهداف الن املهم هو فوز االصفر مضيفا يجب 
التركيز االن على املباريات املقبلة والسير على طريق اقتناص 

النقاط الثالث.
واكد صاحب الهدفني ان الالعبني تدربوا على امور تكتيكية 
حيث طبقنا ذلك على ارض امللعـــب افضل تطبيق وقدمنا 
عرضـــا قويا حيث تعتبر املباراة مـــن اجمل املباريات التي 

خضناها حتى اآلن.

قال العب العربي علي عمر ان االخضر افتقد عناصر اخلبرة 
امام االصفر لكننا نبارك للفائز وكنا نتمنى تقدمي مستوى 
جيد وافضل مما ظهرنا عليه لكن حالة الطرد والهدف االول 
اثر على وضع الفريق مما انعكس سلبا على االداء وافقدنا 
التركيز واللحاق باالصفر. وقدم عمر تهنئته لالعبي االصفر 
بينما اكتفى بكلمة »هارد لك« لفريقه الذي اخفق امام املنافس 

التقليدي لعدم مجاراته في مباراة كبيرة وجماهيرية.

غالف الكتاب

فاضل مطر

انفضت جماهير العربي من امام مبنى مجلس 
ادارة النادي بعد ان نظمت جتمعا حوله كما كان 
مقررا بعد مباراة القمة مع القادسية التي انتهت 

بخسارة قاسية لالخضر بثالثة اهداف نظيفة.
وابلغت اجلماهير احملتجة، على احلال املزرية التي 

وصل اليها االخضر في املوسم احلالي، مطالبها 
شفويا الى رئيس النادي جمال الكاظمي، وقد 

حالت القوات اخلاصة دون وصول اجلماهير التي 
تراوح عددها بني 400 و500 متفرج الى مبنى 

االدارة. 

وركزت اجلماهير في مطالبها على رحيل الكاظمي 
ومجلس االدارة احلالي بسبب سوء نتائج 

االخضر في الدوري املمتاز وابتعاده عن املنافسة 
على اللقب للموسم التاسع على التوالي، وقد 

دخلت تلك اجلماهير في نقاشات فيما بينها بني 
مؤيد معارض الداء االدارة.

يشار الى ان هذا التجمع اجلماهيري كان عفويا 
وغير منسق له من أي من قوائم النادي في 

اجلمعية العمومية. 
عبداهلل العنزي  ٭

جماهير األخضر طالبت
 الكاظمي بالرحيل

املركز املتخصص في طب األسنان قدم الدعم ملوسى

د. دشتي: مركز »32« الطبي يخطط لرعاية الدوري و»الروضان« 
واالســــنان، وقد ســــبق ان قام 
الرعاية لبطولة  املركز بتقدمي 
الشايع الرمضانية في نسختها 
الفائتة، كمــــا يطمح املركز الى 
تقدمي الرعاية الى دورة الروضان 
الرمضانية في النسخة املقبلة، 
الى رعاية  كما يســــعى املركز 
الطائرة والفوز  الكــــرة  العبي 
برعاية العبي االندية عبر بطولة 

الدوري للموسم املقبل.
وختم د. دشـــتي بقوله: ان 
رعاية القطاع اخلاص للبطوالت 
احمللية سيساهم بشكل كبير في 
تطوير االلعاب، وهو هدف سعى 
اليوم  اليه اجلميـــع فالرياضة 
اصبحت من املجاالت املكلفة وال 
ميكن الحتاد الكرة مبفرده االرتقاء 
مبستويات اللعبة والالعبني دون 
التفاف القطاع اخلاص معه في 
هذا املجال الحداث نقلة نوعية 
لرياضتنا وكرتنا لتعود الكويت 
الى سابق اجنازاتها كإحدى الدول 

الرائدة في هذا املجال.
مبارك الخالدي  ٭

اسمها عاليا في احملافل االقليمية 
والقارية. واشاد د. دشتي بالنجم 
موســــى وقال: لقد قدم الالعب 
الكثير لناديه العربي ولبلده عبر 
ارتدائه فانيلة االزرق، وضحى 
بالكثير من وقته وجهده وابتعاده 
فترات طويلة عن اسرته وعائلته 
التي بادلته  السعاد اجلماهير 
احلب والتقدير، وهو من الالعبني 
الذي مزجوا الرياضة باالخالق 
العاليــــة ومهما بلــــغ التنافس 
فالرياضة في النهاية فن واخالق، 
وهذا ما جتسد في سنوات عطاء 

جنمنا املعتزل.
وكشف د. دشتي عن اخلطوات 
املركز لالعبني  الالحقة لرعاية 
وقال: ان املركز يعتبر من املراكز 
الطبية احلديثة والتي تواكب كل 
ما هــــو جديد في علم جراحات 
االوجه واالسنان والفكني، ويضم 
نخبة مميــــزة من االخصائيني 
الذيــــن يواكبون كل  واالطباء 
ما هــــو جديد في املجال الطبي 
املتعلق بصحــــة الوجه والفم 

ليزداد الدافــــع لديهم باالرتقاء 
مبســــتوياتهم ما ينعكس على 
التمثيل االيجابي للكويت ورفع 

رسالة تتطلب تضافر اجلهود بني 
القطاعني العام واخلاص من اجل 
تقدمي مزيد من الدعم لالعبينا 

قدم املركــــز الطبي »ثيرتي 
تو« )32( جلراحة الوجه والفم 
والفكــــني رعاية مميــــزة لنجم 
العربي املعتزل احمد موســــى 
اضفت على مهرجان االعتزال 
لوحة رائعة، وارتدى الالعبون 
فانيالت حملت شــــعار املركز، 
وهي خطــــوة رائدة اقدم عليها 
الدعم لالعبني  املركز لتقــــدمي 
عبر الرعاية الطبية الشــــاملة 
تضمن صحة وســــالمة الوجه 
والفم والفكــــني لالعب، والقت 
املبادرة استحســــان الالعبني 

واالداريني.
وقال مديــــر املركز د. محمد 
دشتي في تصريح لـ »األنباء« ان 
ادارة املركز قررت تقدمي الرعاية 
والدعم للنجــــم املعتزل احمد 
املركز  موسى بناء على قناعة 
والقائمني عليه بضرورة توفير 
الدعــــم والرعاية  انواع  جميع 
لالعبينا الذين ضحوا بوقتهم 
وصحتهم إلســــعاد اجلماهير 
مــــع انديتهم او املنتخب، وهي 

د. محمد دشتي يقدم هدية تذكارية من مركز الطبي »32« إلى النجم املعتزل أحمد موسى 

)هاني الشمري( جانب من اعتصام مشجعي العربي أمام النادي  

حال االخضر
 »ال يسر عدو 

وال صديق«

فوز كاظمة على 
اجلهراء.. وخسارة 
الساحل من النصر


