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النصر في أمان وكاظمة يواصل الضغط والعربي للخلف ُدر

اجلولة الـ  18: األصفر عاد واألبيض.. هبوط تدريجي

يشفع له األداء.

الساحل ال يستغل الفرص

كانت الفرص����ة متاحة لدى 
الس����احل بأن يترك املركز قبل 
األخي����ر إال ان م����درب الفريق 
الكروات����ي مارينكو كوجلانني 
غامر كثيرا في الهجوم ليستقبل 
4 أهداف كان����ت كفيلة بتعزيز 
الدرجة  الفريق لدوري  سقوط 

األولى.

السماوي ونقطة العودة

رمبا يكون املس����توى املميز 
ال����ذي ظهر ب����ه الس����املية أمام 
التي حققها  الكويت والنقط����ة 
الفريق بالتعادل هي بداية العودة 
للساملية ليخرج من هذا املركز، 
ويبدو انه سيستفيق من نومه 
وبقوة في حال قدم نفس األداء 

في اجلوالت القادمة.
عبدالعزيز جاسم   ٭

الفريق على دكة البدالء وهما علي 
مقصيد وحسني املوسوي.

العنابي ماشي صح

عرف النص����ر من اين تؤكل 
الكتف وقدم أفضل مستوى له 
أمام احد منافسيه على الهبوط، 
الس����احل، ودك مرماه برباعية 
أنه »ماشي«  مستحقة ما يؤكد 
في الطريق الصحيح وان ثورة 
الش����باب التي أحدثه����ا املدرب 
عبدالعزيز الهاجري في الفريق 

ناجحة حتى اآلن. 

الجهراء لم يوفق

ل����م يكن اجلهراء يس����تحق 
اخلسارة من كاظمة نظرا للمردود 
الذي قدمه في املباراة والتي أضاع 
من خالله����ا العديد من الفرص 
احملقق����ة للتس����جيل إال أنه في 
النهاية خسر كل النقاط املهمة 
في حس����ابات هذه املرحلة فلم 

العقل فسيكفيه البقاء ثالثا.
وبات كاظمة مجرد فريق يؤدي 
الواجب فقط، ودائما ما يأتي فوزه 
بشق األنفس حتى ان كان أمام 
فريق مستواه أقل بكثير، وهو 
ما حدث ف���ي هذه اجلولة حتى 
ان اجلميع يظن انه خطف الفوز 

من اجلهراء. 

األخضر نايم في العسل

يعيش العرب����ي � الالعبون 
واجلهازان اإلداري والفني � في 
واد والدوري واجلماهير في واد 
آخر فهو نامي في العسل، ألنه دائما 
يعلق هزائمه على شماعة احلكام، 
فيخسر بالثالثة واخلمسة وكأنه 
احد الفرق العابرة بالدوري، وكان 
آخر كابوس له اخلسارة الثقيلة 
واملذلة من القادسية بأداء باهت 
ال طعم له أو لون بفريق مشتت 
سواء في الدفاع أو الهجوم، وزاد 
الطني بلة بجلوس أفضل العبي 

أنه يصر على اخراج أفضل العبيه 
وهو البرازيلي روجيريو بالرغم 
م���ن ان هذا الالع���ب هو مصدر 
الدائم في ظل تراجع  اخلطورة 
التي  اليسرى  مس���توى اجلهة 
يقودها وليد علي وفهد عوض، 
ولذلك كان البد من اإلبقاء على 
روجيريو حت���ى نهاية املباراة 
وعدم املغامرة بإخراجه، واضافة 
الى ذلك يجب إعادة ترتيب أوراق 
الفريق التي تبعثرت وخير دليل 

فقدان الصدارة.

كاظمة واألمل

لم تش���هد هذه اجلولة امرا 
جدي���دا ميي���ز كاظم���ة فكانت 
كسابقاتها خلت من األداء املعهود 
عن البرتقالي ولم نشهد سوى 
إصراره على اللحاق بفرق الصدارة 
وحتقيق الفوز تلو اآلخر، فهو إن 
لم يخطف املركز األول أو الثاني 
الذي يعتبر مس���تحيال في لغة 

تذوق »األصفر« طعم الصدارة 
من جديد ف���ي اجلولة ال� 18 من 
انتزعها  ان  املمتاز بعد  الدوري 
من بني فك���ي »األبيض«، إال أن 
الطع���م هذه امل���رة كان مختلفا 
ومبذاق أخضر خالص، بعد أن 
تفنن العبو القادسية في توجيه 
الضربات القاضية للعربي واحدة 
تلو األخرى، حت���ى ان اجلميع 
ظ���ن أن األصف���ر رأف بالعربي 
من خالل تهدئة اللعب احتراما 
لتاريخ األخضر واكتفى بثالثة 
أهداف فقط، وفي املقابل لم تكن 
خسارة الكويت للصدارة على يد 
أحد منافسيه بل جاءت من عقدته 
أمام الساملية »متذيل الترتيب« 
الذي تعادل معه 2-2، بينما وسع 
كاظمة الفارق بعد أن خطف الفوز 
من اجلهراء  1 � 0 ليؤمن نفسه 
في املركز الثالث بفارق 5 نقاط 
عن العربي، وكان الرابح األكبر 
اآلخر في هذه اجلولة هو النصر 
الذي وصل إلى منطقة آمنة في 
املركز السادس بعد الفوز الكبير 
الساحل أحد مطارديه في  على 
الهبوط 4-1 وبات يحتاج لفوز 
وحيد لضمان البقاء دون النظر 

لباقي النتائج.

األصفر عاد للتميز

ع���اد القادس���ية للص���دارة 
وبتمي���ز، فأثبت العب���وه انهم 
متى ما قدموا املطلوب وظهروا 
مبستواهم املعهود ال ميكن ألي 
فريق إيقافهم حتى إن كان زعيم 
األندية العربي، وظهر من خالل 
املواجهة أن األصفر دخل بحلة 
جدي���دة وبأس���لوب مغاير عن 
مبارياته السابقة، بعد أن فضل 
املدرب محمد إبراهيم اإلبقاء على 
العب الوسط عبدالعزيز املشعان 
على مقاعد البدالء وأشرك صالح 
الش���يخ كالعب أساس���ي وهذا 
ال���ذي احدث الف���ارق مع حالة 
الطرد املبكرة للعربي، كما تألق 
فراس اخلطيب الن الشيخ وفهد 
األنصاري وطالل العامر متكنوا 
من السيطرة على وسط امللعب 
وأعطوا أريحية في التحرك لكل 
من اخلطيب وجهاد احلسني وحمد 

العنزي في املقدمة.

األبيض وهبوط تدريجي

منذ 3 جوالت والكويت يتراجع 
مستواه حيث حقق الفوز على 
النصر واجله���راء والعربي في 
هذه اجلوالت بشق األنفس، فكان 
م���ن الطبيعي ان يكوى بتعادل 
من الساملية في الدقائق األخيرة 
ألنه أصال لم يكن يستحق الفوز، 
واألمر الغريب دائما من املدرب 
املميز البرتغالي جوزيه روماو 

خالد الرشيدي يطالع الكرة وهي تدخل مرماه  )هاني الشمري(
املرزوق: سوء احلظ 

وراء التعادل

احلكام في امليزان

قال رئيس مجلس ادارة نادي الكويت عبدالعزيز املرزوق 
عقب تعادل فريقه امام الس���املية وفقدانه صدارة الدوري: 
انني اثق في اجلهاز الفني والالعبني لتجاوز اآلثار السلبية 
والنفسية لهذا التعادل املفاجئ. واضاف املرزوق ان املباريات 
املقبلة نعتبرها نهائي كؤوس، والتعادل امام الساملية كان 
بس���بب سوء احلظ الذي الزم الالعبني وفقدان التركيز امام 
املرمى حيث ضاعت فرص س���هلة للتهدي���ف كانت كفيلة 

بتحقيق نقاط املباراة. 
وأشار الى ان خبرة الالعبني وحنكة اجلهاز الفني قادرة 
عل���ى اعادة االمور الى نصابها لبلوغ الهدف االس���مى وهو 

حتقيق لقب البطولة.
مبارك الخالدي  ٭

٭ ناصـر العنـزي )العربي والقادسـية(: كان موفقا ف���ي إدارة املباراة 
خصوصا في قراره الس���ليم بطرد مدافع العربي البرازيلي 

واالس، كما انه متيز في تعامله مع الالعبني بهدوء. 

٭ ثامر العنزي )الكويت والساملية(: أدار املباراة باقتدار لتمركزه املميز 
وتواجده القريب من الكرة، إال أنه لم يتعامل بحزم مع بعض 

الالعبني الذين تعمدوا تأخير اللعب واضاعة الوقت. 

٭ يوسـف الثويني )كاظمة واجلهراء(: ل���م يجد صعوبة في إيصال 
املباراة لبر األمان ولم تكن له أخطاء مؤثرة في النتيجة. 

٭ جاسم حبيب )النصر والساحل(: قاد أصعب مباريات اجلولة باقتدار 
بسبب أهميتها كونها ستحدد كثيرا مالمح فرق املؤخرة، كما 

انه احتسب ركلتي جزاء صحيحتني.

لقطات من اجلولة

 األنصاري: »أحمد أخوي الكبير«

 العامر واملعتوق يغيبان 
عن األصفر أمام الساملية

العدواني: العنابي بدأ
يستعيد عافيته

٭ تس���اوى فراس اخلطيب »القادس���ية« في صدارة هدافي 
الدوري برصي���د 10 أهداف مع العب الكويت علي الكندري، 
وجاء خلفهما مهاجم العربي حسني املوسوي ومحمد العزمي 
»الساحل« ب� 9 أهداف، فيما تقاسم 3 العبني املركز الثالث ب� 7 
أهداف، وهم بدر املطوع »القادسية« وخالد عجب »الكويت« 

وعبداملجيد اجليالني »العربي«.

٭ شهدت اجلولة حالة طرد واحدة كانت من نصيب مدافع العربي 
البرازيلي واالس.

٭ يعتبر هدف علي فريدون أمام الكويت هو األول للساملية بعد 
5 جوالت عجاف لم يسجل فيها الفريق أي هدف وكان آخرها 

باجلولة ال� 12 وكانت أيضا بقدم فريدون أمام القادسية.

٭ حتى اآلن يتصدر الكويت قائمة الهجوم األقوى بتسجيله 42 
هدفا بينما يعتبر اجلهراء هو األضعف بتسجيله 9 أهداف مبعدل 

نصف هدف في كل مباراة.

٭ حضرت أعداد قليلة مباراة العربي والقادسية التي شهدت 
اعتزال الالعب أحمد موس���ى الذي كان يستحق التقدير من 

خالل احلضور اجلماهيري الكثيف.

٭  وضح اإلرهاق على العديد من الالعبني بسبب مشاركات األندية 
اخلارجية وأبرزهم وليد علي.

قال العب وسط القادسية فهد األنصاري إنه لم يتعمد 
نرفزة العبي العربي وال جماهيره عندما مرر الكرة بكعب 
قدمه في نهاية املباراة، مشيرا إلى أن املشادة التي حدثت 
بينه وبني أحمد الرش���يدي لن تؤثر على صداقتهما قائال 
»احمد اخوي الكبير وحاولت االعتذار منه بعد نهاية املباراة 
مباشرة واعتذرت منه عبر التلفون«. وأكد أن الصدارة هي 
املكان الطبيعي لألصفر الذي سيس���تمر فيها حتى نهاية 
الدوري، مشيرا إلى ان العربي تأثر بالطرد لكن القادسية 

هو األفضل بكل األحوال.
عبدالعزيز جاسم  ٭

سيغيب عن القادسية في املواجهة امام الساملية غدا في 
اجلول���ة ال� 19 كل من طالل العامر لإليقاف، وعامر املعتوق 
لإلصابة التي قد حترمه من اللعب فترة طويلة بسبب التمزق 

الكبير في العضلة الضامة. 

قال العب وسط النصر فيصل العدواني ان العنابي بدأ 
يس���تعيد عافيته بعد أن شعر الالعبون بخطورة املوقف 
بعد أن اقتربوا كثيرا من الهبوط الى دوري الدرجة األولى، 
مش���يرا إلى ان عليهم احلذر وعدم التهاون في اجلوالت 
املقبل���ة والتفكير في الظفر بالنق���اط الثالث لكل مباراة 
لتحس���ني الصورة. وبني العدواني أن النصر لديه الكثير 
وسيقاتل من اجل احلصول على إحدى بطولتي كأس سمو 

األمير او ولي العهد.

اخلطيب جنم األسبوع فريق األنباء بعد اجلولة الـ 18
استحق مهاجم القادسية السوري فراس 

اخلطيب ان يكون جنم األسبوع لهذه اجلولة 
بعد ان قّدم مستوى مميزا أمام العربي 

وسجل هدفني وصنع الهدف الثالث، كما 
انه تسبب في طرد مدافع العربي البرازيلي 
واالس، ولم يكتف بذلك بل قفز من خالل 

هذه اجلولة لصدارة هدافي الدوري.

اختار القسم الرياضي فريق »األنباء« للجولة الثامنة عشرة من الدوري 
املمتاز، ويضم في حراسة املرمى: حسني كنكوني )كاظمة(، وفي الدفاع: 

ضاري سعيد )القادسية( وأحمد الرشيدي )النصر( ودانيال مانساريه 
)الكويت( وعصام العدوة )القادسية(، وفي الوسط: مشاري العازمي 

)الساملية( وجهاد احلسني )القادسية( وفهد العنزي )كاظمة(، وفي الهجوم: 
فراس اخلطيب )القادسية( وعلي فريدون )الساملية( وجيسي جون 

)اجلهراء(.

»ريله صمخة«

جيسي جون
علي فريدون

فهد العنزيفراس اخلطيب
جهاد احلسني

مشاري العازمي
دانيال مانساريه

أحمد الرشيدي
عصام العدوة

حسني كنكونيضاري سعيد

خط الدفاع خط الوسط خط الهجوم

غلط X غلطصح لسانك
تصرف محمود

تصرف رائع أقدم عليه مساعد 
مدرب العربي فاضل مطر بعد ان 
حرص على احلضور الى امللعب 
ومباشرة عمله رغم تعرضه الى 

حادث سير قبل املباراة.
)الرجل املناسب في املكان املناسب(

تصرف مرفوض
ما قام به مدافع العربي احمد 
الرشيدي تصرف مرفوض، 

بعدما حاول االعتداء على 
العبي القادسية فهد األنصاري 

وعبدالعزيز املشعان.
)من أمن العقوبة..(

ابراهيم في حتليل فني قبل سنوات 
العب كاظمة نواف احلميدان بأن 
»ريله صمخة« لذا فإنه يستحق 

االنضمام للمنتخب حسب رأيه، لذلك 
عليكم بأصحاب »الريل الصمخة« 

وانتم الرابحون.
ناصر العنزي   ٭

أصبحت تخرج من املباراة متحسرة 
على حال فريقها املتدهور وآخرها 
خسارة من القادسية بثالثة أهداف 

وخرجوا من ملعب صباح السالم 
غاضبني معتصمني »خذوا كل الالعبني 

وأعيدوا إلينا بلوشي وعسكر«.
ووصف املدرب الوطني فوزي 

االولى يكون عادة محاصرا من العبي 
اخلصم، كما ان درجة تركيزه الذهني 

تكون اقل ممن يتقدم الى الكرة 
الثابتة وهو في حالة تركيز شديد 

لكنهما في كلتا احلالتني يظالن مطلبا 
لكل مدرب.

وفي الكويت فإن اسم الالعب 
العرباوي السابق عبداهلل البلوشي 

مازال يتردد كأفضل من اجاد تسديد 
الكرات من مسافات بعيدة وبدقة 

متناهية، فكانت اجلماهير العرباوية 
في الثمانينيات تصرخ كلما وصلته 

الكرة »شوووت«، وفي مباراة العربي 
والقادسية كانت تستفز حارس 

مرمى االصفر آنذاك فيصل الشعالن 
وتردد »شعالن شعالن يبيك بلوشي« 

ومازال ايضا هدف البلوشي في 
مرمى احلارس القدساوي مبارك حامد 
موسم 80/79 يتردد صداه حتى اآلن 
بعد ان سدد كرة بيسراه كادت تخلع 
القائم من مكانه قبل ان تسكن املرمى.
وناصف احمد عسكر زميله البلوشي 
في تسجيل مثل هذه االهداف وشكال 
مصدر رعب للحراس في تلك الفترة، 

في حني ان اجلماهير العرباوية اآلن 

»روبرتو كارلوس«، عندما نقول 
روبرتو كارلوس نذهب مباشرة الى 

هدفه اخليالي في مرمى احلارس 
الفرنسي فابيان بارتيز في بطولة 

فرنسا الودية عام1997، وهو يسدد 
كرة صاروخية من موقع ثابت مرت 
بجانب احلائط البشري لتعيد مسار 

طريقها نحو املرمى في مشهد خيالي 
ال ميكن وصفه سوى ان يكون من 

أجمل أهداف العالم.
ويبحث املدربون عادة عن الالعب 

القادر على التسديد بقوة من مسافات 
بعيدة أو كما يطلق عليه وصف 

»الشويت«، وترحب اجلماهير وتسعد 
مبثل هذه االهداف املصوبة باتقان 

في حني ميقتها حراس املرمى، حيث 
انها تظل راسخة في عقول املتابعني 
الى زمن طويل وال متحى من ذاكرة 
احلارس الذي تشير اليه اجلماهير 

عندما تراه »هذا هو الذي دخل مرماه 
هدف من مسافة بعيدة«.

وتختلف قدرات الالعبني أصحاب 
القدم »الثقيلة«، حيث يتفوق من 
يتقن تسديد الكرة املتحركة على 

من يسددها ثابتة، إذ انه في احلالة 

ترتيب الفرق بعد اجلولة الـ 18
النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالترتيب

181332361042القادسية
181251421441الكويت
181053271235كاظمة
18936221830العربي
184410152816النصر
18341192613اجلهراء
183312154012الساحل
182511133111الساملية

مباريات اجلولة التاسعة عشرة

الثالثاء
3/22 

5:15محمد احلمدالكويت � كاظمة
5:15الكويتالنصر � اجلهراء

7:30صباح السالمالقادسية � الساملية
7:30ثامرالعربي � الساحل

اجلهراء لم 
يستحق اخلسارة

أمام كاظمة


