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احلكام في امليزان

سعد الفضلي )النصر - اجلهراء(: أدار املباراة 
باقتدار وطرد مستحق لالعب اجلهراء أحمد عيد.

فهد السهيل )الشباب - برقان(: كان قريبا من 
احلدث ما ساهم في اتخاذه القرارات السليمة.

أحمد طاهر )الفحيحيل - التضامن(: أشهر بطاقة 
حمراء صحيحة لالعب الفحيحيل سعد العجمي 

لكنه احتسب ركلة جزاء غير سليمة للتضامن بناء 
على إشارة احلكم املساعد.

يوسف نصار )اليرموك - الكويت(:
كان موفقا في معظم القرارات التي اتخذها.

علي احلداد )خيطان - الصليبخات(: 
متركز بشكل سليم ما سهل عليه اتخاذ القرار.

عمار أشكناني )الساملية - الساحل(: أشهر 
بطاقة حمراء صحيحة لالعب الساحل علي عتيق.

جاسم جعفر )القادسية - العربي(: تعامل 
مع املباراة بشكل مميز لقربه من احلدث 

حلظة وقوعه ولم يتأثر باالحتجاجات.
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داليبور جنم األسبوع فريق »األنباء« بعد اجلولة الـ ١٧
استحق مدرب القادسية 

الكرواتي داليبور ستاركفيتش 
أن يكون جنم األسبوع لهذه 

اجلولة بعد تغلب األصفر على 
العربي بهدفني دون رد، حيث 
ساهم داليبور في هذا الفوز 

بشكل كبير من خالل اختيار 
التشكيلة املناسبة والتكتيك 

العالي الذي لعب فيه املواجهة 
خالل شوطي املواجهة رغم 

الغيابات املؤثرة في صفوفه من 
بينها جنم الفريق بدر املطوع 
ومحمد الفهد وخالد إبراهيم.

اختار القسم الرياضي فريق »األنباء« للجولة الـ ١٧ من دوري VIVA ويضم:

٭ احلارس: حسني كنكوني )الفحيحيل(.

٭ الدفاع: عبداهلل الفيلكاوي )خيطان(، مساعد ندا )القادسية(، 
محمد العنزي )النصر(.

٭ الوسط: رضا هاني )القادســية(، مبارك الفنيني )الساملية(، 
مشعل فواز )النصر(، محمد العطار )الشباب(، يعقوب الطراروة 

)التضامن(.

٭ الهجوم: صامويل زوكو )اليرموك(، ديڤيد داسيلفا )القادسية(.

ي
ديڤيد داسيلفا

محمد العطارصامويل زوكو
رضا هانيمشعل فواز يعقوب الطراروة

مبارك الفنيني
محمد العنزي

مساعد ندا
عبداهلل الفيلكاوي

حسني كنكوني

الدفاع الوسط الهجوم

صح لسانك

غلط × غلط

للجمهور الذي أتى في مواجهة القطبني 
لتكرمي أحد العبي القادسية املعتزلني 
الذين خدموا فريقهم في ظروف صعبة
»ماقصرتوا«

املتوقــع في مواجهة  عدم احلضور 
القادسية والعربي كما كانت مبارياتهما 

معا، فمتى تأتي اجلماهير إذن؟
»غير مقبول«

٭ يتصدر العب التضامن يعقوب الطراروة قائمة 
هدافي الدوري برصيد 9 أهداف، ويأتي خلفه مهاجم 
العربي التونسي أمني الشرميطي برصيد 8 أهداف، 
ومن ثم يأتي في املركز الثالث برصيد 6 أهداف كل من: 
نايف زويد )الساملية(، عبدالهادي خميس )الكويت(، 
مشعل فواز وطالل العجمي )النصر(، وجاء بعدهم 
برصيد 5 أهداف: بدر املطيري )الصليبخات(، علي 
مقصيد )العربي(، فراس اخلطيب )الكويت(، روجي 
توندوبا )اجلهراء(، باتريك فابيانو )كاظمة(، واحتل 
١٢ العبــا املركــز اخلامس برصيــد 4 أهداف وهم: 
عيسى باه )الشباب(، مساعد ندا وديفيد داسيلفا 
)القادسية(، عذبي شهاب )اليرموك(، اإلمام سيدي 
)خيطان(، محمد نعيم وعبدو كوليبالي )الفحيحيل(، 
ارنســت بارفو )النصر(، حمد أمــان )التضامن(، 
وسام اإلدريسي وطارق اللقمان )التضامن( وفايز 

الظفيري )اجلهراء(.
٭ شــهدت اجلولة 3 حاالت طــرد األولى كانت من 
نصيب العب اجلهــراء أحمد عيد في مواجهة فريقه 
أمام النصر، والثانية لالعب الفحيحيل سعد العجمي 
أمام التضامن، والثالثة ملدافع الساحل علي عتيق في 

مواجهة فريقه أمام الساملية.
٭ النصــر والكويــت هما اكثر فريقــني متكنا من 
حتقيــق الفوز حتى اآلن بواقــع ١١ انتصارا، فيما 
تعتبر فرق اليرموك والشــباب وبرقان هي األقل 

بواقع انتصارين.
٭ الكويت هو الفريق الوحيد الذي لم يتلق هزمية حتى 
اآلن، بينما يعتبر برقان أكثر الفرق تلقياً للخســارة 

بواقع 14 هزمية.
٭ أكثــر الفرق حتقيقا للتعادل هو الشــباب بـ 9 
مباريات، فيما لم يحقق برقان أي تعادل حتى اآلن.
٭ 4 فرق لم تتمكن من التســجيل في اجلولة وهي 

العربي والساحل واجلهراء وبرقان.

لقطات من اجلولة

ترتيب الفرق بعد نهاية اجلولة الـ ١٧
النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريق

4٠١٠38-١6١١5الكويت
١6١١٢333١535النصر

١6١٠4٢٢5٧34القادسية
١68533١٢٢٢9العربي
١5٧53٢١١٠٢6كاظمة

١6٧54١9١3٢6الساملية
١6565٢٢٢4٢١التضامن
١66٢8٢6٢9٢٠اجلهراء

١654٧١6٢٢١9الفحيحيل
١645٧٢٠٢١١٧الصليبخات

١6٢95١6٢٠١5الشباب
١64٢١٠١6٢9١4خيطان
١6349١١٢9١3الساحل
١5٢6٧١6٢٠١٢اليرموك
١4١3546-١6٢برقان

مباريات اجلولة الـ ١٨

اخلميس 
3 – 3٠

5:١5التضامنالتضامن – القادسية
5:١5ناصر العصيميخيطان – اليرموك
٧:45صباح السالمالعربي – الساملية

٧:45الشبابالساحل – الصليبخات

اجلمعة 
3 – 3١

5:١5الشباببرقان – الفحيحيل
5:١5مبارك العياراجلهراء – الشباب
٧:45الصداقة والسالمكاظمة – النصر

مساعٍ »قدساوية« حلل إيقاف املطوع
ناصر العنزي

قرار اجلهاز اإلداري بفريق القادســية إيقاف مهاجمه 
الدولي بدر املطوع قبل انطالقة مباراة القادسية والعربي 
بقليل بسبب وصوله متأخرا الى ملعب املباراة كان الشغل 
الشــاغل جلماهير األصفر التي عاشــت حالــة من القلق 
قبل نصف ســاعة من املباراة، وكتب املطوع في حسابه 
الشخصي قبل نصف ساعة من املباراة »شكرا اجلهازين 
اإلداري والفني على العقوبة الراقية، أمتنى منهم التصريح 
بالعقوبة وعدم اخفائها وأمتنى التوفيق إلخواني الالعبني 
في املبــاراة«. وبدأت املشــكلة قبل املبــاراة حيث وصل 
املطوع الى ملعب محمد احلمد بنادي القادســية متأخرا 
بســبب ارتباطه بالعمل وسفره في نفس اليوم في مهمة 
تتعلق بعمله وذلك بسبب الزحمة في مواقف السيارات 
التي توصل الى داخل النادي، وكان املطوع قد أبلغهم بأنه 
سيصل متأخرا ولم يتمكن من الوصول في الوقت احملدد 
بســبب الزحمة ومداخل املنطقة، ورفض اجلهاز االداري 

دخوله مع الفريق للملعب وأبلغوه بإيقافه.
وجتري مساع أخرى إلنهاء اخلالف وديا وعودته مرة 
اخرى لتدريبات الفريق بعد الفوز املستحق واملعنوي على 
العربي وعودة الفريق للمنافســة على الصدارة، ويقود 
املســاعي عضوان في مجلــس اإلدارة وعدد من الالعبني 
الذيــن يعلمون حرص املطوع على االلتزام، كما ان هناك 

رغبة من املدرب داليبور في عودته مرة اخرى.

صورة وتعليق

ت على خير« »عدَّ

الطراروة.. احمللي ينفع
عبدالعزيز جاسم 

وجه العب وسط التضامن يعقوب الطراروة رسالة جلميع 
الالعبني احملليني من خالل تصدره قائمة هدافي الدوري برصيد 
9 أهــداف مفادهــا أن الالعب احمللي قادر علــى التتويج بلقب 
صــدارة الهدافــني وازاحة املهاجــم األجنبي الــذي تصدر هذا 
املشهد منذ سنوات، فالطراروة جاء إلى أبناء الفروانية قادما 
مــن الكويت وهو يجيد اللعــب كصانع ألعاب وجناح وحتت 
املهاجم وإن اقتضت الضرورة جتده بدال من رأس احلربة ولكن 
األهم من ذلك كله أنه يجيد التســجيل من جميع األماكن. ولم 
تقتصــر قصة هدافي الدوري على الطراروة وحده فمن بني 6 
مهاجمــني متصدرين للدوري جنــد أن هناك 4 العبني محليني 
آخرين متواجدين وهم مهاجم الســاملية نايف زويد والكويت 
عبدالهادي خميس والنصر طالل العجمي ومشــعل فواز ولم 
يختــرق تلك الصدارة ســوى وصيف هدافــي الدوري مهاجم 
العربي التونســي امني الشرميطي، لذلك قد نشاهد في نهاية 
املوسم صدارة محلية بدال من احملترف األجنبي الذي سيطر على 
قائمة الهدافني في الســنوات املاضية. وكان آخر مهاجم محلي 
توج بلقب هداف الدوري مهاجم القادسية أحمد عجب برصيد 

١4 هدفا وكان وصيفه وقتها مهاجم الساملية بشار عبداهلل.

@aziz٩٩5 - عبدالعزيز جاسم

يعشــق العودة الصعبة، ال يرضى إال باخلروج بطال في املواجهات 
احلاسمة والقوية، ال يخيب ظن جماهيره مهما كانت ظروفه وغياباته، 
هــذا األمــر ينطبق متاما على القادســية الذي تغلــب على غرميه 
التقليــدي العربي بهدفني دون رد في ختام اجلولة الـ ١٧ من 
دوري VIVA، مســتغال ســقوط املتصدر الكويت في فخ 
التعادل أمام اليرموك ١-١ ليقلص الفارق بينهما إلى 
4 نقاط، فيما حافظ النصر على انطالقته القوية 
وبات أقرب الفرق للمتصدر بعد حتقيقه فوزا 
عريضا ومستحقا على اجلهراء بثالثية 
دون رد، وعاد الســاملية الى سكة 
االنتصارات بتحقيقه فوزا صعبا 
وبشق األنفس على الساحل 
بهدف نظيف، بينما أوقف 
التضامــن والفحيحيــل 
بتعــادل  بعضهمــا 
إيجابــي ١-١، وواصــل 
خيطــان صحوته القوية 
وتغلب علــى الصليبخات 
٢-١، واســتعاد الشــباب ذاكرة 
االنتصارات مرة أخرى بالفوز على برقان ١-٠.

األبيض.. ثقة زائدة
تقدم الكويت وأضاع فرصا عديدة محققة للتسجيل لكنه اكتفى بهدف 
واحد ولعب بثقة زائدة سلبية وكأنه ال يدرك أن الهدف من الصعب ان 
يؤمن لك الفوز مهما كان املنافس، وبالفعل متكن اليرموك من تسجيل 
هدف تعادل مستحق ليوجه رسالة لألبيض والعبيه أن املباراة تنتهي 

مع صافرة احلكم ال بعد تسجيل هدف وحيد.

العنابي.. ماشي بدربه
من شاهد النصر أمام اجلهراء يدرك متاما أن هذا الفريق سينافس 
بقوة حتى نهاية املوسم إن لم يكن على اللقب، فإنه سيكون في منصة 
التتويج، فالعنابي ومدربه ظاهر العدواني جتدهم دائما يبحثون عن 
الفوز مهما كان منافســهم، وخير دليل إنهاؤهم املواجهة في الشــوط 
األول مــن خالل األداء الهجومي الرائع من تأمني العمق الدفاعي وهذا 
وضع ال نشاهده إال في فرق ميتلك مدربا مميزا والعبني قادرين على 

تطبيق فكره.

األصفر.. ما يتفاهم
من اللحظة األولى ومهما كان املنافس، القادسية يبحث عن هدف 
لذلك شــاهدناه في أفضل صورة أمام العربي منظما وممتعا ويهاجم 
بأكبر عدد ويدافع بنفس الوقت ليسجل هدفني بأسهل الطرق ثم يسّير 
املبــاراة كما يريد ويعتمد على الهجمــات املرتدة وال يجعل األخضر 

يصل الى مرماه وكأنه يريد القول للجميع »األصفر عاد«. 

األخضر.. ما في حل
دخل العربي بتشــكيلة ألول مرة يشــارك فيها بالدوري، فهو أراد 
مفاجأة األصفر لكنه فاجأ نفسه في النهاية ليخسر نقاط املباراة ويبتعد 
عن املنافسة على اللقب بشكل كبير، وعلى الرغم من تصحيح الوضع 

في الشوط الثاني لكن »بعد ما فات الفوت ما ينفع الصوت«.

السماوي.. هزم الظروف
يعتبر فوز الساملية على الساحل هو انتصار على الظروف واملنافس 
بنفس الوقت، فالســماوي دخل املواجهة بغيــاب أبرز العبيه وجنومه 
لكنه قدم مستوى فنيا جيدا من الناحيتني الهجومية والدفاعية استحق 

من خاللها الفوز.

التضامن.. رتب أوراقه
يحسب للتضامن ترتيب أوراقه وعودته القوية أمام الفحيحيل بعد 
اســتقبالهم لهدف مبكر، رغم خروج التضامــن متعادال إال ان ما اظهره 
الفريق من سيطرة وتنوع في اللعب يدل على ان أبناء الفروانية قادرون 

على حتقيق نتائج إيجابية في قادم اجلوالت. 

الجهراء.. مو موجود
ليس هذا هو فريق اجلهراء الذي ظهر قويا ومقنعا مع ختام القسم 
األول بل ظهر هذا الفريق الذي كان مهزوزا ومرتبكا ومتراجعا في بداية 
املوســم لذلك كانت اخلســارة بالثالثة طبيعية ومقنعة بالنسبة ألبناء 
القصر قبل النصر، لذا على املدرب ثامر عناد تصحيح الوضع سريعا.

الفحيحيل.. سجل ودافع
ظهر الفحيحيل مبســتوى مميز خصوصــا في بداية املباراة ومتكن 
من تســجيل هدف التقدم الذي حافظ عليه طوال الشوط، لكنه تراجع 
بصورة كبيرة في الثاني ودافع بأكبر عدد ممكن من الالعبني دون العمل 
على بناء هجمات مرتدة مميزة ليقبل هدف التعادل وكاد يخســر نقاط 

املباراة لتراجعه الكبير حتى بعد التعادل. 

الصليبخات.. راجع حساباتك
يبدو أن فترة التوقف ســتكون مثالية للصليبخات ألن الفريق بات 
يعانــي على مســتوى جميع اخلطــوط والتي ظهرت بشــكل كبير أمام 
خيطــان، فالفريق منذ أكثر من جولــة وهو يعاني بعكس ما كان عليه 

في منتصف املوسم. 

الشباب.. المهم فاز
بعــد طول انتظــار وبعد أن غاب عــن درب االنتصارات منذ اجلولة 
الثانية ها هو الشــباب يحقق فوزه الثاني بالدوري على نفس الفريق 
برقــان، وعلــى الرغم من صعوبة الفــوز إال أنه مهم جــدا اذا أراد أبناء 

األحمدي البقاء في دوري األضواء.

خيطان.. ماشي صح
من الواضح أن خيطان ومدربهم أنور يعقوب حسوا بخطر الهبوط 
لذلــك جتدهم فــي كل مواجهة يدخلونها على أنهــا نهائي وفي مواجهة 
الصليبخــات دخلوا مــن اجل الفوز وتقدمــوا، إال ان املنافس متكن من 
التعديل لكن خيطان عاد بقوة وسجل هدف التقدم والفوز الذي حافظ 

عليه حتى النهاية. 

الساحل.. عقم هجومي
على الرغم من أن الســاحل ظهر بتنظيم دفاعي كبير أمام الســاملية 
بفضــل التمركز املميز لالعبني في جميــع اخلطوط، إال أن ذلك ال يكفي 
بسبب العقم الهجومي وندرة الفرص ما جعل الفريق يسقط في نهاية 

املطاف بهدف دون ود.

اليرموك..لعب ونال
منذ البداية، وكان طموح اليرموك إما الفوز او التعادل رغم معرفته 
التامة مبنافســه متصدر الدوري الكويت وبالفعل كان ندا قويا وأضاع 
العديــد من الفرص وبعــد تأخره بهدف لم ييأس وحــاول كثيرا لينال 
التعادل ويثبت للجميع أن الطموح مشــروع للجميع داخل املســتطيل 

األخضر بعيدا عن التوقعات قبل املواجهة.

برقان.. قلل النتيجة
رغــم ارتفاع مســتوى برقــان نوعا ما خصوصا في خطي الوســط 
والدفاع، إال أن الفريق في نهاية املطاف خســر النقاط لكن بنتيجة أقل 
وستكون فترة التوقف املقبلة مهمة للمدرب الصربي الكسندر لتصحيح 

الوضع واستعادة ذاكرة االنتصارات.

الكويت عن مستواه ابتعد.. والعربي »وضعه صعب«

اجلولة الـ ١٧: القادسية عاد.. والنصر » استفاد «
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