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احلكام في امليزان

علي احلداد )القادسية - اليرموك(: احتسب ركلة 
جزاء صحيحة للقادسية ولم تكن له أخطاء مؤثرة تذكر.

أحمد طاهر )الساملية - الصليبخات(: احتسب ركلة جزاء 
سليمة للصليبخات وأشهر بطاقة حمراء صحيحة لالعب 

الساملية خليفة الراجحي لكن عابه التردد في بعض القرارات.

يوسف نصار )الفحيحيل - الكويت(:
أدار املباراة باقتدار وكان واثقا من قراراته.

سعد الفضلي )اجلهراء- التضامن(: تعامل مع املباراة 
بشكل مميز واحتسب ركلة جزاء سليمة للتضامن.

علي فؤاد )النصر- الساحل(: أدار املباراة باقتدار رغم 
كثرة االحتجاجات على قراراته طوال شوطي املباراة. 

ثامر العنزي )الشباب -خيطان(: لم يجد صعوبة في 
إدارة املباراة واحتسب ركلة جزاء صحيحة للشباب.

عمار اشكناني )كاظمة - العربي(:لم يكن موفقا 
في بعض احلاالت وتغاضى عن إشهار بعض 

البطاقات الصفراء املستحقة.
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عناد جنم األسبوع فريق »األنباء« بعد اجلولة الـ ٢٨
استحق مدرب اجلهراء 

الوطني ثامر عناد أن يكون 
جنم األسبوع لهذه اجلولة 
على الرغم من تعادله مع 

التضامن ١-١ إال أن هذا التعادل 
يعتبر بطعم الفوز، حيث 

ضمن بقاء فريقه بالدوري 
املمتاز رسميا مستفيدا من 

خسارة الفحيحيل من الكويت 
ويحسب له عودة أبنائه 

القصر من بعيد، حيث كان 
في املراكز األخيرة قبل قيادته 

لدفة الفريق.

 VIVA اختار القسم الرياضي فريق »األنباء« للجولة الـ ٢٨ من دوري
وتضم:

٭ احلارس: أحمد عادي )النصر(.

٭ الدفاع: جوراتيل )الشباب(، خالد القحطاني )القادسية(، فهد 
الهاجري )الكويت(.

٭ الوسط: شاكر الرقيعي )كاظمة(، فيصل زايد )اجلهراء(، 
يعقوب الطراروة )التضامن(، محمد كمارا )الكويت(، بدر 

املطوع )القادسية(.

٭ الهجوم: حسني املوسوي )العربي(، نايف زويد )الساملية(.

ي
حسني املوسوي

فيصل زايدنايف زويد
يعقوب الطراروة شاكر الرقيعيبدر املطوع

محمد كمارا
جوراتيل

خالد القحطاني
فهد الهاجري

أحمد عادي

الدفاع الوسط الهجوم

صح لسانك

غلط × غلط

لكل مدرب والعب وإداري حافظ 
على سلوكه الرياضي داخل امللعب 
وخارجه ورسم صورة مشرفة

»كفوو«

مشهد أحد احلكام وهو يقشر 
أمام احلضــور وأثناء  »حب« 
تسخني الالعبني في موقف غير 

مألوف حلكام الكرة
»مو وقته«

الشطي: نريد الفوز على الكويت 
وخيطان وبعدها لكل حادث حديث

عبدالعزيز جاسم

قال املنسق اإلعالمي للفريق األول لكرة القدم في 
القادسية زياد الشطي ان فريقه يبحث عن الفوز أمام 
الكويت ومن ثم على خيطان ولن يتأثر بحكم احملكمة 
اإلدارية مبنح 3 نقاط للكويت، ألننا نبحث عن الفوز 
أوال وبعدها لكل حــادث حديث، لذا علينا مواصلة 

االنتصارات وعدم االلتفات 
لألمور التي حتدث خارج 
امللعــب وتركيزنا حاليا 
علــى مواجهــة الكويــت 
وحصد الـ 3 نقاط، مشيرا 
إلى أن الالعبني لم يتأثروا 
بالقرار بل زادهم إصرار 

على حتقيق الفوز.
وبني الشطي أن اجلهاز 
الطبــي يســابق الزمــن 
من أجــل جتهيز الثالثي 
مساعد ندا وخالد إبراهيم 
والبرازيلي داسيلڤا خالل 
اليومني املقبلني من أجل 

أن يكونــوا جاهزون ١٠٠% للمواجهة احلاســمة في 
الدوري، فيما يشــارك عبدالعزيز املشــعان بشكل 
طبيعي في التدريبات ومشــاركته باتت بيد املدرب 

الكرواتي داليبور ستاركفيتش.

٭ تســاوى 3 العبني فــي قائمة صدارة هدافي 
الــدوري برصيــد ١4 هدفــا وهم: نايــف زويد 
)الساملية(، دافيد داسيلفا )القادسية( وباتريك 
فابيانــو )كاظمة(، وجاء خلفهم مهاجم النصر 
مشــعل فــواز برصيد ١٢ هدفــا، ومن ثم العب 
التضامــن يعقوب الطراروة بـــ ١١ هدفا، وجاء 
فــي املركــز الرابع 3 العبني بـــ ١٠ أهداف وهم: 
عبدالهادي خميس وفراس اخلطيب )الكويت( 
وأمني الشرميطي )العربي(، بينما احتل املركز 
اخلامس 4 العبني بـ ٩ أهداف وهم فهد الرشيدي 
)الساملية(، بدر املطوع )القادسية(، محمد سعد 

)اجلهراء( وحسني املوسوي )العربي(.
٭ شهدت اجلولة حالة طرد واحدة كانت من نصيب 
مدافع الساملية خليفة الراجحي أمام الصليبخات.

٭ 4 فرق لم تسجل في هذه اجلولة وهي الساحل 
والفحيحيل واليرموك.

٭ يعتبر هجوم الكويت هو األقوى بتسجيله 65 
هدفا، وبرقان األضعف بـ ١9 هدفا.

٭ كاظمة والشباب هما أكثر فريقني حققا التعادل 
في الدوري بـ ١٠ مباريات، وبرقان األقل بتعادل 

وحيد.
٭ دفاع األبيض هو األقوى باستقباله ١5 هدفا، فيما 
يعتبر دفاع برقان األضعف بدخول مرماه 85 هدفا.
٭ الكويت والقادســية هما أكثر فريقني حققا 
الفــوز بواقــع ١٩ انتصارا، وبرقــان األقل بـ 3 

انتصارات.
٭ تعتبر مواجهة اجلهراء أمام برقان هي األخيرة 
للفريق هذا املوســم، حيث لن يشارك في اجلولة 

األخيرة ألنه سيخوض 28 مباراة في الدوري.

لقطات من اجلولة

ترتيب الفرق بعد اجلولة الـ ٢٨
النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقالترتيب

٢6١٩6١65١563الكويت١
٢6١٩435٠١66١القادسية٢
٢6١4٩353٢٩5١العربي3
٢6١63٧44٢٩5١النصر4
٢6١٢٧٧44٢843الساملية5
٢6١٠١٠6453١4٠كاظمة6
٢٧١٢3١٢5٠4٩3٩اجلهراء٧
٢6١٠٩٧363٠3٩التضامن8
٢6٩5١٢3٠4١3٢الفحيحيل٩
٢66١٠١٠354٠٢8الشباب١٠
٢658١33444٢3اليرموك١١
٢664١6٢55٠٢٢خيطان١٢
٢656١5٢٢5١٢١الساحل١3
٢٧55١٧٢٧4١٢٠الصليبخات١4
٢63١٢٢١٩85١٠برقان١5

زياد الشطي

مباريات اجلولة الـ ٢٩

األحد
٢٠١٧/5/٢١

٧:١5مبارك العياراجلهراء ـ برقان
٧:١5التضامنالتضامن ـ كاظمة
٧:١5صباح السالمالعربي ـ النصر

٧:١5الشبابالساحل ـ الشباب
٧:١5ناصر العصيميخيطان ـ الفحيحيل
٧:١5الكويتالكويت ـ القادسية
٧:١5ثامراليرموك ـ الساملية

املطيري: خيطان لم يعتمد هيكل الكرة عروض فرنسية لساملون
أحمد السالمي

نفى عضو مجلس اإلدارة ورئيس جهاز الكرة بنادي 
خيطان فهد املطيري األنباء املتداولة حول جاهزية الهيكل 
اإلداري والفني للموســم القادم والذي يتم الترويج له، 
مشــيرا الى انه قد جرى العرف على تقييم نتائج العمل 
لكل موسم ودراســة أوضاع الفرق ومناقشة القائمني 
عليها قبل البت فيها ورفعها ملجلس إدارة النادي. وقال: 
لم ينته املوســم حتى اآلن واحلديث عن التجديد ملدرب 
الفريق األول لكرة القدم انور يعقوب من عدمه أمر سابق 
ألوانه اذ اليزال الفريق تنتظره مباراتان على ختام املوسم 
واحلال ذاته مع بقية فرق قطاع الكرة التي نحتاج لدراسة 
التقارير وقراءة التقييمات ومراجعتها ومناقشة املسؤولني 
عنها لضمان حتقيق العدالة والشفافية وعدم وقوع اخطاء 
او أضرار على الرجــال الذين عملوا وأخلصوا في اداء 
واجباتهم مع فرقهم. وأضاف: بعد االنتهاء من مراجعة 

كافة التقارير ومناقشــتها سيتم وضع الهيكل االداري 
والفني وفتح باب املفاوضات مــع املدربني واحملترفني 
ونبدأ مبخاطبة االندية لالستعانة بخدمات بعض الالعبني 
اجلدد وهذا األمر سيتم بعد اعتماد مجلس االدارة خلطة 
املوسم اجلديد وحتديد امليزانية اخلاصة بلعبة كرة القدم. 
ولفت املطيري الى ان الظروف املالية التي تعيشها معظم 
األنديــة احمللية أدت الى عدم متكــني الفرق احمللية من 
التعاقد مع محترفني اجانب على كفاءة عالية خاصة بعد 
إلغاء صندوق التحفيز الذي كان يوفر سيولة مالية تتيح 
ملجالس ادارات األندية التعاقد مع محترفني ذوي كفاءة 
عالية ومببالغ مناسبة وذلك بعد اخذ املوافقة الرسمية من 
قبــل الهيئة العامة للرياضة على صرف جزء من فائض 
صندوق التحفيز وهو معمول بــه في مختلف األندية 
الرياضية اال ان إلغاء الصنــدوق وعدم وجود مصادر 
دخل بديلة او استثمارات مناسبة أدى الى تقليل العوائد 

املالية التي اثرت على معظم األندية.

يعقوب العوضي

تلقى محترف فريق كرة القدم األول في خيطان العاجي كيفن ســاملون 
عدة عروض خارجية وحتديدا في الدوري الفرنســي، وتألق ســاملون مع 
فريقه رغم الصعوبات التي واجهها في التأقلم مع أجواء املنافسات احمللية 
كونها املرة األولى التي يخوض فيها ســاملون جتربة االحتراف في منطقة 
آسيا. وفي السياق نفسه كشفت التقارير الطبية عن وجود إصابة طفيفة 
في عضلة الساق اخللفية لالعب والتي أجرى عليها بعض جلسات العالج 
الطبيعي وأشــارت التقارير الطبية إلى أن الالعب ســيكون جاهزا للعودة 
للمشــاركة مــع الفريق في مباراة فريقه املقبلة أمام القادســية في اجلولة 
األخيرة. وحول احترافه في الدوري الفرنســي أكد ســاملون انه يتطلع إلى 
املنافسات األوروبية كطموح من املمكن حتقيقه وقال: ال يوجد شيء صعب 
في ظل وجود اإلصرار واملثابرة وتطوير الذات. وأضاف: حاليا أريد التركيز 
على تقدمي افضل مســتوى مع خيطان وأن أكون عند حســن إدارة النادي 
واجلهازين اإلداري والفني وفي املستقبل اطمح باللعب في الدوري الفرنسي 

وأمتنى حتقيق أهدافي في اقرب وقت ممكن.

اجلولة الـ ٢٨: الكويت.. »ماراح أوقف«
القادسية »واثق من نفسه« والعربي »يتعثر« والنصر »عينه عليه«

@aziz٩٩5 – عبدالعزيز جاسم

بعــد كل جولة يؤكد لنا الكويت أنه يرفض التراجع أو نزيف 
النقــاط، ألنه باختصار متمســك بالصدارة، وهــا هو مع انقضاء 
اجلولة الـ ٢8 من دوري VIVA يعتلي القمة بعد فوزه على حساب 
الفحيحيل بثالثية دون رد جعلته يتسبب بسقوط املنافس لدوري 
الدرجة األولى، وبنفس اخلطى والعزمية واإلصرار يسير القادسية 
بعدما تغلب على اليرموك برباعية، فيما لم يستفد العربي وكاظمة 
من اجلولة بعد تعادل مثير 3-3، وعلى عكسهما متاما كان تعادل 
التضامــن مع اجلهراء ١-١ بطعــم الفوز ألنه ضمن البقاء لكليهما 
دون النظر الى نتائج اجلولتني املتبقيتني، وأظهر النصر طموحه 
بوضــوح املتمثل في خطف املركز الثالث عندما جتاوز الســاحل 
بهدفني دون رد، وثبت الســاملية أقدامه باملركز اخلامس بعد فوز 
مســتحق علــى الصليبخات بنتيجــة 4-٢، ومتكن الشــباب من 
التغلب على خيطان ٢-١ في مباراة لن تقدم أو تأخر بعد ضمانهما 

السقوط للدرجة األولى. 

األبيض.. ما يتغير
لــم يتغير حال الكويت فــي هذه اجلولة عــن باقي اجلوالت، 
فهو يدخل بقوة ويســجل الهدف األول ثم ينتظر من أجل الثاني 
ليتبعــه بثالث، وهذا مــا فعله بالفحيحيل الــذي يعتبر من اكثر 
الفرق تطورا في الفترة األخيرة، كما يحسب لألبيض قوة دفاعه 
الــذي يبدأ من املهاجمني بالضغط العالي الذي يتســبب دائما في 
عدم وصول الفرق املنافسة الى مرماهم، وخير دليل ندرة الفرص 

في كل مواجهة للخصوم.

األصفر.. »سوى اللي يبيه«
حقق القادسية كل شيء في مواجهة اليرموك، فهو حقق الفوز 
بأقصــر الطرق وأراح العبيه وأبقى على فارق النقاط واملنافســة 
بينه وبني الكويت باستثناء خروج خالد إبراهيم مصابا، حيث كان 
واضحا من طريقة اللعب طوال شوطي املباراة أن املدرب الكرواتي 
داليبور ستاركفيتش يفكر ما هو بعد مواجهة اليرامكة من خالل 

إراحة بعض الالعبني قبل املباراة وأثناء املواجهة.

األخضر.. بداية ونهاية 
افتقد العربي التركيز في نهاية الشــوط األول وبداية السوط 
الثانــي، حيث دخل مرماه 3 أهدف في الدقائق 43 و46 و4٧ األمر 
الذي يعني أن هناك خلال أصاب الفريق، إال أن الفريق حتسب له 
العودة املميزة بتحقيقه التعادل واقترابه من حتقيق الفوز الذي 

لم يكتب له النجاح بسبب اضاعة الفرص السهلة.

العنابي.. عازم العقد
مــن الواضح أن النصــر يريد أن تكون كلمة احلســم لتحديد 
املركــز الثالث في مواجهته أمــام العربي في اجلولة املقبلة، لذلك 
جتــده يقاتل من اجل حتقيق الفــوز وظهر هذا األمر بوضوح في 
مواجهة الساحل، حيث بحث كثيرا عن الهدف األول حتى ناله في 
منتصف الشوط الثاني، ثم اختتم املباراة بهدف ثان، ما يثبت لنا 
ان النصر عاقد العزم على حتقيق املركز الثالث في نهاية املطاف. 

السماوي.. صحوة متأخرة
املســتوى الذي يظهر فيه واالنتصارات التي يحققها الساملية 
تعتبر مميزة، خصوصا في الشق الهجومي، لكنها صحوة متأخرة 
لــن متنحه أحد املراكــز الثالثة األولى، لكنها ســتضمن له املركز 
اخلامس بشــكل كبير، وكان واضحا إصرار العبي السماوي أمام 

الصليبخات بوضع بصمة طيبة قبل انتهاء املوسم. 

البرتقالي.. ثالث مرة 
للمــرة الثالثة على التوالي يتقدم كاظمة بفارق هدفني ويعود 
ويتعــادل، حدث ذلك أمام خيطان والســاحل، وفــي هذه اجلولة 
أمــام العربي ومن الواضــح ان هناك خلال كبيرا فــي الدفاع، كما 

يالم مهاجموه على إضاعة الفرص السهلة طوال شوطي املباراة.

الجهراء.. لعب بتكتيك 
متيز اجلهراء في مواجهة التضامن باالنضباط التكتيكي، فهو 
أراد تســجيل هدف واحملافظة عليه حتى اللحظات األخيرة التي 
وصل معها خســارة منافســه على الهبوط مــن الفحيحيل ليأتي 
هدف التعادل في مرماهم قبل الصافرة بثوان، لكنه تعادل بطعم 
الفوز جعلهم ضمن الفرق الثمانية التي ضمنت البقاء في الدوري 

املمتاز املوسم املقبل.

التضامن.. ارتاح 
ضمن التضامن البقاء رســميا في دوري األضواء بعد تعادله 
مع اجلهراء، وكان الفريق واثقا في املواجهة على الرغم من تأخره 
بهــدف حيث رتــب صفوفه وانتظر حتى الدقائق األخيرة وشــن 
الهجمــات الواحــدة تلو األخرى ليتحصل علــى ركلة جزاء كانت 

كفيلة بعدم خروجه خاسرا.

الفحيحيل.. سقط وكسب االحترام 
على الرغم من خسارة الفحيحيل أمام الكويت املتصدر بالثالثة 
والتــي أعلن معها رســميا الهبوط لدوري الدرجــة األولى، إال أن 
»األشاوس« ومدربهم التونسي حامت املؤدب كسبوا احترام اجلميع 
بفضل انتفاضتهم في القسم الثاني واملستوى املميز الذي ظهروا 
عليــه، لــذا حافظوا على نفس املجموعة وســتعودون الى دوري 

األضواء سريعا. 

الشباب.. فوز معنوي
يعتبــر الفــوز واألداء الذي ظهر عليه الشــباب أمــام خيطان 
معنويا أكثر منه اســتفادة من الـ 3 نقــاط التي لن تقدم او تأخر 
بتأكيــد هبوطه للدرجة األولى، لكــن ذلك لم مينع أبناء األحمدي 

من حصد االنتصارات. 

اليرموك.. مستسلم
على عكس املتوقع، ظهر اليرموك بشكل متواضع أمام القادسية، 
فاليرامكة حتى وإن هبطوا رسميا جتدهم يقاتلون حتى النهاية، 
لكن في هذه اجلولة الفريق كان مستسلما لهجمات املنافس، أضف 
إلى ذلك األخطاء الفردية في الدفاع ومن خالل التمرير خصوصا 

في بداية املباراة ورغم احملاوالت في الشوط الثاني للرد إال أن 
الفريق افتقد التركيز في الثلث األخير. 

خيطان.. خسارة طبيعية 
اخلســارة التي تعرض لها خيطان أمام الشباب تعتبر 

طبيعية بسبب كل الظروف التي مير بها الفريق واملدرب 
أنور يعقوب، فبعد اإلصابات والغيابات وتراجع مستوى 
بعض الالعبني زاد عليهم الهبوط للدرجة األولى، لذلك 
جتربــة عدد من الالعبني الشــباب هــي اخليار األمثل 

بغض النظر عن النتيجة.

الساحل.. حاول الصمود
أراد الســاحل في مواجهة النصر تقدمي مستوى جيد وحتقيق 
نتيجــة إيجابية، لكنه لم يتمكن من ذلك بســبب إصرار املنافس 
على الفوز لكن يكفي أبناء ابوحليفة محاولتهم صد الهجمات وشن 
هجمــات مرتدة او من خالل نقل الكرة من الدفاع إلى الوســط ثم 

الهجوم، لكن محاوالته افتقدت اللمسة األخيرة.

الصليبخات.. دخل منهارًا 
من الواضح أن الصليبخات بدأ يدفع فاتورة عدم حضور بعض 
الالعبني للتدريبات، وكذلك الهبوط الرسمي لدوري الدرجة األولى، 
فهو مبجرد دخول الهدف األول نراه لم يقاوم دخول الهدف الثاني 
والثالث والرابع في الشــوط األول، لذا يبدو أن الصليبخات بات 

ينتظر انتهاء املوسم بفارغ الصبر.


