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النصر يواصل 
حصد النقاط.. 

والصليبخات حقق 
املطلوب.. والساملية 

في غيبوبة

العربي دائمًا يعود.. وكاظمة مكانك راوح.. واجلهراء يعاني فنيًا

اجلولة الثامنة: قطار الكويت توقف اضطراريًا.. والقادسية املستفيد

في نهائيات كأس آسيا.

الصليبخات فعل ما أراد

كان من الواضح أن الصليبخات 
دخل مباراة كاظمة وهو يسعى إلى 
خطف التعادل أوال ومن ثم يطمع 
في النقاط الثالثة مع مرور الوقت، 
وبالفعل حصل ما أراد لكنه لم ينل 
ما طمع فيه بعدما تفنن العبوه في 
إضاعة الفرص االنفرادية السهلة 
طوال شوطي املباراة والتي كانت 
معظمها من هجمات مرتدة متقنة.

السماوي.. وآخرها معاك

في كل جولة نقول ان الساملية 
سيصحو ويعود على اقل تقدير 
كما كان في ختام املوسم املاضي 
لكن يبدو انه يواصل الغرق من 
جول���ة إلى اخ���رى ويكفي أنه 
الفري���ق الوحيد بالدوري حتى 
اآلن الذي لم يحقق أي فوز، وفي 
الساملية  القادسية لعب  مباراة 
هجوميا بطريقة مميزة وأضاع 
فرصا س���هلة لكن���ه كالعادة ال 
الدفاع عن مرماه  يعرف كيفية 
لذلك تستقبل ش���باكه األهداف 

السهلة في كل مباراة.
عبدالعزيز جاسم   ٭
@aziz995

الفريق الذي لم يكن هو اجلهراء 
قبل وبعد ط���رد العب النصر 
دغيم الرشيدي وكأنه يخوض 
مباراة ودية يسعى من خاللها 
الكتش���اف مواه���ب ومهارات 
العبيه وال يعل���م أنها مباراة 
قد تنقذه من الهبوط في نهاية 
املوس���م او تصعد به إلى احد 

املراكز املتقدمة.

العنابي فهم اللعبة

النص���ر ومدربه  يب���دو أن 
البرتغال���ي جاريدو فهم اللعبة 
جيدا قبل فوات األوان ان تقدمي 
املستوى املميز ليس بالضرورة 
يكسبه النقاط بعد أن فقد معظمها 
وهو أفضل من املنافس لذلك بات 
يلعب بطريقة واقعية لتجميع 
النقاط حتى وإن كان ناقصا العبا 
مثلما حدث في مباراة اجلهراء، 
وها هو شيئا فشيء يقترب من 
املناطق الدافئة لكنه ليس بعيدا 
عن منطقة اخلطر ورمبا يحتاج 
إلى فوز يريح به اعصابه حتى 
يعود للمستوى اجليد لكن مع 
النقاط، واحقاقا للحق،  جتميع 
فخط املقدمة تأثر كثيرا بغياب 
الذي يتواجد  عبدالرحمن باني 
حاليا مع أزرق الشباب املشارك 

عطائهم املميز طوال ش���وطي 
املباراة خصوصا في مساندة 

الدفاع.

البرتقالي ماله حل

أداء كاظمة  م���رة منت���دح 
واخرى يبلغ بنا الش���ك مداه 
في أدائه ونظن أن هذا الفريق 
ليس ه���و كاظمة بل ميكن ان 
يكون فريقا آخر يرتدي نفس 
»التيش���يرتات«، ألنه من غير 
املعقول أن يكون طموح فريق 
املنافسة على املراكز املتقدمة وال 
يقاتل من أجل الفوز منذ البداية 
إال بع���د فوات األوان، فالثورة 
التي أظهرها الفريق في الدقائق 
األخيرة أمام الصليبخات تبني 
أن البرتقال���ي لديه الكثير من 
اإلمكانات لكنه���ا كانت غائبة 
معظم فترات املباراة ثم تفجرت 
بعد فوات األوان ليكسب نقطة 
قد تفيده مستقبال لكن ليس لها 
أي محل من اإلعراب في س���لم 

الترتيب احلالي.

الجهراء في خطر

األداء الذي يظهر به اجلهراء 
من مب���اراة إلى أخرى يبني أن 
هناك مش���اكل فنية كبيرة في 

بنفس���ه لكي ميتع اجلميع كما 
عودنا في السابق.

األخضر وفكر روماو

يج���ب أن يش���كر العربي 
وجماهيره فكر وخبرة املدرب 
البرتغال���ي جوزيه روماو في 
التبدي���الت وقراءته  اج���راء 
السليمة للشوط الثاني والتي 
لواله���ا م���ع احل���ارس خالد 
الرش���يدي خلس���ر األخضر 
بنتيجة كبي���رة، فبعد أن كان 
يطالب كثيرا في الشوط األول 
بتضييق املساحات في وسط 
امللعب اج���رى تبديال منطقيا 
باخراج محمد ج���راغ وأدخل 
عيس���ى وليد في الدفاع وقدم 
علي مقصد إلى وسط امللعب، 
ورمبا كان اخلط���أ الوحيد له 
هو تواجد عبداهلل الش���مالي 
كظهير أمي���ن ليدخل األخضر 
الش���وط الثاني بشكل مغاير 
وكأنه فريق آخر ولو كان فهد 
الرشيدي واألردني احمد هايل 
في احسن حاالتهما لقلب العربي 
النتيجة لصاحله بالفوز بدال 
من حتقيق التعادل، كما يحسب 
لالعبي وس���ط العربي كطالل 
الس���ليمي  نايف وعبدالعزيز 

لم تكن اجلول���ة الثامنة من 
الدوري املمتاز أفضل من سابقاتها 
من اجل���والت بل تعتبر من أقل 
اجلوالت على مستوى التهديف 
حيث ش���هدت 4 أهداف فقط أي 
بواقع هدف في كل مباراة وهي 
نسبة قليلة جدا مقارنة باجلوالت 
املاضية. وكعادته أوقف العربي 
قطار انتصارات الكويت الستة 
املتتالي���ة ليجبره على التعادل 
إيجابا 1-1 في مباراة كانت ممتعة 
للجماهير، بينما انتفض القادسية 
من جديد وظهر بلون مغاير عن 
سابق اجلوالت وتغلب بسهولة 
على الس���املية 2-0، كما كسب 
النصر نقطة ثمينة من اجلهراء 
بعد أن تعادل معه سلبا، واحلال 
نفسه ينطبق على الصليبخات 
الذي نالها من كاظمة بعد ان تعادل 

معه دون اهداف.

األبيض واإلرهاق

ظ���ن اجلمي���ع أن الكوي���ت 
اللعب عندما  س���يحاول تهدئة 
يواجه العربي القوي، لكن هذه 
الظنون تبددت مباشرة عند رؤية 
تشكيلة املدرب الروماني ايوان 
مارين الهجومية واكملها الالعبون 
باألداء الرائع واجلميل في الشوط 
األول والذي لم يستغلوه بصورة 
جيدة رغم تسجيلهم هدفا وحيدا 
عن طريق شادي الهمامي، إال أنهم 
أضاعوا سيال من الفرص السهلة 
لذلك كان من الطبيعي أن تنقلب 
االمور رأسا على عقب في الشوط 
الثاني ألن املنافس سيرتب اوراقه، 
وثانيا البد من أن اإلرهاق سينال 
منهم في نهاية املطاف، وبالفعل 
حدث ما كان متوقعا واستقبلت 
ش���باكه هدفا وكاد يفقد جميع 
النقاط بدال من ان يحصل على 

نقطة وحيدة.

األصفر عاد من جديد

في اجلوالت املاضية، لم يكن 
القادسية ذلك الفريق الذي تعودنا 
عليه منذ سنوات اال انه كان أمام 
الساملية أفضل من القادسية الذي 
ظهر في اجلوالت السبعة املاضية 
بعدما أضاع العديد من الفرص 
احملققة للتسجيل ووصل للمرمى 
بطريقة س���هلة وسلسلة دون 
املدرب  أن  تعقيدات، ما يوضح 
الرومان���ي فلورين بدأ  اجلديد 
يعرف إمكان���ات الالعبني جيدا 
املناس���بة  ووظفه���ا بالطريقة 
كما ساهم تألق بعض الالعبني 
أمان وفهد األنصاري  مثل حمد 
واستعادة بدر املطوع جلزء من 
مستواه بفرض األصفر سيطرته، 
وبالتالي ظهور خطورته بشكل 
واضح وهو ما كان يفتقده الفريق 
في األيام املاضي���ة ورمبا حان 
الوقت ليستعيد القادسية ثقته 

)األزرق . كوم( خالد الشريدة يحاول تهدئة فهد عوض في املشاجرة التي حدثت بعد مباراة العربي والكويت 

لقطات من اجلولة 
٭ واصل مهاجم العربي فهد الرشيدي ومهاجم الكويت 
عبدالهادي خميس حفاظهما على صدارة هدافي الدوري 
برصيد 5 أهداف لكل منهما ويأتي خلفهما كل من مهاجم 

الكويت التونسي عصام جمعة ومهاجم كاظمة يوسف 
ناصر ب� 4 أهداف، فيما يتشارك 5 العبني املركز الثالث 

وهم البرازيلي روجيريو وعلي الكندري وشادي الهمامي 
)الكويت( وفهد الفهد )كاظمة( وويلسون انطونيو 

)اجلهراء(.
٭ شهدت اجلولة حالة طرد وحيدة كانت من نصيب العب 

وسط النصر دغيم الرشيدي بينما شهدت حالتي طرد ملدير 
فريق الكويت عادل عقلة ومدير فريق العربي عبدالعزيز املطوع 

بعد احتجاجهما على قرارات احلكم.
٭ تعتبر مواجهة العربي والكويت هي األكثر حضورا من 
قبل اجلماهير والتي شهدت بعض األحداث داخل وخارج 

امللعب خصوصا بعد اعتراض اجلماهير على عدم احتساب 
ركلة جزاء لصالح عبدالقادر فال لتقوم اجلماهير برمي 

علب املياه داخل امللعب ما تسبب في توقفها قليال.
٭ تذمر عدد من العبي النصر واجلهراء من توقيت مباراتهم 

في نفس توقيت مباراة الكويت مع أربيل العراقي ما حرمهم من 
مشاهدة املباراة.

٭ اليزال العربي والكويت هما الفريقان الوحيدان اللذان لم 
يخسرا بالدوري بينما الساملية هو الفريق الوحيد الذي لم 

يحقق أي انتصار.
٭ شهدت اجلولة إقالة مدرب الساملية البوسني جوزيك أجليك 
بعد خسارته من القادسية ومت تعيني الوطني عبدالعزيز حمادة 

بدال منه.

الرشيدي جنم األسبوع فريق »األنباء« بعد اجلولة السابعة
استحق حارس العربي خالد الرشيدي أن يكون 

جنم األسبوع لهذه اجلولة بعد أن تألق في 
الذود عن مرماه امام الكويت بتصديه للعديد 

من التسديدات الصعبة وكذلك لوقوفه في وجه 
الكرات االنفرادية من قبل مهاجمي الكويت 

خصوصا في الشوط األول مع متركزه السليم 
في الكرات العرضية ورغم تسببه في ركلة 

اجلزاء إال أنه كان السبب الرئيسي واألول في 
خروج األخضر بنقطة التعادل.

اختار القسم الرياضي فريق »األنباء« للجولة الثامنة من بطولة 
الدوري املمتاز، ويضم

٭ حراسة املرمى: خالد الرشيدي )العربي(.
٭ الدفاع: عصام فايل )النصر(، طالل ماجد )اجلهراء(، فهد العنزي 

)الكويت( ورودريغو )الصليبخات(.
٭ الوسط: مشاري العازمي )كاظمة(، طالل نايف )العربي(، فهد 

االنصاري )القادسية( وعبداهلل الظفيري )كاظمة(.
٭ الهجوم: حمـــد أمـــان )القادسية( وعبدالهادي خميـــس 

)الكويت(.

رودريغو فهد االنصاري
طالل نايف عبداهلل الظفيري

مشاري العازمي
فهد العنزي

طالل ماجد
خالد الرشيديعصام فايل

خط الدفاع خط الوسط خط الهجوم

غلط X غلطصح لسانك
تعاون

تعاون احتاد الكرة مع نادي 
الساملية بإعارة املدرب 

عبدالعزيز حمادة لتدريـــب 
فريق الساملية خطوة حتسب 

له.

»جناح الدوري من جناح االحتاد«.

اعقلوا

ما حدث من العبي خبرة في 
مباراة الكويت والعربي من 

ضرب وشتم ومشاحنات أثناء 
املباراة وبعدها، لذا يجب على 
ادارة الناديني اتخاذ العقوبات 

بحق املخطئني.
»ما خليتوا شي«.

في مسابقة الدوري وفي مواجهة مدربني 
اجانب أكبر منه سنا وأكثر خبرة وفي 

وضع فني غير مستقر للسماوي بعد ان 
كان قبل سنوات من املنافسني األشداء 

على بطولة الدوري.
ناصر العنزي  ٭

مساعدا ملدرب األزرق الصربي غوران 
توفاريتش وابرز نتائجهما الفوز بكاس 

غرب آسيا وتبعه حتقيق لقب خليجي20 
في اليمن بعد غياب طويل للكرة الكويتية 
عن األلقاب، ويدخل حمادة اآلن في جتربة 

شخصية جديدة كمدرب وطني وحيد 

العدواني مع فريقه النصر بعد ان لعب له 
مدافعا في الثمانينيات وشكل مع زميله 

املدرب علي الشمري تفاهما واضحا خالل 
فترات سابقة، والنصر من الفرق التي 

تضم دائما عناصر مميزة طوال مسيرته 
إال انه لم يحقق اي لقب على مستوى 

الفريق االول ومن أبرز نتائجه خوضه 
مباراة فاصلة مع العربي على لقب الدوري 

املمتاز موسم 97/96 وخسرها بصعوبة 
بهدف وحيد.

وفي املوسم احلالي فإن مدرب الساملية 
البوسني سوني اجليك راح كثاني ضحية 
املدربني عقب مدرب القادسية رادان بعد 

ان تقهقر الفريق السماوي إلى املركز 
األخير بنقطتني، حيث لم يحقق الفوز 

في »8« مباريات حتى اآلن ومت استدعاء 
املدرب عبدالعزيز حمادة بترشيح من 
مدير الكرة جاسم الهويدي، وحمادة 

ايضا وهو العب سابق بفريقي الشباب 
والساملية من املدربني املساعدين، عمل في 
القادسية مع محمد ابراهيم قبل ان يصبح 

يقول أحد املدربني الوطنيني »إن معيار 
الكفاءة الختيار املدربني للعمل في األندية 

هو عدد األصوات التي ميتلكها في 
اجلمعية العمومية وكلما كان العدد كبيرا 

ومؤثرا في االنتخابات ازدادت حظوظه 
في منصب املدرب العام، وإذا قل العدد 

يتم توزيعه على الفئات السنية أو تعيينه 
مساعدا للمدرب األجنبي حتى لو كان ال 

يجيد التحدث معه« ويعتبر مساعد مدرب 
كاظمة جمال يعقوب وهو العب دولي 

سابق من أقدم املدربني املساعدين، وقضى 
فترة طويلة حوالي »20« عاما في مكانه 

وعاصر مدربني أجانب من كل اجلنسيات 
وكانت الفترة التي قضاها مع املدرب 

التشيكي ميالن ماتشاال في التسعينيات 
مع كاظمة واملنتخب الوطني هي األبرز في 
مشواره بعد ان حققا اجنازات الفتة وفي 

طليعتها الفوز في كأسي اخلليج عامي  
1996 و1998.

ومن املدربني الوطنيني ايضا الذين عملوا 
كمساعدين لفترات طويلة املدرب مسير 

مساعد مدرب زين..

حمد أمان
عبدالهادي خميس

عقلة: لم نوفق في استغالل الفرص

نفاع: التعادل مع الكويت عادل

القادسية في ضيافة النصر

احلكام في امليزان 

ق����ال مدير الكرة بنادي الكويت ع����ادل عقلة ان االبيض قدم 
مباراة رائعة في الشوط االول والربع االخير من الشوط الثاني، 
وما يحس����ب لفريقنا هو سرعة وصوله ملرمى العربي وهو من 
اهم االمور الفنية التي عملنا عليها طويال وبدأنا جنني ثمارها 
لكننا لالسف لم نوفق في استثمار الفرص التي اتيحت لنا وكانت 
كفيلة بتغيير مجرى املباراة. وحول قرار احلكم سعد الفضلي 
بطرده من امللعب، اقس����م عقلة بعدم التلفظ على احلكم وقائال: 
كل م����ن كان حولي يعلم انني لم اتلفظ عليه وليس من اخالقي 
وال طبيعتي ذلك وقد يك����ون القرار عائدا الحتجاجي على عدم 
اتخاذه قرارا بشأن احد العبي العربي لقيامه بضرب احد العبينا 
على مرأى ومسمع من الفضلي ومساعده. ومتنى عقلة ان يستمر 
االبيض على الروح نفسها التي ظهر عليها، وقال ان االداء العالي 
للفريق فنيا وبدنيا لم يكن ليتحقق لوال الروح العالية لالعبني 
ورغبتهم في تقدمي االفضل، علم����ا ان الكل يعلم انه لم ميضى 
على خوضنا نهائي كأس االحتاد االسيوي سوى 48 ساعة قبل 
مواجهة العربي، مش����يرا الى ان االخضر يقدم افضل مستوياته 

منذ سنوات وهو منافس قوي على البطولة.
مبارك الخالدي  ٭

قال مشرف الفريق األول لكرة القدم في العربي فرج نفاع ان 
األخضر لم يكن له أي يد في املش����كلة التي حدثت بعد املباراة، 
مشيرا إلى أن الالعبني نس����وا ما حدث من التحامات وتدخالت 
حصل����ت داخل امللعب فور اطالق احلكم صافرة النهاية، وأن ما 
حدث في املباراة أمر طبيعي كون املباراة بني فريقني يسعيان إلى 
حتقيق لقب الدوري. وأضاف ان املدافع أحمد عبدالغفور خرج 
من امللعب بسبب إصابته بشد في الفخذ وانه ذهب إلى التونسي 
عصام جمعة لالعتذار منه ألن����ه ضربه دون قصد لكن األخير 
قابله بدفعة قوية نتيجة اعتقاده ان عبدالغفور ضربه متعمدا، 
الفتا إلى أن عبدالغفور من افضل العبي املباراة واستطاع إيقاف 

خطورة مهاجمي الكويت وسجل هدف التعادل.
وبنينّ نفاع أن العب الوسط طالل نايف سيغيب غدا عن لقاء 
اجلهراء في الدوري، وهناك شكوك كبيرة حول مشاركة عبدالغفور 
لإلصابة، موضحا ان الفريق قدم مباراة مميزة في الشوط الثاني 

امام الكويت ونتيجة التعادل عادلة بني الفريقني.
عبدالعزيز جاسم  ٭

تنطلق اليوم منافس����ات اجلولة التاسعة من الدوري املمتاز 
مبواجهة واحدة في ال� 5:30 مس����اء عندما يس����تضيف النصر 
)السادس( على ملعبه علي صباح السالم وصيف الدوري القادسية. 
وميتلك األصفر 15 نقطة بفارق 5 نقاط عن املتصدر الكويت لذلك 
سيسعى القادسية ألن يضرب بقوة ويواصل االنتصارات من أجل 
تضييق اخلناق على املتصدر بحيث يكون الفارق بينهما نقطتني 
قبل أن يلعب األبيض أم����ام الصليبخات غدا، أما النصر فيأمل 
في حتقيق نتيجة إيجابية حلصد النقاط ولكنه يعلم أن مهمته 
ستكون ش����اقة أمام فريق لديه طموح في حتقيق لقب الدوري 
لذلك سيكون على العبي العنابي التركيز اوال في تنظيم الدفاع 

ومن ثم شن الهجمات املرتدة السريعة.

٭ سعد الفضلي )العربي والكويت(: لم يكن موفقا في إدارة 
املباراة وتغاضى عن العديد من االخطاء للفريقني خصوصا 
ركلة اجلزاء السليمة التي لم يحتسبها لصالح العب وسط 
العربي عبدالقادر فال، كما أوقف املباراة كثيرا بسبب عدم 

قدرته على السيطرة على الالعبني والذين كثرت االحتكاكات 
بينهم من غير كرة.

٭ علي طالب )كاظمة والصليبخات(: تعامل مع املباراة بصورة 
جيدة خصوصا تعامله مع الالعبني وكان يحدثهم بطريقة احترافية 

لكنه في نفس الوقت كان حازما حلظة اتخاذ القرارات الصعبة 
خاصة عند اشهار البطاقات الصفراء.

٭ يوسف النصار )النصر واجلهراء(: لم يسيطر على املباراة بشكل 
جيد وكثرت االحتجاجات من العبي الفريقني عليه لكنه أشهر 
بطاقة حمراء مستحقة في وجه العب النصر دغيم الرشيدي.

٭ مشعل العسعوسي )القادسية والساملية(: ساعدته خبرته كثيرا 
في السيطرة على املباراة خصوصا في التعامل مع بعض التداخالت 

القوية بني الالعبني، كما ساهم عدم احتجاج الالعبني على قراراته 
بازدياد الثقة لديه.

ترتيب الفرق بعد اجلولة الثامنة
النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريق
862019720الكويت
843110315القادسية
835014914العربي
8242131110كاظمة
824281110اجلهراء
82157117النصر

81347136الصليبخات
80265182الساملية

مباريات اجلولة التاسعة
5:30علي صباح السالمالنصر � القادسيةاخلميس 11/8

اجلمعة 11/9
4:10اجلهراءاجلهراء � العربي
5:30الصداقة والسالمكاظمة � الساملية

7:10اجلهراءالصليبخات � الكويت


