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اجلهراء سقوط 
متوقع.. والساملية 

في منطقة اخلطر.. 
والصليبخات عاد 

من جديد

عقلة: نخوض املباريات بروح النهائيات

عناد: الالعبون سر الفوز 

بنيان: ندا واملعتوق مصابان 

أش����اد مدير الفريق األول للكرة بنادي الكويت عادل 
عقلة بالروح العالية لالعبيه اثر الفوز على اجلهراء بهدفني 
دون رد، وقال لقد جاء الفوز في وقته وهو مؤش����ر على 
ان األبيض يس����ير في االجتاه الصحيح رغم أن اجلهراء 

من الفرق التي تستحق االحترام.
وأضاف ان األبيض كجهاز فني واداري وحتى العبني 
وضعوا نصب أعينهم احلفاظ على سجل الفريق ولعب 
املباريات املقبلة كنهائيات وال مجال فيها ألي تهاون لتكتمل 
مسيرة النجاح التي مت التخطيط لها منذ انطالق املوسم، 
وأش����ار الى الدور الكبير الذي ق����ام به الرئيس الفخري 
للنادي م. مرزوق الغامن وكذلك الرئيس عبدالعزيز املرزوق 
ومجلس ادارة النادي من خالل الدعم الكبير للفريق، الفتا 
الى املجه����ود الكبير املبذول من قبل اجلهاز الطبي الذي 
اشرف على عالج الالعبني طوال املرحلة املاضية ما ساهم 
في توافر البدالء طوال فترة االس����تحقاقات التي خاضها 
الفريق األمر الذي س����هل مهمة اجلهاز الفني في اختيار 
الالعبني لكل مباراة وخص جماهير النادي بالشكر اجلزيل 

على متابعتها للفريق وتواصلها الدائم مع الالعبني.
مبارك الخالدي  ٭

ارجع م����درب الفريق األول للكرة بنادي الصليبخات 
ثامر عناد الفوز على الساملية للروح العالية لالعبني وقال: 
من املنطق أال انسب الفوز الى بصمتي على الفريق خالل 
6 أيام وهي الفترة التي س����بقت تولي مهام الفريق قبل 
املباراة، لذلك يعود الفضل الى الالعبني أنفسهم ورغبتهم 

في تغيير الصورة التي رسمت عنهم في السابق.
 وأضاف كان لي دور عبر حتفيز الالعبني والعمل على 
استرداد الروح املعهودة عنهم وعالج ما ميكن عالجه، وكل 
ذلك حتق����ق بتكاتف اجلميع، الفتا الى عزم ادارة النادي 

صرف مكافآت الفوز لالعبني في املباريات املقبلة. 
مبارك الخالدي  ٭

ق���ال مدير الفريق األول لكرة القدم في القادس���ية 
محمد بنيان ان املدافعني مس���اعد ندا وعامر املعتوق 
تعرضا لشد عضلي في مواجهة العربي وهو السبب 
الرئيس���ي لتبديلهما في املباراة وعانى ندا من ش���د 
بالعضلة الضامة أما املعتوق فتعرض لشد في العضلة 
اخللفية وستتضح الرؤية بشأنهما اليوم في املشاركة 
باملباريات املقبلة من عدمها وسيعرضان على طبيب 
املنتخب د.عبداملجيد البناي مشيرا الى أن محمد راشد 

عاد للتدريبات وبات جاهزا للعب في أي وقت.

جاريدو جنم األسبوع فريق »األنباء« بعد اجلولة الـ 17
استحق مدرب النصر البرتغالي جوزيه 

جاريدو ان يكون جنم األسبوع لهذه 
اجلولة بعد ان قاد فريقه العنابي للفوز 
الثاني على التوالي بالدوري ما أوصله 
الى منطقة األمان البعيدة عن مناطق 

الهبوط، بعد ان قفز للمركز الرابع، وما 
مييز جاريدو انه يلعب وفق إمكانات 

الالعبني خصوصا في اجلوالت املاضية 
حتى انه اذا خسر النقاط يخسرها 

بصعوبة او في الدقائق األخيرة.

غلط × غلطصح لسانك

املالعب بسبب ابتعاد الثاني عن 
ألقاب الدوري منذ سنوات، وأصبح 

الفريقان يلعبان دون أي ضجة 
وزحمة وحضور كما حدث في آخر 

مباراة جمعتهما في الدوري للموسم 
احلالي على ملعب ثامر بنادي 

الساملية، حيث كان عدد اجلماهير 
قليل جدا وقدم الفريقان واحدة من 
»أسوأ« مواجهات القادسية والعربي 

حتى ظن املتابع من شاشة التلفزيون 
إنها مباراة ودية.

 ومن املواجهات احمللية التي أصبحت 
تقليدا بني أفراد الفريقني هي 

مباراة كاظمة والساملية، حيث اعتاد 
الفريقان على التنافس املثير في 

مواجهاتهما معا ويتشابه الفريقان 
في النشأة والتكوين فالبرتقالي 

والسماوي عرف عنهما متانة القاعدة 
وتوافر النجوم رغم أنهما ال يتمتعان 

بقاعدة جماهيرية عريضة كحال 
القادسية والعربي، وكان مدرب 

األزرق آنذاك ميالن ماتشاال يكرر 
في حديثه للمقربني بأن األمر لو كان 

بيده الكتفى بالعبي كاظمة والساملية 
في املنتخب.

ويعاني اآلن كاظمة والساملية تأخيرا 
في ترتيب الدوري املمتاز والثاني 

أصبح مهددا بالهبوط بعد خسارته 
من الصليبخات في اجلولة املاضية، 

وخسر أيضا كاظمة من النصر وبذلك 
فإن الساملية بحاجة إلى »بشار« آخر 

يغربل املدافعني والبرتقالي بحاجة بدر 
حجي ثان يسدد نحو املرمى من كل 

الزوايا.
ناصرالعنزي   ٭

لو كان األمر بيدي..

احلكام في امليزان
٭ مشعل العسعوسي )القادسية والعربي(: كان أحد جنوم املباراة 
بسبب سيطرته على ادارتها منذ انطالقها وحتى اطالقه 

صافرة النهاية، حيث كان قريبا من الكرة وحازما في قراراته، 
مع ابتسامه تهدئ من عصبية الالعبني، كما أنه لم يترك حقه 

القانوني في حال احتج عليه الالعبون بطريقة مرفوضة.
٭ علي طالب )الكويت واجلهراء(: كان موفقا في ادارة املباراة لقربه 
من اخلطأ حلظة وقوعه، كما يحسب له تصحيح بعض أخطاء 

مساعديه في املباراة في أكثر من حالة في رميات التماس 
والركالت الركنية، كما أنه تعامل مع الالعبني بطريقة مميزة 

حلظة االحتجاج ساهمت في اخراجه املباراة الى بر األمان.
٭ ثامر العنزي )كاظمة والنصر(: كثرت عليه االحتجاجات من العبي 

الفريقني لقلة خبرته، اال أنه يحسب له عدم ارتكابه أخطاء 
تؤثر على سير املباراة لكنه تأخر كثيرا في اشهار البطاقات 

الصفراء على بعض الالعبني.
٭ حمد بوجروة )الساملية والصليبخات(: لم يكن موفقا في معظم 
قرارات املباراة والتي كان من ضمنها عدم االنصاف بني 

الفريقني في بعض احلاالت منها اشهار البطاقات الصفراء 
بداعي التمثيل داخل منطقة اجلزاء والتي كان يستحق عليها 

مدافع الساملية غازي القهيدي البطاقة الصفراء.

٭ حافظ مهاجم الكويت البرازيلي روجيريو على 
صدارة هدافي الدوري ب� 10 أهداف والزال يطارده 

في المركز الثاني زميله في الفريق التونسي عصام 
جمعة برصيد 7 أهداف ويأتي خلفهما كل من 

عبدالهادي خميس والتونسي شادي الهمامي ومهاجم 
القادسية عمر السومة برصيد 6 أهداف.

٭ شهدت الجولة حالة طرد وحيدة كانت من نصيب 
مدافع السالمية نواف جواد بعد أن نال بطاقتين 

صفراوين في دقيقة واحدة بعد أن أعاق العبا في المرة 
األولى وفي الثانية دفع العب الصليبخات.

٭ قام الحكم عمار اشكناني بطرد مدير الفريق األول 
في كاظمة أيمن الحسيني بعد احتجاجه المتكرر على 

قراراته.
٭ اليزال الكويت هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر 

أي مباراة في الدوري منذ انطالقته بعد مرور 17 
جولة حتى اآلن.

٭ لم تشهد مدرجات ستاد ثامر حضورا كبيرا من 
جماهير قطبي الكرة العربي والقادسية ربما بسبب 
يأسهما من اللحاق بالكويت متصدر الدوري إال أن 

الجماهير التي حضرت لم تتوقف عن التشجيع طوال 
المباراة كعادتها باألهازيج المشهورة لكال الفريقين.

٭ شهدت الجولة مشاركة العب وسط الكويت فهد 
العنزي ألول مرة بعد توقف 4 جوالت عن المشاركة 

بسبب قرار اإليقاف من قبل اتحاد الكرة بعد المشادة 
الكالمية التي حدثت بينه وبين مدرب األزرق الصربي 

غوران توڤاريتش لحظة تبديله في مواجهة تايلند 
بتصفيات كأس آسيا.

لقطات من اجلولة

اختار القسم الرياضي فريق »األنباء« للجولة الـ 17 من 
الدوري املمتاز ويضم:

٭ حراسة املرمى: محمد الصالل )النصر(.
٭ الدفاع: عبداهلل منيف )اجلهراء(، ناصر الهاجري 

)الصليبخات(، خالد القحطاني )القادسية( وعلي مقصيد 
)العربي(.

٭ الوسط: أحمد حواس )الصليبخات(، شريدة الشريدة 
)الكويت(، عمر بوحمد )الساملية(، صالح الشيخ )القادسية( 

وعبداهلل البريكي )الكويت(.
٭ الهجوم: عبدالرحمن باني )النصر(.

رأي سليم

رغم طرافة ما قاله العب 
اجلهراء نواف جديد بأنه قبل 
التفكير في تطبيق االحتراف 
يج���ب ان يقل���م الالعبون 
أظافرهم بعد تعرضه جلرح 
عميق في رقبته اال ان كالمه 

سليم.
»وجهة نظر«

نرفزة

غريب ما يحدث من بعض 
الالعبني وجنوحهم للعنف 
واخلشونة في بعض األلعاب 
وعدم متكنهم من السيطرة 
على أعصابهم كما حدث في 
ح���االت الطرد املتكررة هذا 

املوسم.
»العب لتمتع غيرك«

عمر بوحمد
أحمد حواس

عبداهلل البريكي
ناصر الهاجري

خالد القحطاني علي مقصيد
محمد الصاللعبداهلل منيف

خط الدفاع خط الوسط خط الهجوم

عبدالرحمن باني

العربي تعّود على الهزمية.. والنصر يواصل االنطالق.. وكاظمة ال يعرف ما يريد 

اجلولة الـ 17: الكويت على بعد خطوة.. والقادسية يتمسك باألمل
والعكس صحيح والغريب 
الفريق  أن  في املوض���وع 
يقوده املدرب جمال يعقوب 
الذي عاشر الفريق منذ سنني 
ويعرف امكانات الالعبني 
أكثر م���ن غيره ويبدو أنه 
يعان���ي من نف���س األزمة 
التي عانى منها س���ابقوه 
من مدربني وهي عدم القدرة 
على ضبط الالعبني تكتيكيا 

داخل امللعب.

الجهراء وسقوط متوقع

رمبا يقول اجلهراء »ما 
باليد حيلة« بعد خسارته 
من الكويت بهدفني فالفريق 
قدم كل ما لديه إال أن فارق 
االمكانات بينه وبني األبيض 
كان واضح���ا من���ذ بداية 
املباراة لذلك حاول اجلهراء 
اللعب على وتيرة الهجمات 
املرتدة على أمل عدم تسجيل 
الكويت أي هدف إال أن ظنه 
خاب سريعا بعد أن متكن 
األبيض من تسجيل هدف في 
الشوط األول وهو ما جعل 
من مهمته شبه مستحيلة.

السماوي بدأ يتخبط 

الساملية  أن انطلق  بعد 
في بداية رائعة مع مدربه 
عبدالعزي���ز حمادة ها هو 
يعود ملرحلة التخبط السابقة 
عل���ى الرغم من أن الفريق 
يسيطر ويضيع الفرص إال 
ان كل هذا غير مهم في الوقت 
احلالي ألن الفريق بات في 
وضع ح���رج ورمبا يهبط 
املقبلة للمركز  في اجلولة 
األخير لذل���ك على الفريق 
التفكير في جتميع النقاط 

أهم من اإلمتاع.

الصليبخات عاد مع ثامر 

م���ن الواضح أن املدرب 
ثام���ر عناد لدي���ه مفعول 
الذين  السحر على العبيه 
كانوا ف���ي اجلولة املاضية 
أمام  محطم���ني وظه���روا 
ب���روح قتالية  الس���املية 
رائعة لم نشهدها من قبل 
وإذا استمر الفريق على هذه 
الروح رمبا س���يرتقي إلى 
املركز قبل األخير ويبتعد 
الهبوط السريع  عن شبح 
ويكون ل���ه أمل في مباراة 

فاصلة.

 ٭عبدالعزيز جاسم
 @aziz995

القادس���ية في اجلولة قبل 
املاضي���ة مبحض املصادفة 
بل كان واضحا فيها بصمة 
البرتغالي جوزيه  امل���درب 
جاريدو الذي يعرف كيفية 
توظيف الالعبني من مباراة 
إلى أخ���رى، وف���ي مباراة 
كاظمة عرف النصر من أين 
تؤكل الكتف وأكلها بالنقاط 
الثالث ما يبني ان مس���توى 
العناب���ي في خط تصاعدي 
ورمبا يكون أكثر الفرق أمانا 
وجتنبا للهبوط إن سار على 

نفس املنوال.

البرتقالي على »البركة« 

من الواضح أن الش���كل 
ال���ذي يظه���ر ب���ه كاظمة 
من مب���اراة إلى أخرى هو 
مبجهودات الالعبني أنفسهم 
أو باألحرى إذا كان الالعب 
في يومه فسيفوز البرتقالي 

الدوري حتطم من الداخل بجميع 
العناصر سواء اجلهاز الفني او 
اإلداري او الالعبون ألنه من غير 
املعقول أن تخسر 3 مواجهات 
على التوالي بعد أن كانت الفرق 
تتمن����ى ان تتعادل معك حتى 
الدوري لذلك يعتبر  منتصف 
هذا االستسالم من الالعبني غير 
مقبول لدى اجلماهير التي ما 
زالت حتض����ر وتؤازر الفريق 
من مب����اراة إلى اخ����رى رغم 
علمه����ا بضياع الدوري كما أن 
على املدرب البرتغالي جوزيه 
روماو العودة للواقعية سريعا 
قبل أن يفقد املنافسة على كأس 
االحتاد العربي، حتى انه مهدد 
باخلروج من كأس سمو األمير 
وبالتالي سيضيع كل ما بذله 

في الفترة السابقة سدى.

العنابي »ماشي صح«

لم يكن فوز النصر على 

الفوز الذي حققه القادسية 
على العرب���ي تكمن أهميته 
الكبرى في أمرين، األول في 
أن هذا الفوز جاء على غرميه 
األزلي األخضر، والثاني أنه 
حافظ عل���ى بصيص األمل 
في اإلبقاء على أمل الدوري 
الذي بات أشبه باملستحيل، 
لذل���ك كان من املنطقي عدم 
مش���اهدة األصفر مبستواه 
املعهود خصوصا في طريقة 
اللعب املمتع بل كان واضحا 
ان كل هم���ه أن يخ���رج من 
املباراة فائزا، لكن يحس���ب 
للمدرب محمد ابراهيم منح 
بعض الوجوه الشابة الفرصة 
باللعب أمام العربي في قمة 

الدوري.

األخضر »تعود« على الخسائر 

يبدو أن العربي منذ أن فقد 
الفرصة في املنافسة على لقب 

»ال ينتظ���ر الهداي���ا وال 
يلتفت الى الوراء وال يهتم 
مبا يفعل اآلخرون«، هذا هو 
الشعار اجلديد الذي يتبعه 
الكويت حاليا، فعندما باتت 
األمور بيده أصبح يدرك أن 
الفوز سيمنحه  الفوز وراء 
لقب الدوري قبل انتهائه ب�3 
جوالت، فبعد أن حقق الفوز 
على اجلهراء في اجلولة ال�17 
بهدفني دون رد بات عليه الفوز 
بأي نتيجة على كاظمة في 
اجلولة املقبلة لكي يتوج بطال 
دون انتظ���ار لنتائج الفرق 
األخرى، بينما جند جماهير 
القادسية تردد مقولة »بعد ما 
فات الفوت ما ينفع الصوت«، 
في إشارة منها إلى أن الفوز 
الذي جاء على العربي 1-2 
كان متأخ���را خصوصا بعد 
السقوط امام النصر باجلولة 
قب���ل املاضية، ورمبا يكون 
أكثر الفرق فرحا مش���اركة 
مع األبيض هو النصر الذي 
ضرب عصفورين بحجر واحد 
بعد أن تغل���ب على كاظمة 
بهدف وخطف املركز الرابع 
منه، في املقابل تعتبر عودة 
الصليبخات مثالية مع أول 
مباراة حتت قيادة ثامر عناد 
الساملية  الفوز على  وحقق 

بهدف دون رد.

األبيض والتنويع

ما مييز الكويت عن باقي 
الفرق هو التنويع في طريقة 
اللعب فاحللول دائما تكون 
موج���ودة من مب���اراة إلى 
أخرى خصوصا عندما يشرك 
عبدالهادي خميس والبرازيلي 
روجيريو ومن خلفهما وليد 
البريكي  عل���ي وعب���داهلل 
والتونسي شادي الهمامي وال 
تعرف من أين تأتي الهجمات 
خاصة التس���ديد من خارج 
منطقة اجلزاء لذلك حتتار 
التي تواجه األبيض  الفرق 
ف���ي مراقبة م���ن وترك من 
وهي فلسفة حتسب للمدرب 
الروماني إيوان مارين الذي 
من الواضح انه يتعامل مع كل 
مباراة على حدة مع إشعاله 
للمنافسة بني جميع الالعبني 
على أحقية اللعب كأساسي 
ما يعطيه ضمانا بأن الالعب 
املباراة  الذي سيشترك في 

سيقدم كل ما لديه.

األصفر وبصيص األمل

من املمك���ن أن نقول ان 

)األزرق.كوم( اجلولة الـ17 شهدت عودة مشاركة فهد العنزي مع األبيض  

شريدة الشريدة صالح الشيخ

قبل سنوات كانت مواجهة القادسية 
والعربي حديث املجالس ومادة دسمة 

للصحف واملجالت ويصل صداها 
إلى الدول املجاورة، حيث كانت 

اجلماهير في السعودية والبحرين 
وابوظبي والدوحة تتابع املباراة 
بشغف عبر املذياع قبل انتشار 

الفضائيات بصوت املعلقني سلطان 
مفتاح وعبدالرحيم فخرو، حيث كان 
املعلق احملبوب خالد احلربان يحتكر 

النقل التلفزيوني بجملته التقليدية 
قبل بدء املباراة »سيداتي انساتي 

سادتي يسرني أن انقل لكم وصفا 
تفصيليا ملباراة القادسية والعربي« 

وكانت اجلماهير على بساطتها 
تصدق احلربان في كل ما يقوله، 
وكانت الصحف آنذاك تطلق على 

مباراتهما معا أوصافا متشابهة مثل 
املباراة اجلماهيرية ولقاء القطبني 

ومن سيحسم مباراة القمة؟ 
ولم تعد مباريات القادسية والعربي 

حتظى باهتمام اجلماهير من الناديني 
بعدما عزفت عن احلضور الى 

ترتيب الفرق بعد اجلولة الـ 17
النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعب

171340431143الكويت
17962291133القادسية
17764272027العربي
17629152020النصر
17467172218كاظمة
17458122217اجلهراء
17368122115الساملية

173311113912الصليبيخات

مباريات اجلولة الـ 18
اخلميس

3/28
5:15الصداقة والسالمالعربي � الصليبخات
5:15علي صباح السالماجلهراء � القادسية

اجلمعة
3/29

5:15الكويتالنصر � الساملية
7:45محمد احلمدكاظمة � الكويت


