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تغير سلم الترتيب العام 
مع نهاية اجلولــة الثالثة 
من دمج اليد ليعود كاظمة 
الى قمة الترتيب العام بعد 
غياب طويل ويتذكر أمجاده 
حني كان يشارك في صنعها 
جنومــه علي مراد املعتزل 
ومشعل السويلم املخضرم 
الــى جانــب كوكبــة مــن 
البرتقالي  النجوم، فنجح 
الترتيب بتحقيق  باعتالء 
6 نقــاط والعالمة الكاملة 

من جوالته الثالث. 
وتســيد املشــهد مدرب 
الفريق خلدون اخلشــتي 
الذي قــاد فريقــه بجدارة 
عبــر كل منعطــف ورغــم 
إعداد الفريق احمللي وعدم 
الدخول في أي معسكرات 
الفرق  تدريبيــة كمعظــم 
البطولة إال  املشــاركة في 
أن البرتقالي اســتطاع أن 
يقدم مستويات ممتازة منذ 

انطالق املنافسات. 
القريــن وبقيــادة  أمــا 
املدرب محمــد عبداملعطي 
فيأبــى إال أن يكــون فــي 
صدارة الترتيب هو اآلخر 
ويتأخــر عــن البرتقالــي 
بفارق األهداف ورغم نشأته 
احلديثــة إال أن الفريق قد 
عشــق البقــاء ضمن فرق 
املقدمــة ولــم يبتعــد عن 
املراكــز الثالثــة األولى إال 

لفترات قليلة. 
جتاوز القرين الظروف 
التي مير بها، ممثلة باملرحلة 
االنتقالية التي طالت معظم 
السابقني والذين  الالعبني 
إما عادوا الى أنديتهم بعد 
انتهــاء إعارتهم أو انتقلوا 
الى أندية أخرى في جتربة 
احترافيــة جديــدة تاركني 
الفني واإلداري  اجلهازين 
أمام جتربة التجديد واثبات 
الــذات فــي امليــدان وعدم 
االعتماد على الالعب ليقول 
القرين في النهاية كلمته أن 

القرين مبن حضر. 

الصليبخات العنيد
بعد مواسم من اجلفاف 
الفني، يعود الصليبخات 
الــى الواجهــة مــن جديد 
عبر بوابة العربي وبقيادة 
املدرب الوطني عباس طه 
الذي تعامل مع كل مباراة 
على حدة منذ بداية الدوري 
وإجبــار األخضــر علــى 
التعادل وخطف نقطة مهمة 
فــي مشــوار الصليبخات 
للتأهل الى الدوري املمتاز 
يثبت الفريق أنه من طراز 
الفرق العنيدة التي تقاتل 
حتــى الثوانــي األخيــرة، 
وقد شــهد لقــاء الفريقني 
ندية وقوة حتــى صافرة 
احلكم التي لوالها لسجل 
الصليبخات هدف الفوز في 

الوقت القاتل.
وعلم طه كيفية توظيف 
العبيه قدر إمكاناتهم، ولعل 
عــودة فيصــل وحســني 
الــى  صيــوان األخويــن 
الفريق قدمت دعما إضافيا 
وقيادة داخلية في امليدان 
استغلها زمالؤهما الشباب 
مثل ثنيان احلربي وجراح 

جميــع مبارياتــه، التي كان 
آخرها أمام النصر وبنتيجة 
٢8- ٢٤ ويــرى العديــد من 
احملللني واملتابعني أن سبب 
اخلســارة يعود الــى افتقار 
الفريق للجهاز الفني املناسب 
وأيضا بســبب عــدم وجود 
الســليم  املعســكر اإلعدادي 
الذي مينح الالعبني حاجتهم 

من التدريبات اليومية.

برقان استعاد وعيه
أما برقان، فبعد الكبوة أمام 
الصليبخات حقــق أول فوز 
له على حساب الشباب وعاد 
ليصول ويجول في امليادين 
بقيادة مدربه الوطني ســالم 

ساعدت الفريق على تقدمي 
مستوى فني رائع. 

اليرموك يواصل تراجعه
وعلى عكس الصليبخات 
الذي استعاد عافيته، اليرموك 
لم يظهر حتى اآلن بصورته 
املعهودة فظهر التباعد جليا 
بني شــقي الدفــاع والهجوم 
كمــا افتقــد الفريــق التفاهم 
واالنســجام الــذي حتلى به 
في املواسم املاضي ولم يكن 
في وضعيته التي اعتاد عليها 
بقيادة املدرب الوطني السابق 
رائد السكران وخليفته رمزي 
رورو، فحتــى اآلن لم يحقق 
اليرمــوك أي نقطة وخســر 

العنــزي وجــراح الصالح 
وايضــا تفاني عبدالناصر 
محبــوب وخبرتــه التــي 

أنــس وجنح بإعــادة الروح 
الــى الفريــق، باإلضافة الى 
توظيف العبيه بصورة سليمة 
للخروج بنقطتني ثمينتني أمام 
فريــق صعب مثل الشــباب، 
الذي ميتلــك امكانات كبيرة 
والعبني على مستوى فني عال 
أمثال سعد احليدري ومشعل 

املطيري وعلي البلوشي.

مستوى متدن لخيطان
لم يكن أشــد املتشــائمني 
من متابعي خيطان يتوقع أن 
يظهر الفريق بالصورة السيئة 
التي ظهر عليها خالل البطولة 
منــذ انطالقتها، فلــم يطبق 
الفريق أي جمل تكتيكية ولم 
يستطع اخلروج بأي نتيجة 
إيجابية، وعلى اجلهاز اإلداري 
وضع النقــاط على احلروف 
في اجتماعه مع اجلهاز الفني 
للوقــوف علــى أماكن اخللل 
وعالجهــا قبل فــوات األوان 
والهبــوط الى دوري الدرجة 

األولى وعدم التأهل. 
ولم يختلف الســاحل في 
تقدميه الفني عــن مبارياته 
الســابقة، فاخلســارة تلتها 
وتراجــع  أخــرى  خســارة 
املستوى مستمر فنيا، فاعتماد 
املدرب حسام الدين محمد على 
فيصل احلوطي فقط في اخلط 
اخللفي لن يصل بالفريق حتى 
الى املنطقة اآلمنة في الترتيب 
العام، وعليه التقدم ومعاجلة 
األخطاء التي يقع بها الفريق، 
كما على اجلهاز اإلداري اتباع 
سبل الرشاد لقيادة الفريق الى 
النجاح وتفادي الهبوط أيضا.

غرّد مع »األنباء«
تختص هذه الفقرة بتغريدات املتابعني لكرة اليد ونظراتهم 
الفنية والتي ستنشرها لكم »األنباء« أسبوعيا بعد كل جولة 

حرصا منها على تفعيل دور متابعي اللعبة.

كاظمة يتصدر باألهداف والقرين يطارده.. وبداية قوية 
حلامل اللقب.. والصليبخات يواصل إبداعه

إحضــار الالعبني أبنائهم الى امللعــب وتعليمهم حب الرياضة 
مبختلف أنواعها منذ نعومة أظفارهم 

أحد املالعب اخلارجية في مركز الشهيد أصبح مهجورا بسبب 
عدم صيانته مما يؤدي الى تراكم مباريات املراحل الســنية 

وضغط في جداول البطوالت احمللية املختلفة

GOOD  LUCKHARD  LUCK

من ذهب

أفضل 
هجوم

كاظمة له 99 هدفا

أفضل 
دفاع

الكويت عليه 14 هدفا

اجلولة الثالثة 
من دمج »اليد«

وقع اختيار »األنباء« على تشكيلة أسبوعية متميزة في لعبة اليد 
وتشمل املدرب واحلكام والالعبني بهدف تشجيعهم وتقدمي دافع معنوي 
لهم لبذل املزيد من اجلهد وتلقيبهم بـ »عشرة من ذهب« وستتغير 
االختيارات في كل جولة من دوري دمج اليد العام وجاءت كاآلتي: 

٭ املدرب: عباس طه )الصليبخات(
٭ في حراسة املرمى: عبداهلل احللواجي )العربي(

٭ الظهير األيسر: سعد احليدري )الشباب(
٭ صانع األلعاب: ثنيان احلربي )الصليبخات( 
٭ الظهير األمين: فيصل صيوان )الصليبخات(
٭ اجلناح األيسر: محمد البلوشي )الساملية(

٭ الدائرة: فهد الهاجري )برقان(
٭ اجلناح األمين: حسني الصايغ )العربي(

٭ أفضل طاقم حتكيمي: )عبداهلل احلداد( - )عبدالرحمن املال(

ترتيب الفرق بعد اجلولة األولى

الترتيب العامنقاطفـ.. األهدافلعبالفريق

األول3316كاظمة

الثاني3٢٢6القرين

الثالث3195العربي

الرابع٢٢٢٤الساملية

اخلامس35٤الشباب

السادس٢٤3الصليبخات

السابع1٢7٢الكويت

الثامن٢٢٢النصر

التاسع٢0٢برقان

العاشر0-13الفحيحيل

احلادي عشر0-39اليرموك

الثاني عشر0-٢19الساحل

الثالث عشر0-٢19خيطان

الرابع عشر0-33٢التضامن

اخلامس عشر0-٢36اجلهراء

املباريات املؤجلة من اجلولتني 1 و2

5:00االثنني ٢016/10/٢٤برقان – الساحل

6:30االثنني ٢016/10/٢٤الصليبخات – خيطان

5:00الثالثاء ٢016/10/٢5اجلهراء – الساملية

6:30الثالثاء ٢016/10/٢5الكويت – الفحيحيل


