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(هاني الشمري) قمة الكويت والقادسية كانت حافلة باإلثارة 

يحيى حميدان 

انتظم فريق الكرة بنادي الكويت في معسكر 
داخلي بأحد الفنادق مساء أمس وذلك في إطار 
استعداداته للقاء األنصار اللبناني غدا االثنني 
علــى ملعب الفريق مبنطقــة كيفان وذلك في 
افتتاح منافسات املجموعة الثانية من مسابقة 

كأس االحتاد اآلسيوي. 
وحصل «األبيض» على راحة من التدريبات 
مســاء أول من أمس عقب خــوض القمة أمام 
القادسية (٠-٠) يوم اخلميس املاضي ضمن 
مباريات املرحلة الـ ١٣ من دوري «stc» املمتاز.
ويحرص اجلهــاز الفني لألبيــض بقيادة 
وليد نصار على تخفيف األحمال البدنية في 
احلصص التدريبية الثالث التي تسبق مواجهة 
األنصار، السيما أن الالعبني يعانون من إرهاق 
واضــح جراء خوضهم عــدة مباريات صعبة 

بشكل متتال. 
ومــن الغيابــات املؤكــدة عــن الكويت في 
لقــاء األنصار املدافع األمين ســامي الصانع، 
الذي اليــزال يتلقى العالج في قطر، في حني 
سيغيب احملترف البرازيلي بيسمارك فيريرا 
عن «األبيض» في البطولة بعدما مت رفع اسمه 
من قائمة الفريق لدى االحتاد اآلسيوي حسب 
اللوائــح املعمول بها، حيــث اعتمد اجلهازان 
اإلداري والفنــي تســجيل كل مــن العراقيني 
امجد عطوان وعالء عباس والفرنسي عبدول 

سيسوكو والعاجي جمعة سعيد. 
إلى ذلك، أكد نائب رئيس جهاز الكرة بنادي 
الكويــت عادل عقلة أن القادســية كان أفضل 
بشكل واضح خالل مباراة القمة وكان الطرف 
األكثر خطورة واألقــرب لتحقيق الفوز، لكن 

يجب علينا معرفة أن هذه مباراة واحدة فقط 
مــن أصل ١٨ مباراة ســيخوضها كل فريق في 
مســابقة الدوري وتفــوق «األصفر» ال يعني 
تتويجــه باللقــب وعلينا التركيــز أكثر على 
املرحلة املقبلة في إطار رغبتنا في حصد اللقب. 
وبــني ان حكــم اللقــاء الدمناركــي مادس 
كريســتوفر كان مهــزوزا ومتــرددا في اتخاذ 
القرارات وهو ما خلق نوعا من الفوضى خالل 

املباراة. 
«األصفر» يستعد للرفاع 

في اجلهة املقابلة، يستعد القادسية للمغادرة 
إلى البحرين ملالقاة الرفاع في اجلولة األولى 
من منافسات املجموعة الثالثة لكأس االحتاد 

اآلسيوي. 
وتبــدو صفوف «األصفر» مكتملة في هذه 
املباراة بعدما تعامل اجلهاز الطبي في النادي 
بالشكل املالئم مع الكدمات الطفيفة التي تعرض 
لها بعض الالعبني في لقاء الكويت يوم اخلميس 

املاضي. 
واســتقرت إدارة القادســية على تســجيل 
احملترفني األردني عدي الصيفي والفلسطيني 
عــدي الدبــاغ والبرازيلــي لوكاس غاوتشــو 
والنيجيري جيمس اوكاوسا في قائمة الفريق 
القارية، في حني مت رفع اســم املدافع العاجي 

رشيد سومايال. 
وأشاد مدير الكرة في القادسية ناصر بنيان 
باملستوى الكبير الذي قدمه الالعبون في مواجهة 
الكويت، معتبرا انهم كانوا يعون متاما أهمية 
هذه املباراة املفصلية في صراع اللقب لذلك كان 
تركيزهم الذهني عاليا حتى رغم النقص العددي 

عقب طرد جيمس منتصف الشوط الثاني.

«األبيض» و«األصفر» يركزان على «اآلسيوية»

اجلهراء لتجاوز الفحيحيل 
في دوري األولى اليوم

مبارك اخلالدي

يسعى فريق اجلهراء ملواصلة سلســلة انتصاراته عندما 
يســتضيف فريق الفحيحيل في الـ ٦ مســاء اليوم في قمة 
مواجهات اجلولة الـ ١٤ لبطولة دوري STC لفرق الدرجة األولى، 
حيــث يخوض اجلهراء املباراة متربعا على صدارة الترتيب بـ 
٢٥ نقطــة بينما يدخل الفحيحيل املباراة حامال في رصيده ١٢ 
نقطة. وكان اجلهراء قد تغلب على غرميه في القســمني األول 

والثاني من املسابقة بنتيجة ٢-٠ و١-٠ على التوالي.
ويخوض أصحاب الضيافة املباراة متســلحني مبعنويات 
عالية ويدرك اجلهاز الفني بقيادة املدرب د.محمد املشعان أهمية 
حتقيق الفوز اليوم والذي يشــكل خطوة كبيرة نحو حتقيق 
هدف الفريق، وهو حجز بطاقة التأهل األولى إلى الدوري املمتاز، 
حيث يعتمد املشعان على نخبة الفتة من العبي اخلبرة والشباب 
بينما يدخل الفحيحيل املباراة بشعار الفوز إذا ما أراد احلفاظ 

على آماله في املنافسة على التأهل.
وعلى ستاد علي صباح السالم تبدو الفرصة مواتية لفريق 
برقان برصيد ١٥ نقطة الستعادة توازنه عندما يلتقي فريق خيطان 
الذي ميتلك ٩ نقــاط، حيث تصب الفوارق البدنية والفنية في 
مصلحة فريق برقان الذي قدم عروضا مميزة املوسم اجلاري.

اجلهراء لتجاوز عقبة الفحيحيل في قمة دوري «األولى»       (أحمد علي)

العدواني: «األحمر» لم يصل 
للمستوى الفني املطلوب

هادي العنزي

أكــد مــدرب الفريق 
األول لكــرة القدم بنادي 
الفحيحيل ظاهر العدواني 
أن األحمر  لـ «األنبــاء» 
جاهز ملواجهــة اجلهراء 
متصــدر الدرجة األولى، 
بعدما اكتملت حتضيراته 
للمواجهة الصعبة، الفتا 
إلى غيــاب العبني مهمني 
هما سالم الهاجري ومحمد 

نعيم عن مواجهة اليوم.
أن  العدواني  وذكــر 
اجلهراء ضمن وبنســبة 
للدوري  تأهلــه  كبيــرة 
املمتاز، وتبقى املنافســة 
كبيرة على حجز البطاقة 

الثانية املؤهلة، وهي محل صراع بني األندية األربعة، فخيطان 
(٩ نقــاط) وإن كان باملركز األخيــر إال أن لديه أمل بالتأهل 

ولم يخرج حسابيا.
أما بالنسبة ملواجهة اجلهراء، فإن الفحيحيل ميلك ١٢ نقطة 
ويسعى للفوز واحلصول على النقاط الثالث، رغم اجلودة 
الفنية التي ميتاز بها اجلهراء بقيادة مدربه الوطني د.محمد 
املشعان، وخير دليل على متيزه الفارق الواضح في النقاط 

الذي وضعه في صدارة الترتيب برصيد ٢٥ نقطة.
وأشار العدواني إلى أن الفحيحيل لم يصل للمستوى الفني 
املطلوب والــذي كان يطمح إليه، حيث كنا نأمل أن نحصل 
على نتائج أفضل، لكن التطور األخير الذي شهده الفريق أمر 
يبعث على األمل، ولدينا مجلس إدارة داعم للفريق وجهاز 
إداري حريــص على املتابعة واالهتمــام والعبون يقدمون 

أفضل ما لديهم في كل مباراة.

ظاهر العدواني

مبارك اخلالدي

أشاد نائب رئيس جهاز الكرة بالنادي العربي أحمد النجار 
بفــوز فريقه على فريق الســاحل ٢-٠ ضمن اجلولة الـ ١٣ 

لبطولة دوري STC للفرق املمتازة.
وقال النجار: «نحمد اهللا على الفوز والنقاط الثالث وهي 
مهمة للغاية في احملصلة النهائية لبطولة الدوري»، مضيفا: 
«أعتقد أن فريقنا صّعب مهمته أمام الساحل منذ الشوط األول 
رغم السيطرة املطلقة لفريقنا نتيجة للتسرع واألخطاء في 
التمرير، حيث سعى اجلهاز الفني الى تصحيح األخطاء في 

الشوط الثاني الذي أثمر عن هدفني».
وأوضــح: «أدى البدالء دورهم املخطط لهم وهما محمد 
زنيفر ومحمد فريح وكانا مفتاحا الفوز املهم وفق خطة املدرب 

داركو»، مشيدا بالدور الكبير لالعبني الشباب في املباراة.
وعن التفكير في مركز متقــدم، ذكر النجار: «ليس في 
حســاباتنا الصراع على املراكز األولــى واألهم هو حتقيق 

الفوز في كل مباراة».

هادي العنزي

أشــاد مدير الفريق األول لكرة القدم بنادي الســاحل يوسف 
الفضلي بأداء فريقه رغم اخلســارة من العربي بهدفني دون رد، 
مؤكدا لـ «األنباء» أن فريقه تأثر بالغيابات الكبيرة التي شــهدتها 
صفوفه والتي وصلت إلى ٧ العبني، باإلضافة إلى قلة اخلبرة لعدد 
مــن الالعبني وفقدان التركيز الذي جاء منه الهدف األول للخصم، 
وقد خرجنا مبكاسب عدة رغم خسارة ثالث نقاط مهمة من فريق 
كبير يفرض احترامه على اجلميع. وذكر الفضلي أن سلمان البوص 
وعبدالرحمن جمال واحلارس هذال الهذلول هم املكسب احلقيقي 
للمباراة أمام العربي، بعدما أظهروا كفاءة عالية أمام خصم متطور، 
ومضيفا: «واجه اجلهاز الفني موقفا صعبا بغياب ٧ عناصر أساسية 
بالفريق وهم احلارس بدر الصعنون، واملهاجم أحمد تيتي، وقائد 
الفريق أحمد غازي، والعب الوسط أحمد عبداهللا، والظهير األيسر 
محمد املوسوي، والظهير األمين علي الظفيري، وقلب الدفاع جاسم 
عتيق، وعلى الرغم من ذلك قدمنا مباراة متميزة لم حتسم للخصم 

حتى دقائقها األخيرة، ولكن في املقابل كسبنا عناصر متميزة». (األزرق.كوم) الواعد محمد صفر قدم أداء مميزا أمام الساحل 

الساملية لعبور النصر
ناصرالعنزي

تختتم مساء اليوم مباريات اجلولة «١٣» 
من دوري stc للدرجة املمتازة بإقامة مباراتني 
حيث ســيكون الصراع شديدا بني اليرموك 
«٧» نقاط، والتضامن «٩» نقاط على ملعب 
عبداهللا اخلليفة للهروب من مؤخرة الترتيب 
بعدما باتا مهددين للهبوط الى الدرجة األولى، 
وفي املباراة الثانية يســعى الساملية «٢٠» 
نقطة لعبور النصــر «٩» نقاط في املباراة 
التي ستجمعهما على ملعب ثامر بعدما تعثر 

في اجلوالت السابقة.
وفــي مبــاراة التضامــن «قبــل األخير» 
واليرمــوك «األخير» فإن الفريقني في خطر 
الهبوط للدرجة األولى معا إذا استمرا في إهدار 
النقاط حيث أصبحت اجلوالت املقبلة أصعب 
مما كانت عليه، وشــهد مســتوى التضامن 
تراجعــا في املباريــات املاضية وآخرها مع 
الكويت في اجلولة املاضية حيث يعاني من 
ضعف في التنظيم الدفاعي بعدما دخل مرماه 

«٢٧» هدفا ويشــاركه اليوم املهاجم فيصل 
عجب بعدما مت تسجيله في فترة االنتقاالت 
الشتوية قادما من العربي، ومن جانبه فإن 
اليرمــوك يعلم متاما أن الفوز هو ســبيله 
الوحيد الستعادة األمل في البقاء في دوري 
األضــواء على أن يتعامل جيدا مع مباريات 

اجلوالت اخلمس املقبلة رغم صعوبتها.
«السماوي غير مستقر»

ما زال الساملية الذي كان إلى وقت قريب 
ضمن الفــرق الثالثة األولى يعاني من عدم 
االستقرار حيث جمع «٣» نقاط في مبارياته 
األربع املاضية وهو مؤشر غير ُمرٍض للجهاز 
الفني والالعبني والذين فقدوا املركز الثالث 
بعد خسارتهم من كاظمة في اجلولة املاضية، 
أما النصر فقد تعافى مؤقتا بعد فوزه على 
اليرموك في املبــاراة املاضية «٣-١» قفزت 
بــه إلى املركز الثامن ويســعى للفوز اليوم 
ملواصلة طريق الهروب من قاع اجلدول حيث 

ما زال في دائرة اخلطر حتى اآلن.

لقاء «القاع» بني التضامن واليرموك في ختام اجلولة «١٣»

4:40
التضامناليرموك كويت سبورت

7:10
النصر كويت سبورتالساملية

النجار: العربي صحح أوضاعه

الزنكي: الشباب استحق الفوز على كاظمة

الفضلي: الغيابات وراء اخلسارة

بونياك: مشكلتنا سيكولوجية.. وهناك من ينتقدني ألنه ال يحبني!
يحيى حميدان 

أكــد مدرب فريق الكــرة بنادي كاظمة، 
الصربي بوريــس بونياك، أن الهزمية من 
الشــباب ١-٢ مســاء أول مــن امس ضمن 
 «stc» مباريــات اجلولــة الـ ١٣ مــن دوري
املمتاز جاءت بســبب أخطاء فردية بعدما 
صنع الفريق كما وافرا من الفرص السانحة 
للتسجيل والتي لو اســتغللناها بالشكل 

الصحيح لسجلنا ٥ أو ٦ أهداف. 
وأضــاف بونيــاك فــي حديــث 

خــاص مــع «األنبــاء» عقــب 
اللقــاء: «مشــكلة كاظمــة 

الفريق ال  سيكولوجية، 
يعانــي أخطاء فنية أو 
تكتيكية أو في التمركز، 
والنقطة الفاصلة في 
لقــاء الشــباب كانت 
في اســتغالل الفريق 
املنافــس لفرصتــني 

وترجمهما الى أهداف، 
في حني أننا لم نستغل 

الفــرص التي أتيحت لنا، 
ومن الصعوبة كذلك العودة 

بالنتيجة عقب هذه األخطاء الفردية». 
وبني بونياك أن املدافع العاجي فيفيان 
اكواسي تسبب بهدفي الشباب بشكل واضح، 
وهو العب صاحب خبرة وله جتارب واسعة 
في الكرة اخلليجية، ويبدو أنه غير محظوظ 
معنا، إذ إنه ارتكب خطأ آخر كلفنا استقبال 
هدف في املباراة قبل املاضية أمام الساملية 
والتي انتهت بفوزنا ٢-١، األمر الذي يعني 
أن فيفيان ارتكب ٣ أخطاء كلفتنا ٣ أهداف 
في أول مباراتني يخوضهما مع «البرتقالي»! 
وختم بونياك حديثه قائال: 
«من يفهم كرة القدم يدرك 
أن كاظمة ال يعاني فنيا، 
وأنا أعمل في الكويت 
منذ ٧ سنوات ولست 
بحاجة للحديث عن 
نفسي، وهناك من 
ينتقد بونياك ألنه 
ال يحــب بونياك، 
وأمتنى من جماهير 
كاظمة قبل انتقادي 
أن حتضر للتدريبات 
املباريــات  وتشــاهد 

ملعرفة مكامن اخللل».

مبارك اخلالدي

اعتبر مدرب الفريــق االول لكرة القدم 
بنادي الشــباب ان فريقة اليزال في دائرة 
اخلطر رغم الفوز املثير على كاظمة ٢-١ ضمن 

اجلولة الـ ١٣ لبطولة الدوري املمتاز. 
وقال الزنكي لـ «األنباء»: «ال 

شك أن مواجهة «البرتقالي» 
كانت صعبة للغاية وكانت 
مبــاراة مصيريــة ال 
حتتمــل املزيــد من 
هدر النقاط»، مضيفا: 
«لعبنا بتوازن وتركيز 
عال إلدراكنا خطورة 
العبي اخلصم وجنح 
العبونا فــي فرض 

سيطرتهم الفنية داخل 
االلتزام  امللعب بفضــل 

واالنضبــاط فــي األداء 

والتركيز طوال الـ٩٠ دقيقة ليتحقق الفوز 
املهم والثمني». وتابع قائال: «طوال املباريات 
الســابقة لم يكن فريقنا سيئا ولكن النتائج 
لم تكــن على قدر الطمــوح نتيجة لبعض 
األخطاء وهذا ما عملنا على تصحيحه قبل 
الوصول  مواجهة كاظمة». وحول 
إلى منطقــة األمان في جدول 
الزنكي: «ما  الترتيب، قال 
زلنا فــي مرحلة اخلطر 
وال ميكن اعتبار الفوز 
البرتقالي طوق  على 
النجاة لنا.. فال يوجد 
فارق كبير بني الفرق 
املتنافسة على منطقة 
واملواجهات  الوسط 
املقبلــة صعبة للغاية 
املزيد  وهذا ما يتطلب 
من العمل خالل القادم من 

املباريات».

أن كاظمة ال يعاني فنيا، 

املباريــات  وتشــاهد 

 لبطولة الدوري املمتاز. 

شك أن مواجهة «البرتقالي» 
كانت صعبة للغاية وكانت 

من العمل خالل القادم من 


