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في املرمى

٭ حافظ مهاجم الساملية البرازيلي باتريك فابيانو 
على صدارة هدافي الدوري برصيد ١٣ هدفا، وجاء 
خلفــه مهاجم الكويت يوســف ناصر بـــ ١٢ هدفا، 
وبعدهما مهاجم الشــباب السابق بيراهيم غاي بـ 
١٠ أهداف، ومن ثم مهاجم القادســية بدر املطوع بـ 
٩ أهداف، وخلفه يأتي مهاجم الساحل السابق أحمد 
تيتي بـ ٨ أهداف، وجاء بعده برصيد ٧ أهداف كل من 
الهادي السنوسي (العربي)، جمعة سعيد (الكويت) 

وسيد ضياء (النصر).

٭ لم تشهد اجلولة أي حالة طرد وتعتبر من اجلوالت 
املميزة من الناحية التحكيمية.

٭ احتج العبو القادسية على عدم تأجيل مباراتهم 
مع كاظمــة باجللوس على الركبــة قبل صافرة 

انطالق لقاء كاظمة.

٭ فريقان لم يتمكنا من التســجيل في هذه 
اجلولة هما الشباب وكاظمة.

٭ هجوم الكويت يعتبر األقوى بتسجيله 
٤٤ هدفا، كما أن «األبيض» هو أكثر الفرق 

حتقيقا للفوز بواقع ١٢ انتصارا.

٭ دفاع القادسية هو األفضل باستقباله ١٠ أهداف، 
ويأتي خلفه األبيض بـ ١١ هدفا في مرماه.

احلكام في امليزان

٨ ٭ جاسم البلوشي (الشباب - الساحل): 
لم تكن له أخطاء مؤثرة تذكر وقاد 

املباراة بطريقة جيدة، لكنه بحاجة إلى أن 
يكون أكثر قربا من اخلطأ حلظة وقوعه.

٧٫٨ ٭ عبداهللا الكندري (النصر - التضامن):
على الرغم من احتسابه ركلتي جزاء صحيحتني 

للنصر إال أنه لم يحتسب ركلة جزاء ثالثة للعنابي 
بعد أن سكنت الكرة بيد مدافع التضامن مشعل اديلم 
ولم يقم بالعودة الى تقنية الـ «VAR» كما كان عليه 

التعامل بهدوء أكثر مع بعض احلاالت.

٨ ٭ عبداهللا جمالي (العربي - اليرموك):
أدار املباراة باقتدار، وكان واثقا من قراراته خصوصا 
في احتساب ركلة اجلزاء الصحيحة للعربي لقربه من 

الالعبني وهو أمر يحسب له.

٨٫٥ ٭ علي محمود (الساملية - الكويت):
كان موفقا في إدارة املباراة وتعامل بهدوء مع الالعبني 

مما ساهم في تسهيل مهمته، كما أنه احتسب ركلة جزاء 
.«VAR» صحيحة للكويت بعد رجوعه الى تقنية الـ

٨ ٭ هاشم الرفاعي (كاظمة - القادسية): 
لم يجد صعوبة في إدارة املباراة، وكان موفقا في معظم 
القرارات التي اتخذها، خصوصا وأن املباراة لم تشهد 

تدخالت قوية بني الالعبني أو حاالت صعبة.

فريق «األنباء» للجولة الـ 17غلط في غلط

إصرار بعض املعلقني 
على عدم ذكر أسماء 
املباراة  أثناء  الالعبني 
التي  من املالحظــات 
مت رصدها في بعض 

املباريات.
«التعليق فن»

صح لسانك

إدارة، العبون، جهاز 
العميد  فني، جماهير 
يستحقون اإلشادة بعد 
ما حققوا اللقب للمرة 
الرابعة على التوالي في 

موسم شاق وطويل.
«األبيض قدها»

منو سجل؟

اختـــــار القســم الرياضــي فريـــق «األنباء» للجولـــة 
الـ ١٧ من دوري stc، ويضم كال من:

٭ احلارس: هذال الهذلول (الساحل)
٭ الدفاع: فهد حمود (الكويــت)، عبداهللا ماوي 

(القادسية)، سامي الصانع (الكويت)
٭ الوسط: محمد فريح (العربي)، ناصر فالح (الساحل)، 

بدر املطوع (القادسية)، محمد دحام (النصر)، السنوسي 
الهادي (العربي)

٭ الهجوم: أحمد الرياحي (النصر)، يوسف ناصر (الكويت).

٭ النصر: محمد دحام - بهاء عبدالرحمن.
٭ التضامن: عبدالعزيز وادي.

٭ الساحل: علي السهلي - فالح الهجمي.
٭ العربي: السنوسي الهادي (٢) - سيدريك هنري.

٭ اليرموك: هاشم عدنان.
٭ القادسية: بدر املطوع.

٭ الساملية: حسني املوسوي.
٭ الكويت: فهد حمود - يوسف ناصر (٢) -عالء عباس.

مباريات اجلولة الـ ١٨ (األخيرة)

التوقيتامللعباملباراةاليوم والتاريخ

اخلميس 
٩/٣

٦:٤٠صباح السالمالعربي - التضامن
٦:٤٠عبداهللا اخلليفة الصباحاليرموك - الساملية
٦:٤٠ثامرالساحل - كاظمة
٨:٤٥الشبابالشباب - الكويت
٨:٤٥محمد احلمدالقادسية - النصر

كرول: طموحات «األبيض» كبيرة
يحيى حميدان

اعتبر املديــر الفني لفريق الكرة بنادي الكويت الهولندي 
رود كرول، أن الدوري الكويتي يشهد منافسة قوية وحصول 

«األبيض» على اللقب للمرة الـ ١٦ في تاريخه لم يكن سهال.
وبني كرول ان التنافس في الدوريات اخلليجية تطور بشكل 
ملحوظ وهو ما شجعه على املوافقة لتدريب الكويت ملدة موسم، 
مضيفا ان طموحات «األبيض» الكبيرة في املنافسة على كل 
األلقــاب كان العامل املؤثر في توليه مهمة تدريب هذا الفريق 
وهو ما ينسجم مع طموحاته كمدرب يبحث عن األلقاب دائما. 
وأشار إلى ان تراجع مستوى الفريق الكويتاوي بشكل خاص 
وبقية الفرق بشكل عام يعد امرا طبيعيا نظرا لظروف ڤيروس 
«كورونا» املستجد والتي عطلت تدريبات مختلف الفرق حول 
العالم، هذا بخالف األجواء احلارة التي تشــهدها الكويت في 
الوقــت احلالي والتي بالتأكيد جتعــل األمور صعبة على كل 
الالعبــني. من جهته، أبدى العب نــادي الكويت فيصل زايد 
سعادته باحلصول على لقب الدوري. وقال: «جودلك للكويت 
وهاردلك للســاملية، األجواء كانت صعبة وبعض الالعبني لم 
يظهروا باملستوى املطلوب، وأصرينا على حسم اللقب اليوم 
وعدم االنتظار للجولة األخيرة، ومبروك ملجلس اإلدارة واألجهزة 
املرافقة لنا والالعبني واجلماهير هذا اللقب». وأردف: «افتقدنا 
فهد الهاجــري بعد إصابته بڤيروس كورونا، لكن املوجودين 

فيهم اخلير والبركة، ونتمنى له الشفاء».زايد سعيد باللقب

اجلاسم: قلة اخلبرة واإلصابات 
وراء خسارة «السماوي»

هادي العنزي

أبدى إداري الفريــق األول لكرة القدم 
بنادي الساملية يوسف اجلاسم حزنه خلسارة 
فريقــه ١-٤ أمام الكويت، مؤكدا أن التوفيق 
في بداية املباراة جانب السماوي خاصة في 
الشوط األول، الذي تكبد فيه ثالثة أهداف، 
مما صعب على الفريق العودة للمباراة من 
جديد أمام خصم قوي ومتكامل ولديه حافز 
كبير. وقال اجلاسم لـ «األنباء»:«أشركنا أكثر 
من ٤ العبني من الشــباب املتميزين قليلي 
اخلبرة، وقد دانت األفضلية في هذا اجلانب 
للخبرة التي ميتاز بها العبو الكويت، لكنها 
درس مهم تعلمنا منه الكثير»، الفتا إلى أن 
الكويت دخل املباراة بروح وإصرار عاليني، 
ألن الفوز مينحهم لقب الدوري، بينما حتى في 
حال فوز السماوي فإنه سيبقى بني املركزين 
الثاني والثالث فقط. وأشار اجلاسم إلى أن 
الساملية يفتقد ثالثة العبني مهمني لإلصابة، 
وهم: مساعد ندا، وأحمد عبدالغفور، وفيصل 
العنزي، ونأمل استعادتهم قبل مواجهة ربع 
نهائي كأس ســمو األمير التي جتمعنا مع 

الكويت أيضا.

@azizإعداد وحتليل: عبدالعزيز جاسم - ٩٩٥

الكويت بطل الدوري.. جملة تعودنا عليها في السنوات 
الثالث املاضية وأكملها هذا املوسم لتصبح رابعة على التوالي 
والـ ١٦ في تاريخه ليعادل رقم العربي ويصبح خلف القادسية 
(١٧) بفــارق لقب واحد. وضرب «األبيــض» بقوة من خالل 
فوز مستحق وكبير على الساملية ٤-١ حقق معه اللقب قبل 
نهاية دوري stc بجولة واحدة، فيما استقر السماوي ثالثا. 
وضمن القادسية وصافة الدوري بعد تغلبه على كاظمة 
بهــدف نظيف، بينما جنح العربي فــي االنفراد باملركز 
الرابع وينتظر اجلولة األخيرة حلسمه بانتصاره على 
اليرموك ٣-١، كما حقق الســاحل فوزا مســتحقا على 
الشــباب بهدفني دون رد، وعلــى نفس اخلطى تغلب 

النصر على التضامن بنتيجة ٢-١.
األبيض.. لعب وفاز 

لم مينح الكويت منافسه الساملية فرصة ليوقفه 
مرة أخرى وكان واضحا عليه اإلصرار بتحقيق فوز 
مبكر للتتويج باللقب دون انتظار ملفاجآت اجلولة 
األخيرة وبالفعل ضرب بقوة في الشوط األول وسجل 
ثالثية مستحقة، ومن 
ثم سير املباراة 
في شوطها 
نــي  لثا ا
يريد  كما 

بفضــل 
حتكــم 

العبيه في رمت 
املباراة التي كان 
فيهــا التركيز واملجهود 

البدني أحد أسباب االنتصار.
األصفر.. باخلبرة حسمها

عانى القادســية من ظروف صعبــة وعديدة قبل انطالق 
مباراة كاظمة أبرزها إصابة عدد من العبيه بفيروس كورونا 
وقلب نتيجة لقائه مع الساملية مما أضعف فرص منافسته 
علــى لقب الــدوري، لكنه كان حاضرا في اللقاء وحســمه 
بفضــل خبرة العبيه حيث جاء فوزه مســتحقا من خالل 
إتاحة أكثر من فرصة محققة للتسجيل، ومن الواضح أنه 

سيكون جاهزا بقوة لبطولة كأس سمو األمير.
السماوي.. غايب

لم يظهر الســاملية مبســتواه املعهود أمام الكويت، 
وكان غائبا معظم فترات املباراة خصوصا في الشوط 
األول الــذي اســتقبل خالله ثالثة أهــداف كانت كفيلة 

بقتل آماله في إيقاف «األبيض» حيث افتقد دفاعه 
عنصر التركيز، فيما لم يكن الوسط غير مساند 
في احلالتني الهجوميــة والدفاعية، بينما ظهر 
هجوم الفريق بشــكل مستســلم للرقابة التي 

فرضت عليه.
األخضر.. سيطرة ومهارة

من مباراة ألخرى يظهر العربي قوته 
وسيطرته على املنافسني رغم التراجع 
في األداء الفني في بعض األحيان وهو 
أمر طبيعي بعد فترة توقف لكن يحسب 
لألخضر في املجمل العام استحواذه على 
الكرة طوال شوطي املباراة أمام اليرموك 
وإن لم يجد احللول في اللعب اجلماعي 
فهو يجد احلل الفردي الذي يتواجد بقوة 

عن طريق السنوسي الهادي.
البرتقالي.. تراجع

من الواضح أن كاظمــة يحضر فريقه 
ألبعد من مباريات الدوري ورمبا يتحقق 

ذلك مع مرور املباريات ألنه في مواجهة القادسية وإن حاول 
علــى فتــرات لكــن كان واضحا أنــه غير قادر علــى العودة 
بالنتيجة الســيما أن معظم العبيه ال ميتلكون خبرة كبيرة 

مبثل هذه املباريات.
الساحل.. رتب أوراقه

هناك فرق كبير بني الســاحل الذي خســر من الســاملية 
في اجلولة املاضية برباعية وبني الســاحل الذي تغلب على 
الشباب بهدفني نظيفني في هذه اجلولة، فظهر منظما بشكل 
كبير خصوصا في الدفاع الذي كان سببا رئيسيا في خسارة 
السماوي ما يعني أن املدرب الوطني يوسف جالي وضع يده 

على مكامن اخللل وصححها بصورة سريعة.
العنابي.. جماعية مميزة

مازال النصر يقدم مســتوى مميزا من الناحية اجلماعية 
ســواء بالتنظيم الدفاعي أو الهجومــي، كما أن الفريق دائما 
ما يكون مبادرا للهجوم وهذا ما فعله في مواجهة التضامن، 
فتجــد الفريــق يهاجم من العمق واألطراف ويصل بســرعة 
إلــى مرمى املنافس ورمبا ينقصه فقط املهاجم الهداف، لذلك 
يعتبر فوزه مســتحقا وبجدارة، وهو أمر يحســب للمدرب 

الوطني أحمد عبدالكرمي.
الشباب.. التغيير لعب بحسبته

مــا يحدث في الشــباب من األمور التــي ال ميكن أن نلوم 
فيهــا الالعبني ألن املباراة األولــى أمام التضامن بعد العودة 
كان املدرب املساعد يعقوب سعد هو القائد ثم جاء الروماني 
فلورين ماتروك وقاد الفريق أمام القادسية ثم رحل «فجأة» 
وعاد ســعد من جديد ليقود الفريق، وهي أمور ساهمت في 

تراجع أداء ونتائج الفريق وآخرها اخلسارة أمام الساحل.
التضامن.. ردة فعل

منــذ العودة يعتبر التضامن من الفرق التي تظهر قوتها 
الهجومية بعد ان يدخل مرماهم هدف وهو ما حدث في مباراة 
النصر، فكان الفريق بشكل عام غائبا في بداية املباراة حتى 
استوعب صدمة الهدف املبكر وتغير حاله وهاجم وسجل، إال 
انه عاد لنفس الطريقة واألسلوب في الشوط الثاني ليستقبل 

هدفا ويخسر نقاط املباراة.
اليرموك.. تطور قليل

رغم خسارته من العربي إال أن اليرموك تطور بأدائه ولو 
بصورة بسيطة من ناحية التركيز وتطبيق ما يريده املدرب 
حتــى إنه كان يحاول الضغط على دفاعات العربي ووســط 
امللعب بشكل متواصل بعكس ما ظهر عليه متاما في مواجهة 

الكويت السابقة.

استحق مدرب الكويت الهولندي 
رود كرول أن يكون جنم األسبوع 
لهذه اجلولة بعدما قدم «األبيض» 
مباراة مميزة أمام الساملية حقق من 
خاللها الفوز ولقب الدوري للمرة 
الـ ١٦ في تاريخه. وعلى الرغم من 
أنه قاد الفريق في فترة قصيرة، 
إال أن بصمته الفنية كانت حاضرة 
في املباراة من خالل تنوع اللعب، 

خصوصا في الهجوم.

كرول جنم األسبوع

ترتيب الفرق بعد اجلولة الـ ١٧

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازالفريقاملركز
١٢٤١٤٤١١٣٣٤٠الكويت١

١٠٦١٢٩١٠١٩٣٦القادسية٢

١٠٢٥٣٨٢٤١٤٣٢الساملية٣

٨٤٥٢٤٢١٣٢٨العربي٤

٨١٨٢٥٢٤١٢٥كاظمة٥

١٨-٤٦٧١٥٣٢١٧الساحل٦

١٨-٥٣٩١٧٢٢٥النصر٧

١٧-٤٥٨١٦٢٧١١الشباب٨

١٣-٣٤١٠٢١٣٧١٦التضامن٩

٨-١٥١١١٤٣٥٢١اليرموك١٠

الثالث املاضية وأكملها هذا املوسم لتصبح رابعة على التوالي 
 في تاريخه ليعادل رقم العربي ويصبح خلف القادسية 

 بجولة واحدة، فيما استقر السماوي ثالثا. 

مرة أخرى وكان واضحا عليه اإلصرار بتحقيق فوز 

األخيرة وبالفعل ضرب بقوة في الشوط األول وسجل 
ثالثية مستحقة، ومن 
ثم سير املباراة 
في شوطها 
نــي  لثا ا
يريد  كما 

بفضــل 
حتكــم 

العبيه في رمت 

مباراة كاظمة أبرزها إصابة عدد من العبيه بفيروس كورونا 
وقلب نتيجة لقائه مع الساملية مما أضعف فرص منافسته 

إتاحة أكثر من فرصة محققة للتسجيل، ومن الواضح أنه 

كبير خصوصا في الدفاع الذي كان سببا رئيسيا في خسارة 
السماوي ما يعني أن املدرب الوطني يوسف جالي وضع يده 

الهجومية بعد ان يدخل مرماهم هدف وهو ما حدث في مباراة 

استوعب صدمة الهدف املبكر وتغير حاله وهاجم وسجل، إال 
انه عاد لنفس الطريقة واألسلوب في الشوط الثاني ليستقبل 

رغم خسارته من العربي إال أن اليرموك تطور بأدائه ولو 

امللعب بشكل متواصل بعكس ما ظهر عليه متاما في مواجهة 
تيتي بـ 

الهادي السنوسي (العربي)، جمعة سعيد (الكويت) 
وسيد ضياء (النصر).

لم تشهد اجلولة أي حالة طرد وتعتبر من اجلوالت ٭ لم تشهد اجلولة أي حالة طرد وتعتبر من اجلوالت ٭ لم تشهد اجلولة أي حالة طرد وتعتبر من اجلوالت 
املميزة من الناحية التحكيمية.

٭ احتج العبو القادسية على عدم تأجيل مباراتهم 
مع كاظمــة باجللوس على الركبــة قبل صافرة 

انطالق لقاء كاظمة.

حتقيقا للفوز بواقع 

٭ 
ويأتي خلفه األبيض بـ 

الثالث املاضية وأكملها هذا املوسم لتصبح رابعة على التوالي 
١٦والـ ١٦والـ ١٦ في تاريخه ليعادل رقم العربي ويصبح خلف القادسية 

stcنهاية دوري stcنهاية دوري stc بجولة واحدة، فيما استقر السماوي ثالثا. 

مرة أخرى وكان واضحا عليه اإلصرار بتحقيق فوز 

األخيرة وبالفعل ضرب بقوة في الشوط األول وسجل 
ثالثية مستحقة، ومن 
ثم سير املباراة 

العبيه في رمت 

مباراة كاظمة أبرزها إصابة عدد من العبيه بفيروس كورونا 
وقلب نتيجة لقائه مع الساملية مما أضعف فرص منافسته 

إتاحة أكثر من فرصة محققة للتسجيل، ومن الواضح أنه 

من مباراة ألخرى يظهر العربي قوته 

أمر طبيعي بعد فترة توقف لكن يحسب 
لألخضر في املجمل العام استحواذه على 
الكرة طوال شوطي املباراة أمام اليرموك 

فهو يجد احلل الفردي الذي يتواجد بقوة 

ألبعد من مباريات الدوري ورمبا يتحقق 

من مباراة ألخرى يظهر العربي قوته 

أمر طبيعي بعد فترة توقف لكن يحسب 
لألخضر في املجمل العام استحواذه على 
الكرة طوال شوطي املباراة أمام اليرموك 

فهو يجد احلل الفردي الذي يتواجد بقوة 

ألبعد من مباريات الدوري ورمبا يتحقق 

الكويت.. «خّلص الدوري وارتاح»
القادسية ضِمن «الوصافة».. والساملية «خسارة مؤملة».. والعربي «يتقدم»
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