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في املرمى

٭ حقق مهاجم الكويت يوســف ناصر لقب هداف 
الدوري برصيد ١٤ هدفا، متقدما على مهاجم الساملية 
باتريــك فابيانو بهدفني (١٢هدفا) بعد إلغاء هدفيه 
في مرمى القادســية بسبب قلب النتيجة من ٣-٢ 
إلى ٣-٠ ملصلحة الســماوي، وجاء بعدهما مهاجم 
الشباب السابق بيراهيم غاي بـ ١٠ أهداف، ومن ثم 

مهاجم القادسية بدر املطوع برصيد ٩ أهداف.

٭ شهدت اجلولة ٣ حاالت طرد واحدة ملدافع النصر 
عبدالرحمن العنزي أمام القادسية واثنتني في مواجهة 
الكويت والشباب كانتا من نصيب جمعة سعيد وعلي 

مصطفى.

٭ فريقان لم يسجال في هذه اجلولة هما القادسية 
والتضامن.

٭ هجوم الكويت يعتبر األفضل بتسجيله ٤٩ هدفا، 
كما يعتبر البيض أقل الفرق خســارة مبباراة واحدة 

وأكثرهم انتصارا بواقع ١٣ مباراة.

٭ رغم خسارته في هذه اجلولة، إال أن دفاع القادسية 
حافظ على أقوى دفاع بالبطولة باستقباله ١١ هدفا.

٭ أكثر الفرق تلقيا للخسارة هو اليرموك بواقع ١٢ مباراة، 
كما أنه أقل الفرق حتقيقا للفوز بواقع انتصار وحيد.

احلكام في امليزان

٨ ٭ علي احلداد (العربي - التضامن):
لم يجد صعوبة في إدارة املباراة وكان 
موفقا في معظم القرارات التي اتخذها.

٨ ٭ عبداهللا الكندري (اليرموك - الساملية):  
أدار املباراة باقتدار وكان قريبا من 

اخلطأ حلظة وقوعه، ما سهل عليه اتخاذ 
القرارات الصحيحة.

٨٫٥ ٭ عمار أشكناني (الشباب - الكويت): 
يحسب له إشهار البطاقة احلمراء لالعب 

الكويت جمعة سعيد بعد رجوعه لتقنية الـ 
«VAR»، كما أشهر بطاقة حمراء صحيحة 
لالعب الشباب علي مصطفى قبل نهاية 
املباراة، كما أنه احتسب ركلتي جزاء 

صحيحتني للكويت.

٨ ٭ محمد العطار (الساحل - كاظمة): 
رغم احتجاجات الالعبني على قراراته 

إال أنه احتسب ركلتي جزاء صحيحتني 
ملصلحة كاظمة.

٨٫٥ ٭ يوسف نصار (القادسية - النصر): 
كان موفقا في إدارة املباراة ولم يلتفت 
لالحتجاجات ورغم صعوبة حالة ركلة 
اجلزاء احملتسبة للنصر، إال أن قراره 

كان سليما باحتسابها.

فريق «األنباء» للجولة الـ 18غلط في غلط

عــدم جلــوء بعض 
احلــكام إلــى تقنية 
«الـ VAR» قد يهضم 
حق فريق، واألخطاء 
واردة، لكن احلرص 

واجب.
«انتبهوا»

صح لسانك

بعد ختام موسم طويل 
وشاق، شكرا لكل من 
ساهم في عودة النشاط 
الكــروي، ومبــروك 
البطل وحظ  للكويت 

أوفر لبقية الفرق.
«راجعني قريبا»

منو سجل؟

اختار القسم الرياضي فريق «األنباء» للجولة 
الـ ١٨ من دوري stc ويضم:

٭ احلارس: محمد هادي (النصر)
٭  الدفاع: أحمد الصالح (العربي)، حمد حربي (كاظمة)، 

محمد صفر (العربي)
٭ الوسط: خالد شامان (النصر)، وليد التورة (كاظمة)، 

شاهني اخلميس (الكويت)، بدر السماك (الساملية)، 
أحمد الزنكي (الكويت)

٭ الهجوم: فهد الرشيدي (الساملية)، يوسف ناصر (الكويت)

٭  العربي: سيدريك هنري - محمد صفر.
٭  اليرموك: سينامي دوف - منصور البلوشي.

٭  الساملية: فهد الرشيدي (٢) - حسني املوسوي - باتريك فابيانو.
٭  الساحل: فالح العجمي.

٭  كاظمة: ناصر الفرج - عمر احلبيتر - دعيج العوفان - شبيب اخلالدي.
٭  النصر: بهاء عبدالرحمن.

٭  الشباب: أحمد يونس.
٭  الكويت: جمعة سعيد - يوسف ناصر(٢) - أحمد الرنكي (٢).

نصار.. بصمة واضحة في إجناز «العميد»
ساهم املدرب الوطني 
وليــد نصــار بشــكل 
واضح فــي إجناز فريق 
الكــرة بنــادي الكويت 
عبر احلصول على لقب 
الــدوري املمتــاز بعدما 
تســلم «األبيــض» في 
ظروف صعبة للغاية عقب 
 ١-١ اليرموك  التعادل مع 
الســاملية  والهزمية من 
إلى  الفريق  ليعيــد   ،١-٢
جادة االنتصــارات في 
التي  املباريــات اخلمس 
تســلم بها القيادة، حيث 
حقق الفوز في ٤ مباريات 
وتعادل في مباراة وحيدة 
أمام القادســية، وسجل 
خاللها ١١ هدفا واستقبل 
هدفا وحيدا، ليترك املهمة 
بعد ذلك للمدرب الهولندي 
الذي واصل  رود كرول 
مســيرة النتائج املميزة 
ليحقق الكويت اللقب عن 

جدارة واستحقاق.

الساحل يلعب ٣ وديات 
حتضيرًا لدوري التصنيف

هادي العنزي

باشر الفريق األول لكرة القدم 
بنادي الساحل تدريباته أمس بعد 
راحة ليوم واحد منحها اجلهاز 
الفنــي للفريق بقيــادة املدرب 
الوطني يوســف جالــي، وذلك 
اســتعدادا لــدوري التصنيف 
(الدمج)، الذي ستنطلق منافساته 
في ٢٥ سبتمبر اجلاري، ويتوقع 
أن يلعب الساحل ٣ مباريات ودية 
خالل الفترة املقبلة، قبل انطالق 
دوري التصنيف لرفع اجلاهزية 

الفنية والبدنية للفريق.
املركز  الساحل في  وقد حل 
السابع في الترتيب العام للدوري 
املمتــاز ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ وذلك بعد 
خســارته بأربعة أهداف لهدف 
في اجلولة الـ ١٨ واألخيرة التي 
اختتمت اخلميس املاضي. وأكد 
إداري الفريــق محمد الفضلي 
لـ «األنباء» أن الســاحل جتاوز 

املرحلــة الصعبة من املوســم، 
بتفــاؤل كبير لدوري  ويتطلع 
الدمج، مضيفــا: تعلمنا الكثير 
املاضية،  القصيــرة  الفترة  في 
وتغلبنا على املصاعب الكبيرة التي 
واجهناها بفضل تكاتف اجلميع 
من جهاز إداري وفني والعبني، 
ومتكنا من اخلروج بأقل اخلسائر 
املمكنة، ولدينا عدة أهداف في 
دوري التصنيف املقبل، وسيكون 
احتالل مركز متقدم في البطولة 
على رأس األولويات، حلجز مقعد 
في الدوري املمتاز، وكذلك لتأكيد 
ما يتمتع به الفريق من عناصر 
شابة متميزة في مختلف املراكز، 
الفتا إلى أن اخلسارة من كاظمة 
في آخر مباريات الدوري املمتاز 
املاضي جاءت ألسباب  للموسم 
عدة مــن بينهــا اإلصابات في 
صفوف الفريق، واإلجهاد فضال 
عن كون الفريق يشارك مبحترف 

واحد هو البرازيلي ليوناردو.

ترتيب الفرق بعد اجلولة الـ ١٨ واألخيرة
النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازالفريقاملركز

١٣٤١٤٩١٢٣٧٤٣الكويت١
١٠٦٢٢٩١١١٨٣٦القادسية٢
١١٢٥٤٢٢٦١٦٣٥الساملية٣
٩٤٥٢٦٢١٥٣١العربي٤
٩١٨٢٩٢٥٤٢٨كاظمة٥
٢١-٦٣٩١٨٢٢٤النصر٦
١٨-٤٦٨١٦٣٦٢٠الساحل٧
١٧-٤٥٩١٧٣٢١٥الشباب٨
١٣-٣٤١١٢١٣٩١٨التضامن٩
٨-١٥١٢١٦٣٩٢٣اليرموك١٠

@azizإعداد وحتليل: عبدالعزيز جاسم - ٩٩٥

كعادة األبطال في جميع البطوالت.. البطل هو من 
يكتب النهاية السعيدة، وبالفعل كتب الكويت النهاية 
بأروع ما يكون مع ختام بطولة stc عندما تغلب على 
الشــباب بنتيجــة ٥-١، ليبتعد عن اقرب منافســيه 
القادسية بـ٧ نقاط الذي تعرض ألول خسارة له أمام 
النصر بهدف دون رد، فيما اســتعاد الساملية عافيته 
بفوز مســتحق على اليرمــوك ٤-٢، وواصل العربي 
عروضــه القوية وتغلب علــى التضامن بهدفني دون 
رد، وكذلــك حقق كاظمة فوزا معنويا على الســاحل 

بنتيجة ٤-١.
األبيض.. ما يوقف

علــى الرغم من حتقيقه لقب الــدوري من اجلولة 
الســابقة إال أن إصرار الكويت على حتقيق الفوز في 
مباراة الشباب كان واضحا من البداية سواء بالتشكيلة 
التــي دخل بها أو من خــالل الضغط الهجومي والذي 
مكنه من تســجيل هدفــني مبكريــن إال أن حالة طرد 
جمعــة ســعيد بالدقيقة ١٥ كادت ان تربك حســاباته 
خصوصا بعد تسجيل الشباب هدف تقليص الفارق 
غير ان قراءة املدرب رود كرول ودخول احمد الزنكي 
بالشــوط الثاني أعــادا لألبيض قوته مــرة أخرى ما 

ساهم في الفوز الكبير.
األصفر.. تسرع وغياب تنظيم

لم يظهر القادســية مبســتواه املعهود واملميز في 
مواجهة النصر فكان شــبه غائب متاما عن خطورته 
املعهودة ولعبه السريع بالشوط االول وعندما جاءته 
الفرصة بالشوط عقب طرد مدافع النصر عبدالرحمن 
العنزي اســتقبل هدفا من ركلة جزاء بســبب ســوء 
تنظيمه الدفاعي ولم يتمكن من تسجيل هدف التعادل 
ليتلقى اخلسارة األولى في امللعب ورمبا 

له العذر في تراجع مســتواه لتأثره بإصابة عدد من 
العبيه بفيروس كورونا وغياب آخرين لإلصابة واحلالة 

النفسية ملعظم عناصر الفريق.
السماوي.. عّدل أموره

مللم الســاملية أوراقه سريعا بعد خسارته املؤملة أمام 
الكويت في اجلولة املاضية، ودخل مواجهة اليرموك بهجوم 
مميز سجل من خالله هدفني مبكرين لكنه عاد واستقبل 
مثلهما، إال أن املدرب ســلمان عواد رتب أوراقه بالشوط 
الثاني من الناحيتني الهجومية والدفاعية وعاد وســجل 

فريقه هدفني كانا كفيلني بتحقيق الفوز.
األخضر.. واصل تطوره

من الواضح أن العربي بات أكثر الفرق ثباتا بالدوري 
ولــوال بدايته املتعثرة بداية املوســم لكان مركزه احلالي 
افضل بالشك من الرابع لذلك لم نشاهده يعاني في مباراة 
التضامن وحقق فوزا متوقعا اطمأن من خالله بشكل كبير 
على الفريق قبل مواجهته املهمة أمام برقان األربعاء املقبل 

في ربع نهائي كأس األمير.
البرتقالي.. جتربة مفيدة

تعتبر مباراة كاظمة أمام الساحل مبنزلة جتربة مفيدة 
للفريق ككل من جميع النواحي، فالفريق كان حاضرا بقوة 
من الناحية الهجومية السيما انه يعتمد بشكل كبير على 
العبيه الشــباب الذين ينتظر منهم موســم يثبتون فيه 
قــدرة وفعالية أكبر عند مواجهــة األصفر في ربع نهائي 

كأس األمير.
العنابي.. ثابت

يعتبر النصر من أفضل الفرق تقدميا للمستوى والنتائج، 
فبعد خســارته من الكويت عاد وفاز في ٣ مباريات على 
التوالــي آخرها على القادســية رغم نقصه العددي عقب 
طــرد مدافعه عبدالرحمن العنزي ما يعني أن الفريق بدأ 

يعود لوضعه الطبيعي، وفي مباراة األصفر تألق الفريق 
ككل خصوصا من ناحية التنظيم الدفاعي.

الساحل.. عاد للتراجع

يبــدو أن الســاحل بحاجة إلى عمــل كبير خالل فترة 
التوقف وانطالق املوســم اجلديــد خصوصا من الناحية 
الدفاعية والتي تسببت باخلسارة من كاظمة ١-٤، حيث 
يقدم العبو املدرب يوســف جالي عمال جيدا من الناحية 
الهجوميــة ويصل كثيرا ملرمى املنافســني كل ذلك يذهب 
دون فائدة ألن التنظيم الدفاعي غير قادر على الثبات أمام 

أي هجمة ويستقبل األهداف بسهولة.
الشباب.. تكرار األخطاء

تغير حال الشباب كثيرا قبل التوقف وبعده فأصبح من 
الفرق التي تخسر بسهولة حتى انه في مواجهة الكويت 
لم يســتفد من حالة الطرد املبكرة ملنافســه فسجل هدفا 
واســتقبل ثالثة ليخسر باخلمسة عكســت حال الفريق 
بالوقت الراهن وتكرار األخطاء ما يستوجب التعاقد مع 

مدرب بصورة سريعة قبل انطالق املوسم املقبل.
التضامن.. على حاله

لم يقدم التضامن أمام العربي ما يشفع له حتقيق نقطة 
التعادل علــى أقل تقدير حيث واصل عروضه املتراجعة 
ولــم يتمكن من الصمود أمــام هجمات األخضر حتى أنه 
قوته الهجومية املعتادة ليست كما كانت في السابق وقد 

يكون لديه العذر ألنه يشارك من دون محترفني.
اليرموك.. رجع وغاب

استفاق اليرموك سريعا من الهدفني املبكرين للساملية 
ومتكــن من تعديــل النتيجة، لكنه ســرعان ما غاب مرة 
أخرى في الشــوط الثاني واستقبل هدفني لم يتمكن من 
تعويضهما وقد يكون املكسب احلقيقي للفريق هو إعطاء 

فرصة كبيرة لالعبني الشباب.

يكتب النهاية السعيدة، وبالفعل كتب الكويت النهاية 

الكويت.. نهاية سعيدة
القادسية تراجع معنوياً وخسر.. والساملية عاد لالنتصار.. والعربي ثابت باملستوى
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تنظيمه الدفاعي ولم يتمكن من تسجيل هدف التعادل 
ليتلقى اخلسارة األولى في امللعب ورمبا 

الفريق  اســتحق مدرب 
األول لكــرة القدم في النصر 
أن يكون جنم  أحمد عبدالكــرمي 
األسبوع لهذه اجلولة ليس فقط لتحقيقه الفوز 
على القادســية، بل لتقدميه مستوى ثابتا طوال 
املباريات املاضية حتى املباراة التي خسرها من 
الكويت بعد العودة ظهر مبستوى جيد، ويحسب 
له قراءته للمباراة رغم النقص العددي وتسجيله 
هدفا واحملافظة عليه أمام فريق بقوة «األصفر».

عبدالكرمي جنم األسبوع 

الزنكى: مدرب الشباب 
اجلديد يصل خالل أيام

مبارك اخلالدي

قلل رئيس جهاز الكرة بنادي الشباب 
جابر الزنكي من آثار اخلسارة القاسية 
من الكويت بخماسية في ختام بطولة 
الدوري، مضيفا: «نشعر باالرتياح ألداء 
الالعبني رغم اخلسارة من البطل، فلم 
نبحث عن نتيجة بقدر ما كان الهدف هو 
مواصلة بناء الفريق في هذه املرحلة التي 
نعتبرها إعدادا خلوض املوسم اجلديد».
وتابع: «العبونا وهم مجموعة من 
الوطنيني أدوا ما عليهم دون  الالعبني 
ضغوط تذكر، ونحن مســتمرون في 
سياســة البناء لفريق سيظهر بشكل 
مختلف في بطولة دوري الدمج، وذلك 
بعد تكامل الصفــوف بتدعيم الفريق 
بعناصر مميزة من الالعبني احملترفني 
يتمتعون مبستوى عال ومدرب جديد 
سيصل خالل األيام القليلة املقبلة، وكذلك 
بالعبي اخلبرة من العناصر الوطنية»، 
مشيرا إلى جناح إدارة الفريق في التجديد 
لالعبني عبدالهادي خميس وأحمد يونس.

الزين وصل النصر.. واملسالتي خالل يومني
عبدالعزيز جاسم

قــال رئيس جهاز الكرة بنادي النصر فيصل العدواني، أن املدافع 
اللبناني قاســم الزين وصل قبل ٣ أيام للبالد وحاليا يخضع للحجر 
املنزلي، كما سيصل املهاجم الليبي سالم املسالتي خالل اليومني املقبلني 
بعد إنهــاء إجراءاته. وأضاف: إننا منحنا الالعبني راحة من التدريبات 
ملدة يومني، كما سنخوض مواجهة ودية مع الصليبخات األربعاء املقبل.


