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(محمد هنداوي) هجوم الساملية عجز عن هز شباك الفحيحيل  

الفحيحيل يخطف نقطة من الساملية
ناصر العنزي

تعادل الساملية والفحيحيل سلبيا بعدما 
عجزا عن هز الشباك في املباراة التي جمعتهما 
 stc امــس في ختام اجلولة الـــ ١٢ من دوري
«التصنيف»، وبذلك أصبح لـ «السماوي» ٢٢ 
نقطة وتأخر للمركز الرابع بفارق األهداف عن 
كاظمة الثالث، فيما أصبح للفحيحيل ١٢ نقطة.
صمــد الفحيحيل في الشــوط األول، ولم 
يتمكن الساملية من الوصول إلى مرمى حارسه 
خالد العجاجي بعدما أجادت خطوطه في الدفاع 
عن مرماهــا بقيادة املدافع عبداهللا الشــامي 
وأرون ميمبي وارتدت بكرات ســريعة نحو 
املهاجمــني محمد عبدالهــادي ومحمد نعيم، 
وكادت تصيــب مرمى احلارس بدر صعنون 
بإحدى الكرات بعدما اقتحم عبدالهادي منطقة 
اجلزاء وســدد كرة قوية مرت بجانب القائم 

.(٢٢)
وسدد العب وسط الفحيحيل أحمد الصقر 
كرة قوية علت العارضة (٢٩)، أما الســاملية 
فقد عجز في الشوط األول عن تسجيل هدف 

بعدما كثرت أخطاء التمرير بني العبيه.
وكان املدرب محمد املشعان قد دفع بتشكيلة 

هجومية ضمت الثالثي حسني املوسوي ونايف 
زويد وفابيانو، كما أشرك محمد الهويدي في 
قلب الدفاع بدال من الغائب أليكس ليما، ووجد 
املهاجــم البرازيلي باتريك فابيانو رقابة من 
دفاع الفحيحيل الذيــن أحكموا الرقابة، فلم 
يتمكــن من تهديــد املرمى كعادتــه، وانبرى 
حســني املوســوي لكرة ثابتة ســددها قوية 

أوقفها احلارس خالد العجاجي (٣١).
وفي الشوط الثاني، شن الساملية هجمات 
متالحقة متكنت من اختراق دفاع اخلصم لكنها 
لم تصب املرمى، وتعرض فابيانو للسقوط 
داخــل منطقــة اجلزاء قبل ان يســدد صوب 
املرمــى، وأشــار احلكم إلى اســتمرار اللعب 
(٤٧)، وحصل نايف زويد على فرصة ثمينة 
وهو في مواجهة املرمى لكنه تعثر وضاعت 

منه الكرة (٥٤).
 وتراجع العبو الفحيحيل وتركوا الساملية 
يســتحوذ على الكرة وعلى غير عادته أهدر 
فابيانــو فرصة ذهبية بعدمــا مرر له محمد 
سويدان كرة ســددها برأسه فوق العارضة 
(٦٩). أدار املبــاراة احلكــم هاشــم الرفاعي 
وأحســن فــي إجادتها بعدما ظهــر هادئا في 

اتخاذه القرارات.

الشباب يقترب من «املمتاز» بفوز ثمني على برقان
عبدالعزيز جاسم

وضع الشــباب قدما في 
الدوري املمتاز بعد أن حقق 
فوزا مهما على برقان بهدف 
دون رد فــي املبــاراة التــي 
جمعتهما على ســتاد ناصر 
ضمــن  امــس  العصيمــي 
منافســات اجلولة الـ١٢ من 

دوري stc «التصنيف».
وبهــذا الفوز رفــع أبناء 
األحمــدي رصيدهم للنقطة 
١٨، فيمــا بقــي برقــان على 
رصيده الســابق بـــ١١ نقطة 
وتعقــدت مهمتهــم بالتأهل 

لدوري األضواء.
في بداية الشــوط األول، 
فرض الشباب سيطرته على 
وســط امللعــب لكنــه افتقد 
للخطورة واحللول الهجومية 
بسبب البطء في تناقل الكرة 
بالثلث األخير من امللعب، فيما 
كانت حتركات العبي برقان 
الســريع  واضحة باالنتقال 
املرتدة بقيادة  الهجمات  في 
البرازيلي جيوفاني سيلفا. 

ينتظــر الشــباب طويال في 
الشوط الثاني وسجل هدفا 
مبكرا عن طريق عبداحملسن 

عبدالرحمــن الشــريفي من 
التصدي لها لتسكن الزاوية 

اليسرى ملرماه (٤٩).
وعلى الرغم مــن التقدم 
املبكر ألبناء األحمدي لم تكن 
هنــاك ردة فعل حقيقية من 
العبي برقان باستثناء بعض 
احملاوالت الفردية من يوسف 
سعد الذي لم يجد املساندة 

من زمالئه.
وســجل برقــان هــدف 
التعــادل عــن طريــق رامي 
بوشنيبه إال أن احلكم عبداهللا 
الكنــدري ألغاه وكان موفقا 
بقراره للمس بوشنيبه الكرة 
بيــده قبــل دخولهــا املرمى 

.(٧٥)
ومع الدقيقة ٩٠ احتسب 
احلكم الكنــدري ركلة جزاء 
لبرقان لكن نيكوالس كوفي 
ســددها بعيــدا عــن املرمى 
أضاع معهــا نقطة التعادل، 
وقبل اطالق صافرة النهاية 
قام احلكم بإشــهار البطاقة 
الشــباب  احلمــراء لالعــب 

اوسينو سيزار (٩٣).

التركمانــي الذي ســدد كرة 
أرضيــة من خــارج منطقة 
اجلزاء لــم يتمكن احلارس 

(أحمد علي) الشباب حقق فوزا ثمينا على برقان 

ومع مرور الوقت تراجع أداء 
الفريقني بشكل كبير دون أي 
هجمــات تذكر لكليهما. ولم 

عبداهللا: نطمح ملصاحلة جماهير 
«األبيض» والصراع على لقب الدوري

النجار: العربي جاهز لـ «السوبر»

يحيى حميدان 

أكد مدرب فريــق الكرة بنادي الكويت 
محمد عبداهللا، ان جميع األوراق مكشوفة 
في مباراة كأس الســوبر املقررة غدا امام 

العربي على ستاد جابر، 
لذلك ال يوجد ما يخفيه 
موقعة  قبل  الفريقان 

الغد. 
وأضــاف عبداهللا 
لـ «األنبــاء»، ان لكل 
فريق حساباته اخلاصة، 
وبالتأكيد هدف الفريقني 
ألقاب  هو حتقيق أول 
املوسم احلالي، مشيرا 
أداء «األبيض»  أن  إلى 
يتحسن تدريجيا في 
اآلونة األخيرة ويحتاج 

ألســبوعني آخرين كي يصل الفريق إلى 
املستوى املطلوب فنيا وذهنيا. 

وأوضح أن الكويت بحاجة الى حتقيق 
لقب «الســوبر» ملصاحلة جماهير النادي 
والدخول بعد ذلك في معمعة الصراع على 

لقب الدوري املمتاز. 
وأوضــح عبداهللا 
أن الغيابات عن مباراة 
السوبر لم تتحدد حتى 
اآلن وذلك لوجود بعض 
الالعبــني املصابــني 
النهائية  املراحــل  في 
للتجهيــز، وعليه فإن 
واردة  مشــاركتهم 
العربي وستكون  أمام 
مرهونة بأخذ الضوء 
األخضر مــن اجلهاز 

الطبي للفريق.

مبارك اخلالدي

أكد نائب رئيس جهــاز الكرة بالنادي 
للعربي أحمــد النجار لـ «األنباء» جاهزية 
أمام  األخضر خلوض مباراة السوبر غدا 
فريق الكويت، مضيفــا أن العربي بنهاية 
احلصة التدريبية املقررة اليوم يكون قد أنهى 
كل االستعدادات البدنية والذهنية خلوض 

املرتقبة، حيث  املباراة 
يتمتع العبونا بذهنية 

عالية خلوض املباراة.
العربي  إن  وقــال: 
سيدخل املباراة مكتمل 
الصفوف وفي جاهزية 
كاملة باســتثناء غياب 
الالعــب علــي خلف 
لإلصابة، لكــن تبقى 
حالة اإلجهاد العام نتيجة 
الضغط السابق ملباريات 
دوري التصنيف والتي 
يحاول اجلهازان الطبي 

والفني التغلب عليها، وفيما عدا ذلك يشعر 
الالعبون برغبــة كبيرة في الفوز بالكأس 

وضمه إلى كأس صاحب السمو األمير.
وأشار النجار إلى أن بطولة كأس السوبر 
هي مباراة واحدة حتتاج إلى التركيز الذهني 
وجتنب األخطاء، وهذا ما عمل عليه اجلهاز 
الفني طوال األيام املاضية، مؤكدا االحترام 
الكبير لفريق الكويت الطامح إلى اللقب والذي 
يفرض هيبته بخبرته 

ومتيز العبيه.
وعن وصول املدرب 
انتي  الكرواتي  اجلديد 
ميشــا، قال النجار إن 
العمل جار لالنتهاء من 
كل األوراق الرســمية 
اخلاصة باملدرب متهيدا 
إليــه عبر  إلرســالها 
ليتمكن من  اإلمييــل 
الوصول إلى البالد فور 
االنتهاء من اإلجراءات 

الرسمية.

عبدالعزيز جاسم 

قال مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي النصر أحمد عبدالكرمي، 
إن العبيه لم يقصروا وقدموا مباراة مميزة أمام التضامن وحققوا الفوز 
٣-١ في اجلولة الـ١٢ من دوري stc «التصنيف» ليحافظ من خاللها العنابي 
على صدارة الدوري، مشيرا إلى أن الفريق كان األفضل في الشوط األول 
وســجل هدفا وكان من املمكن أن ينهيه بنتيجــة ٣ أو ٤ أهداف لوال عدم 
استغالل الفرص. وأضاف أن التضامن فاجأنا في الشوط الثاني بهدف مبكر 
ما منحهم دفعة معنوية وروحا قتالية إضافية ورغبة في حتقيق الفوز الســيما 
أنهم يبحثون عن الـ٣ نقاط من أجل تأمني حظوظهم في البقاء بالدوري املمتاز، الفتا 
إلى ان املباراة شــهدت ندية كبيرة مــع أفضلية لهم في أجزاء منها لكننا تفوقنا في 

إجراء التبديالت بدخول مشعل فواز ومتكنا من إضافة هدفني وحتقيق االنتصار.
وأشــار عبدالكرمي إلــى أن العنابي كان لديه عدد من الغيابــات مثل األردني بهاء 
عبدالرحمن واللبناني قاسم الزين وخليفة رحيل لإلصابة ومحمد دحام وخالد شامان 
لإليقاف إال أن الالعبني الذين شاركوا: ناصر العجمي وطالل مزيد والفي عماش قدموا 

مستوى مميزا في املباراة.

قال مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي النصر أحمد عبدالكرمي، 
إن العبيه لم يقصروا وقدموا مباراة مميزة أمام التضامن وحققوا الفوز 

 في اجلولة الـ

لإليقاف إال أن الالعبني الذين شاركوا: ناصر العجمي وطالل مزيد والفي عماش قدموا 

عبدالعزيز جاسم

أكد مدرب الفريق األول لكرة القدم في 
القادسية اإلسباني بابلو فرانكو، أن فريقه 
يخوض مواجهات صعبة في جميع مبارياته 
بالدوري، سواء بالنسبة ملوقف الفريق الذي 
نواجهه ومدى حاجته للحصول على النقاط 
لتعزيز موقعه في الدوري، أو لقوة املنافس وجودة 
ما ميتلكه من العبني، وعليه فإن مباريات القادسية جميعها لن تكون 
سهلة حاليا ومستقبال. وقال فرانكو عقب الفوز على الصليبخات 
بهدفني دون رد: شهدنا مواجهة متكافئة مع الصليبخات وواجهنا 
صعوبات، وكان من املفترض أن نســجل أكثر من هدفني عطفا 
على الفرص التي متكنا من خلقها على مدار شوطي املباراة، من 
اجليد عدم دخول مرمانا أي هدف وهذا أمر مهم ويدل على تطور 
املنظومة الدفاعية لألصفر، وسيساعدنا كثيرا في تعزيز حظوظنا 
في الفوز بلقب الدوري املمتاز عكس دوري التصنيف «غير املهم»، 
والذي يعتبر مبنزلة جتهيز للفريق. وذكر فرانكو أن الفريق لديه 
أكثر من ٣ أسابيع قبل انطالق البطولة األهم الدوري املمتاز، وعليه 
يجب أن نواصل تطورنا للوصول إلى أفضل جهوزية ممكنة، كما 
علينا التفكير جيدا في املباريات املقبلة، وكذلك في بطولة كأس 
ســمو ولي العهد التي ستبدأ قبل انطالق الدوري املمتاز، الفتا 
إلى أنه يشعر بالراحة التامة مع إدارة النادي والفريق والالعبني 

املتميزين، ويقوم بعمله بأفضل طريقة ممكنة.

فرانكو: «التصنيف» جتهيز جيد 
لـ «األصفر» ملنافسات املوسم

عبدالكرمي: النصر تفوق 
على التضامن رغم الغيابات

سوما يغادر الفحيحيل في يناير
هادي العنزي

بــات في حكــم املؤكد مغــادرة مهاجم 
الفريق األول لكرة القدم بنادي الفحيحيل 
الغيني نابي سوما صفوف «األشاوس» في 
االنتقاالت الشتوية يناير املقبل، وذلك بعدما 
 stc لم يقدم األداء املطلوب منه في دوري
التصنيــف، حيث أتاح له املدرب الوطني 
ظاهر العدواني الفرصة تلو األخرى ولكنه 
لــم يســتغلها، كما أنه يعانــي من إصابة 
عضلية أبعدته عدة أسابيع، وأسهمت في 

تراجع مستواه بشكل كبير.
ومن املتوقع أن يباشر اجلهاز اإلداري 
للفريق في البحث عن مهاجم محترف خالل 
الفترة املقبلة للتعاقد معه حال فتح باب 

االنتقاالت الشتوية.
ويسعى الفحيحيل جاهدا حلجز مقعد 
ضمــن الفرق العشــرة األولــى للعب في 
الدوري املمتــاز الذي تنطلق منافســاته 
بعد كأس سمو ولي العهد مباشرة مطلع 

العام املقبل.

في ختام اجلولة الـ ١٢ من دوري stc «التصنيف»


