
أن��ه��ى الكويت القسم األول من 
منافسات ال��دوري الكويتي املمتاز 
دون ه��زمي��ة، ف��ي ص���دارة املسابقة 
برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتني عن 
أقرب املنافسني الساملية، ليتوج بطال 
لفصل الشتاء، ويعزز من حظوظه 
ف��ي التقدم نحو احل��ف��اظ على لقب 
الدوري املمتاز، للموسم الثالث على 
التوالي، وللمرة اخلامسة عشرة في 

تاريخه.
واستطاع األبيض أن يعزز موقفه 
في ص��دارة ال��دوري، بفوز مهم على 
غ��رمي��ه التقليدي ال��ق��ادس��ي��ة، في 
اجلولة السابعة، إال أن��ه سقط في 
فخ التعادل في مناسبتني أمام كاظمة 
باجلولة الثالثة، وأم���ام الساملية 
ب��اجل��ول��ة التاسعة »األخ��ي��رة من 

القسم األول«.
وسجل الكويت 29 هدفا، كأفضل 
خ��ط ه��ج��وم، كما تلقت شباكه 6 

أهداف فقط كأفضل خط دفاع.
وجنح األبيض في املوسم احلالي 
أن يتصاعد في األداء، متجاوزا كل 
ال��ظ��روف التي واجهته، بداية من 
اخل��س��ارة ف��ي نهائي السوبر أم��ام 
الغرمي التقليدي القادسية، مرورا 
ب��رح��ي��ل م��درب��ه ال��ف��رن��س��ي هوبير 
فيلود، وأيضا اخلروج من البطولة 
العربية، على يد اإلسماعيلي املصري 

بركالت الترجيح.
ومتيز بني صفوف الكويت كل من 
اإليفواري جمعة سعيد، الذي سجل 
7 أهداف لألبيض، والتونسي صابر 
خليفة، ال��ذي سجل 8 اه���داف، إلى 
جانب مواطنه حمزة حلمر، وفيصل 

زايد.
ويحسب للمدرب محمد عبدالله 
حتمله املسؤولية بشكل مفاجئ 
بعد رحيل فيلود، وقيادته الفريق 

النتصارات متتالية.

الساملية ثابت
وباملثل متيز الوصيف الساملية، 

في الدور االول، فأنهى القسم األول 
دون هزمية، بواقع 6 انتصارات، 
و3 تعادالت، وسجل السماوي 19 
هدفا في املركز الثاني كأقوى خط 
هجوم، متساويا مع الكويت، كأفضل 

خط دفاع.
وق���اد امل����درب ال��ف��رن��س��ي ميلود 
ح��م��دي، كتيبة السماوي بنجاح، 
مستغال القوة الهجومية التي يتميز 
ب��ه��ا ال��ف��ري��ق، ب��ت��واج��د ال��ب��رازي��ل��ي 
باتريك فابيانو، الذي سجل مبفرده 
10، مبا يتجاوز نصف ما سجله 
الفريق في ال��دور االول، إلى جانب 

فراس اخلطيب، وعدي الصيفي.

حصان أسود
استحق العربي أن يتنزع لقب 
احلصان األس��ود في البطولة، 

بعد قدرته على ان��ت��زاع املركز 
ال��ث��ال��ث، م��ن دون االستعانة 

مبحترفني.
وق��اد امل��درب السوري حسام 
السيد األخضر بنجاح، معوال 
على مجموعة مميزة من الالعبني 
يتقدمهم ه��داف ال��دوري حسني 

املوسوي برصيد 12 هدفا.
وحقق العربي 5 انتصارات، 
وتعادل في مناسبتني، وخسر 

أمام الكويت، والساملية.

لكاظمة  مميز  أداء 
ق���دم ك��اظ��م��ة أداء مم��ي��زا في 
القسم األول، إال أن النتائج لم 
تواكب هذا األداء، بعد أن سقط 
الفريق في فخ التعادل 4 مرات، 
وفاز في مثلها، وخسر في مباراة 

واحدة أمام القادسية.
وسجل البرتقالي 15 هدًفا، 
وتلقت شباكه 8 أهداف، كأفضل 

دفاع مع الكويت، والساملية. 

متراجع القادسية 
ت��راج��ع م����ردود ال��ق��ادس��ي��ة 
ف��ي امل��ب��اري��ات ب��ع��د أن تلقى 
خسارتني متتاليتني، ليتوقف 
رص��ي��ده عند 13 نقطة، علما 
 ب���أن ل��ه م��ب��اراة م��ؤج��ل��ة أم��ام 

الشباب.
وف��رط القادسية في فرصة 
ال���ت���واج���د م���ع ال��ك��وي��ت على 
ال����ص����دارة، ع��ن��دم��ا خ��س��ر في 
اجل��ول��ة السابعة، كما اكتفى 
األصفر بتسجيل 12 هدفا، فيما 

تلقت شباكه 8 أهداف.

النصر مخيب 
لم ينجح النصر في احلفاظ على 
تقدمه ف��ي ب��داي��ة امل��وس��م احل��ال��ي، 
بعد أن خسر في املباريات األخيرة، 
ليتوقف رص��ي��ده عند 11 نقطة، 
مكتفيا بتسجيل 9 أهداف، فيما تلقت 

شباكه 11 هدفا.
وع���ل���ى ال��ن��س��ق ن��ف��س��ه مضى 
ال��ت��ض��ام��ن ف��ي مسابقة ال����دوري، 
برصيد 8 نقاط، مسجال 6 أه��داف 

فقط، وتلقت شباكه 11 هدفا.
وح��ق��ق ال��ش��ب��اب ف���وزا واح���دا، 
وخسر في 5 مباريات، وتعادل في 
اثنتني، وتتبقى له مباراة واح��دة، 
مسجال 5 أه��داف، فيما تلقت شباكه 
22 هدفا، كأضعف خط دف��اع، مع 
الفيحيحل، علما ب��أن األخ��ي��ر مع 
اجل��ه��راء، لم يحققا أي انتصار في 

القسم األول باملسابقة. 

دورمت������������ون������������د ي���ق���ل���ب 
ال��ط��اول��ة ع��ل��ى ب��اي��رن 
وي�����ب�����ت�����ع�����د ب�������ص�������دارة 

»البوندسليغا«
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ت�������وت�������ن�������ه�������ام ي�����ن�����ت�����زع 
ف������������������وزا ص������ع������ب������ا م����ن 
في  ب��االس  كريستال 
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الكويت األبرز  في القسم األول.. والعربي احلصان األسود

الكويت قطع نصف املشوار نحو االحتفاظ بلقب جديد

العني يرفض التفريط في الشحات
أك���د م���درب ال��ع��ني، ال��ك��روات��ي زوران 
م��ام��ي��ت��ش، أن���ه ال ي��وج��د ن��ي��ة الس��ت��ب��دال 
الالعب املصري حسني الشحات في شهر 
يناير املقبل، مؤكداً متسكه باستمراره مع 

الفريق.
وق��ال ماميتش اليوم السبت: »حسني 
أح��د أه��م العناصر التي نعتمد عليها في 
الفريق ألن��ه من الالعبني الذين يجيدون 
تنفيذ األدوار امللقاه على عاتقه في الشقني 
ال��دف��اع��ي وال��ه��ج��وم��ي ب��ص��ورة مم��ت��ازة، 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى أن��ه يتمتع ب���روح القتال 

والسرعة واإلمكانيات الفنية العالية«.
وأضاف: »الشحات يعتبر العب محترف 
وم��ل��ت��زم ف��ي ك��ل ش��يء ول��ي��س م��ن املمكن 
تعويضه بسهولة، وأبلغت اإلدارة برغبتي 
في استمراريته ومتسكي ب��ه، خصوصاً 
بعد أن تلقيت بعض االتصاالت من مدربني 
أصدقاء لي بالدوري السعودي حول وضع 

الالعب مع الفريق«.
وتابع: »أحياناً ينخفض مستوى عطاء 
العب كرة القدم عن املعدل املطلوب، وفي 
تلك اللحظة يحتاج الالعب إلى عمل مكثف 
وتهيئة جيدة حتى يتمكن من استعادة 
مستواه، وفي تلك الظروف أعتقد أن التفكير 

في أي أمر آخر غير مقبول، خصوصاً إذا 
ك��ان ال��الع��ب ميتلك امل��ق��درة على صناعة 

الفارق«.
وأوض����ح: »ال���الع���ب ح��س��ني الشحات 
يتمتع باإلمكانيات الفردية العالية والروح 
اجلماعية وطبيعة التعامل االحترافي 
واالل��ت��زام التكتيكي، فضالً عن اللعب في 
أكثر من مركز حسب احتياجات الفريق 
ورؤية امل��درب، وأعتقد أن الشحات يعتبر 
أحد أفضل الالعبني األجانب على مستوى 

الدولة واملنطقة حالياً«.
أما بالنسبة للتعاقدات اجلديدة لكأس 
ال��ع��ال��م ل��ألن��دي��ة، ق���ال: »س��ي��ت��م اإلع���الن 
ال��رس��م��ي ع��ن ض��م دوم��ب��ي��ا وروب���ني بعد 
اك��ت��م��ال إج����راءات قيدهما ف��ي كشوفات 
الفريق بكأس العالم، غير أن فكرة التسويق 
الستبدال الشحات بأحد الالعبني، ال تتسق 

مع احتياجات الفريق الفنية«.
وزاد: »الالعب دومبيا يجيد اللعب في 
مركزي قلب الدفاع والوسط االرتكاز أما 
روب��ني فهو الع��ب وس��ط متقدم ومهاجم 
ثاٍن، بينما األدوار التي يقوم بها الشحات 
تختلف متاماً، إذ يلعب في مركزي الظهير 

واجلناح األمين للفريق«.

عواد: تصرف جمعة سعيد ألهم 
العبي الساملية

وصف مدرب الساملية املساعد سليمان عواد، 
تصرف جمعة سعيد مهاجم ال��ك��وي��ت، بعد 
أن سجل في شباك احل��ارس ن��واف املنصور، 

بامللهم. 
وك��ان الساملية أدرك التعادل في مواجهة 
الكويت، بهدف لكل فريق، في امل��ب��اراة التي 

جمعت بينهما، في قمة اجلولة 9 من الدوري.
وبحسب املنتمني للساملية، ف��إن احتفال 
جمعة سعيد بهدفه في شباكهم، كان مستفزا، 
ولم يراع أنه كان أحد الالعبني في الساملية، قبل 

االنتقال إلى الكويت، قبل 3 مواسم.
وق��ال ع��واد  »احتفال سعيد، وتهجمه على 
جماهير الساملية، وعلى دكة البدالء، لم يكن 

الئقا، لكنه أشعل احلماس في نفوس العبي 
السماوي، وحثهم على بذل اجلهد في الشوط 

الثاني، وهو ما تكلل بهدف التعادل«.
وأضاف »التعادل كان عادال، وحرم األبيض 

من االبتعاد بقمة الدوري، بفارق 5 نقاط«.
وك���ش���ف ع����واد ان ال��س��امل��ي��ة سيخلد 
للراحة ملدة 72ساعة، وسيدخل بعدها في 
استعدادات الدور الثاني من الدوري، مشيرا 
إلى حتديد مباراة ودي��ة أم��ام الصليبخات، 

اجلمعة املقبل.
جدير بالذكر أن الساملية حافظ على وصافة 
الدوري برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتني فقط 

عن املتصدر الكويت. 
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