
عماد غازي

تبقى مواجهات القادسية أمام العربي، 
ذات طابع خاص، بسبب امتالك الفريقني 
جماهير عريضة داخ��ل وخ��ارج الكويت، 
ودائ��م��ا م��ا يكون األم��ل معقودا على تلك 
املواجهات لتسطير إجن��ازات جديدة في 

سجالت القلعتني الصفراء، واخلضراء.
لكن الفترة األخيرة، تشهد تفوقا كبيرا 
ملصلحة القلعة الصفراء، وهو أمر مسجل 
بالنتائج واألرقام، حيث لم يتمكن العربي 
من الفوز على القادسية في آخر 19 مباراة، 

جمعت بينهما.
وبالطبع هناك عدة أسباب رجحت كفة 

القادسية عن الغرمي التقليدي العربي

االستقرار الفني

رغ���م أن ن��ت��ائ��ج ال��ق��ادس��ي��ة ل��م ترتق 
مل��س��ت��وى ط��م��وح اجل��م��اه��ي��ر ف��ي القلعة 
ال��ص��ف��راء، بعد أن سيطر الكويت على 
البطوالت في املوسم األخير، إال أنه يحسب 
إلدارة القادسية سعيها لالستقرار الفني، 
عبر منح الكرواتي داليبور الفرصة كاملة 
خالل املواسم الثالث األخيرة، وهو ما أتى 
بثماره عبر أداء مقنع لألصفر، حتى في 

حال اخلسارة.
في املقابل شهدت صفوف العربي في 
امل��واس��م األخ��ي��رة، تبديالت فنية كثيرة 
على مستوى األج��ه��زة الفنية، بتولي 
امل���درب ف��وزي إب��راه��ي��م، وأح��م��د عسكر، 
والصربيني، ميودراج، وبوريس بونياك، 
وأخيرا محمد إبراهيم، ما شتت كثيرا من 

تفكير الالعبني.

قاعدة قوية في األصفر

دائ��م��ا م��ا ي��ق��دم ق��ط��اع ال��ن��اش��ئ��ني في 
القادسية دعما كبيرة لصفوف الفريق 
األول، ما عوض رحيل جنوم كبار أمثال فهد  
األنصاري، وسلطان العنزي، ومن قبلهما 

سيف احلشان، والعديد من الالعبني.
في املقابل ظهر العربي فقيرا في هذا 
اجلانب بعد أن اعتمد على شراء الالعبني، 

وأهمل كثيرا املراحل السنية.

نضج كروي
ال ش��ك ك��ذل��ك أن وص���ول ب��در امل��ط��وع، 
وصالح الشيخ، ومساعد ندا، والعديد من 
الالعبني في الفريق األصفر ملرحلة النضج 
الكروي ساهم كثيرا في تفوق األصفر، رغم 
كل الظروف الصعبة التي مر بها في الفترة 

األخيرة.
ومت��ك��ن امل��ط��وع ورف���اق���ه م��ن جت��اوز 
ه��ذه األزم���ات، والبقاء دائما مبقربة من 
منصات التتويج، في املقابل لم يتبق في 
العربي سوى علي مقصيد، صاحب اخلبرة 
الطويلة، لكن الالعب تأثر كثيرا بتراجع 
مستوى الفريق، بتبديل مركزه من الطرف 
األيسر إل��ى وس��ط املعلب، وبالعكس من 

مباراة ألخرى.

أرقام اجلنرال تتوقف

ي��ع��د اجل��ن��رال محمد إب��راه��ي��م م��درب 
احل��ال��ي م��ن أك��ث��ر امل��درب��ني ف��ي الكويت 
حتقيقا لأللقاب، سواء مع القادسية، العبا 
ومدربا، أو مع الكويت حيث استلم القيادة 
الفنية ألكثر من موسم، وكذلك مع منتخب 
الكويت، إال أن أرق��ام اجلنرال توقفت مع 
العربي، بعد اخلروج من كأس ولي العهد، 
وأي��ض��ا ال��ت��راج��ع ف��ي مسابقة ال���دوري، 
للمركز قبل األخير، لكن يبقى األمل معقودا 
على الفترة املقبلة، لتحقيق إجناز جديد في 

سجل جنرال التدريب الكويتي.
وك��ان القادسية قد حلقبالكويت، في 
نهائي ك��أس سمو ول��ي ال��ع��ه��د، بعد أن 
جنح في جتاوز العربي بركالت الترجيح 
بنتيجة 4�2 في املباراة التي جمعت بينهما، 

على استاد الصداقة والسالم.
وان��ت��ه��ى ال��وق��ت��ني األص��ل��ي واإلض��اف��ي 
بالتعادل اإليجابي بهدف لكل فريق، حيث 
تقدم القادسية عبر محمد الفهد، في الدقيقة 
+45 2، ليعادل النتيجة علي مقصيد من 
ركلة ج��زاء في الدقيقة األخيرة من زمن 

الشوط الثاني.
وفي رك��الت الترجيح سجل للقادسية 
س��ي��ف احل��ش��ان، وب���در امل��ط��وع، وخ��ال��د 
إب��راه��ي��م، وم��س��اع��د ن���دا، وأه����در خالد 
القحطاني، فيما سجل للعربي حسني 

امل��وس��وي، وإبراهيما كيتا، وأخفق علي 
مقصيد، وعبداحملسن التركماني.

وك��ان القادسية ال��ذي حصد اللقب في 
8 مرات، قد وصل إلى الدور قبل النهائي 
بعد أن ت��ص��در املجموعة الثانية، فيما 
صعد العربي صاحب السبع بطوالت، في 
وصافة املجموعة ب� 5 انتصارات، وخسارة 

واحدة من الكويت.
واستطاع القادسية حتقيق األه��م في 
شوط املباراة األول، بفضل البديل الناجح 
محمد الفهد، والذي وضع فريقه في املقدمة 
بهدف بعيد امل��دى في الدقيقة الثانية من 
الوقت احملتسب بدال من الضائع، باملقابل 
لم ينجح العربي في ترجمة الفرص التي 
الحت له، السيما في الربع ساعة األولى 
عبر البرازيلي باسوس، والنيجيري بوبي 

كليمنت.
واتسم الشوط األول باإلثارة والندية، 
حيث بدت رغبة الفريق األخضر ومدربه 
محمد إب��راه��ي��م، ف��ي ف��رض األفضلية في 
وقت مبكر بتكثيف الهجوم، معتمدا على 
البرازيلي باسوس، والنيجيري كليمنت، 
في املقدمة يعاونهما حسني املوسوي، وبدر 
ط��ارق من على األط���راف، وعلي مقصيد، 
وإبراهيما كيتا من العمق، لكن عاب العربي 
في هذا الشوط التسرع في ترجمة الفرص، 
إلى جانب الفردية في بعض األوقات املهمة، 
ليبتعد الفريق عن هدفه، بهز شباك األصفر 

واحلارس مبارك احلربي.
وش��ه��دت ال��دق��ائ��ق األخ��ي��رة م��ن عمر 
املباراة، محاوالت أخيرة من العربي، كادت 
أن تثمر عن هدف للنيجيري كليمنت إال أن 
الكرة التي سددها برأسه مرت بسالم على 

مرمى القادسية.
وقبل أن يطلق احلكم عمار اشكناني 
صافرته، تسبب البديل سيف احلشان في 
ركلة جزاء تصدى لها علي مقصيد بنجاح 
في شباك  احلارس مبارك احلربي، لتنتهي 
املباراة في وقتها األصلي بهدف لكل فريق، 

ليتم االنتقال إلى الوقت اإلضافي.  
وفي الوقت اإلضافي تعددت محاوالت 
القادسية، وتألق احلارس عبدالغفور في 
الزود عن مرماه، لتذهب املباراة إلى ركالت 

فرحة العبي القادسية بهدف محمد الفهدالترجيح والتي أنصفت القادسية. 
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ب�����رش�����ل�����ون�����ة ي���ق���س���و 
بيتيس  ري�����ال  ع��ل��ى 
ب��خ��م��اس��ي��ة وي��ب��ت��ع��د 
أك���������ث���������ر ب���������ص���������دارة 

15»الليغا«

ال�����������ت�����������ع�����������ادل ي�����خ�����ي�����م 
ع��������ل��������ى ق��������م��������ة روم������������ا 
وإنترميالن.. ونابولي 
ي�����ح�����ت�����ف�����ظ ب�������ص�������دارة 

14»الكالتشيو«

حول األهلي تأخره بهدف، أمام ضيفه، املقاصة، 
لفوز مثير بنتيجة )2-1(، مساء األح��د، باستاد 
القاهرة، في ختام اجلولة ال�19 للدوري املصري 

املمتاز.
تقدم للمقاصة، الغاني جون أنطوي، في الدقيقة 
27، لكن األهلي تعادل بهدف النيجيري، جونيور 
أجاي، في الدقيقة 65، ثم أحرز وليد سليمان هدف 
الفوز، في الدقيقة 85، ليثأر األهلي من هزميته في 

لقاء الدور األول، بنتيجة 2-3.
ورفع األهلي، حامل لقب الدوري، رصيده إلى 45 
نقطة، في صدارة الترتيب، بينما جتمد رصيد مصر 

املقاصة، عند 21 نقطة، في املركز الثاني عشر.
عرفت املباراة منذ بدايتها اإليقاع السريع، في ظل 
ضغط متواصل من جانب هجوم املقاصة، حيث الحت 
فرصة خطيرة لبوالن فوافي، عبر انفراد تصدى له 

ببراعة حارس األهلي، محمد الشناوي.
وحصل مصطفى شبيطة، العب وسط املقاصة، 
على البطاقة الصفراء، قبل أن يحتسب احلكم محمود 
عاشور ضربة جزاء، لصالح الفريق الفيومي، بعد 
التحام بني احلارس محمد الشناوي، وجون أنطوي، 

ليسجل األخير هدف التقدم، في الدقيقة 27.

وأضاع ميدو جابر فرصة سهلة، من انفراد مبرمى 
املقاصة، حيث سدد بجوار القائم بغرابة.

ووج��ه أحمد سامي تسديدة قوية فوق عارضة 
األهلي، وحصل أحمد عبد العزيز »م��ودي«، مدافع 

املقاصة، على اإلنذار، لالعتراض.
وأهدر وليد أزارو محاولة قريبة، من انفراد تصدى 
له احلارس، محمود حمدي، ثم أبعد أحمد سامي كرة 
عرضية سريعة لألهلي. ووجه أنطوي تسديدة قوية 
مرت بجوار القائم، ثم صوب عبد الله السعيد كرة 

رائعة، بجانب املرمى أيًضا.
واضطر األهلي إلجراء تغيير مبكر، في الدقيقة 44، 
بنزول محمد هاني على حساب أحمد فتحي، لإلصابة.

وحصل عبد الله السعيد على اإلنذار لالعتراض، 
لينتهي الشوط األول بتقدم املقاصة.

بدأ الشوط الثاني بتغيير مبكر للفريق الفيومي، 
بشكل اض��ط��راري، حيث دخ��ل رج��ب ع��م��ران على 

حساب فوافي، في الدقيقة 48.
وأض��اع صالح عاشور محاولة للمقاصة، بينما 
دفع األهلي بالالعب إسالم محارب، على حساب ميدو 

جابر، في الدقيقة 53.
وألغى احلكم محمود عاشور هدفا، سجله أزارو 

لألهلي، بسبب التسلل، وك��اد م��ودي أن يهز شباك 
املقاصة باخلطأ، من ك��رة عرضية، حولها املدافع 

لضربة ركنية.
ووجه معلول تسديدة قوية فوق العارضة، فيما 
دفع البدري بالالعب، وليد سليمان، بدال من حسام 

عاشور، في الدقيقة 63، ليزداد الضغط األحمر.
وفي الدقيقة 65، جنح أج��اي في تسجيل هدف 

التعادل، من متريرة متقنة لعبد الله السعيد.
وأضاع أجاي فرصة أخرى قريبة، بضربة رأس 
فوق العارضة. ودفع املقاصة باجلناح، أحمد مجدي، 

على حساب صالح عاشور، في الدقيقة 72.
وأه��در أزارو كرة قريبة، بعد متريرة عرضية، 

وضعها فوق العارضة برأسه.
وم����رت ض��رب��ة رأس أج����اي ب���ج���وار ال��ق��ائ��م 
بسنتيمترات، قبل أن يحرز وليد سليمان هدف التقدم 
لألهلي، في الدقيقة 85، حيث انقض النيجيري على 
الكرة، مم��رًرا لسليمان املنطلق، وال��ذي سجل هدًفا 
سهاًل. وأنقذ حارس املقاصة، محمود حمدي، مرماه 
من تسديدة صاروخية ألجاي املتألق، قبل أن يتصدى 
لتسديدة إسالم محارب، لينتهي اللقاء بفوز األهلي 

.)1-2(
لقطة من مباراة األهلي ومصر للمقاصة

أسباب رجحت كفة القادسية على العربي والتأهل لنهائي كأس سمو ولي العهد

املطوع يحسم 
اجلدل حول 

عرض الكويت
حسم جن��م القادسية، ب��در املطوع، 
مصيره مع األصفر، بعدما ترددت أنباء 
في الفترة املاضية، عن إمكانية مغادرته 
إلى الكويت، الذي تقدم بعرض رسمي 
ل��ض��م��ه، ت��ارك��ا حت��دي��د قيمة الصفقة 
ملسؤولي القلعة الصفراء، الذين أبدوا 

متسكهم بالالعب.
وقال املطوع، في تصريحات صحفية، 
األح��د، إنه مستمر مع القادسية، مؤكدا 
أن تركيزه ينصب في الوقت احلالي، 
على املباراة النهائية لكأس ولي العهد، 
أمام الكويت، املقررة يوم 30 من الشهر 

اجلاري.
وعن فوز فريقه، على العربي، بركالت 
الترجيح، قال جنم القادسية إن الكرة 
عاندت فريقه، في أكثر من فرصة خالل 
امل��ب��اراة، بفضل تألق ح��ارس املنافس، 

سليمان عبد الغفور.
وأضاف أن اللقاء كان سجاال في أول 
شوطني، مبرزا أفضلية القادسية، في 

الوقت اإلضافي.
جدير بالذكر أن القادسية، واص��ل 
تفوقه على ال��ع��رب��ي، حيث ل��م يتمكن 
األخ��ي��ر م��ن ال��ف��وز، ف��ي آخ��ر 19 مباراة 

جمعت الغرميني.

فليطح: نرحب بأي إجراء يتخذه »الفيفا« 
لتصحيح األوضاع الرياضية

قال املدير العام للهيئة العامة للرياضة 
الكويتية الدكتور حمود فليطح إن أي إجراء 
يقوم به االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
م��ن شأنه تصحيح األوض���اع الرياضية 
مرحب به شريطة أال يعود اإليقاف على 

الكرة الكويتية.
ج��اء ذل��ك في تصريح أدل��ى به فليطح 
للصحفيني أمس االثنني على هامش حفل 

استقبال أقامته الهيئة العامة للرياضة 
للمهنئني مبناسبة تعيني فليطح مديرا لها.

وأع���رب ع��ن ش��ك��ره لسمو أم��ي��ر البالد 
الشيخ صباح األحمد وسمو ول��ي العهد 
الشيخ ن��واف األحمد وسمو الشيخ جابر 
امل��ب��ارك رئ��ي��س مجلس ال����وزراء ووزي��ر 
التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون 
الشباب خالد ال��روض��ان على الثقة التي 

أول���وه إي��اه��ا م��ؤك��دا على مواصلة العمل 
بإخالص وب��ذل أقصى اجلهود في سبيل 

خدمة الرياضيني.
وأش���ار إل��ى أن الفترة املقبلة تتطلب 
التعاون حل��ل جميع املشاكل الرياضية 
ال��ع��ال��ق��ة وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر األنظمة 
واللوائح ملنافسة دول العالم وذلك بتعاون 

اجلميع. 

فليطح متوسطا مدير اداراة الرياضة للجميع ومدير العالقات العامة

Tuesday 23th January 2018 - 11 th year - Issue No.3110 الثالثاء 6 من جمادى األولى 1439 ه�/ 23 من يناير  2018 - السنة  احلادية عشرة -   العدد 3110

األمني العام واملدير الفني 
مثال االحتاد الكويتي 

في اجتماع »غرب آسيا«

عقد احت��اد غرب آسيا لكرة القدم اجتماعا 
تشاوريا أول م��ن السبت باململكة االردن��ي��ة 
الهاشمية، وذلك بحضور األمني العام لالحتاد 
الكويتي لكرة القدم د. محمد خليل واملدير الفني 

لالحتاد د. احمد عبداحلميد إلى جانب ممثلني 
عن االحتادات االعضاء.

وشهد االجتماع وض��ع اجندة احت��اد غرب 
آسيا لعامي 2018 و2019.

د. محمد خليل و د. احمد عبداحلميد خالل االجتماع

األهلي يقلب الطاولة على املقاصة ويحكم قبضته على صدارة الدوري املصري


