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املطوع
• العبو القاد�سية خالل االحتفال باللقب

حقق أولى بطوالت الموسم ورسم طريق االنتصارات

القادسية «السوبر» بخطوات واثقة ...والكويت يدخل مرحلة الشك
نجوم الملكي يمنحون الفضل للجمهور واإلعداد المثالي

حقق القاد�سية �أول �ألقابه ،يف
املو�سم اجلديد ،بانتزاعه ك�أ�س
ال�سوبر من الكويت ،بعد الفوز
عليه «.»1-2
وبذلك� ،أكد القاد�سية �أنه ي�سري
على الطريق ال�صحيح ،خا�صةً
بتحقيقه الفوز يف النهاية ،رغم
ت�أخره بهدف ،ما ي�ؤكد �أن الروح
القتالية ،دبت يف �أو�صال الالعبني
جمددا.
وقد ت�ألق املهاجم الكامريوين،
رون��ال��د واجن���ا ،ال��ذي �أك��د �أنه
�صفقة رابحة للقاد�سية ،بت�سجيله
لهديف فريقه.
وم��ن جهة �أخ���رى ،م��ا زال بدر
امل��ط��وع ه��و ال��ورق��ة الرابحة
للقاد�سية ،فرغم م�شاركته يف
ال�شوط ال��ث��اين ،لكنه جنح يف
قلب دفة الأمور مل�صلحة فريقه،
و�صناعة هدف رونالد الثاين ،من
متريرة �سحرية.
وللمباراة الثانية على التوايل،
ي��ن��ج��ح امل�������درب ال����روم����اين
للقاد�سية� ،إي���وان م��اري��ن ،يف
قراءة الأحداث جيدا ،ويتمكن من
�صنع الفارق بتغيرياته.
ال�سلبيات
لكن من زاوي��ة عك�سية ،مل ي�صل
القاد�سية للم�ستوى امل�أمول
بعد ،فالفريق يفتقد لالن�سجام
ب�شكل وا�ضح ،رغم �أن الالعبني
ي�شاركون معا منذ ف�ترة لي�ست
ق�صرية ،با�ستثناء املحرتفني
الثالثة ،الذين مت التعاقد معهم
م�ؤخرا.
ورغم جنوميته و�إمكانياته� ،إال �أن
فهد الأن�صاري ،العب القاد�سية،
مل يظهر بامل�ستوى املنتظر
منه ،حيث يبدو م�شتتًا ومفتق ًدا
للرتكيز.
ويحتاج القاد�سية لعمل كبري،
من �أجل تكثيف الو�صول ملرمى
املناف�سني ،حيث يعاين الفريق

عالمات استفهام حول أداء المدرب الفرنسي فيلود
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محترفو العميد
لم يعبروا
عن مستواهم
حتى اآلن بالشكل
المناسب

•جمهور القاد�سية ح�رض ب�شكل مميز
من ن��درة الهجمات ،بالإ�ضافة
�إلى �رضورة تاليف �أخطاء الدفاع،
الذي ي�سهل اخرتاقه.
مل ينجح الكويت يف احلفاظ على
لقب ال�سوبر املحلي الذي توج به
يف املو�سمني املا�ضيني ،و�سقط
الأبي�ض يف مواجهة القاد�سية،
م�ساء ال�سبت املا�ضي ،بنتيجة
.1-2
وب��ه��ذه النتيجة ح�صد الأ�صفر
ال��ن��ج��م��ة اخل��ام�����س��ة م���ن ك ��أ���س
ال�سوبر ،فيما جتمد ر�صيد الكويت

من الألقاب عند  4بطوالت.
وير�صد يف التقرير التايل �أبرز
�أ�سباب خ�سارة الكويت يف مباراة
ال�سوبر:
غياب االن�سجام
بدت ت�شكيلة الكويت التي اعتمد
عليها الفرن�سي هوبري فيلود تركز
ب�شكل كبري على الأ�سماء الالمعة
يف الفريق مثل جمعة �سعيد،
و�صابر خليفة ،وحمزة الأحمر،
وفي�صل زاي��د ،وذلك رغم ت�شابه
�أداء الرباعي ،واعتمادهم على

نشاط ملحوظ لمنتخبات
المراحل السنية خارجي ًا
ف��از منتخب الكويت الأومل��ب��ي ،على ف��ري��ق وكرز
بارجهاو�سون الأملاين « ،»2-3يف املباراة الودية التي
جمعتهما ،م�ساء اول ام�س ال�سبت ،يف مع�سكر الأزرق
مبدينة ميونخ.
وانتهى ال�شوط الأول بتقدم منتخب الكويت بثالثية
نظيفة� ،أحرزها بدر طارق ،وعيد الر�شيدي ،وعبد الله
ال�رشهان ،بعد م�ستوى متميز.
ويف ال�شوط الثاين ،دفع اجلهاز الفني ملنتخب الكويت
بت�شكيل خمتلف ،ومتكن الفريق الأمل��اين من �إحراز

هدفني ،يف حني �أهدر العبو الأزرق �أكرث من فر�صة.
ويف الوقت نف�سه خا�ض منتخب الكويت لكرة القدم
للنا�شئني اول مبارياته التجريبة يف مع�سكره التدريبي
بالنم�سا مع فريق جريموت الهنغاري ،التي انتهت
بالتعادل .3/3
كما تعادل منتخب الكويت لكرة القدم لل�شباب حتت
� 19سنة مع فريق ايتوغيور الهنغاري لنف�س الفئة
العمرية بهدفني لكل منهما ،يف مع�سكره ب�سلوفاكيا
الذي ي�أتي �ضمن اال�ستعدادات لال�ستحقاقات املقبلة.

املهارات الفردية.
وت�سبب ذلك يف �أزمة ب�أداء الفريق
خالل �أوقات كثرية ،كما �أنه �أدى
�إلى و�ضع �ضغط زائد على خطي
الو�سط والدفاع.
ارتباك فيلود
مل يتفاعل مدرب الكويت فيلود مع
املباراة بال�صورة املطلوبة ،وظل
حمتفظً ا ب�أوراق رابحة على مقاعد
البدالء مثل طالل جازع ،ويو�سف
اخلبيزي ،ويعقوب الطراروة.
ومل يدفع فيلود �إال بتبديل وحيد،

وه��و عبدالله الربيكي قبل 20
دقيقة من النهاية ،وذل��ك على
ح�ساب �أف�ضل العبي الأبي�ض حمزة
الأحمر.
وظهر االرت��ب��اك على فيلود ،يف
التعامل مع املباراة ،خا�صة بعد
�أن تقدم الأبي�ض ،بهدف جمعة
�سعيد ،حيث مل يتمكن الكويت من
ريا ،قبل
احلفاظ على هذا التقدم كث ً
�أن يتمكن الكامريوين رونالد من
�إدراك التعادل بعد  4دقائق فقط.
ا�ستدراج الأبي�ض

جن���ح ال���ق���اد����س���ي���ة وم���درب���ه
املخ�رضم مارين يف ا�ستدراج
الكويت ،لطريقة اللعب التي
يف�ضلها ا لأ�صفر ،والتي ركزت
على �إن��ه��اك ا لأب��ي�����ض بدن ًيا،
مت��ه��ي� ًد ا للدفع بثالثي �رسيع
وم���ه���اري ه���م ب���در امل��ط��وع،
وعبدالله ماوي ،وحمد �أمان،
حل�سم نتيجة املباراة.
وجنحت بالفعل خطة القاد�سية،
حيث متكن امل��ط��وع ،وم���اري،
و�أمان من خلخلة دفاعات الكويت،

وهو ما �أ�سفر عن ت�سجيل هدف يف
وقت قاتل.
�أع������رب ب����در امل����ط����وع ،جنم
القاد�سية ،ع��ن �سعادته بفوز
الأ�صفر بلقب ال�سوبر املحلي،
ال�سبت ،بانت�صاره على الكويت
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وق���ال امل��ط��وع ،يف ت�رصيحات
لو�سائل الإعالم« :القاد�سية كان يف
حاجة ما�سة لتحقيق بطولة ،مع
بداية املو�سم ،لتحفيز الالعبني
ملا هو قادم».
و�أ�ضاف« :الفوز بلقب ال�سوبر،
�سيكون له م��ردود �إيجابي على
م�ستوى القاد�سية ،يف املو�سم
احل��ايل ،حيث �سنعمل من �أجل
حتقيق �أكرب عدد من الألقاب».
واختتم املطوع قائال�« :أنا حتت
�أمر القاد�سية� ،سواء يف الت�شكيل
الأ�سا�سي �أو االحتياطي ..مل ولن
�أعرت�ض على م�شاركتي يف ال�شوط
الثاين ،فكل ما يهمني هو فوز
الفريق».
وق���ال م�ساعد ن���دا اي�����ض��ا على
ح�سابه اخلا�ص يف موقع التوا�صل
االجتماعي تويرت �أل��ف مربوك
للأمة القد�ساوية بطولة ك�أ�س
ال�سوبر ووالله البطولة ح�ضوركم
اليوم �أطربتونا ب�رصاحة.
وتابع ندا قائال :وهذه البطولة
قليلة يف حقكم لكن �أب�رشوا باخلري
هاملو�سم ب�إذن الله نطربكم نف�س
ما�أطربتونا اليوم.
و�شكر ًا للجميع من العبني وجهاز
�إداري وجهاز فني وجهاز طبي على
جمهودهم من بداية املع�سكر.
كما قال املهاجم الدويل االردين
احمد الرياحي هو االخر يف اطار
تعليقه على نتيجة املباراة قائال:
الف مربوك جلماهرينا هذا الفوز
وكل ال�شكر لالعبني وللجميع على
االداء والروح العالية وحظ اوفر
لنادي الكويت وجماهريه.

األندية استكملت ضم الالعبين القدامى للموسم الجديد

باب تسجيل العبي اليد يغلق
في  30الحالي
كتب يحيى �سيف:
�أعلن احتاد اليد �أن باب ت�سجيل الالعبني اجلدد
للأندية التي �سوف ت�شارك يف بطوالت املو�سم
املقبل لكرة اليد يف جميع املراحل ال�سنية �سوف
يغلق يف � 30أغ�سط�س احلايل وكانت الأندية قد
ا�ستكملت ت�سجيل الالعبني القدامى الذين �شاركوا
معهم يف املو�سم املا�ضي خالل الأ�سبوع املا�ضي.
وحدد االحتاد  20العبا مع الدرجة الأولى ومثلهم

يف مرحلة ال�شباب و 25ملرحلة النا�شئني حتت 17
�سنة والأ�شبال حتت  ،15بالإ�ضافة �إلى  30العبا
لفئة حتت � 13سنة وي�شهد املو�سم اجلديد غياب
 7العبني من النجوم �أ�صحاب اخلربة والقدرات
البدنية والفنية ممن �أعلنوا اعتزالهم بعد �أن اثروا
مالعب اليد وحققوا العديد من االجن���ازات مع
الأندية التي �شاركوا معها وكذلك خالل تواجدهم
يف املنتخب.
اجلديربالذكر ان النظام اجلديد ال��ذي اعتمده

االحت��اد للدوري املو�سم املقبل وال��ذي يق�ضي
بخو�ض املرحلة االولى من دورين ذهابا و�إيابا
وت��أه��ل  8ف��رق ال��ى ال���دوري املمتاز وال�سبعة
االخرين الى دوري الدرجة االولى .
هذا النظام �سوف يزيد من طموحات االندية يف
الو�صول ملن�صة التتويج بدال من النظام القدمي
الذي كان ي�سمح خلم�سة فرق فقط للتناف�س يف
الدوري املمتاز على اللقب وع�رشة اندية يف دوري
الدرجة االولى.

