20

شؤون

رياضيـــة
www.alshahedkw.com
العدد ( )3736الثالثاء  14مايو 2019
info@alshahedkw.com

أضواء على دوري فيفا لكرة القدم

الكويت بطل متميز في األداء اإلداري والفني
القادسية الوصيف يجب أن يتعاقد مع محترفين
سوبر ...والسالمية نافس وتراجع
كتب فتحي ال�سواح:
ا�سدل ال�ستار على املو�سم الكروي ،وكان بطله فريق نادي
الكويت الذي جنح يف ان يحقق الثالثية عن جدارة وهي
ك�أ�س �سمو الأم�ير وك�أ�س �سمو ويل العهد وت��وج مو�سمه
ببطولة الدوري.
وال �شك ان ما حققه فريق نادي الكويت جاء نتيجة جهود
ثالثية تتمثل يف جمل�س ادارة ال��ن��ادي واجل��ه��از الفني
والالعبني ..وعلى الرغم من ان الفريق تعرث يف بداية
الدوري ومرت عليه بع�ض الفرتات احلرجة �سواء لإ�صابة
بع�ض الالعبني �أو تراجع الأداء الفني للبع�ض الآخر ممن كان
له ت�أثري على الأداء اجلماعي للفريق وهو ما جعله يظهر
بعيد ًا عن م�ستواه يف بع�ض الفرتات ،ولكنه كان يعود دائم ًا
الى �صدارة الدوري لأنه كان الأف�ضل فني ًا عن الآخرين.
ومن �أهم الأ�سباب التي جعلت الكويت له يد العليا هو
احرتافية جمل�س ادارة النادي يف كيفية التعامل مع �أزمات
الفريق التي كانت تنح�رص دائما اما يف الإ�صابة �أو الرتاجع
الفني لبع�ض الالعبني.
�إن جمل�س ادارة نادي الكويت وفر كل االمكانات التي ت�ضمن
لفريقه ان يكون يف املقدمة وب�صورة دائمة مهما كانت
الظروف لذلك جنح يف ان يفوز بالثالثية الكروية لهذا
املو�سم عن جدارة وا�ستحقاق.
القاد�سية الو�صيف
على الرغم من ان فريق القاد�سية كان
القا�سم امل�شرتك يف كل النهائيات
لبطوالت الكرة هذا املو�سم اال انه
ك��ان دائ��م � ًا يخ�رس �أم���ام الكويت
با�ستثناء ك�أ�س ال�سوبر التي فاز
بها مع بداية انطالقة املو�سم.
وبنظرة �رسيعة على ما مر به
فريق القاد�سية يعترب هو الأ�سو�أ
بالن�سبة له من ع��دة جوانب
اهمها ان املحرتفني الذين
ا�ستعان بهم لي�س بامل�ستوى
املطلوب او ال��ذي ي�ساعد
فريقه على الفوز بالبطولة
على الرغم من ان القاد�سية
ناف�س على جميع الألقاب
لكنه كان يخ�رس النه مل
يتوفر له املناخ الذي
ي�ساعد ال��ف��ري��ق على
الفوز.
واع��ت��ق��د ان جمل�س
ادارة القاد�سية قد و�ضع
خطوط ًا عري�ضة للمو�سم
اجلديد يتالفى به ما حدث
خالل املو�سم الذي اختتم
منذ ايام.

لوغاريتمات العربي

م��ازال فريق النادي العربي عبارة عن
لوغاريتمات مل ي�ستطع اي م��درب ي�أتي
للقيام بهمة التدريب ان يحلها وا�صبح على
جمل�س االدارة ان ي�ضع حل ً
ال جذري ًا ملا
يقدمه الفريق فهو تارة
فوق واخرى حتت ويف
ر�أيي ان

كاظمة يف منطقة الو�سط

كانت كل االن��ظ��ار تتجه نحو
ف��ري��ق ك��اظ��م��ة ال���ذي قدم
نف�سه يف بداية املو�سم
ب�صورة متميزة
ب���ق���ي���ادة
امل��درب

• الكويت بطل الثالثية

عجب.
فيما ت�سلم فريق الكويت لكرة
ال�صاالت بطل ال��دوري � 15ألف
دينار وكاظمة الو�صيف � 12ألفا
مقابل � 10آالف للريموك ثالث
الرتتيب.
ويف دوري «فيفا» للدرجة الأولى
ت�سلم الريموك بطل امل�سابقة 40
�ألفا فيما ح�صل ال�ساحل الو�صيف
واملت�أهل رفقة الريموك للدوري
املمتاز على � 30ألفا،ويف الكرة
ال�شاطئية نال العربي البطل 7
�آالف دينار والكويت الثاين 5
�آالف دينار مقابل � 3آالف دينار
للكهرباء الثالث.
ويف �سياق �آخ��ر �أث��ارت القائمة

ال��ت��ي �أع��ل��ن��ه��ا اجل��ه��از الفني
ملنتخبنا الوطني لكرة القدم
بقيادة الكرواتي روميو جوزاك،
عالمات ا�ستفهام كبرية ب�سبب
ا�ستبعاد بع�ض الأ�سماء املت�ألقة
حم��ل�� ًي��ا رغ����م وع����ود �سابقة
ب�ضمهم،و�ضمت قائمة الأزرق 30
العبا منهم  7من قائمة املنتخب
الأوملبي ال��ذي ودع الت�صفيات
الآ�سيوية م�ؤخرا.
ولعل ا�ستبعاد جنم الفي�صلي
ال�سعودي فهد الأن�صاري يت�صدر
امل�شهد �إل���ى ج��ان��ب احلرا�س
حميد القالف وخالد الر�شيدي
مع �ضاري �سعيد وحممد فريح
وكذلك م�شاري العازمي.

البريكي يقود «البلوشي» للفوز على «أحمد خميس»
في «شهداء القرين»
قاد جنوم الكرة ال�سابقني وليد
الربيكي وحممد اديلم فريق خري
الله البلو�شي للفوز على فريق
ال�شهيد �أحمد خمي�س بثالثة �أهداف
مقابل هدفني يف اك�ثر مباريات
دورة �شهداء القرين اث��ارة وقدم
الربيكي والقبندي ملحات طيبة
اعادت الذكريات ب�أدائهما ال�سابق
واع����رب ال�بري��ك��ي ع��ن �سعادته
بامل�شاركة يف دورة �شهداء القرين
التي يتولى رئا�سة اللجنة املنظمة
ال�شيخ طالل الفهد واملن�سق العام
ح�سني امل�شموم وجن��اح الدورة
منذ انطالقها وتخليد ذكرى �شهداء
وف املباراة
الوطن االوف��ي��اء ،يِ
الثانية فاز فريق املرحوم خلف
العنزي علي فريق ال�شهيد خالد
ال��ك��ن��دري بالقرعة بعد مباراة
متكافئة انتهت بالتعادل بهدف
لكل فريق وجاءت القرعة ل�صالح
فريق خلف العنزي.
وال��ي��وم تقام م��ب��ارات��ان الأول��ى
بني فريقي ال�شهيد بدر الف�ضلي
وال�شهيد ح�سن قمرب والثانية بني
فريقي ال�شهيد �سيد هادي علوي
ومعيوف الفرداين.

اوليفريا والكل توقع ان يكون مناف�س ًا
على اللقب ول��ك��ن مل ي�ستمر احل��ال
كثريا ذلك ان الفريق افتقد الى الكثري
من املقومات التي كانت جتمعه يف
بداية املو�سم واهمها الروح العالية
واال��صرار ،ا�ضافة الى فنيات الفريق
كمجموعة تراجعت ب�شكل ملحوظ وخ�رس
نقاطا كانت بني يديه يف مباريات كان
ميكنه ان يفوز بها ولكن يبدو ان الفريق مل
يجد الدافع الذي يعو�ض نق�ص الفنيات وعلى
جمل�س ادارة النادي ان يجد احللول املنا�سبة
ومن امل�ؤ�سف ان اوليفريا مل ي�ستكمل ما بد�أه يف
بداية املو�سم فقبع الفريق يف منطقة الو�سط
بعيد ًا عن �رصاعات ال�صدارة والهبوط.

بداية قوية لل�ساملية ولكن!!
فريق ال�ساملية ب��د�أ ال��دوري
ب��ق��وة وك���ان مناف�س ًا قوي ًا
للكويت والقاد�سية واحتل
م��رك��ز ًا متقدم ًا معظم فرتات
الدوري لكنه فج�أة بد�أ يرتاجع
واال�سباب كانت وا�ضحة متام ًا
اهمها ان الفريق افتقد الى الأداء
اجلماعي يف بع�ض املباريات
املهمة ا�ضافة الى ذلك عدم توفيق
اجلهاز الفني يف ان ينه�ض بالفريق
من كبوته بل ا�ستمر احلال حتى نهاية
املو�سم ،ثم ج��اءت مباراة القاد�سية
والتي خ�رسها ال�ساملية فو�ضعته يف
املركز الثالث ويبدو ان ال�سلماوية
اقتنعوا ان هذا املركز على مقا�سهم فلم
يتقدموا خطوة واحدة من �أجل ت�صحيح
امل�سار.

مليون و 400ألف دوالر ألبطال «دوريات» اتحاد القدم

�سلم ال�شيخ �أحمد اليو�سف رئي�س
جمل�س �إدارة احتاد كرة القدم،
مكاف�آت الأندية �أ�صحاب املراكز
الثالث الأولى يف بطوالت الدوري
والتي بلغت يف جمملها � 420ألف
دينار ما يعادل مليون و� 400ألف
دوالر.
وح�صل نادي الكويت بطل الدوري
على مكاف�أة قدرها � 110آالف
دينار يف حني ح�صد القاد�سية
الو�صيف � 80ألفا مقابل � 60ألفا
لل�ساملية ثالث الرتتيب ،جاء
ذلك بح�ضور د.حممد خليل الأمني
العام لالحتاد و�أع�ضاء جمل�س
الإدارة د�.إبراهيم الأن�صاري،
وعبداحلميد الكندري و�أحمد

كاظمة يحتاج إلى وقفة ...والعربي لم يستطع
أي مدرب حل لوغاريتماته

• لقطة من املباريات

جاغوار هزم

بليدز والفتاة
سحق اليت

ا�سفرت نتائج مباريات
اجل���ول���ة الأول������ى من
الرم�ضانية
البطولة
لكرة ال��ق��دم الن�سائية
التي تقام حتت �إ�رشاف
اللجنة الن�سائية يف
احتاد كرة القدم وبدعم
م��ن ال����دوري اال�سباين
على املالعب الفرعية
ال���س��ت��اد ج��اب��ر ال���دويل
ع��ن ف��وزف��ري��ق جاغوار
ح��ام��ل ل��ق��ب البطولة
ال�����س��اب��ق��ة ع��ل��ى بليدز
بثمانية �أه��داف دون رد
ويف املجموعة الثانية
حقق نادي الفتاة فوزا
�ساحقا على فتيات اليت
بت�سعة �أهداف نظيفة بعد
�سيطرة كاملة من جانب
فريق الفتاة على �إحداث
اللقاء.
ويف امل���ج���م���وع���ة
الثالثة تلقى فريق ان
ا�سبريخ�سارة كبرية من
فريق الكويت اف ا�س
بت�سعة �أه���داف مقابل
ه��دف واح���د واختتمت
مباريات اليوم االول من
البطولة بفوز م�ستحق
من جانب فتيات فريق
و�ست وينغ على ح�ساب
العبات فريق لينز.
وت���ق���ام ال���ي���وم ارب���ع
م������ب������اري������ات ب�ي�ن
جاغواروا�سرتكروالفتاة
و�سوبر �سوكريف التا�سعة
م�����س��اء ويف العا�رشة
يلعب ميالن مع الكويت
اف �سي وو�ست وينغ مع
نادي العيون.

الفريق يحتاج الى مدرب اجنبي �سوبر وحمرتفني �سوبر �رشط
ان يبتعد جمل�س االدارة عن ه�ؤالء ال�سما�رسة خا�صة وان بني
اع�ضائه كفاءات ميكنها ان تقوم هي باختيار حمرتفني �سواء
من اوروبا او افريقيا الن الفريق يحتاج الى فزعة للنهو�ض
مب�ستواه.
الن�رص ..كان احل�صان الأ�سود

فريق نادي الن�رص كان احل�صان الأ�سود يف الدوري مع بداية
املو�سم ويف و�سط الدوري ولكن الفريق �سقط ب�صورة غري
متوقعة وك��اد ان يدخل يف منطقة الهبوط لكنه ا�ستطاع
ان يبتعد ويخرج الى بر الأمان مع نهاية املو�سم الفريق
ي�ستحق وقفة من جمل�س االدارة.
الت�ضامن على الدرب

فريق الت�ضامن �سار يف نف�س طريق العنابي واعتمد طوال
املو�سم على الهدايا من الآخرين ولكن مع نهاية املو�سم
ا�ستفاق الفريق وا�ستطاع ان يحافظ على موقعه يف دوري
اال�ضواء تاركا غريه يف غياهب الظالم وال �شك ان املدرب
راداي الذي قاد الفريق مو�سمني متتالني قدم كل ما عنده من
مهارة وخربة وبه الفريق احتفظ مبكانه بالدوري.
ال�شباب جنح بالبقاء
ال�شباب ا�ستطاع ان ينجح يف البقاء بالدوري تاركا خلفه
م�شوار ًا طوي ً
ال ط��وى �صفحته مع �آخ��ر مباراة امام
القاد�سية فاز فيها وخرج بالنقاط الثالث التي
ابقته بالدوري واحلقيقة ان الفريق يحتاج الى
الكثري من العمل والدعم حتى ميكنه ان يبقى
بالدوري املو�سم املقبل!
اما فريقا اجلهراء والفحيحيل فما مر به
الفريقان خالل املو�سم كان م�ؤ�رشا وا�ضحا
مل�صريهما وهو الهبوط ال حمالة فقد كان كل
منهما يحتاج الى الكثري �سواء املحرتفني او
املحليني وحتى االجهزة الفنية.
ان ال��دوري لي�س نزهة امنا تناف�س كبري
والنجاح فيه للأقوى ،والأقوى
هنا لي�س بدنيا فقط امنا
ام���ك���ان���ات منها
االج��ه��زة الفنية
وامل���ح�ت�رف���ون
واالدارة الواعية
التي تعمل على
خ��دم��ة الفريق
وكذلك امامه كل
العقبات وتوفر
له االدوات التي
متكنه من الفوز
وامل��ث��ل وا�ضح
انظروا الى نادي
ال���ك���وي���ت كيف
يعمل الآن؟!

يحتاج لدعم ومساندة اإلدارة في العام المقبل

موسم ناجح لقطاع الكرة الطائرة
في نادي كاظمة

• فريق طائرة كاظمة توج بك�أ�س االحتاد

كتب يحيي �سيف:
على الرغم من خ�سارة الفريق الأول
للكرة الطائرة يف ن��ادي كاظمة
للقب بطولة ال����دوري املمتاز
ال��ذي ف��از ب��ه املو�سم املا�ضي
وع���دم ت�صدر بطولة االحت���اد،
حيث عانى الربتقايل على مدار
املو�سم الفائت من غياب عدد من
النجوم الأ�سا�سيني وامل�ؤثرين يف
الت�شكيلة ب�سبب الإ�صابة اوظروف
العمل �أو الدرا�سة باخلارج على
الرغم من ذل��ك ا�ستطاع الفريق
ان يعود للم�شهد ويحرم الكويت
من حتقيق الثالثية ويتوج بكا�س
االحت��اد بعد تغلبه على العميد

بالنهائي يف مباراة قوية متيزت
بالإثارة والندية.
وق��دم الع��ب��وه واح���دة م��ن �أف�ضل
مواجهات املو�سم على م�ستوى
الهجوم والدفاع وا�ستقبال الكرة
الأول����ى وال����ضرب��ات ال�ساحقة
وحوائط ال�صد املنيعة والإعداد
ال�سليم والإر���س��ال القوي وعلى
م�ستوى امل��راح��ل ال�سنية �أحرز
كاظمة بطولة كا�س فئة النا�شئني
حتت � 15سنة وك�أ�س ال�شباب حتت
� 18سنة واحتل املرتبة الثانية يف
ترتيب الأندية لك�أ�س التفوق العام
بعد الكويت.
ويف ه��ذا االط���ار الب��د ان نوجه
منا�شدة ملجل�س �إدارة النادي

ب�رضورة االلتفات لقطاع الكرة
ال��ط��ائ��رة مب��زي��د م��ن االهتمام
والرعاية والدعم عن طريق حتقيق
مطالب اجلهازين الفني والإداري يف
توفري احتياجات الفريق بالتعاقد
مع بع�ض النجوم ا�صجاب اخلربة
ال�ستكمال املراكز التي عانت من
النق�ص يف املو�سم املا�ضي.
ويف ذات ال�سياق الب��د ان نذكر
الإدارة ب�أن قطاع الكرة الطائرة
ب�صفة عامة والفريق الأول على
وج��ه التحديد مل يح�صلوا على
الدعم املنا�سب الذي توفر للفرق
الأخ��رى ورغ��م ذلك حقق القطاع
�أف�ضل النتائج على م�ستوى االلعاب
اجلماعية.

