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الجولة الـ 12: القادسية يسير في االتجاه المعاكس والكويت والنصر أضاعا الفرصة
العربي »طال الصبر« وكاظمة الرابح األكبر والسالمية ال يسقط والتضامن والصليبخات في لعبة الكراسي بالدوري

)هاني الشمري(احلكام مارسوا حقهم املشروع في ضبط املباريات

عبدالعزيز جاسم 
كأن احداث وسيناريو املوسم املاضي تتكرر مرة أخرى، فاألصفر 
بعد ان كان متصدرا الدوري املمتاز بفارق مريح من النقاط اصبح 
االن يواصل نزيف النقاط ويسير في االجتاه املعاكس نحو فقدان 
الصدارة بعد تعادله مع الساملية 1-1 في ختام اجلولة الثانية عشرة 
وهي املرة الثالثة على التوالي التي لم يذق فيها طعم الفوز واضاع 
7 نقاط من اصل 10، لكن مطارديه هذه املرة يسقطون وال يستغلون 
الفرص، واألجدر بالعبي القادسية أوال شكر العبي العربي إليقافهم 
الكويت بالتعادل رغم أنهم باتوا على بعد نقطتني منهم، أما كاظمة 
فقد اقترب أكثر وأصبح الفارق 4 نقاط بفوزه على النصر وحرمانه 
من املشاركة في الصدارة، اما في صراع القاع فقد تبادل الصليبخات 
والتضامن املراكز بعد فوز االخير بـ 3 اهداف وحتقيقه اول انتصار 
له في الدوري ليصبــــح في املركز قبل االخير والصليبخات اخيرا 
ويعتبر البرتقالي الرابح االكبر في هذه اجلولة لسقوط جميع فرق 

الصدارة واقترابه منهم. 

الحظ عاند األصفر 

ليس تقليال من شأن الساملية والعبيه ولكن كان احلظ املنافس 
االول للقادســــية، فالفرص كانت تضيــــع الواحدة تلو االخرى في 
الشوط االول وحتى موعد تســــجيل هدف التعادل في الوقت بدل 
الضائع، وكأن حال املدرب محمد ابراهيم يقول »اعطني حظا وارمني 
في البحر« النه غير مصدق ما يراه امامه من كم الفرص الضائعة، 
الن أي مدرب في العالم ال يتحمل ما حدث فاالصفر يصل كثيرا الى 
مرمى الســــماوي ولكن الفرص تضيع، ولو كان بيد ابراهيم لنزل 
الى ارض امللعب وســــجل بنفسه، ولكن يؤخذ عليه انه اخرج علي 
الشــــمالي ولم يدفع مبجيد طالل بدال منه وتغيير املراكز مع محمد 
راشد بدال من وضع العب االرتكاز طالل العامر كظهير امين ما تسبب 
في ضياع مجهوده دون فائدة، لكنه صحح االوضاع ســــريعا وقام 
بالتبديل نفســــه. ولكن هناك عالمة استفهام كبيرة على مستوى 
السوريني فراس اخلطيب وجهاد احلسني بعد ان تراجع كثيرا ولم 

يقدما أي شيء يذكر منذ فترة. 

األبيض ما بيده حيلة

رمبا يكون التعادل في هذه اجلولة افضل للكويت من اخلسارة 
النه فقد جهود عدد كبير من العبيه خصوصا في خط الدفاع الذين 
غابوا عن اللقاء، لكنه متركز جيدا في وســــط امللعب وامام املرمى 
وكاد يقتنــــص نقاط املباراة في بعض الهجمــــات اال انه افتقر الى 
اإلبداع واإلمتاع في أدائه، وكعادته يجيد التحكم في ايقاع املباراة 
كأنه يسيرها »برميوت كنترول« النه يعلم ان اللعب السريع ليس 
في صاحله، لكن ذلك لم ميكنه من حتقيق الفوز الن »ما بيده حيلة« 
بسبب خشــــيته على خط الدفاع من هجمات العربي ورمبا يظهر 

خصوصا ان العبيه مميزون بالنزعة الهجومية ومن بينهم هداف 
الدوري البرازيلي باتريك فابيانو وبالتالي يجب مباغتة اخلصوم 

بالهجوم النه افضل طريقة للدفاع.

 البرتقالي عاد لونه 

أوقع كاظمــــة متابعي الدوري في حيرة فجولة يظهر ضعيفا ال 
يستطيع صناعة هجمة واحدة، وفجأة تراه قويا وتراهن على انه 
ســــيكون بطل الدوري، وهذا ما حدث في هذه اجلولة، ورمبا تكون 
عودة الروح وعدم اليأس في مباراة الصليبخات في اجلولة املاضية 

  إبراهيم: عدم التوفيق
أفقدنا التسجيل

قال مدرب القادســـية محمد ابراهيم ان الســـبب الرئيسي وراء
التعادل مع الســـاملية كان عدم التوفيق الذي حالف الالعبني في 
شوطي املباراة فالفرص التي ضاعت ال ميكن حصرها لكثرتها مما 
يعني انني ال أالم على التشـــكيلة وال اخلطة، مشيرا الى ان العبي 
االصفـــر يعانون من ضغط كبير من اجلماهير واالعالم واملباريات 
التي أرهقتهم كثيرا بسبب اجلدول املزدحم وعدم الراحة ألكثر من 3 
ايام. وبني ابراهيم ان القادسية تعود بالوقت السابق على ان يتقدم 
فـــي اولى دقائق املباراة وما يحدث حاليا انه اصبح يتلقى االهداف 

مما يجعل الالعبني يتسرعون للتعويض.

نجم األسبوع
 استحق مهاجم الساملية فرج لهيب أن يكون جنم هذه اجلولة 
بعد ان أرهق مدافعي القادسية كثيرا وسجل في مرماهم هدفا رائعا 
كاد يحسم املباراة ملصلحة السماوي لوال تسجيل القادسية هدف 
التعادل في الوقت بدل الضائع، إلى جانب سرعته وخبرته، ومتيز 
كثي��را في هذه املباراة، خصوصا بعد طرد ش��ريكه في الهجوم 
البرازيلي أليكس كليفرسون في بداية الشوط الثاني ليتحمل عبء 
الهجوم وحده وكاد يقتنص هدفا ثانيا بفضل مهارته لكنه تعرض 

لإلعاقة أكثر من مرة.

الحكام في الميزان 
  علي محمود )كاظمة والنصر(: لم يرتكب أخطاء أثرت في 
نتيجة املباراة، بل كان مميزا في قراراته ومتكن من السيطرة 
على املباراة من خالل اشهار البطاقات الصفراء في موعدها.

  محمود البلوش��ي )الكوي��ت والعربي(: كان مميزا في قيادة 
املب��اراة، ولم يعط مجاال لالحتجاج بفض��ل تعامله باحترافية مع 

الالعبني وحتذيرهم بقوة في حال تكرار اخلطأ مرة اخرى.
  وليد الشطي )الساملية والقادسية(: لم يتأثر بردة فعل 
جماهير القادســــية وكان قريبا مــــن احلدث، اال انه تأخر في 
معاقبة بعض الالعبني بالبطاقات الصفراء التي كانت مستحقة 
ما تسبب في متادي بعضهم بالدخول اخلشن، وكان موفقا في 

طرد مهاجم الساملية البرازيلي اليكس كليفرسون.
  س��ليمان امليل )الصليبخات والتضام��ن(: كعادته كان هادئا 
في قراراته لثقته بأنها في محلها وتدعامل مع احتجاجات املدربني 

واالداريني بالقانون دون ان يتسبب في إثارة الالعبني.

لقطات من الجولة
  واصل مهاجـــم النصر البرازيلي 
باتريك فابيانو ومهاجم القادسية فراس 
الخطيب صدارة هدافي الدوري الممتاز بـ 
8 اهداف، تالهما مهاجم الكويت البرازيلي 
كاريكا والقادسية احمد عجب والسالمية 
فرج لهيب وكاظمة فهد الفهد بـ 5 اهداف، 
فيما تساوى 4 العبين بالمركز الثالث 
وهم مهاجم كاظمة يوسف ناصر والعب 
العربي السوري محمد زينو والعماني 
اسماعيل العجمي العب الكويت والعب 
الصليبخات البرازيلي برونو هسيفي 

بـ 4 اهداف.
  شهدت الجولة حالة طرد واحدة كانت 
من نصيب مهاجم الس��المية البرازيلي 
أليكس كليفرسون الذي شارك ألول مرة 

كالعب اساسي.
  دخل احـــد الجماهير الى الملعب 
الـســــالمية والقادسية  خالل مباراة 
ورفـــض الخروج اال بعـــد ان صافح 
الالعب جراح عبد اللـطيف الـذي قـام 
برد التحيـــة إليه وطلب منه الخروج 

فخرج.
   يعتب��ر الصليبخات الفريق الوحيد 
الذي لم يحقق أي تعادل حتى اآلن، بينما 
يعتب��ر العربي اكثر الف��رق تعادال ب� 8 

تعادالت.
  تساوت اجلولة احلالية مع اجلولة 
الســـابعة في شح التهديف فهما االقل 
منذ انطالق الدوري حيث ســـجلت 6 

اهداف في كل جولة منهما.
  أب��دى عدد م��ن اجلماهير تذمرهم 
بسبب إقامة مباريات اجلولة في يوم واحد 
ما تس��بب في عدم مشاهدتهم اال مباراة 

واحدة فقط.

فالح: نيتو وأليكس أضاعا النقاط الثالث
عبدالعزيز جاسم 

قال مساعد مدرب فريق الساملية علي فالح ان التعادل مع القادسية 
جاء بسبب اخطاء البرازيليني اليكس كليفرسون لطرده ونيتو الذي 
اهدى الكرة على طبق من ذهب في الوقت بدل الضائع الى احمد عجب 
الذي سجل هدف التعادل، الفتا الى ان خطأ نيتو يتكرر في املالعب 
كثيرا وهو غير مقصود ولكن خطأ اليكس وطرده غير مبرر وستكون 
هناك عقوبات النه اضطر الفريق الى ان يدافع كثيرا لالحتفاظ بهدف 

الفوز، وهناك تقرير سنرفعه الى مجلس االدارة. 
واشار فالح الى ان الساملية قدم مباراة مميزة امام االصفر املتصدر 
لكن سوء التركيز في الدقائق االخيرة ضيع النقاط الثالث، مضيفا 
ان اجلميع يشـــاهد التطور في مستوى الســـماوي من مباراة الى 
اخـــرى اال ان ســـوء التوفيق دائما في بالوقت بـــدل الضائع يالزم 
الفريق، لكن اجلهاز الفني سيحاول تدارك االخطاء خالل التدريبات 

في االيام القادمة.

إقالة عناد من تدريب الصليبخات
أقال مجلس ادارة نادي الصليبخات مدرب الفريق االول لكرة 
القدم ثامر عناد بعد تردي النتائج طوال اجلوالت املاضية والذي 
بسببه يقبع الفريق باملركز االخير مع ختام اجلولة الثانية عشرة 

وآخرها اخلسارة امام التضامن 3-0.
ومت تعيـــني املدرب الوطني عبداهلل اليرمـــوك بدال منه ومن 
احملتمل ان تسند مهمة تدريب فريق حتت 15 الى عناد في املرحلة 

املقبلة.

األبيض بثوبه املعتاد أمام القادسية في اجلولة املقبلة ولم ال يخطف 
الصدارة من بني فكيه؟ 

العنابي والتغيير

يجب على مدرب النصر البرازيلي مارسيلو كابو تغيير خطته 
خصوصا في الوقت احلالي ألنه بات يصارع على الصدارة وبالتالي 
عليه مبادرة الفرق بالهجوم ال االعتماد على الهجمات املرتدة دائما 
والتي ال تأتي بثمارهــــا في كل مرة، وهذا ما حدث في هذه اجلولة 
عندما استقبلت شباكه هدف اخلسارة في الدقيقة االخيرة من املباراة، 

امتدادا لهذه اجلولة وحتقيق الفوز بتسديدة فهد الفهد في الدقيقة 
االخيرة، ما يعد اشارة الى ان البرتقالي استعاد لونه بالروح فقط 
وليــــس باالداء، النه ال يصنع فرصا كثيرة وهو اســــلوب مناقض 
متاما لطريقة البرتقالي املعهودة وكذلك لنهج املدرب الروماني ايلي 

بالتشي الذي يعشق الهجوم. 

 السماوي والقتال 

كان القتال املســــتميت امام مرمى احلارس حميد القالف ابرز ما 
ميز العبي الساملية مع االصفر، كما كان للقالف دور كبير في خروج 
السماوي بنقطة التعادل ولو قرأ مدربهم البلجيكي وليام توماس 
املباراة جيدا لرمبا خــــرج بالنقاط الثالث لكنه لم يفطن الى ان له 
تغييرين متبقيني في الدقائق االخيرة لو اســــتثمرهما جيدا لقتل 
املباراة وقلل من حماسة االصفر واراح العبيه املجهدين بسبب لعبه 
اغلب الشــــوط الثاني بعشرة العبني، لكنه نسى انه املدرب ووقف 

متفرجا ومنتظرا صافرة احلكم. 

 األخضر مشكلته في المدرب 

طــــال الصبر على العربي ونتائجه املخيبــــة املتتالية، فاذا كان 
املدرب الكرواتي دراغان سكوســــيتش تخرج في مدرســــة ال حتب 
طريقة الهجوم فاألجــــدر ان يعود اليها مثــــل مواطنيه احملترفني 
السابقني إيغور وداباك حتى يتعاقد األخضر مع مدرب يعيده الى 
الطريق الصحيح، وحتى ان خسر يخسر واقفا وهو يعلم انه يقود 
زعيم الكرة الذي ال يخشــــى أي فريق اخــــر، وكذلك يجب الوقوف 
وقفة جادة مع بعض الالعبني الذين ليســــوا في مستواهم ومنهم 
السوري محمد زينو الذي جاء لكي يسجل لكنه توقف عن التسجيل 

مباراتني متتاليتني. 

مبروك للتضامن

يجب ان نبارك للتضامن انه تخلص من عقدة الهزائم اوال، وثانيا 
لتحقيقه اول فوز بالدوري، وثالثا لصعوده درجة في جدول الترتيب، 
ويجب ان يكون هذا الفوز مبثابة صحوة في نفوس الالعبني والعودة 
مرة اخرى للقتال من اجل ايقاف الفرق االخرى لتحسني املركز الن 

الطريق مازال طويال ولكنه يحتاج الى تركيز.

الصليبخات في تدهور 

يحتاج الصليبخات الى تكتيك جديد يضمن له على االقل حتصيل 
النقــــاط ولو بالتعادل فهو من جولة الى اخرى في تدهور، صحيح 
انه ال يستسلم دائما ويسقط في الدقائق االخيرة في بعض املباريات 
اال انــــه من اليوم عليه التفكير في اســــتعادة املركز قبل االخير ثم 
يحاول الوصول الى مركز اكثر تقدما واال فان الباب مفتوح للسقوط 

الى دوري املظاليم.

جهد طيب
للقناة الثالثة على حرصها 
في نقل املباريات رغم الضغط 
املتواصل فـــي جدول الدوري 
عبر القناة الثالثة الرئيســـية 
وســـبورت بلس الـــى جانب 
اســـتديو حتليلي ورســـائل 

مباشرة من امللعب.
»الزين نقول عنه زين«

لسانك

يا فهيم
تكرر حـــوادث طرد املدربني 
واالداريني واملشرفني في مباريات 
الدوري املمتاز، فماذا تركوا لالعبني 
اذن؟ فالالعب عندما يرى مدربه 
يطرد فانه يفقـــد التركيز االمر 
الذي يقود الفريق الى اخلسارة، 
وعلق احدهم: ملاذا ال يشـــترون 

عقوبة طرد املدربني؟!
»افهم يا فهيم..«

غلط

مشاري العازميغلط

كيتا

فرج لهيبفهد الفهد

جراح الظفيري

وليد علي

صالح وليد

خالد الشمري روك

حمد أمان

حميد القالف

فريق »األنباء« بعد الجولة الثانية عشرة
اختار القســـم الرياضي فريق »األنباء« 
بعد اجلولة الثانية عشرة من بطولة الدوري 
املمتاز ويضم في حراسة املرمى حميد القالف 
)الساملية(، وفي الدفاع حمد أمان )التضامن(، 
الســـلوڤيني روك )العربي(، خالد الشمري 

)كاظمة(، صالح وليد )التضامن(، وفي خط 
الوسط مشاري العازمي )الساملية(، العاجي 
كيتا )القادسية(، جراح الظفيري )كاظمة(، 
وليد علي )الكويت(، وفي الهجوم فهد الفهد 

)كاظمة(، فرج لهيب )الساملية(.

الدقيقة األخيرة
ناصر العنزي

أطلقت مجموعة من مشجعي القادسية على املهاجم احمد عجب »جّدو 
القادسية« بعدما تكرر دخوله في الشوط الثاني وتسجيله هدف 

االنقاذ كما حصل في املباراة املاضية مع الساملية وقبلها 
م��ع العربي، رغم انه لم يكن صاحب الهدف بعدما 

»حلست« الكرة رأس��ه وأكلمها املدافع مساعد 
عبداهلل بقوة برأسه في شباك حارسه شهاب 

كنكوكي وكان بوده ان يقول لزميله »جاسم 
يعقوب مو مساعد عبداهلل«، وتعرف اهداف 
الدقائق االخيرة ف��ي الوقتني االصلي 
واالضافي بأهداف النزع االخير التي 
من شأنها أن تصيب املدربني باجللطات 
وارتفاع في الس��كر وانخفاض في 
ضغط الدم، وف��ي نوفمبر املاضي 
كانت مصر بحاج��ة الى هدف ثان 
في مباراتها مع اجلزائر في القاهرة، 
فانبرى عم��اد متعب لكرة عرضية 
وطعنها برأس��ه هدفا ف��ي الدقيقة 
االخيرة لينتقل املنتخبان الى الفاصلة 

الشهيرة في أم درمان والتي قيل فيها 
م��ا لم يقله مالك في اخلمر قبل أن ترد 

مصر برباعية في كأس افريقيا سيتذكرها 
رابح سعدان والعبوه الى يوم الدين، ويقول 

جمهور ليڤربول االجنليزي عن الالعب ديڤيد 
بيكام انه اقرب الى عارضي االزياء من العبي الكرة 

ويأخذون عليه »وسامته« باعتبار ان الرجل االجنليزي 
االصلي ال يتمتع عادة بالوس��امة، ويصنف بيكام ضمن 

ابطال الدقيقة االخيرة القاتلة، وأشهر دقائقه عندما نقل اجنلترا 

الى مونديال 2002 من كرة ثابتة أرس��لها من على حدود منطقة اجلزاء هدفا 
في مرمى اليونان وينطلق فرحا نحو جماهير اجنلترا الهادرة ولسان حاله 
يقول »افرحوا يا أيها اجلياكر«، واذا لم يسجل زين الدين زيدان 
في الدقيقة القاتلة فمن يسجل اذن؟ كيتا مثال؟! فالداهية، 
اهلل يذكره باخلير، الذي يلعب الكرة بالشوكة والسكني 
وهو في كامل أناقة بدلته الفرنسية لم يكتف بهدف 
التعادل ف��ي مرمى اجنلترا في يورو 2004 في 
الدقيقة 90 من ركلة ثابتة واتبعه بهدف الفوز من 
ركلة جزاء في مرمى احلارس ديڤيد جيمس 
)93( لينهي احلكم املباراة وميد يده لزيدان 

قائال »أشهد أن أمك جابت ولد«.
ويفضل املهاجم احمد عجب تسميته 
بأحمد س��عد عجب ويق��ول ان لوالدي 
حقا علي في ذكر اسمه، فلواله ما كنت 
أنا، ولوال دعوات والدتي ملا انتقلت الى 
القادسية مببلغ كبير، وعندما انضم عجب 
لالصفر استطاع ان يخطف االنظار من 
زمالئه والف��رق هنا واضح، فاللعب في 
الس��احل ال ميكن مقارنته مع القادسية، 
فراحت اجلماهير تش��جعه مع كل هدف 
»عجب يا عجب« ولكن عجبها الهداف بات 
اآلن العب��ا احتياطيا بعدم��ا أفرط كثيرا في 
اضاعة الفرص، ويدافع عن نفسه ويقول: لست 
أنا وحدي من يضيع الفرص فاحصوا عدد الكرات 
التي تصلني ثم حاس��بوني على اضاعتها، وفيما لو 
ذكرت��ه اجلماهير بفرصه الكثي��رة في مباراة عمان في 
افتتاح خليجي 19 العام املاضي، فإنه يقول: هذه املباراة بالذات 

ال تذكروني بها.

ترتيب الفرق بعد الجولة الثانية عشرة
النقاطعليهلهمتبقيةخسرتعادلفازلعبالفريق
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