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الجولة الثالثة عشرة: »تغير الحال« الكويت تصّدر والقادسية أصابه عطل مفاجئ
 العربي يالمس الفوز وكاظمة استعاد بريقه والنصر ماشي صح والسالمية مفكك في الدوري

عبدالعزيز جاسم 
ال أمان للساحرة املستديرة التي تعطي 
من يعطيه���ا حتى الدقيقة األخيرة، فدائما 
عندما تربح معركة أو تنتصر مرة فيجب ان 
تعلم انك لم تفز باحلرب، وهذا ما استثمره 
الكويت عندما عرف من أين تؤكل الكتف وفك 
الصدارة من القادسية وحولها اليه مع انتهاء 
اجلولة الثالثة عشرة من الدوري املمتاز، 
وبذلك يكون االبيض ض���رب عصفورين 
بحجر واحد أولهما انه ثأر خلس���ارته في 
القسم األول، وثانيهما انه خطف الصدارة 
وما أجملها خصوصا على حساب غرميه على 
لقب الدوري األصفر، بينما سقط القادسية 
بيده ال بيد اح���د بعد ان زادت ثقة العبيه 
بإحراز اللقب، وكان عليه ان يعي جيدا ان 
الثقة الزائ���دة بالنفس رمبا تكون مفتاحا 
للضي���اع، وقد ظن ان الف���وز بفارق كبير 
عن اقرب منافس���يه بالقسم األول سيؤمن 
له اللقب حتى النهاية ولم يعرف ان الفرق 
االخرى تتربص به لالنقضاض عليه حتى 
انه تساوى مع النصر الذي متكن من الفوز 
عل���ى التضامن 1-0 وبات املركز ان الثاني 
والثالث في خطر ألن كاظمة استغل الظروف 
وبات على بعد نقطة واحدة منه بعد فوزه 
على الس���املية 3-0 وسيلتقيه في اجلولة 
املقبل���ة، كما ان العربي دخ���ل الى احللبة 
ولو من بعيد باكتساحه مرمى الصليبخات 

برباعية نظيفة.

 األبيض تفوق على نفسه 

تف���وق الكويت على نفس���ه واقتنص 
الصدارة، وقد كانت مهمته مع ختام القسم 
األول شبه مستحيلة بسبب فارق النقاط 
بينه وبني األصفر لكنه كعادة األبطال الذين 
إن سقطوا في البداية يعودون الى النصر 
في النهاية ويكفي انه الفريق الوحيد الذي 

لم يخسر أي مباراة منذ 8 جوالت وحتديدا 
أمام القادسية في القسم األول بسبب تنظيمه 
للصفوف وإعادة ترتيب أوراقه من جديد 
والتي كان أولها التعاقد مع املدرب البرازيلي 
ارثر ال���ذي متكن من اصطياد القادس���ية 
باعتماده على اللع���ب باألطراف ثم القيام 
بشن الهجمات من خالل الكرات العرضية 
والتي جاء من خاللها الهدفان ألنه كان يعرف 
ان منطقة العمق مغلقة متاما بسبب حترك 
طالل العامر والعاجي كيتا السليم ما جعله 
يطلق العنان للعماني اس���ماعيل العجمي 
ووليد عل���ي مبعاونة الداهي���ة البرازيلي 
روجيرو ال���ذي يصول ويجول في امللعب 
وكأنه يريد االس���تمتاع أكثر من االنتفاع 
وهذا سر تألقه من مباراة الى أخرى، وفي 
النهاية وبعد ان امن النتيجة أغلق املنطقة 
بقائد الوسط االنغولي اندريه ماكينغا فكان 

الفوز حليفه ومعها الصدارة. 

األصفر »تخدر«

وكأن القادسية حقن بإبرة مخدرة شلت 
جميع إمكاناته فمن يشاهد األصفر اآلن ال 
يص���دق ان هذا الفريق نفس���ه هو من دك 
مرمى اخلصوم وتالعب بهم في القسم االول، 
والغريب في األمر ان أي فريق في العالم يفقد 
العبا بسبب اإلصابة أو اإلعارة فإنه يكمل 
وال يتأثر، لكن ما حصل للقادسية أكثر من 
ذلك بكثير فليس له عذر لفقدان الصدارة 
واللوم يوجه لالعبيه على املستوى الهزيل 
املتواضع وخاصة السوريني فراس اخلطيب 
وجهاد احلسني وكذلك التراجع اخلطير في 
أداء بدر املطوع وخلف السالمة، اضافة الى 
حال أحمد عجب، لك���ن هناك أمورا أخرى 
خارجة عن السيطرة حيث اصابة الثنائي 
حسني فاضل ونهير الشمري ومعها البديل 

الناجح حمد العنزي.

 وكان يقال ان القادس���ية دائما ال يتأثر 
بالغياب���ات لكن ان كان حال باقي الالعبني 
بخير فماذا يفعل املدرب محمد ابراهيم في 
ظل تراج���ع جنومه. كما ان ابراهيم يؤخذ 
عليه التأخير في ادخال عبدالعزيز املشعان 
وكذلك عدم االبقاء على عجب ليكون شريكا 
في الهجوم مع السالمة بدال من استبداله، 
كما لم ينب���ه العبيه خلطورة األبيض في 
الكرات العرضية، وكذلك غاب األداء اجلماعي 
والترابط ين خطوط الفريق خصوصا في 

الشوط الثاني ولم يتدخل إال متأخرا.

 العنابي ينتظر الفرصة

أطاح النصر الذي يبهرنا من جولة الى 
اخرى وال يبتعد عن املنافسة بالتضامن ولو 
بشق األنفس لكنه حصد املهم وهو النقاط 
الثالث والتي أبقته ثالثا بفارق األهداف عن 
القادسية الثاني، فالنصر لم يكفه انه ينافس 
بل أصبح من الفرق التي تقدم متعة وحملات 
فنية رائعة بل يس���تحوذ على الكرة اغلب 
فترات املباراة وهذا ما فعله أم���ام التضامن 
وقد ضيع أمام���ه العديد من الفرص كانت 
كفيلة بإخراجه بنتيجة أفضل من الهدف.

البرتقالي »وجد نفسه«

يبدو ان كاظمة لم يعد للمنافسة فقط بل 
وجد نفسه ايضا بعد ان تخبط في جوالت 
سابقة لكنه عاد وانتفض من جديد وليس 
غريبا فوزه بثالثية نظيفة امام الس���املية 
بسبب ادائه الرائع ومتاسك خطوطه، كما انه 
يهاجم بكثافة ولكن في الوقت نفسه يجب 
ان يحذر الن دفاعه يكون عرضة لهجمات 
املنافس والتي لم يستغلها الساملية جيدا.

 األخضر يا زينو بس

رمبا يكون مكتوبا على العربي ان يكون 

حاله حال مهاجمه السوري محمد زينو الذي 
دائما يبدع أمام الصليبخات الضعيف ثم 
يعود ويس���قط في باقي اجلوالت، فإما أن 
تكون هذه املباراة بداية الصحوة لتحسني 
مركز الفريق على اقل تقدير أو يعود للتخبط 
مرة أخرى، ولكن ما يفرح في االخضر أن 
اجلزائري أمير س���عيود ظهر بشكل مميز 
ورمبا يكون العامل األول لعودة األخضر 

للمنافسة. 

 السماوي تشتت

لم يكن مفاجئا اخلسارة بهذه النتيجة 
للس���املية الذي عانى من املشاكل االدارية 
والفنية قبل املباراة بيومني والتي بال شك 
اثرت على مس���توى الفريق واداء الالعبني 
الذين لعبوا كأنهم من دون مدرب بس���بب 
اللعب العش���وائي الذي كان اشبه مبباراة 

ودية.

التضامن ال للنصر

من املؤكد ان التضامن رفع شعار ال للنصر 
مرة اخرى بعد ف���وزه في اجلولة املاضية 
بس���بب ادائه الباهت امام العنابي والذي 
اعتم���د في�ه بص���ورة مبالغة على الدفاع 
ورمب������ا كان اجمل ما في الفريق الصفقة 
اجلدي���دة مشعل نايف الذي ظهر مبستوى 
ج���يد عند دخوله في الشوط الثاني بعد 

غياب طويل.

الصليبخات تعّود الخسارة 

من الطبيعي ان يخسر الصليبخات ب� 4 
اهداف امام العربي الن الفريق الذي يتذمر 
العبوه من اجل اقالة مدرب ال ميكنه الفوز 
اال بعد فترة، ورمبا نشاهده بثوب جديد مع 
املدرب احلالي عبداهلل اليرموك في القسم 

الثالث.

نجم األسبوع

الحكام في الميزان

استحق مدرب الكويت البرازيلي ارثر برنانديس ان يكون 
جنم هذا االس���بوع، اوال النه خطف الصدارة من املتصدر 
السابق القادسية ثم انه عرف كيف يقرأ املباراة جيدا قبل 
بدايتها وخالل اللعب وبني شوطي املباراة، وكذلك النه عاد 
باألبيض من بعيد وقام بتجميع النقاط من خالل توظيفه 
املميز الغلب الالعبني في الفريق ومنهم مواطنه روجيرو 
الذي اصبح ورقته الذهبية في جميع املباريات، كما استطاع 
ان يعود باملباراة ويحقق الفوز بعد ان كان خاسرا بهدف 

وهو امر صعب امام فريق بحجم االصفر. 

يوسف ثويني )القادسية والكويت(: كان أداؤه جيدا وأشهر 
العديد من البطاقات الصفراء والتي كانت مس���تحقة، 
ولكن كانت هناك بعض الهفوات ومنها عدم احتس���اب 

اخطاء واضحة على بعض الالعبني.
س�ليمان امليل )الساملية وكاظمة(: كعادته تألق في ادارة 
املباراة لقربه من الكرة وعدم ترك أي شاردة او واردة حتى 

ان االحتجاجات كادت تكون معدومة من الفريقني.
عباس الش�مري )النصر والتضام�ن(: كان مهزوزا في ادائه 
وتس���بب في توتر املباراة بسبب عدم سيطرته عليها 
حتى ان احتس���ابه لألخطاء في كثي���ر من احلاالت لم 

يكن في محله. 
عبدالعزيز أمان )الصليبخ�ات والعربي(: لم يجد صعوبة في 
ادارة املواجهة بسبب انحصار اللعب اغلب الفترات في 
منتصف ملعب الصليبخات، كما ان الفارق في النتيجة 

بالشوط االول جعل املباراة تنتهي دون اعتراضات. 

فلنتعلم..
لكابنت فريق الشباب ذيب 
القحطاني لتقبيله جبني احلكم 
بعدما اشهر البطاقة احلمراء له، 
اعترافا منه باخلطأ، ونتمنى من 
بعض العبي الدرجة املمتازة في 
الدوري االقتداء بالعبي الدرجة 
االولى في مث���ل هذه احلاالت 
وال نري���د منكم تقبيل اجلباه 
بل كف االذى عن فريقكم وعن 

احلكام!
»أخالقي أوال«.

لسانك

إرهاق
ضغط جدول الدوري واقامة 
املباريات »أربع أربع« في ايام 
الفرق  متقارب���ة مما اص���اب 
الذي يصيب  االم���ر  باالرهاق 
املنافسة »بالتش���بع« ويهدد 

الالعبني باالصابات.
»مكاين مو العبني«.

غلط

غلط

روجيرو

 مارسيلو

محمد زينو فهد الفهد

أمير سعيود

طارق الشمري

أحمد العيدان

فايز بندر
عصام فايل

ناصر العثمان

خالد الفضلي

فريق »األنباء« بعد الجولة الثالثة عشرة
اختار القس���م الرياضي فريق »األنباء« 
للجولة الثالثة عش���رة من بطولة الدوري 
املمتاز ويضم في حراسة املرمى خالد الفضلي 
)الكويت(، وفي خط الدفاع ناصر العثمان 
)الساملية( وفايز بندر )القادسية( وعصام 

فايل )النصر( واحم���د العيدان )الكويت(، 
وفي الوسط روجيرو )الكويت( ومارسيلو 
سانتوس )النصر( وأمير سعيود )العربي( 
وطارق الشمري )كاظمة(، وفي الهجوم محمد 

زينو )العربي( وفهد الفهد )كاظمة(.

ُقم ُقم..
ناصر العنزي

قم يا أيها الفارس، فمثلك ال يس��قط بس��هولة، ُقم ُقم فنحن بانتظارك 
لتشرح لنا كيف كنت تُس��ِقط الالعبني ثم تذهب مباشرة الى 

ح��راس املرمى تصافحهم بأهدافك ثم تعود بالكرة الى 
منطقة الس��نتر كي تعود إليك مرة اخرى لتفعل 

ما فعلته ف��ي املرة األولى، قم يا أيها الفارس 
فل��و كان املرض يع��رف ان��ك »الكميل« 

بلعب��ك وأخالقك العت��ذر إليك وذهب 
ف��ي طريقه، قم فمازل��ت في قوتك، 

ق��وة إميان��ك وقوة بأس��ك وقوة 
دع��اء الناس لك، قم لتكمل صالة 
الفجر ف��ي ركعتها الثانية بعدما 
أس��قطك املرض وأن��ت تقول 
»اهلل أكب��ر«، قم فإن من صلّى 
البردين دخ��ل اجلنة )البردان 
هما صالتا الفج��ر والعصر(، 
قم يا فتحي فمثلك ال يس��قط 
ي��ا رجل، ق��م يا أيه��ا الفارس 
األسمر الذي حملنا سنني طويلة 

على ظهر ج��واده يطوف بنا في 
دول اخللي��ج ويقول هنا س��جلت 

هدفا وهناك س��جلت اثنني، وفي هذا 
امللعب »قطعت« أوصال الدفاع وأبكيت 

احل��ارس، ق��م لتحملنا مرة اخ��رى على 
جوادك الى ملعب الشعب في بغداد، فاجلماهير 

هناك مازالت تقول »ش��نو سويت فينا؟«، قم لتأخذنا 
ال��ى الصني واس��تراليا فه��م مازالوا يذكرون اس��مك وفعلك 

وأهداف��ك، انهض لنذهب الى اي��ران وحتديدا الى ملعب آزادي في طهران 

فهم مازالوا يذكرون أنك أول من س��جل هدفا كويتيا في مرمى إيران أيام 
عنفوانه وس��يادته على الكرة اآلس��يوية، وتس��أل عنك أيضا إسبانيا في 

مونديال 1982 أنت ورفاقك املبدعني.
ادعوا للفارس األس��مر بالشفاء، ادعوا اهلل بتجاوز 
احملنة فه��و اآلن يصارع مرضه وال ش��افي إال 
اهلل سبحانه، ادعوا له يا جماهير فإنه بحاجة 
إليكم فلنقل جميعا »اللهم اشفه وعافه«.

ادع��وا ل��ه وقولوا »ربن��ا الذي في 
السماء عرشه، ربنا الذي في السماء 
تق��دس اس��مه، أمرك م��اض في 
الس��ماء واألرض، وكما رحمتك 
في السماء فاجعلها في األرض، 
اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، إنك 
أنت الغفور الرحيم، اللهم أنزل 
رحمة م��ن رحمتك، وش��فاء 
من ش��فائك على عبدك فتحي 
كميل مطر مرزوق وعافه من 

مرضه ووجعه«.
ق��م يا أيها الف��ارس، فنحن 
نحبك، ونحبك ملوهبتك وتاريخك 
وأخالق��ك، نحب ماضي��ك العطر 
الذي كنا فيه أوائل الركب في الكرة، 
ويا ليت الشباب يعود يوما ألخبره مبا 

فعل املشيب.
اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقم أبدا، اللهم 
خذ بي��ده، اللهم احرس��ه بعينك التي ال تن��ام، اللهم 
ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجال غير آجل يا أرحم الراحمني، 

اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه، اللهم آمني.

تصدر مهاجم النصر البرازيلي 
باتريك فابيانو قائمة الهدافني ب� 9 
اهداف ويأتي خلفه مهاجم القادسية 
السوري فراس اخلطيب ب� 8 اهداف ثم 
مهاجم العربي السوري محمد زينو 7 
اهداف، ويأتي رابعا العب كاظمة فهد 
الفهد ب� 6 اهداف، في حني يتساوى 4 
مهاجمني في املركز اخلامس برصيد 5 
اهداف وهم مهاجما الكويت العماني 
اسماعيل العجمي والبرازيلي كاريكا 
ومن القادسية احمد عجب ومهاجم 

الساملية فرج لهيب.
ش��هدت اجلولة حالة طرد واحدة 
كانت من نصيب العب وس��ط النصر 
طالل نايف بعد احتجاجه على قرارات 

احلكم.
يعتبر مهاجم العربي محمد زينو 
ثاني العب يسجل هاتريك بالدوري 
بعد ان سجل مهاجم الساملية احمد 
البلوشي ايضا في مرمى الصليبخات 
باجلولة العاشرة، وكان زينو سبق 
ان سجل هدفني في مرمى الصليبخات 

بالقسم االول.
كث��رت ح��االت الط��رد الداريي 
الفرق بعد طرد احلكم يوسف ثويني 
مدير فريق القادس��ية جم��ال مبارك 
ومش��رف الكوي��ت محم��د الهاجري 
بني ش��وطي املباراة لدخولهما امللعب 

واالحتجاج على بعض قراراته. 

لقطات 
من الجولة

نايف: ال أعرف لماذا طردني الحكم!
عبدالعزيز جاسم

قال العب وس����ط النصر طالل نايف انن����ي ال أعرف ملاذا قام احلكم 
عباس الش����مري بتوجيه البطاقة احلمراء لي، حيث لم تصدر مني أي 
كلمة تستحق ذلك، كما انني لم أتشاجر مع أي العب مع الفريق اخلصم، 
ورمبا يكون فهم االمر خطأ، اذ توجهت اليه ألقول له ان زميلي البرازيلي 
رودريغو تعرض للضرب بالكوع ويجب ان يعطيه حقه بطرد من ضربه 
ثم اصبح احلديث بيني وبني مدافع التضامن عبداهلل مشيلح لكن دون 
تالسن او ضرب. وأضاف نايف انه توجه الى احلكم بعد نهاية املباراة 
واعتذر منه وس����أله عن سبب الطرد لكنه لم يجد االجابة الشافية، كما 
انه اعتذر عن تصرف أخيه فهد نايف الذي غضب من احلكم وفي نفس 
الوقت حتدث الى أخيه وحذره من التدخل او التطاول على احلكام النهم 

بشر معرضون للخطأ والصواب ويجب على اجلميع احترامهم.
 وأش����ار الى انه سيقنع ادارة الفريق بضرورة رفع كتاب الى جلنة 
املسابقات اللغاء الطرد لكي يشارك االثنني املقبل مع العنابي امام العربي 

النه لم يفعل شيئا يستحق عليه الطرد.

عقلة: الفوز مجرد محطة في السباق

فالح: الهزيمة كبوة سنتجاوزها
اشار مساع���د مدرب الساملي���ة عل��ي فالح ال���ى ان اخلسارة 
امام كاظمة مج���رد كب���وة سيتمك���ن الفري��ق م��ن جتاوزها 
س���ريعا في اجلولة املقبل���ة امام التض��ام������ن، الفت���ا ال��ى ان 
طم���وح الفريق ان يكون ضمن فرق الص���دارة وليس في ه���ذا 

املركز املتأخر. 
وبني فالح ان الالعبني اضاعوا العديد من الفرص في الشوط 
االول كانت كفيلة بتقدمهم بهدف على اقل تقدير، ولكن في الشوط 
الثاني انقلب احل���ال علينا مبينا ان اصابة فرج لهيب في بداية 

املباراة اثرت كثيرا على خط الهجوم. 

مبارك الخالدي
اشاد مدير الكرة بنادي الكويت عادل عقلة بفوز فريقه على غرميه 
القادسية 2 - 1 مؤكدا ان العبي الكويت اثبتوا انهم رجال تظهر عزميتهم 
وقت الشدائد وهذا من واقع جتربة سابقة خصوصا في بطولة كأس 
االحتاد اآلسيوي املاضية وفوزهم التاريخي على اربيل العراقي في عقر 
داره والفوز باللقب اآلسيوي وعليه فإن تخطيهم القادسية واعتالءهم 
الصدارة ليس مستغربا عليهم ويبقى القادسية خصما كبيرا نكن له 
كل احترام. وأضاف عقلة اننا في الصدارة ولم نحقق الدرع بعد وهو 
ف���ي علم الغيب فاملباراة مجرد محطة في الطريق نحو اللقب الغالي 
وس���نعمل جهدنا بعدم التنازل عن الصدارة بكل عزمية واصرار من 

خالل االداء القتالي لالعبينا والروح العالية داخل امللعب.

ترتيب الفرق بعد الجولة الثالثة عشرة
النقاطعليهلهمتبقيةخسرتعادلفازلعب

138328221327الكويت
138238301126القادسية
138238191326النصر
137428261525كاظمة
133828151017العربي
134458151616الساملية
13111186294التضامن

131012810363الصليبخات

مباريات الجولة الرابعة عشرة

االثنني 
2/15

3:30الصليبخاتالصليبخات – الكويت
6:05الصداقة والسالمكاظمة – القادسية
6:05علي صباح السالمالنصر � العربي

6:05ثامرالساملية – التضامن

)هاني الشمري( فرحة األصفر لم تكتمل 


