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العربي لخبط األوراق والنصر ال يستسلم وكاظمة يخسر بيده والسالمية يتقهقر في الدوري

الجولة الرابعة عشرة: الكويت يصّر على الصدارة والقادسية يطفئ ناره
 عبدالعزيز جاسم 

ميكن أن نلخص حال اجلولة الرابعة عشرة من الدوري 
املمت����از في ثالث كلمات: األولى كلم����ة »رأس« والثانية 
»ب����دل الضائع« والثالثة »يبقى احلال على ما هو عليه« 
من اجلولة املاضية بداية من مباراة الكويت التي حس����م 
الصدارة فيها برأس علي الكندري في الوقت بدل الضائع 
على حساب الصليبخات، ثم جاء احمد عجب برأسه ايضا 
وحس����م مباراة كاظمة لصالح القادسية ايضا في الوقت 
بدل الضائع، ومتكن النيجيري اميانويل ايزوكام من اهداء 
الس����املية نقطة التعادل برأسه وفي الوقت بدل الضائع 
ايضا امام التضامن، بينما حصل النصر على تعادل مع 

العربي لم يكن في وقته للعنابي.
ولكن املراكز لم تتغير من االول حتى االخير باستثناء 
النصر الذي بات يتخلف عن القادس����ية بنقطتني بعد ان 
كان خلف����ه بفارق االهداف فقط في اجلولة املاضية لكنه 
ظل ثالثا. وبختام القسم الثاني فقد شهد خربطة اوراق 
وحدوث مفاجآت لم تكن في احلسبان لبعض الفرق ومنها 
القادسية الذي لم يحقق الفوز اال في 3 مباريات بعد ان حقق 
6 في القسم االول، لكنها كانت مفرحة لالبيض الذي خطف 
الصدارة، بينما واصل كاظمة والعربي والساملية التذبذب 
في االداء والنتائج من مباراة الى اخرى، ولم يتغير حال 

التضامن والصليبخات وتبادال املراكز االخيرة. 

 قتالية األبيض

كما يقول املثل »من صادها عشى عياله« فالكويت صاد 
الفوز وتعش����ى بالصدارة وحده بعد ان كاد يفقدها لوال 
ال����روح القتالية الكبيرة التي ظهر بها العبوه خصوصا 
في الش����وط الثاني بعد ان وقف امل����درب البرازيلي ارثر 
حائرا لدخوله بتشكيلة لم يتعود اجلمهور عليها بل هو 
نفسه لم يقتنع بها بعد ان تشتت اداء العبيه في الشوط 
االول لعدم وجود االنسجام بني االنغولي اندريه ماكينغا 
وبشار عبداهلل والفردية الكبيرة التي يلعب بها البرازيلي 
روجيرو فغابت الفرص، ثم فطن ارثر الى انه ميشي »عكس 
السير« حتى كاد يخسر املباراة لكنه صحح االوضاع في 
الشوط الثاني وادخل وليد علي وعلي الكندري ما اعطى 
افضلية كبيرة ل����ه على الصليبخات، وما برهن على ان 
تبديالته كانت في محلها ذلك الهدف الذي جاء عن طريق 

البديل الكندري. 

األصفر 5 دقائق

رمبا نسي اجلميع ان القادسية يبقى القادسية فقد نام 
العبوه طوال املباراة واستيقظوا في الدقائق ال� 5 االخيرة 
ولم يكتفوا بتحقيق التعادل فقط بل حققوا الفوز الذي 
من املمكن ان يكون بداية الصحوة واالنطالق مرة اخرى 
للعروض املميزة، ويحسب للمدرب محمد ابراهيم تغييراته 

باشراك احمد عجب وسعود املجمد اللذين رجحا كفة االصفر، 
فاالخير س����جل التعادل وعجب احرز هدف الفوز، ولكن 
الصورة التي كان عليها القادسية قبل الهدفني ال توحي 
بانه سيسجل، بسبب الشتات الذي اصاب العبيه ذهنيا 
وبدنيا طوال الشوطني، ورمبا تكون انتفاضة بدر املطوع 
هي العصا السحرية في عودة القادسية الى سابق عهده 
كما حدث في الدقائق االخيرة ورمبا يس����تمر في حتقيق 
االنتصارات لكنه يحتاج الى االس����تقرار الذي قد يغيب 

عنهم بعد ان اعتذر ابراهيم عن تكملة املشوار. 

العنابي ال تستغرب

يجب ان ال يستغرب النصر من نتيجة التعادل التي 
لم يكونوا سببا فيها فالفريق الذي التقوه في هذه اجلولة 
ه����و العربي ملك التعادالت هذا املوس����م الذي تعادل مع 
املتص����در الكويت وقبله مع الوصيف القادس����ية وجاء 
الدور عليهم، ولكن ذلك ال يعني انهم ال يالمون النهم لم 
يقدموا املستوى الذي يشفع لهم الفوز في الشوط االول، 
ثم صعقوا في الثاني بهدف واصبح االمر صعبا عليهم، 

لكن كالعادة يعود العنابي بقوة ويسجل ولكن هذه املرة 
لم يتمكن من حتقيق الف����وز واضاع العديد من الفرص 
خصوصا من مهاجم����ه البرازيلي باتريك فابيانو ورمبا 
تأث����ر النصر بغياب صانع اللع����ب البرازيلي رودريغو 

سيلفا لاليقاف. 

 البرتقالي وأصابع الندم 

ال يكفي العبي كاظمة ومدربهم الروماني ايلي بالتشي 
ان يعضوا أصابع الندم بعد اخلسارة أمام القادسية النهم 

لم يستغلوا ظروف منافسهم طوال ال� 89 دقيقة بالشكل 
الصحي����ح بالرغم من تقدمهم به����دف اال انهم لم يأمنوه 
واستهانوا، فكان العقاب شديدا بخسارة ال� 3 نقاط كاملة 
ورمبا كان االستعراض واالحتفاظ املبالغ فيه بالكرة من 
العبي البرتقالي هو السبب الرئيسي في اخلسارة باالضافة 
ال����ى اضاعة فهد الفهد فرصا س����هلة كانت كفيلة بتأمني 

النتيجة قبل خروجه بديال في الدقائق االخيرة. 

األخضر وموسوعة غينيس

يختل����ف طموح العربي ومدربه����م الكرواتي دراغان 
سكوس����يتش عن باقي الفرق فالف����وز بالدوري هو اخر 
ما يفكرون في����ه، ورمبا يكون حلمهم اكبر من ذلك وهو 
الدخول الى موسوعة غينيس لالرقام القياسية من خالل 
حتقي����ق التعادل حيث حقق حتى االن 9 تعادالت، ولكن 
الذي يستحق دخول املوسوعة هو جمهورهم الذي صبر 
كثيرا واكثر من الالزم على هذا الفريق بس����بب نتائجه 
السلبية وكان اخرها االداء الباهت امام النصر خصوصا 
بعد هدف التق����دم ثم الوقوف مكتوفي االيدي بعد هدف 
التعادل، وبات االخضر الفريق الذي يخربط اوراق باقي 

الفرق بينما يقف هو في نفس مكانه دون ان يتقدم. 
  السماوي وأفكار توماس

لم يكن مفاجئا االداء السيئ الذي ظهر به الساملية امام 
التضامن وتعادله بش����ق االنفس في الوقت بدل الضائع 
الن عقلية املدرب البلجيكي وليام توماس وعدم الثبات 
على تشكيلة واحدة من جولة الى اخرى ال ميكن ان تكون 
س����ببا في حتقيق نتيجة افضل من تلك، ولكن يجب ان 
يكون لالعبني ايضا كلمة من خالل مهارتهم العالية التي 
يتميز بها اغلب الالعبني والتي من املمكن ان ترجح كفة 

السماوي وهذا ما لم نره في اجلوالت السابقة. 

 التضامن قرب وبعد 

كاد التضامن يحصد النق����اط الثالث لو صمد دقيقة 
واحدة ولكنه رفض ان يحقق الفوز وس����قط في التعادل 
لكن ما يحسب للفريق هو عودته التدريجية الى جزء من 
مستواه املعروف، لكن يبقى ان العمل في فترة التوقف 

املقبلة مهمة جدا لتجميع النقاط. 

 الصليبخات والمرتدات 

اذا كان الصليبخات ينتظر من مدافعيه القتال طوال ال� 
90 دقيقة فيجب عليه ان يدرس العبو الوسط والهجوم 
كيفية استغالل الهجمات املرتدة، فالفريق خسر املباراة 
بيده امام الكويت بعد ان دافع كثيرا وببس����الة لكنه لم 
يتمكن من متثيل خطورة في املرتدات، ويحسب للمدرب 
عبداهلل اليرموك التنظيم الدفاعي املميز وتبديالته الذكية 

في الدقائق االخيرة.

نجم األسبوع
اس��تحق مهاجم القادس��ية احمد عجب ان يكون جنم هذا 
االس��بوع بعد ان قاد االصفر الى حتقي��ق الفوز االول بعد 4 
جوالت من تعادل وخس��ائر، لكن الغريب في االمر انه يسجل 
في الوقت القاتل، بيد ان الهدفني اللذين س��جلهما امام العربي 
والساملة منحا فريقه نقطة واحدة فقط النهما كانا هدفي التعادل، 
بينما جاء الهدف في مرمى كاظمة ب� 3 نقاط، ما ساهم في عودة 
القادسية الى جادة االنتصارات مرة اخرى، كما انه ضيق اخلناق 

على الكويت املتصدر الى نقطة واحدة.

الكرة أنصفت القادسية امام كاظمة في الوقت القاتل   )هاني الشمري(

الغانم: توقعت أن تكون المباراة صعبة

المكيمي: استقالة إبراهيم نفسية وصحية

 عبدالعزيز جاسم
قال رئيس جهاز الكرة في نادي الكويت مرزوق الغامن انه كان 
يتوقع ان تكون مباراة الصليبخات صعبة خصوصا ان االبيض 
قادم من فوز كبير على القادسية وجنح في اقتناص الصدارة، كما 
ان الصليبخ���ات كان يأمل ان يحقق التعادل او الفوز ليبقي على 
حظوظه في البقاء بالدوري املمتاز، الى جانب ان الصليبخات من 
الفرق القوية عندما يلعب على ارضه وخير شاهد فوز القادسية 
وكاظمة بصعوبة عليه في اجلوالت السابقة، مشيرا الى ان االبيض 
اضاع العديد من الفرص في الشوط الثاني ولكن اليأس لم يتطرق 
إليه حتى في الوقت بدل الضائع ومتكن من حتقيق الفوز واحملافظة 

على الصدارة في الثواني االخيرة.
واش���اد الغامن بجمي���ع العبي الكويت لل���روح القتالية طوال 
شوطي املباراة وإس���عادهم اجلماهير الكبيرة التي آزرت الفريق 
وظلت تش���جعه دون توقف، الفتا الى ان على الالعبني ان يعلموا 
ان املباريات املقبلة كلها مبثابة مباريات كؤوس السيما ان الفارق 
بينه وب���ني الوصيف نقطة واحدة وعليهم مواصلة العمل بنفس 
اجلهد لكي يتمكنوا من حتقيق اللقب الذي يحتاج الى نفس طويل 

حتى النهاية.

 عبدالعزيز جاسم 
اكد امني س���ر نادي القادس���ية محمد املكيمي ان املدرب محمد 
ابراهيم تقدم بكتاب رس���مي يطلب فيه قبول استقالته من مهمة 
التدريب في الفترة املقبل���ة وحددها بعد مباراة النجمة اللبناني 
24 اجلاري ضمن بطولة كأس االحتاد اآلسيوي، مؤكدا ان اسباب 
تقدمي استقالته كان االبرز فيها الضغط النفسي الذي يتعرض له 
ابراهيم في اآلونة االخيرة بسبب النتائج االخيرة، وكذلك لظروف 

صحية يعاني منها.
واشار املكيمي الى ان املجلس سيجتمع للنظر في كتاب االستقالة 
التي ينوي املجلس مبدئيا رفضها قطعيا الن ابراهيم قدم الكثير 
للنادي وهو من ابنائ���ه ونحرص على وجوده على رأس اجلهاز 

الفني اال اذا كانت ظروفه قاهرة متنعه من االستمرار.
م���ن جهة اخرى علمت »األنباء« انه من املقرر ان جتتمع جلنة 
املسابقات اليوم في احتاد الكرة للبت في تقرير حكم مباراة القادسية 
وكاظمة علي محمود بس���بب طرده بدر املطوع بعد نهاية املباراة 

ورمبا يزيد العقاب الى اكثر من مباراتني.

ترتيب الفرق بعد الجولة الرابعة عشرة
النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريق
14932231330الكويت
14923321229القادسية
14833201427النصر
14743271725كاظمة
14392161118العربي
14455161717الساملية
1412117305التضامن

14101310373الصليبخات

الحكام في الميزان
 علي محمود )القادسية وكاظمة(: كان اداؤه جيدا لكنه وجه العديد 
من االنذارات، كما انه كان عصبيا بعض الشيء في تعامله 

مع بعض الالعبني ما جعل االجواء مشحونة فيما بينهم.
ناصر العنزي )العربي والنصر(: لم يعط املجال الي احتجاج من الالعبني 
بسبب سيطرته على املباراة من خالل قراراته السليمة، وتكاد 

اخطاؤه تكون معدومة.
عباس الشمري )الكويت والصليبخات(: يستحق االشادة النه لم يلتفت 
الى احتجاجات الفريقني اذ كان واثقا من قراراته ولكن يؤخذ 
عليه عدم اش����هار البطاقة الصفراء مبكرا في وجه حارس 
الصليبخات طارق الكندري الذي سقط كثيرا ثم فطن لذلك 

واشهرها له في الشوط الثاني.
ثامر العنزي )السـاملية والتضامن(: ق��اد املباراة باقتدار الى بر االمان 
ولم تظهر أي اعتراضات حتى قام بطرد العب التضامن الغاني 
عبداهلل عثمان ثم قام باحتس��اب وقت اضافي 5 دقائق جاء من 
خالله هدف التعادل للساملية ما جعل االحتجاجات تنهال عليه.

الحزم »يخّوف«
لق���رار مجل���س إدارة نادي 
النصر بإيقافه الالعب فهد نايف 
حتى نهاية املوسم بعد مح���اولة 
اعتدائه عل���ى احلكم في مباراة 
النص���ر والتضام���ن دفاع������ا 
عن شقيقه طالل ناي����ف الذي 
ح�����صل عل���ى بطاقة حم���راء 
مما يس���اهم في نش���ر سياسة 
االنض����باط في صفوف الفريق 

األول.
»شغلك عدل يا العنابي!«.

لسانك

ال فائدة
تهجم العبو الصليبخات على 
حكم مباراة فريقهم مع الكويت 
عباس الش���مري بع���د صافرة 
النهاية حتى ل���و كانت قراراته 
في نظرهم خاطئة، فاحلكم بشر 
وكرامته مصونة، ونرفض مثل 
تلك التصرفات التي تسيء ملفهوم 

الرياضة.
البطاقات  »البركة في شراء 

والعقوبات«.

غلط

غلط

فريق »األنباء« بعد الجولة الرابعة عشرة
اختار القس���م الرياضي فريق »األنباء« 
للجولة الرابعة عش���رة من بطولة الدوري 
املمتاز ويضم في حراسة املرمى خالد الفضلي 
)الكوي���ت(، وفي خط الدف���اع حمود ملفي 
)الصليبخات(، عصام فايل )النصر(، عبداهلل 

دش���تي )كاظمة(، مجيد طالل )القادسية(، 
وفي الوسط سعود املجمد )القادسية(، امير 
سعيود )العربي(، اميانويل )الساملية(، طارق 
الشمري )كاظمة( وفي خط الهجوم أحمد عجب 

)القادسية(، علي الكندري )الكويت(.

»تسلل« ..ياحكم !
 ناصر العنزي

ان يصاب الالعب داخل امللعب فهذا أمر طبيعي بل غير الطبيعي ان يكمل الالعب مشواره 
دون ان يتعرض إلصابة واحدة في حياته، وان يصاب حكم الساحة أمر وارد جدا فهو 

مثل الالعبني يبذل جهدا عضليا ولكن ان يتعرض احلكم املساعد لالصابة فذلك 
نادر لطبيعة عمله التي حتتم عليه التحرك في منطقة صغيرة ال تكلفه بذل 

اجلهد الكبير، وقد سجل احلكم املساعد خليفة املنيع اول حالة ملثل هذه 
االصابات في املوسم احلالي اثناء مباراة القادسية وكاظمة في القسم 

االول بعدما تعرض لشد عضلي منعه من تكملة الشوط الثاني واستعان 
حكم املباراة باحلكم الرابع عباس الشمري لتكملة املباراة.

ويطلق على احلكم املساعد في السابق حامل الراية او رجل 
اخلط وعادة ما يكون الضحية من قبل اجلماهير الغاضبة لقرب 
مكانه من املدرجات ويعتمد عليه احلكم اعتمادا كليا في كشف 
حاالت التسلل ويحتاج في ذلك الى عني »الصقر« لرصد املتسللني 
اما اذا كان نظر احلكم املساعد ضعيفا فإن كل املباريات ستخلو 
من حاالت التس��لل، ومن اهم واجباته ايضا االش��ارة لضربات 

اجل��زاء وللركنيات واجتياز الكرة خلط املرمى ومش��اركة احلكم 
الرئيس في قرارات الطرد واالنذارات، ويقول احد احلكام املساعدين 

»نحن املظلومون في مجال الكرة فالش��هرة تذهب حلكم الساحة رغم 
ان خطأه غالبا اكبر م��ن خطئنا«، فيما يعارضه آخرون ويؤكدون ان حكم 

الساحة يتعرض لضغوطات متواصلة طوال املباراة فالتعامل مع الصافرة اصعب 
بكثير من التعامل مع راية ملونة ال تستخدمها كثيرا.

ويشعر الشعب األملاني بالضيق كلما جاء ذكر احلكم املساعد والذي كان سببا مباشرا في 
خسارة منتخبهم لنهائي كأس العالم في لندن 1966 بعدما احتسب احلكم بناء على اشارة مساعده 
هدفا غير صحيح لالجنليزي جيف هيرس��ت اثر كرة قوية ارتطمت في العارضة ثم 
هبط��ت على خط املرمى ولم تعبره.وفي مالعبن��ا العربية فان احلكم الرئيس 
عادة ما يتجاهل اشارات احلكم املساعد النه يجدها »نقيصة« في حقه وكي 
يثبت انه االقوى في امللعب هذا ما يقوله بعض احلكام املساعدين الذين 
يطالبون بصالحيات اخ��رى تخولهم اتخاذ قرار يخالف قرار حكم 
الساحة فلماذا هو فقط يلغي قرارنا؟ ملاذا ال نلغي قراره أيضا؟ ويرد 
عليهم احل��كام »ملاذا ال تطالبون ايضا بصافرة وبطاقات ملونة« 
وتتذكر اجلماهير الكويتية احلكم السابق جواد عاشور عندما كان 
»يوبخ« مساعده بانزال رايته باشارة من يده تدل على ان اللعبة 
ال يوجد بها تس��لل واحيانا اخرى يطلق صافرته على حدوث 
تسلل دون اشارة من مساعده ثم يطالعه بعني غاضبة، ويقول 
احد حكام الساحة اشعر بعض االحيان بأن مساعدي ال يتعاون 
معي كي يحرجني وال تكتب الصحافة عني »جنم« املباراة، ويكمل: 
في احدى املباريات لم يش��ر الى ملسة يد واضحة من صوبه على 
حدود منطقة اجلزاء وبني الشوطني سمعته يقول للمساعد اآلخر انه 
شاهد اللعبة وخاف ان يرفع الراية حتسبا لردة فعل اجلماهير.عادة ما 
يذهب القارئ مباشرة الى العنوان ومن اكثر املانشيتات شيوعا في الصحف 
في السنوات املاضية وعلى سبيل املثال »القادسية والعربي يتعادالن واحلكم جنم 

املباراة« ولكن لم تكتب الصحافة في عنوانها مساعد احلكم جنم املباراة!

مباريات الجولة الخامسة عشرة
السبت
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علي صباح السالمالقادسية � الصليبخات

صباح السالمكاظمة � التضامن

األحد
3/14

ثامرالكويت � النصر

محمد احلمدالساملية � العربي

لقطات من الجولة
واصل مهاجم النصر البرازيلي 
باتريك فابيان����و تصدره قائمة 
الهدافني ب� 9 اهداف، وجاء خلفه 
مهاجم القادسية السوري فراس 
اخلطيب ب� 8 اهداف، ثم مهاجم 
العربي السوري محمد زينو 7 
اهداف، ثم رابع����ا كل من العب 
كاظمة فهد الفهد ومهاجم القادسية 

احمد عجب ب� 6 اهداف.
 شهدت اجلولة 3 حاالت طرد 
كانت م��ن نصيب العب التضامن 
الغان��ي عب��داهلل عثم��ان ومدافع 
الصليبخ��ات البرازيلي ماركوس 
ومهاجم القادسية بدر املطوع بعد 

احتجاجه على قرارات احلكم. 
يعتبر الكويت والعربي اقل 
الفرق خسارة بخسارتني، بينما 
يعتبر العربي اكثر الفرق تعادال 
ب� 9 تعادالت كما انه اقوى خط 

دفاع بتلقي شباكه 11 هدفا. 
تعرض العب العربي محمد جراغ 
والعب القادسية فهد االنصاري الى 
اصابة، ولكن الغريب انهما استبعدا 

في نفس الوقت عن االزرق.


