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توماس يقرأ اللوحة التي كتبتها جماهير الساملية مطالبة برحيله

العربي »يمتع« والسالمية »تبهدل« والتضامن »للخسارة« تقبل والصليبخات »ما عنده حل«

الجولة الـ 15: القادسية عاد إلى مكانه وكاظمة ثالثًا مع وقف التنفيذ
الفريق احمد موسى  »مايسترو« 
كانت لها اث����ر ايجابي في نفوس 
الالعبني.وانهال العربي بالضربات 
على الساملية حتى اسقطه بالضربة 
الفني����ة القاضية والتي كانت من 
فهد احلشاش مسجل الهدف الرابع 
الرائع.ويحسب للمدرب الكراوتي 
دراغان سكوس����يتش توازنه بني 
الدف����اع والهج����وم، وتخليه عن 

اسلوبه الدفاعي.

السماوي: من توماس »يا ويلي«

ماذا تنتظر ادارة الس����املية او 
ماذا ينتظر املدرب البلجيكي وليام 
توماس، فأما ان يرحل او ان يقال 
الن الوضع في الساملية ال يقبله 
منطق او عقل. ليس عيبا ان تخسر 
بأربعة اهداف، لكن العيب في ان 
تخس����ر ويكون الفريق مش����تتا 
ومهلهال، ال ح����ول له وال قوة، ما 
يؤكد ان املش����كلة في املدرب الن 
الس����ماوي ميلك مجموعة مميزة 

من الالعبني. 

التضامن بالدوري غير

اختلف اداء التضامن بالدوري 
عن كأس ولي العهد كثيرا، ولكنه 
بكل تأكيد تغير عن ذاك الفريق في 
اجلوالت االولى حيث كان يتلقى 
خسارة كبيرة دون مقاومة، فبات 
للفريق االن شكل ولون ومضمون، 
يهاجم ويدافع باتزان، اال ان اخلسارة 
استمرت في مرافقته بالرغم من انه 
تخلى عنها في اجلولة الس����ابقة، 

لكن يبدو انه حن اليها .

الصليبخات ما الحل؟

بعد قرار اقالة املدرب ثامر عناد 
وتعيني عبداهلل اليرموك بدال منه 
في الصليبخات، تفاءلت جماهيره 
في حتقيق نتائج ايجابية، اال انه 
العكس، فالفريق يتعرض  حدث 
لهزائم قاسية، وال يسجل اهدافا. 
لقد حان الوقت للمدرب بأن يرتب 
اوراق����ه مرة اخرى، ويفكر في أن 
مقصلة السقوط الى دوري املظاليم 
تطوق عنق الفريق، وعليه ان يلعب 
بأس����لوب جديد ويستبدل بعض 
الوج����وه القدمية والزج بعناصر 

جديدة.

الفرص وس����جل اهدافا ملعوبة. 
ويعود السبب الى هذا االداء املميز 
لتألق فهد العن����زي الذي تالعب 
بدفاع التضام����ن وارهقه، بفضل 
حتركاته بالرغم م����ن ان املهاجم 
فهد الفهد وبديله يوسف ناصر لم 
يخدماه كثيرا، واعتمد على نفسه 
فس����جل هدفني، ويجب اال ننسى 
دور نواف احلميدان والكيني محمد 
جمال وناصر فرج في مترير وقطع 
الكرات، بينما لم يكن للبوس����ني 
الكس����ندر أي دور ووقف موقف 
املتفرج، كما ان الظهير االيسر علي 
املشموم ادى دوره على اكمل وجه، 
وكذلك املدافع البرازيلي ساندرو. 
ولم يرتكب املدرب الروماني ايلي 
بالتشي أخطاء في التبديل املبكر 
وصبر على العبيه الذين لم يخيبوا 

ظنه. 

األخضر عودة حميدة

العرب����ي  خرج����ت جماهي����ر 
مغتبط����ة بااله����داف االربعة في 
الساملية، وقالت »وين هذا اللعب 
م����ن زمان«. لقد قدم االخضر اداء 
مميزا في هذه املباراة، ورمبا يستمر 
على هذا االداء بعد ان عادت اليه 
ال����روح القتالية التي افتقدها في 
اجلوالت الس����ابقة، كما ان عودة 

ويبدو ان مدرب االصفر محمد 
ابراهيم ادرك ان الفوز قادم ال محالة 
لثقته بالعبيه، كما انه عرف كيف 
يسيطر على املباراة بأقل مجهود 
ممكن، لكن دون متعة النه يعلم 
ان لديه مهمات صعبة قادمة وعلى 
العبيه توزيع املجهود والتفكير 
مب����ا هو آت حتى انه فضل اراحة 
البعض مبكرا في الشوط الثاني 
اال ان البدالء كانوا مميزين وجنح 
حمد العنزي في تسجيل هدفني، 
وعبدالعزيز املشعان سجل هدفا 
وصنع هدفني. ومن املالحظ خالل 
املباراة ان دف����اع االصفر يضرب 
بسرعة، ومن املمكن ان يتلقى اهدافا 
في أي وقت بسبب بطء املدافعني في 
االرتداد، واذا اراد ابراهيم الدفاع عن 
الصدارة، فعليه التفكير في الدفاع 

الن الهجوم »ما ينخاف عليه«.

البرتقالي »غريب عجيب«

ممكن ان نصف ح����ال العبي 
كاظمة بالغريب والعجيب، الن هذا 
الفريق يتغير من مباراة الى اخرى، 
فعندما يكون مطالبا بالفوز يخسر، 
وعندما نقول انه انتهى يعود وبقوة 
بأداء عال، حيث امسك زمام االمور 
ام����ام التضامن وتالعب به كيفما 
شاء، واستحوذ على الكرة واضاع 

عبدالعزيز جاسم 
القادسية بانهم  يشعر العبو 
عادوا الى مكانه����م الطبيعي في 
صدارة الدوري املمتاز في اجلولة 
ال� 15، بعد ان فقدوها في اجلولتني 
االخيرتني، لكنهم يدركون في الوقت 
نفسه ان العودة الى الصدارة مؤقتة، 
الن الكويت املتصدر السابق الذي 
تراجع الى املركز الثاني غاب عن 
هذه اجلولة النشغاله في مباراته 
مع اخوة تشرشل الهندي في كأس 
االحتاد االسيوي اليوم، وتأجلت 
مباراته مع النص����ر الى 7 ابريل 
املقبل، علما انه سيلتقي قبلها مع 

الساملية وكاظمة.
اما البرتقالي الذي خطف املركز 
الذي  العنابي  الثالث مؤقتا م����ن 
الرابع، فانه  الى  هبط اضطراريا 
ل����ن ينظر الى نتائج بقية الفرق، 
بقدر ما يريد حتقي����ق الفوز في 
جميع مبارياته على امل ان تخدمه 
نتائج الف����رق االخرى. وفي ابرز 
مفاجآت اجلولة، فوز العربي على 
الس����املية 4-0 بعد عرض ممتع 
م����ن االخضر، واحتف����ظ باملركز 
اخلامس، فيما اس����تمر السماوي 
على ادائه املتواضع، وميكن القول 
انه »تبهدل« في هذه اجلولة، بيد 

انه بقي سادسا.
ولم يش����فع للتضام����ن االداء 
املميز في كأس سمو ولي العهد، 
وس����قط بالثالثة امام كاظمة، في 
حني تلقى الصليبخات اثقل خسارة 
في اجلولة بخمسة اهداف نظيفة 

ابقته اخيرا.

 األصفر »درسها عدل«

البداية  منذ انطالق صاف����رة 
اتضح ان القادسية درس املباراة 
»عدل« بعد ان هاجم منذ الدقيقة 
االولى وش����ن حرب����ا على مرمى 
الصليبخات، لكن جميع احملاوالت 
فشلت لتسرع املهاجمني في انهاء 
الهجمة، فت����ارة جند احمد عجب 
يس����دد بعيدا وهو منفرد، وجهاد 
احلسني يسلم الكرة الى احلارس. 
لكن عدالة الكرة انصفت القادسية، 
ولو متأخرة في نهاية الشوط االول، 
بتس����ديدتني من فراس اخلطيب 

وخلف السالمة.

قرار إقالة توماس جاهز

األخضر نجم األسبوع

الحكام في الميزان 

فريق »األنباء« بعد الجولة الخامسة عشرة
اخت���ار القس���م الرياضي فريق »األنباء« للجولة ال� 15 من ال���دوري املمتاز ويضم في 
حراسة املرمى شهاب كنكوني )العربي(، وفي خط الدفاع ساندرو )كاظمة(، علي املشموم 
)كاظمة(، مبارك البلوش���ي )العربي(، وفي الوسط فهد العنزي )كاظمة(، فراس اخلطيب 
)القادسية(، احمد موسى )العربي(، صالح الشيخ وطالل العامر )القادسية(، وفي الهجوم 

حسني املوسوي )العربي( وحمد العنزي )القادسية(.

عبدالعزيز جاسم
علمت »األنباء« م���ن مصادر موثوقة من ادارة نادي 
الس���املية، ان قرار اقالة املدرب البلجيكي وليام توماس 
ومساعده معضد العجمي جاهز، وسيصدر في الساعات 
القليلة املقبلة، ومن احملتمل ان تسند املهمة الى املدرب 
عادل عبدالنبي في حال موافقته او مساعد املدرب احلالي 
اآلخ���ر علي فالح او رمبا يعود صالح زكريا مرة اخرى 

لتدريب الفريق.
ويبدو ان قرار اقالة املدرب س���يحدث انقس���اما بني 
اعضاء مجلس االدارة بني مؤيد ومعارض، رغم تواضع 
مستوى املدرب ونتائجه املتردية وآخرها اخلسارة من 
العربي برباعية، بعد اخلروج من الدور االول لكأس سمو 

ولي العهد بثالثية على يد الكويت.

استحق العربي ان يكون جنم االسبوع لعدة اسباب، 
اهمها: انه تفوق على خصم ليس س���هال وهو الساملية 
واكتس���حه برباعية نظيفة، وكذلك لتخلي الفريق عن 
الطريق���ة الدفاعية التي ميزته في االس���ابيع املاضية، 
وبات يلعب بطريقة هجومية مميزة بالرغم من اضاعته 
فرصا كثيرة. كما ان متاسك دفاعه والتفاهم الكبير بني 
السلوڤيني روك واحمد الرشيدي منحه االفضلية في ان 
يكون افضل دفاع في ختام اجلولة، رغم مركزه املتأخر، 
وبهذا االداء ستكون لألخضر كلمة في باقي اجلوالت، اذا 

استمر على هذا احلال. 

 حمد بوجروة )القادسـية ـ الصليبخات(: كان أداؤه جيدا الن 
اللع���ب كان من جهة واحدة لصال���ح األصفر، وتعامل 
بطريق���ة جيدة مع بعض االحتجاجات التي لم تكن في 

محلها من معظم الالعبني.
 يوسـف الثوينـي )كاظمة ـ التضامن(: ل���م يعط املجال ألي 
احتجاج من الالعبني، بسبب سيطرته على املباراة من 
خالل قراراته السليمة، كما انه كان قريبا من احلدث طوال 

شوطي املباراة، وكانت جميع االنذارات في محلها.
 وليد الشطي )الساملية ـ العربي(: اغفل العديد من األخطاء 
لالعبي العربي، وكانت بعض البطاقات الصفراء في غير 
محلها، خصوصا لالعب وسط األخضر البرازيلي جوزيه 
فالكة الذي ظن انه يدعي التمثيل، عموما لم يتخذ قرارا 

سلبيا اثر في سيرها.

المطوع: الفوز فتح أبواب الدوري لنا

ما عادت السالمية..
حدث للساملية في هذا املوسم بعدما بات صيدا سهال 

للمنافسني؟
لم يعد الس��املية كما كان س��ابقا، تغيرت وجوه 
العبيه واختلطت عليهم االسماء فحارسه ال يعرف 
مدافعه ووس��طه ال يعرف مهاجمه، يخسر بالثالثة 
واالربعة وعندما تسأله ال يجيب، فيما يقول بعضهم 
اسأل الذين تركوا الفريق وهربوا، اسأل الذين يلعبون 
لغيرهم ال لناديهم، اسأل حتى مشجعينا الذين تركونا 
فجأة فماذا تريدون منا ان نفعل، اسألوا مدير 
فريقنا الذي اراد ان يقيم مدربا وهو 

في سن حفيده!
الس��املية  ل��م يع��د 
»س��ماويا« مثله مثل 
منطقت��ه فالطريق 
اليه اصب��ح مليئا 
باملطبات واحلفر 
وكرته التي كانت 
الى بشار  تنتهي 
عب��داهلل اخ��ذت 
تس��أل عنه فقالوا 
الى  لق��د ذهب  لها: 
الكويت فضحكت وقالت 
مستنكرة بصوت خافت 
»انهم يبيعون بخسارة«، سألت 
عن رفيقه صالح البريكي فقالوا لها 
املدرب ال يريده، سألت عن اوالدها السابقني اين علي 
مروي، اين جاسم الهويدي؟ ملاذا ال يساندون الفريق، 

سألت كثيرا والكل يشير باصبعه الى اآلخر.
لم تعد الساملية كما كانت صاخبة متأللئة ولم يعد 
فريقها منافسا على املراكز املتقدمة، والكرات االربع 
التي دخلت مرماه من العربي كانت اش��به باربع ابر 
في وريد املدرب البلجيكي وليام توماس فعندنا مثل 

يقول »اللي ما يطيع يضيع«.

ناصر العنزي
كل شيء تغير في الساملية، شوارعها، زحمتها، 
وجوهها، س��ياراتها، شبابها، اس��واقها، فخميسها 
اجلميل املش��ع بانوار الفرح والس��هر اصبح كيوم 
االحد الطويل اململ، تغيرت الس��املية كثيرا ولم تعد 
تلك الشابة اجلميلة بعدما تكاثرت عليها عمليات الشد 
والضغط والنفخ فاصبحت كالعجوز املتصابية، من 
يتذكر الس��املية في عز ش��بابها يتذكر معها شارع 

البالجات الفس��يح وبحره��ا اجلميل الهادئ 
وزبائنه��ا الدائمني يومي اخلميس 

املتناثرة  واجلمعة ومطاعمها 
في مداخله��ا ومخارجها 

لم تعد الس��املية التي 
نعرفها ونتسابق اليها 
في العطالت، كانت 
تس��تقبلنا بفرح 
وتدخلن��ا بيته��ا 
وتكرمنا ثم تطلب 
من��ا االنص��راف 

ب��كل أدب كي تنام 
مبكرا للحفاظ على 

صحته��ا فيم��ا نحن 
الصباح، من  نسهر حتى 

منكم ال يعرف الس��املية؟ من 
منكم لم يزرها شابا بسيارته اجلديدة 

وصوت املسجل يدفع بروائع محمد عبده وعبدالكرمي 
عبدالق��ادر؟ اذا كانت مدين��ة الكويت هي العاصمة 
الرسمية للكويت فإن الساملية كانت عاصمة املتزوجني 

واحملبني واملراهقني.
ان تقول لغيرك انك قدساوي فهذا اختيارك، وان 
يقول لك غي��رك انه عرباوي فاحترمه، واذا قال لك 
آخر انه كويتاوي فقل ل��ه »والنعم«، اما اذا قال لك 
جارك انه »س��لماوي« فقل له »خطاك السو«، فماذا 

عبداهلل العنزي
ق���ال مدير فري���ق العربي 
عبدالعزي���ز املطوع ان الفوز 
على الساملية 4-0، هو استكماال 
للعروض القوية التي يقدمها 
األخضر في املباريات األخيرة، 
مضيفا: ان هذا الفوز العريض 
أعطانا األمل ببقاء باب املنافسة 
على بطولة الدوري مفتوحا، 
فاملهم في هذه الفترة هو حتقيق 
الفوز ف���ي كل مباراة ومن ثم 
الفرق االخرى،  ننتظر نتائج 

اذا ما كانت لصاحلنا.
 وبني ان معس���كر القاهرة 
كانت له فوائ���د عديدة، فهو 
الفني فرصة  أعطى اجله���از 
اك��ثر عل���ى بقية  للتع���رف 
الالعبني وخاصة احمل���ترفني، 
اداء  لذل���ك يق���دم االخ��ضر 
ج��يدا في غياب اكثر من العب، 
متمنيا ان يس���تمر هذا االداء 
ال���دوري، لتحقيق مركز  في 

متقدم.
وعن الالعبني املصابني، قال 

املطوع: ان اجلهاز الفني تريث 
في عدم الزج باجلزائري أمير 
س���عيود حلني اكتمال لياقته 
البدني���ة، عل���ى الرغم من ان 
الالع���ب جاهز، وش���ارك في 
التدريبات، في حني س���يكون 
علي مقصي���د ومحمد جراغ 
ضمن حسابات املدرب للمرحلة 
املقبلة، واألمر نفسه ينطبق 
على خال���د عبدالقدوس الذي 
يشارك منذ فترة في التدريبات 

بعد شفائه من االصابة.

لقطات
 عاد مهاجم القادسية السوري فراس اخلطيب للصراع على لقب هداف 
الدوري، بعد ان تساوى بالصدارة مع مهاجم النصر البرازيلي باتريك 
فابيان����و برصيد 9 أهداف لكل منهما، يليهما مهاجم العربي الس����وري 
محمد زينو ب� 8 أهداف، ثم مهاجم كاظمة فهد الفهد ومهاجم القادس����ية 

احمد عجب ب� 6 أهداف لكل منهما.
 لم تشهد اجلولة أي حالة طرد وتعتبر من اجلوالت املميزة باللعب النظيف، 

ولم حتدث أي مشادات حتى من اإلداريني مع احلكام.
 رفعت جماهير الس����املية لوحة كبيرة في املدرجات في املباراة مع 
العربي باللغتني العربية واالجنليزية تقول »ارحل توماس«، في إشارة 

الى عدم رضاهم عن املدرب، واملطالبة برحيله او إقالته.
 يعتب��ر الكويت الوصيف والعربي اخلامس هما اقل الفرق خس��ارة بعد 
انته��اء اجلولة ال� 15 بخس��ارتني، فيما يعتبر العربي أكث��ر الفرق تعادال )9 
تع��ادالت(، كما انه أقوى خط دفاع بتلقي ش��باكه 11 هدفا، ويعتبر األصفر 

األكثر تسجيال ب� 37 هدفا.
 ش����هدت اجلولة تس����جيل 4 أهداف رائعة من تسديدات من خارج 
منطقة اجلزاء، عبر الس����وري فراس اخلطيب في الصليبخات، وخلف 
السالمة في الصليبخات أيضا، وفهد العنزي مبرمى التضامن، وعبداهلل 

احلداد في الساملية.
 لوحظ في هذه اجلولة قلة احلضور اجلماهيري، خصوصا في مباراتي 

العربي مع الساملية، والقادسية مع الصليبخات.
عودة عجب

للمهاجم أحم���د عجب على 
عودته للتهديف مرة أخرى بعد 
فترة انقطاع، فكل العب مير بحالة 
عدم تركيز ذهني، وسالمتك من 

اإلصابة.
»من طوّل الغيبات...«

لسانك

سلوك غير حميد

لالعب علي النمش الذي تلقى 
بطاقة صفراء وهو على مقاعد 
االحتياط في مباراة القادس���ية 
والصليبخات واستمر في الضحك 
وكأنه تعمد احلصول على االنذار 

»ياكثر انذاراتك يا النمش«.

غلط

غلط

فراس اخلطيب

حمد العنزي

علي املشموم

صالح الشيخ

فهد العنزي

احمد موسى

مبارك البلوشي

حسني املوسوي

ساندرو

طالل العامر

شهاب كنكوني

ترتيب الفرق بعد الجولة الخامسة عشرة
النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريق

151023371232القادسية
14932231330الكويت
15843301828كاظمة
14833201427النصر
15492201121العربي
15456162117الساملية
1512128335التضامن

15101410423الصليبخات

مباريات الجولة السادسة عشرة

السبت
3/20

القادسية � 
التضامن

الصداقة 
6.25والسالم

العربي � 
كاظمة

علي صباح 
6.25السالم

األحد
3/21

النصر � 
6.25التضامنالصليبخات

الكويت � 
6.25محمد احلمدالساملية


