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)عادل يعقوب( البرازيلي روجيرو تألق أمام الساملية وأرهق العبيه  

القادسية يتمسك بالصدارة والكويت »ال توقف« والبرتقالي »ينتظر الفرصة« والنصر »يعود« والسالمية »يترنح«

الجولة الـ 16: الدوري »وّلع« بفوز الكبار والعربي راحت عليه 
عبدالعزيز جاسم

لم تعان فرق الصدارة جميعها 
في حتقيق الفوز وبسهولة في 
هذه اجلولة، فالقادسية املتصدر 
»على الراحة« فاز على التضامن 
2 - 0 والكويت الوصيفـ  والذي 
له مبـــاراة مؤجلة مع النصر 7 
ابريـــل املقبل ـ تفـــن في إذالل 
الساملية واكتسحه 6 - 1، كما ان 
كاظمة الثالث عرف من اين تؤكل 
الكتف وتغلب على العربي 2 - 0 
في شـــوط واحد، اما ان النصر 
الرابع فلـــم يجد من يوقفه عن 
حتصيل النقاط عندما تفوق على 
اداء ونتيجة ودك  الصليبخات 
مرماه بـ 3 اهداف، لكن ستكون 
املبـــاراة املؤجلة بـــن الكويت 
والنصر محطـــة مهمة، فإما ان 
يبقى »العنابي« رابعا او يسقط 
الكويت في الفخ وتبقي الصدارة 
على حالها لغرميه القادســـية، 
وقبل تلك املباراة ستكون هناك 
جولة لكل منهمـــا رمبا تتغير 
فيها كل احلسابات ألنها تعتبر 
جولة املتصدرين حيث سيصطدم 

االربعة الكبار مع بعضهم.

األصفر والمعقول

وضح منـــذ انطالقة صافرة 
احلكم ان القادسية يريد اللعب 
باملعقول وهـــو ان يخرج فائزا 
ويحافظ على الصدارة ويريح 
العبيه مـــن االجهـــاد بصورة 
كبيرة وكان لهـــم ذلك، اذ انهى 
جنم الفريق بدر املطوع املباراة 
في الشوط االول وسجل هدفن 
انتهت بهما املباراة، فـ »األصفر« 
في اآلونه االخيرة أجهد كثيرا من 
رحلة االحتاد السوري الذي عاد 
ليلتقي التضامن، وها هو تنتظره 
مباراة امام ايست بنغال الهندي 
في كأس االحتاد اآلسيوي غدا، 
لذلك ادرك املدرب محمد ابراهيم 
ان ارهاق الالعبن او اصابة العب 

آخر ستزيد من متاعبه كثيرا، ومن 
خالل مجريات املباراة الحظنا ان 
الفوز فقط  »االصفر« ركز على 
بصرف النظر عن االداء، السيما 
ان اغلب جنوم »االصفر« يعانون 
من اصابات، والبعض اآلخر يزداد 
عليه الضغط من يوم الى آخر.

األبيض دمر السالمية

اراد العبو الكويت في مباراة 
الساملية أن يثبتوا للفرق االخرى 
ان حسابات كأس االحتاد اآلسيوي 
تختلف عن الدوري وان مستواهم 
احلقيقي ال يظهـــر اال في وقت 
الصعاب، وفعال متكنوا من ذلك 
فقد تفوقوا بالستة على منافسهم 
ورأفوا بحاله، وكادوا يسجلون 
اكثر، اما االبرز في الفريق فهو 
تفوق محترفيه دائما فالبرازيلي 
روجيرو ســـجل هدفا ومواطنه 
كاريكا ســـجل هدفن والعماني 
اسماعيل العجمي سجل مثلهما، 
ثم جاء مســـك اخلتـــام بالهدف 
الســـادس عن طريق االنغولي 
ماكينغا، لكن يبقى السؤال هل 
الكويت كان فعـــال مميزا ام ان 
املنافس كان اضعف من ان يجابه 

العبي الكويت.

البرتقالي وتألق العنزي

ال يختلف اثنان على ان املدرب 
الروماني ايلي بالتشي وكاظمة 
محظوظان بتواجد جنم مثل فهد 
العنزي ضمـــن صفوف الفريق 
حيث مهـــد الطريق للفوز على 
البداية، فلم يكتف  العربي منذ 
بتمرير الكرة على طبق من ذهب 
الى يوســـف ناصر الذي احرز 
الهـــدف االول بـــل تالعب ايضا 
مبدافعـــي »االخضـــر« وحصل 
على ركلة جزاء سجل منها طارق 
الشمري الهدف الثاني، لكن ذلك 
ال يعني ان باقي العبي الفريق لم 
يتألقوا بل بالعكس كانوا كتلة 

ألن احلصول على الدوري اصبح 
مســــتحيال فمن غير املعقول ان 
تسقط جميع فرق الصدارة االربعة 

دفعة واحدة.

السماوي بعد خراب مالطا

بعد خراب مالطا، اكتشـــفت 
ادارة الساملية ان العيب في املدرب 
البلجيكي وليام توماس فأقالته 
بعد ان شاهدت فريقها يذل على 
يد الكويت واملدرب ساكن جامد ال 
يتحرك حتى انه لم يوجه العبيه، 
لكن في النهاية التصحيح خير من 
مواصلة العناد واملكابرة، وعلى 
ابناء الساملية االنتظار في االيام 

املقبلة لعلها حتمل خيرا لهم.

التضامن هذا حاله

لو كان باالمكان اكثر مما كان 
لفعل التضامـــن اكثر من ذلك، 
لكن هذا حـــال الفريق بالدوري 
ال يستطيع الصمود امام الفرق 
القوية ويسقط مبكرا كما حدث 
امام القادســـية، لكن يحسب له 
شـــجاعته في اعادة حســـاباته 
بالشوط الثاني التي مكنته من 
احلفاظ على فارق الهدفن فكان 
مـــن املمكـــن ان تتضاعف لوال 
الالعبـــن على احلفاظ  اصرار 
على ماء الوجه، ويعيب الفريق 
انـــه ال يتمكن دائمـــا من صنع 
فرص خطرة او يستمر في نقل 
الكرة كثيرا بن اقدام العبيه بل 
يعتمد فقط على الكرات الثابتة 
او الضربات احلرة املباشرة عن 

طريق التسديد.

الصليبخات »كافي خساير«

استبشـــرنا خيرا فور قيادة 
املـــدرب عبـــداهلل اليرموك دفة 
الصليبخات بعد املستوى املميز 
امام الكويت في القسم الثاني لكنه 
عاد وتراجع واصبحت اخلسارة 

امرا مألوفا له.

واحدة تهاجم مع بعضها وتدافع 
في الوقت نفسه، بل قدموا اكثر 
من ذلـــك وحاصروا العربي في 
الشوط االول وسط ملعبهم، ولو 
استغل »البرتقالي« الفرص خلرج 
بأكثر من هدفن في هذا الشوط، 
اال ان الواقعية اجبرت بالتشي 
على التراجع نوعا ما في الشوط 
الثاني وفضل احلفاظ على اكبر 
قدر مـــن لياقة ومجهود العبيه 
ملباراة ناساف االوزبكي، وفطن 

انه رفع شـــعار  الصليبخات 
التفريط في  االصرار وعـــدم 
أي نقطـــة، ووضــح ذلك من 
الكبيـــر لالعبيـــه  اإلصـــرار 
وسعيهم الدؤوب لتجميع النقاط 
والوصول الـــى منصة التتويج 
بأي شكـــل من االشكال، وهو 
مع جتميعـــه النقاط يؤدي اداء 
ممتعـــا في الوقت نفسه، كمـــا 
ان معظم اهدافه تكون ملعوبـــة 
الثالثـــة  وخير دليل االهداف 

ايضا الى ان »االخضر« لم يكن 
في افضل حاالته ومن الصعب 
ان يعود مرة اخرى الى املباراة 
فترك زمام احلفاظ على وســـط 
امللعب للمتألـــق من مباراة الى 
اخرى الكيني محمد جمال الذي 
متيز في اســـراع وتهدئة اللعب 

متى ما اراد.

إصرار العنابي

بدا مـــن اداء النصـــر امام 

فـــي مرمى الصليبخات. 

األخضر تبعثرت أوراقه

ها هو العربي يعود من جديد 
الى دوامة التقهقر في االداء فبعد 
مســــتوى رائع امام الساملية في 
اجلولة املاضية عاد وانتكس امام 
كاظمة، فالدفاع كان جامدا ال حول 
له وال قوة، والوسط مفككك ويعيبه 
البطء في الهجــــوم والدفاع، كما 
ان العبيــــه كانوا يتناقلون الكرة 

كأنهم يحملــــون اوزانا زائدة في 
ارجلهم، ومهاجموه مستسلمون 
للرقابة ويقعون كثيرا في مصيدة 
التسلل ولوال تدخل احلارس شهاب 
كنكوني في اكثر من مناسبة لكانت 
النتيجة كارثية على »االخضر«، 
كما ان املــــدرب الكرواتي دراغان 
سكوســــيتش لم يتدخــــل مبكرا 
بتغيير طريقة اللعب، ورمبا تكون 
مباراة كاظمة مبثابة قتل الطموح 
لالعبي العربي بتحقيق مركز متقدم 

نجم األسبوع
اختار القسم الرياضي فريق »األنباء« للجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري املمتاز 
ويضم في حراســـة املرمى احمد الفضلي وفي الدفاع محمد راشد )النصر(، فهد حمود 
)الكويت(، ناصر الوهيب )كاظمة(، وفهد العنزي )كاظمة( وفي خط الوسط اسماعيل 
العجمي )الكويت(، بدر املطوع )القادسية(، بشار عبداهلل )الكويت(، وعبدالعزيز املشعان 

)القادسية( وفي الهجوم باتريك فابيانو )النصر( وكاريكا )الكويت(.

فريق »األنباء« بعد الجولة السادسة عشرة
يستحق الكويت ان يكون جنم االسبوع بعد ان اكتسح فريقا 
بحجم الســــاملية 6-1، حتى ان كان الســــماوي في أسوأ حاالته، 
اال ان االبيــــض قدم فاصال من املهارات واللمحات الفنية، وبدا ان 
النتيجة تســــير لصاحله منذ البداية، حيث لم يجد صعوبة في 
الوصول الى مرمى الساملية وبأسهل الطرق، كما انه اضاع العديد 
من الفرص التي كانت كفيلة بخروجه فائزا بأكثر من ستة اهداف، 
بيد ان العبيه الذين تفننوا في اضاعة الفرص الواحدة تلو االخرى 
بالرغم من النتيجة الكبيرة يبدو انهم فضلوا امتاع أنفسهم اكثر 

من تسجيل االهداف.

 شياطين وعقعق وأشاوس..
ناصر العنزي

تقول األس��اطير ان عدي بن ربيعة التغلبي الوائلي »الزير سالم« لقب بأبي 
ليلى املهلهل ألنه هلهل الش��عر أي أرقه، كما قيل سمّي باملهلهل ألمرين أولهما 
انه كان يلب��س ثيابا مهلهلة والثاني من قوله: »ملا توغل في الكراع هجينهن .. 

هلهلت أثأر مالك أو سنبال«.
وعادة ما يسبق أسماء الشعراء ألقابهم فشاعر املعلقات طرفه بن العبد كان 

يلقب بالغالم القتيل وعرف امرؤ القيس بلقب امللك الضليل، 
وصناج��ة الع��رب هو ميم��ون بن قيس األعش��ى، 

وأطلق لقب قتيل الهوى على الش��اعر العباسي 
املؤمن بن جميل، اما الذي قتله ش��عره فهو 

»الش��عراء« اب��و الطيب املتنبي واس��مه 
احلقيقي احمد بن حسني اجلعفي.

وفي العصور احلديثة فإن ش��اعر 
النيل هو لقب حافظ ابراهيم ومن بعده 
سمي نزار قباني بشاعر املرأة، وأشهر 
ألقاب الس��احة الش��عرية ف��ي اخلليج 

ه��و »دامي الس��يف« نس��بة ال��ى األمير 
خال��د الفيصل اذ ان اس��م خالد يعني دامي 

والفيصل هو السيف القاطع.
ويحلو للجماهير الكروية التفاخر بألقاب فرقها 

ول��كل منهم لقب مميز فالش��ياطني احلمر في اجنلترا هم 
جن��وم مان يونايتد وفي القاهرة هم ش��ياطني األهل��ي، وكتبت احدى 

الصح��ف بعد تعادل األهلي مع الترس��انة »الترس��انة حتبس الش��ياطني في 
رمض��ان«، وتطلق جماهير لندن على أرس��نال لقب املدفعجي��ة ويتندر عليه 
خصومه ومن نكاتهم اذا لم جتد س��يارة اجرة في الش��ارع فتأكد ان ارسنال 

يلعب مباراة، اي ان اكثر جمهور ارسنال من سائقي التاكسي!

وم��ن أطرف ألقاب الفرق االجنليزية »العقعق« الذي يطلق على نيوكاس��ل 
وه��و غراب أبقع طوي��ل الذيل، ومتيزت األندية القطري��ة بألقابها بعد الطفرة 

الهائلة في املنشآت واملنافسات مثل الفهود وعيال الذيب واإلمبراطور.
وتتناقل األحاديث الش��عبية بعض األلق��اب املضحكة التي تدل على صفات 
الش��خص وطبائع��ه وهذا م��ا ميكن إطالق��ه ايضا على بعض الفرق حس��ب 
مس��توياتها فاملس��به او املس��بوه هو الش��خص الذي ال يعلم ما يدور حوله، 
واملطف��وق من فصيل��ة »املرجوج« وال��ذي يقع في اخلطأ 
سريعا، واملصرقع هو شخص ال يهمه شيء »واللي 
يطري على باله يس��ويه« اما أط��رف األلقاب 
فهو »السلنتح« وتعني شخصا قليل األدب 
فعدوا معنا كم مسبه ومطفوق ومصرقع 

وسلنتح في مالعبنا!
وف��ي مدرجاتن��ا ف��إن اجلماهي��ر 
تعرف القادسية بلقب »األصفر« ولكن 
في الس��نوات املاضية دخل عليه لقب 
امللك��ي فجأة وتن��ادي جماهير العربي 
فريقها باسم الزعيم وترد عليهم جماهير 
القادس��ية زعيم نع��م ولكن على نفس��ه، 
وتفضل جماهير األبيض لقب العميد لفريقها، 
وتق��ول نح��ن األفض��ل باألقدمية، ويتذك��ر ابناء 
الفحيحيل فريقهم األحمر أيام الشعر املنكوش والقميص 
املخصر وأحذية البراغي عندما كان يدافع عن مرماهم »املس��املون« جدا 
ربيع سعد وعلي ماضي وسيف زيد وحمد شامخ واحلميدي حمد وعبدالسالم 

حمود فكان لقبهم املفضل األشاوس.
يقول النجم الس��ابق ناصر الغامن اذا كان هذا مس��توانا وألقابنا هي ملكي 

وزعيم وعميد وسفير فما هي ألقابنا السابقة إذن؟

 لقطات من الجولة
خطف مهاجم النصـــر البرازيلي باتريك فابيانو 
صدارة الهدافن مرة أخـــرى برصيد 10 اهداف وفض 
الشراكة مع مهاجم القادسية السوري فراس اخلطيب 
الذي ســـجل 9 أهداف، ويأتي خلفهما مهاجم العربي 
الســـوري محمد زينو بـ 8 أهداف ثم مهاجما االبيض 
البرازيلي كاريكا والعماني اسماعيل العجمي بـ 7، ثم 
العب كاظمة فهد الفهد ومهاجم القادسية احمد عجب 
بـ 6 اهداف، ويتساوى 3 مهاجمن في املركز اخلامس 
برصيد 5 اهداف وهم مهاجمو كل من الساملية فرج لهيب 

وكاظمة يوسف ناصر والقادسية بدر املطوع.
للمرة الثانية على التوالي لم تش��هد اجلولة أي حالة 

طرد وتعتبر من اجلوالت املميزة باللعب النظيف.
شهدت اجلولة اقالة مدرب الساملية البلجيكي وليام 
توماس الذي كان ســـببا في انتكاسة الفريق وعينت 

بدال منه الوطني صالح زكريا.
بالرغم من انهاء التعاقد معهما تواجد محترفا العربي 
الكرواتي��ان ايغور وداب��اك في املدرج��ات وتابعا مباراة 

االخضر مع كاظمة.
مصادفة غريبة حدثت في ختام اجلولة، حيث 
شـــهدت مباراتا الكويت مع الســـاملية والنصر مع 
الصليبخات تسجيل 11 هدفا كانت جميعها من نصيب 

احملترفن.
لوحظ في هذه اجلولة عدم حضور جماهيري كبير 
بالرغ��م من قرب انتهاء الدوري ال��ذي يدخل في مراحله 

االخيرة.
غادرت جماهير العربـــي املدرجات في منتصف 
الشـــوط الثاني معبرة عن عدم رضاها عن مستوى 

الفريق واالداء الباهت امام كاظمة.
يتوقف الدوري ملدة اسبوعني بسبب انطالق مسابقة 

كأس سمو االمير بعد غد.

إقالة

لقرار الســـاملية اقالـــة 
مدربـــه البلجيكـــي وليام 
توماس بعدما ساءت لغة 
التفاهم بينه وبن الالعبن، 
فليـــس عيبـــا ان تخطئ 
ولكن العيب االستمرار في 

اخلطأ.
»يوم لك ويوم عليك«.

لسانك

شربكة

تداخل املسابقات الكروية 
مع بعضها، الدوري مع كأس 
ســـمو األمير )تنطلق بعد 
غد( وكأس سمو ولي العهد، 
فلجنة املسابقات في اللجنة 
االنتقالية ترى انها »صح« 

والكل على خطأ.
»قال من آمـــرك قال من 

نهاني«.

غلط

غلط

دالعزيز املشعان

عب

كاريكا

ناصر الوهيب

سماعيل العجمي
إ

محمد راشد

بشار عبداهلل

فهد العنزي

باتريك فابيانو

فهد حمود

بدر املطوع

حمد الفضلي
أ

الكويت يرفض استقالة الشمري

عقلة: العبونا مؤثرون ويمتازون بالتهديف

فالح: اإلقالة كانت متوقعة

مبارك الخالدي
رفــــض مجلس ادارة نادي الكويت االســــتقالة التي تقدم بها مدرب 
حراس مرمي الفريق االول بالنادي خالد الشــــمري، ويأتي رفض ادارة 
االبيض استقالة الشمري اعتزازا بدوره الكبير مع اجلهاز الفني للفريق 
املواسم املاضية واملوسم احلالي. ومن جهته اجتمع رئيس جهاز الكرة 
بالنادي مرزوق الغامن مع الشــــمري حاثا ايــــاه على العدول عن قراره 
واعتبار نفسه في اجازة مفتوحة ريثما تزول االسباب التي تعوقه عن 
اداء مهامه في الوقت احلالي. وكان الشــــمري قد قدم استقالته للتفرغ 
خلوض انتخابات ناديه االسبق كاظمة والتفرغ حلملته االنتخابية، االمر 
الذي قد يتعارض مع مواعيد احلصص التدريبية لالعبن وقد اسندت 
ادارة الفريق مهمة تدريب حراس املرمي بشكل مؤقت الى مدرب حراس 

املراحل السنية الصربي ايلينا.

مبارك الخالدي
امتـــدح مدير الكرة بنادي الكويت عادل عقلة فوز فريقه الكبير على 
الساملية بسداسية، مؤكدا ان الالعبن ظهروا بشكل مختلف ومميز وتألق 
جميـــع النجوم في اظهار ما لديهم حتى جاءت االهداف بشـــكل ملعوب 
ومرسوم وهذا دليل امتالكنا لالعبن مؤثرين ومتفاهمن وميتازون مبهارة 
التهديف وهم في االساس ليسوا مهاجمن مثل ماكينغا وبشار ووليد علي 
وحســـن حاكم وناصر القحطاني. واضاف عقلة ان النتيجة الكبيرة ال 
تقلل من اسم وتاريخ الساملية فالفريق لديه مجموعة مميزة من االسماء 
ولعب الشوط االول بشـــكل جيد من حيث امتالك الكرة والضغط على 

العبينا اال ان رغبتنا في الفوز كانت لها الكلمة الفصل في اللقاء.

عبدالعزيز جاسم
قال مســــاعد مدرب الساملية السابق علي فالح ان اقالة اجلهاز الفني 
للفريق كانت متوقعة بعد النتائج الســــلبية التــــي حققها الفريق في 
الفترة االخيرة، مشــــيرا الى انه يحترم قرار االدارة بإقالته وال يرفضه 
ان كان ملصلحــــة النادي، لكن في الوقت نفســــه يجب ان يتحمل العبو 
الفريق ايضا جزءا من املسؤولية، متمنيا التوفيق للجهاز الفني اجلديد 
بقيادة صالح زكريا. وشكر فالح مدير الكرة علي الشمالي على مساندته 
له خالل الفترة الســــابقة، مبينا ان لديه العديد من العروض من اندية 

اخرى ومن اكادمييات.

علـي محمود )العربـي وكاظمة(: كان جيدا فــــي حتركاته وقراراته 
ولم يجد صعوبة في ادارة املباراة بسبب قربه من احلدث طوال 

الشوطن، كما انه تعامل مع احتجاجات الالعبن باحترافية.
حمد بوجروة )الكويت والسـاملية(:  اخطأ في عدم احتساب ملسة يد 
على العب وسط الكويت األنغولي اندريه ماكينغا قبل ان يسجل 

الهدف السادس لكنه بالطبع لم يؤثر على النتيجة الثقيلة.
ناصر العنزي )القادسية والتضامن(:  كعادته لم يترك مجاال ألي شاردة 
او واردة بســــبب خبرته الكبيرة التي جعلتــــه يتفوق في ادارة 

املباراة حتى ان أخطاءه تكاد تكون معدومة.
سليمان امليل )النصر والصليبخات(: متيز في ادارة املباراة وكان دائما 
قريبا من احلدث، وما ميزه ايضا هو الهدوء الكبير في مواجهة 

املشادات بن الالعبن والتي كان يسيطر عليها سريعا.

الحكام في الميزان 
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