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كاظمة يبتعد والنصر عاد متأخرًا والعربي يتحسن والسالمية »صالح« للفوز

الجولة الـ 17: الكويت »سّير« الفرق على هواه والقادسية يتوّقف اضطراريًا
عبدالعزيز جاسم 

جاءت الرياح فـــي اجلولة الـ 17 من 
الدوري املمتاز كما اشتهت سفن الكويت، 
فقد اكتسح كاظمة بثالثية نظيفة، وجاءته 
األخبار الســـارة من ستاد ثامر بتعادل 
منافسه القادسية مع النصر 1-1، ليحقق 
األبيض لنفسه أكثر مما توقعه وليعود 
الى الصـــدارة ولو ثانيا بفارق األهداف 
عن األصفر، كما انه ابعد احد مطارديه 
على املركز الثاني وهو كاظمة بفارق 5 
نقاط، ورغم اكتساح العربي للتضامن 
برباعية نظيفة وفوز الســـاملية الكبير 
على الصليبخـــات 4-2 فإنها نتائج ال 
متســـه من قريب، ما يـــدل على ان هذه 
اجلولة هي جولة األبيض بكل املقاييس 
وانه الرابح األكبر فيها ليدع احلســـرة 
واأللم في قلوب منافسيه ويذهب وينام 
قرير العني لكي »يتكتك« كيف يستعيد 
الصدارة منفـــردا األربعاء املقبل عندما 
يواجه النصر في املباراة املؤجلة بينهما 

من اجلولة اخلامسة عشرة. 

األصفر.. »تعطل«

تعطل القادســـية اضطراريا في هذه 
اجلولة ورمبا تكون بداية نزيف النقاط 
هي هـــذه اجلولة، إال اننا نلتمس العذر 
له نظـــرا للظروف الصعبة التي مر بها 
والتي تصيب أي فريق بالتوقف املفاجئ، 
فكثرة اإلصابـــات جعلته عاجزا وليس 
بيديه حيلة أمـــام تغير مجرى املباراة، 
الن الالعب البديل الذي يشارك هو نفسه 
عائد للتو من اإلصابة، واألساســـي لم 
يدخل في جو املباريات بعد ان كان جالسا 
على دكة البدالء، فمن يصدق ان املهاجم 
األساسي لألصفر في الوقت احلالي هو 
سعود املجمد الذي يتألق من مباراة الى 
أخرى، بينمـــا كان مهاجما األزرق حمد 
العنزي واحمد عجب في الوقت السابق 
ليس لهما مكان في التشكيلة األساسية، 
لكن ذلك ال مينع من ان يحسب القادسية 
ألف حساب لهذه املباريات املتبقية من 

عمر الدوري.
 وال يجب ان نســـتغرب تعادله مع 
النصر ألنـــه اآلن من أقوى الفرق ويعد 
منافسا شرســـا، لكن في الوقت نفسه 
يجب ان يسعى املدرب »اجلنرال« محمد 
إبراهيم إليجاد عالج ملشكلة العودة سريعا 
للمباراة ومضاعفة النتيجة واملثال واضح 

فبعد تعادل النصر عجز األصفر عن التقدم 
واإلمساك بزمام املباراة، ونظن ان محمد 

ابراهيم قادر على عالج هذا املشكلة.

 األبيض.. من عليه الدور؟ 

بات الكويت أكثر الفرق قوة وأصبح 
يسبب قلقا ملنافسيه فبعد السداسية في 
مرمى الساملية في اجلولة السابقة ها هو 
يدك مرمى البرتقالي بثالثية وكأنه يقول 
لباقي الفرق »من عليـــه الدور، اجلاي 
أكثر من اللـــي راح« وهو محق في ذلك 
حيث يدخل كل مباراة بحساباتها اخلاصة 
ويعرف ماذا يريد من منافسيه، ويحقق 
الفوز من جولة الـــى أخرى ألنه يلعب 
باتزان كبير، فهـــو ال يهاجم كثيرا وال 
يدافع كثيرا ويدع منافسه حتى ينقض 
عليه ويفترسه بالهدف االول ثم الثاني 
وال يتعجل، فهو فريق تكتيكي مبعنى 
الكلمة يطبق خطة مدربه البرازيلي أرثر 

بحذافيرها فلكل العب مهام يقوم بها. 

 البرتقالي »حيرنا معاه«

أصبح كاظمة من الفرق احمليرة فعال 
خصوصا في الدوري املمتاز فتارة جنده 
ذلك الفريق الذي ال يقهره احد، ومرة نقول 
انه يســـتحق ان يكون بدوري الدرجة 
األولى ألدائـــه املتواضع ووضحت هذه 
احلالة أمام الكويت خصوصا في الشوط 
الثاني، فقد كان جيدا في األول، اال انه رمبا 
صدم بالهدف األول والثاني في الدقائق 
األولى من الشـــوط الثاني، وهو ما لم 
يتحمله الكيني محمد جمال وخرج عن 
املألوف وضرب ناصر القحطاني من دون 
كرة ليطرد ويزيد أعباء البرتقالي الذي 
لم يصمد وتلقى هدفا ثالثا. لكن احملير 
كيف ملدرب ميتلـــك العبا بإمكانات فهد 
العنزي ويجلسه على دكة البدالء حتى ان 
كان بقيمة الروماني ايلي بالتشي اخلبير 
الذي فطن في النصف ساعة األخير من 
املبـــاراة وادخله ولكـــن بعد ان »طارت 

الطيور بأرزاقها«.

العنابي.. ال تحزن

ان لم يتوج النصر بلقب الدوري املمتاز 
فليس عليه ان يحزن الن اجلماهير توجته 
بأدائه الراقي بطال وفارسا للدوري فهو 
يقاتل في امللعب ويقارع الفرق الكبيرة 
بنفس املستوى بل يتغلب عليهم ويرهقهم، 

بل انه ال ييأس بسرعة وخير دليل عودته 
بالتعادل أمام القادسية املتصدر بالرغم 
من ان العنابي لم يكن في أفضل حاالته 
ومال للدفاع كثيرا، لكنها تبقى نتيجة 
جيدة في حال فـــوزه على الكويت في 

املباراة املؤجلة بعد غد. 

 األخضر.. فوز متوقع 

لم يكن فـــوز العربي على التضامن 
مفاجئا بل كان متوقعا ليس لضعف األخير 
بل الن التنظيم اجليد واملستوى املرتفع 
من مباراة ألخرى في الفترة السابقة هو ما 
منحه األفضلية خصوصا بعد عودة جنم 
الفريق محمد جراغ من اإلصابة وانسجام 
احملترفـــني اخيرا مع باقي الالعبني، كما 
ان املدرب الكرواتي دراغان سكوسيتش 
استقر على تشكيلته نوعا ما بعد ان كان 
يغيرها من جولة الى أخرى دون حلول، 
ورغم ذلك فان أداء العربي وقوته يجب 
ان يقاسا أمام فريق بنفس مستواه لكي 

نحكم عليه بصورة جيدة. 

السماوي.. عاد للواقع

عاد الساملية الى الواقع وحقق األداء 
والنتيجة علـــى الصليبخات وظهر كما 
كان في الســـابق ورمبا لو درب صالح 
زكريا الفريق مبكرا لكان وضعه أفضل 
من املركز احلالي، لكن أثبتت التجارب ان 
املدرب املقال البلجيكي وليام توماس هو 
بؤرة اخللل التي مت استئصالها، وتبقى 
حقيقة واحدة يعيشها العبو السماوي 
مبرارة وهي ان مبارياتـــه املتبقية في 

مشوار الدوري حتصيل حاصل. 

التضامن.. ما في مشكلة

لم تعد هناك مشـــكلة لـــدى العبي 
التضامن باخلسارة فهي أصبحت عادة 
ويبدو انه وضع نصب عينيه الفوز على 
الصليبخات واللعب املباراة الفاصلة مع 

ثاني دوري الدرجة األولى.

الصليبخات.. تحسن طفيف 

التحســـن الطفيف الـــذي طرأ على 
الصليبخات هو انه اصبح يرد جزءا من 
األهداف ملنافسيه لكنه يخسر في النهاية 
فشباكه تتلقى ضعفها، ومن الواضح انه 
يســـير في االجتاه املعاكس املؤدي الى 

دوري املظاليم.

الغانم: البطوالت هدفنا

العازمي والمطيري مطلوبان

مبارك الخالدي
قال نائب رئيس مجلس ادارة نادي الكويت خالد الغامن ان الفوز 
العريــــض على كاظمه 3-0 واعتالء صدارة الدوري لم يأتيا من فراغ 
ولكن نتيجة لثوابت اساســــية ميشــــي عليها مجلس االدارة وإدارة 

الفريق والتي وضعت في حسبانها حصد البطوالت.
وأضــــاف الغامن ان الواقع يقول ان األبيض فريق مرعب متى أدى 
الالعبون بتركيز عال وبروح عالية، مشيرا الى ان الكويت لم يتغير 
عليه شيء من حيث االلتزام في التمارين وتطبيق سياسة االحتراف 

اجلزئي بحذافيرها.
ولفت الى انه من املهم لالعبني االستمرار بنفس العطاء واالبتعاد عن 

الضغوطات خصوصا ان البطوالت احمللية في أشواطها األخيرة.

عبدالعزيز جاسم
أبدت العديد من االندية رغبتها في ضم العبي الساملية مشاري 
العازمي ونواف املطيري بعد املستوى الكبير الذي قدماه مع السماوي 
في املوسم احلالي، وكانا سببا مباشرا في فوز فريقهما في اغلب 
املباريات، وهما معاران اصال من كاظمة والقادســـية، ورمبا يفكر 
الســـاملية في التجديد معهما لكن هذه املرة سيكون مبقابل مادي 
الن هناك اندية اخرى مســـتعدة الن تدفع، ومن املمكن ان يرفض 
ناديا الالعبني اعارتهما مرة اخرى لتميزها امللحوظ هذا املوســـم، 
وقد علمت »األنبـــاء« ان اندية النصر والعربي والتضامن مهتمة 

بصورة كبيرة بالتعاقد معهما.

ترتيب الفرق بعد الجولة الـ 17
النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريق

171133401336القادسية
161132321436الكويت
17944322131كاظمة
16943241631النصر
17593241324العربي
17557212920الساملية
1712148395التضامن

17101613493الصليبخات

مباريات الجولة الـ 18

السبت
10 ـ 4

الصداقة والسالمالعربي ـ القادسية

صباح السالمالكويت ـ التضامن

التضامنالساملية ـ النصر

ثامركاظمة ـ الصليبخات

فريق »األنباء« بعد الجولة السابعة عشرة

لقطات من الجولة
 ظــــل مهاجم النصر باتريك 
فابيانو في صدارة الهدافني برصيد 
10 أهداف بالرغم من عدم تسجيله 
أي هدف في هذه اجلولة، وتساوى 
مهاجم العربي السوري محمد زينو 
مع مواطنه مهاجم القادسية فراس 
اخلطيب باملركز الثاني بـ 9 أهداف، 
وجــــاء خلفهما مهاجمــــا األبيض 
البرازيلي كاريكا واسماعيل العجمي 
بـ 8 ويأتي وراءهم العب كاظمة فهد 
الفهد ومهاجم القادسية احمد عجب 

بـ 6 أهداف.
 بع��د جولتني متيزت��ا باللعب 
النظيف جاءت هذه اجلولة لتش��هد 
حالتي طرد ملدافع الساملية سعد سرور 

والعب كاظمة الكيني محمد جمال.
 بنهاية هذه اجلولة سجلت 
جميع الفرق 194 هدفا وكان القادسية 
األكثر تهديفا برصيــــد 40 هدفا، 
ويعتبر التضامن االقل تهديفا بـ 
8 اهداف، كما يعــــد دفاع األصفر 
واألخضر األقوى بتلقيهما 13 هدفا 

حتى اآلن.
 فوز الساملية على الصليبخات 
هو االول للم��درب صالح زكريا في 
الدوري املمتاز بعد ان تس��لم مهمة 
تدريب الس��ماوي بع��د اقالة املدرب 

السابق البلجيكي وليام توماس.
 استمر عزوف اجلماهير عن 
حضور املباريات بالرغم من اقتراب 
الدوري من نهايته واحتدام املنافسة 

بني جميع الفرق.

اختار القسم الرياضي فريق »األنباء« للجولة السابعة عشرة من الدوري املمتاز، ويضم في حراسة 
املرمى محمد الصالل )النصر(، وفي خط الدفاع حس��ني حاكم )الكويت( ونهير الش��مري )القادسية( 
وعصام فايل )النصر( وفهد حمود )الكويت(، وفي الوس��ط محمد جراغ )العربي( وكيتا )القادس��ية( 
وفهد احلشاش )العربي( ونواف املطيري )الساملية(، وفي الهجوم مشاري العازمي )الساملية( وإسماعيل 

العجمي )الكويت(.

نجم األسبوع
اســـتحق الكويت للمرة الثانية علـــى التوالي ان 
يكون جنم االسبوع بعد ان سحق احد منافسيه على 
لقب الدوري وهو كاظمة بثالثية نظيفة كانت كفيلة 
مبشاركته القادسية في الصدارة، كما يحسب لألبيض 
انه استغل نتائج منافسيه النصر والقادسية بالسقوط 
في فخ التعادل، ورمبا يكون الشـــوط الثاني للكويت 
من أمتع أشواطه في الدوري بعد أن فعل فيه كل شيء 
مع منافسه البرتقالي وسجل خالله 3 اهداف، وكذلك 
اصراره على تسجيل املزيد من االهداف بالرغم من ان 
الهدفني في بداية الشوط الثاني كانا كفيلني بتحقيق 

النقاط الثالث.

الحكام في الميزان
 حمد بوجروة )القادسية والنصر(: كانت له بعض االخطاء 
التقديرية لكنها لم تؤثر على نتيجة املباراة بشـــكل 

مباشر، ما يعني انه قاد املباراة بأداء جيد.
 يوسف الثويني )الكويت وكاظمة(: ادار املباراة بشكل جيد 
على الرغم من حساس��ية املباراة واهميتها، وكان محقا 
في طرد العب وسط كاظمة الكيني محمد جمال لتعمده 

ضرب ناصر القحطاني.
 وليـد الشـطي )العربـي والتضامـن(: كان واعيـــا في 
حتركاته ولم يتغاض عن اي شيء، كما ان جو املباراة 
وسيطرة العربي على املباراة ساهما في عدم وجود 

اعتراضات.
 محمود املتروك )الساملية والصليبخات(: اخطأ في عدم 
احتساب ركلة جزاء صحيحة للصليبخات، ويعتبر اخلطأ 
الوحي��د املؤثر ف��ي النتيجة، اال ان��ه كان محقا في طرد 
مدافع الس��املية سعد س��رور بعد حصوله على البطاقة 

الصفراء الثانية.

أعطني هذا »المانشيت«
ناصر العنزي

قالوا في الصحافة الكثير، قالوا انها بوق الس��الم وصوت االمة وس��يف احلق 
القاط��ع، تهز عروش القياصرة وتدك معالم املس��تبدين، وقالوا ان الصحف قالع 
من الورق ال تؤثر فيه��ا قنابل املدافع، واالقالم التي تكتب بها الصحف مصنوعة 

من الرصاص، وقال السلطان العثماني عبداحلميد: لو عدت الى »يلدز« 
لوضعت محرري الصحف كلهم في فرن واحد.

ومن طرائف الصحافة ان صحافيا شابا اراد احلصول 
على حديث مع توماس الفا اديسون )1847 � 1931( 

صاحب االلف اختراع، لكن العالم الكبير رفض 
الكالم، فما كان من الصحافي اال ان نش��ر 
في اليوم التالي حديثا مطوال مع اديسون 
بعنوان »اعظم مخترع في العالم«، فاتصل 
به اديسون وقال له: بل انت اكبر مخترع 

في العالم وليس انا!
واطرف ما يروى من اخطاء صفحات 

الوفي��ات ان انطون اجلميل رئيس حترير 
»االهرام« وصل اليه نع��ي في وقت متأخر 

قبيل الطبع، فكتب عليه: »ان كان له مكان«، اي 
يضاف اخلبر اذا كان له مكان في الصفحة، فظهر 

النعي في اليوم التال��ي هكذا: »مات اليوم فالن الفالني 
مثواه اجلنة ان كان له مكان«.

ويجمع خبراء املهنة ومختصوها على ان »املانشيت« نصف اخلبر ويعكس 
ق��درة الكاتب على ايص��ال املعلومة من اقصر الطرق، وف��ي الصحافة الرياضية، 
فإن العنوان عادة ما يكون مختصرا ومباش��را، وبعد فشل فرنسا في التأهل الى 
مونديال كأس العالم عام 1994، عنونت صحيفة »لونزو« صفحتها الرئيسية بكلمة 

واحدة »اخلروج«، وكتبت صحيفة »الغازيتا« االيطالية بعد فوز »اآلزوري« بكأس 
العالم 2006 »نحن العالم«.

ووضعت صحيف��ة »األنباء« صورة خلفية لالعبي منتخبنا االزرق بعد النتائج 
السيئة في كأس »خليجي 16« في الكويت 2003 وكتبت باخلط العريض »األسوأ«، 
في حني ان اقس��ى عناوين »األنباء«، ومازال يتذكره العبو املنتخب، 
كان محليا صرفا »ما عليكم شرهة« وذلك بعد اخلسارة من 

عمان بثالثة اهداف في »خليجي 15« بالرياض.
وبعد الطفرة الكبيرة في عدد الصحف واملجالت، 
برزت ايضا مواقع رياضية وصحف الكترونية، 
ومتيز موقع »كووورة« بفهرسة مواده وتنوع 
اخباره وسالسة التنقل بني صفحاته، واصبح 
من املواقع العربية املهمة التي يرجع اليها 
الزائر في كل االوقات، ومن اهم صفحاته 
منتديات كووورة التي تتيح لالعضاء حرية 
التعبير عن آرائهم وتوجياتهم ال تخلو من 

التحليالت املميزة للواقع الرياضي.
يقول احد القراء املعتقني: اين تلك االيام؟ 
كنا نرى الصحف اخلمس عاملا آخر، نغوص في 
اعماقها ونخرج باندهاش، كما نقف عند اش��ارات 
املرور ننتظر بائع اجلرائد لنقرأ عناوين العربي والقادسية 
ثم نقص صور جاسم يعقوب وفتحي كميل واحمد الطرابلسي 
وفيصل الدخيل امللونة ونعلقها على جدران غرفنا، كنا نذهب الى امللعب قبل بداية 

املباراة بثالث ساعات وننتظر حتى طلوع الفجر لقراءة الصفحات الرياضية.
طرائف الصفحات الرياضية كثيرة ومتنوعة، ومنها »أهدرها في الشباك« ولتلك 

العبارة قصة ال يعرفها اال اثنان: ابوبدر وابوضاحي!

»وين« الجمهور

لكل من طالب بعودة اجلماهير إلى 
املالعب خصوصا ان البطولة دخلت 
في مراحل احلسم إلعالن بطل الدوري 
في تنافس مثير بني الفرق فاملالحظ ان 
من يساند الفرق هي روابط املشجعني 
الى جانب اعداد قليلة من املتفرجني. 

»ويطالبون بالنتائج اجليدة«.

لسانك

تصرف مشني
أن تت��رك ادارة كاظم��ة العبها 
احملت��رف الكيني محمد جمال دون 
عقاب بعد طرده امام الكويت بشكل 
متعمد منه مما تسبب في جزء كبير 
من خسارة فريقه. وعليها ان تضاعف 

من عقوبة احلسم من راتبه. 
»تص��رف م��ا في��ه ش��ي من 

اجلمال«.

غلط

غلط

)رويترز(البرازيلي ساندرو لم يتمكن من إيقاف إسماعيل العجمي


