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عبدالعزيز جاسم
»ما أش����به الليلة بالبارحة« فمنذ موسمني 
والكويت يعاني م����ن االنطالقة احلقيقية في 
الدوري املمتاز والسبب معروف وهو مواجهة 
النصر في بداية الدوري، ففي موسم 2009/2008 
تلقى الكويت حامل اللقب وقتها صدمة كبيرة 
باخلسارة من النصر في اجلولة األولى 4-2 
جيث سجل وقتها رباعية العنابي العب األبيض 
احلالي البرازيلي كاريكا بينما سجل للكويت 
خالد عجب ليتعثر بعدها من مباراة الى مباراة 
ثم ينهض بقوة لكنه فقد اللقب بالنهاية لصالح 

القادسية.
وظن األبي����ض أنه مبج����رد التخلص من 
كاريكا مع بداية املوس����م املاضي لن يجد من 
يسجل مبرماه هذه الكمية من االهداف لكن عاد 
السيناريو نفس����ه في املوسم املاضي وافتتح 
العميد مبارياته في الدوري ايضا امام النصر 
لكن هذه املرة كانت النتيجة أثقل من سابقتها 
وبنتيجة 1-4 وكانت جمي����ع االهداف بأقدام 
برازيلية ايضا تناوب على تسجيلها 3 العبني 

عن طري����ق باتريك فابيان����و هدفني وجوني 
ورودريغو سيلفا، بينما سجل االبيض هدفه 
الشرفي عن طريق العماني اسماعيل العجمي 
وعانى األمرين بعدها ومتكن من تصدر الدوري 
لكنه تخلى عن اللقب في اجلولة قبل األخيرة 

لصالح القادسية.
واملفارقة العجيبة في هذا املوسم ان الكويت 
يفتتح مواجهاته بالدوري امام النصر ايضا الذي 
اصبح فأال س����يئا وإشارة الى أن لقب الدوري 
يذهب منهم للمرة الثالثة على التوالي بسبب 
هذه املواجهة التي اصبحت عقدة في انطالقة 
كل دوري فهل يكسر االبيض النحس هذه املرة 
ويثبت املثل القائل »ان الثالثة ثابتة« ويتخلص 
من ازمة النصر ويحقق الفوز لينطلق بقوة أم 
تكون للنصر كلمة أخرى ويبرهن انه بالفوز 
في كل موسم على الكويت اصبح متخصصا 
به؟ وستكون الكلمة للبرازيليني حاضرة مرة 
أخرى السيما ان العنابي يوجد في صفوفه 3 
برازيليني منهم جوني الذي سجل هدفا مبرمى 

االبيض املوسم املاضي.
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وانتقاالتمدربون 

محمد إبراهيم

البرازيلي مارسيلو كابو

البرازيلي أدغار بيرير

الكرواتي مارنيلو كوجلانني

البرتغالي جوزيه روماو

هل يكرر النصر فوزه على الكويت مرة أخرى؟

العربي يأمل في انطالقة جديدة بالدوري على حساب اجلهراء

البوسني سالفني زياديتش

التشيكي ميالن ماتشال

البرازيلي جانينيز دي سيلفا

محمد إبراهيم )القادسية(
تاريخ امليالد: 1962.

أبرز الفرق التي قادها: الساملية � املنتخب الوطني 
األول.

إجنازاته كم���درب: حقق 21 بطول���ة جميعها مع 
األصف���ر متفرقة ب���ني دوري وكأس أمير وكأس ولي 

عهد وسوبر.
القادم���ون: صالح مهدي � نواف املطير بعد انتهاء 

إعارته مع الساملية.
املغادرون: عبداهلل الظفيري

امل����اض�����ي:  القادس���ي�����ة املوس�������م  مرك����ز 
األول.

البرازيلي مارسيلو كابو )العربي(
تاريخ امليالد: 1966

الفرق التي قادها: مس����اعد م����درب املنتخب البرازيلي، 
ومساعد مدرب املنتخب الس����عودي، ومدرب نادي الهالل 

السعودي ونادي النصر.
إجنازاته كمدرب: بطولة الدوري السعودي 2005-2004.
املركز الثالث في الدوري مع نادي النصر املوسم املاضي.

القادمون: البرازيليون داالس والكس����ندر ولويزينيو 
وفابيو واحلارس خالد الرشيدي.

املغ����ادرون: محمد زينو � داريو داباك � ايغور � خواكني 
� أمير س����عيود � فالكو � عبدالعزي����ز فاضل � أحمد مطر � 

شهاب كنكوني.
مركز الفريق املوسم املاضي: اخلامس

البرازيلي أدغار بيرير )النصر(
تاريخ امليالد: 1967.

أبرز الفرق الت�������ي قادها: فلومننسي البرازيلي 
ومنتخ���ب البرازي���ل حت���ت 20 عام���ا والش���باب 

السعودي.
إجنازاته كمدرب: رابع الدوري الس���عودي ورابع 

كأس خادم احلرمني الشريفني لألبطال.
البرازيلي���ان لين���اردو دي س���يلفا  القادم���ون: 

وفرانسيسكو.
املغ���ادرون: باتري���ك فابيانو ورودريغو س���يلفا 

ومارسيلو.
مركز النصر املوسم املاضي: الثالث.

الكرواتي مارنيلو كوجلانني )الساحل(
امليالد: 1955.

أبرز الفرق التي قاده��������ا: مس���اعدا مل������درب 
منتخب كرواتيا 6 سنوات � رجيك��������ا الكروات������ي 
� س���البروغ النمساوي � فرنبخش���ة الترك������ي � 

كاظمة.
إجنازاته كمدرب: التأه���ل لكأس أوروبا 2004 � 
كأس كرواتي���ا مع فريق رجي���كا الكرواتي + ثاني 

الدوري.
القادمون: نواف العتيبي.

مركز الساحل املوس���م املاضي: متأهل للممتاز 
كبطل لدوري الدرجة األولى.

البرتغالي جوزيه روماو )الكويت(
تاريخ امليالد: 1952.

أبرز الفرق التي قادها: ال���وداد البيضاوي � الرجاء 
البيضاوي � العربي القطري � مس���اعدا ملدرب البرتغال 

األول ومدربا للمنتخب البرتغالي األوملبي.
إجنازاته كمدرب: حصل مع الوداد على بطولة الدوري، 

وحصل مع الرجاء على بطولة الدوري.
القادمون: خالد الش���مري � خليف���ة طايل � عبداهلل 

الظفيري.
املغادرون: أحمد العيدان � عبداهلل املرزوقي � اندريه 
ماكينغا � اندريه � مش���عل حمي���د � عبدالرزاق البطي � 

يوسف النشيط  � راشد الراشد.
مركز الكويت املوسم املاضي: الثاني.

البوسني سالفني زياديتش )الساملية(
امليالد: 1955.

أبرز الفرق التي قادها: مساعدا ملدرب فريق فنربخشة 
التركي وعدد من األندية في البوسنة � اجلهراء.

إجنازاته كمدرب: ش���ارك في بطولة دوري أبطال 
أوروبا مع فنربخشة، قاد اجلهراء للتأهل الى الدوري 

املمتاز.
القادمون: الغاني ايزيواتيتو � املغربي محمد العبو � 
البوسني الكسندر انديتش � مشعل حميد � عبدالرزاق 

البطي � يوسف النشيط � راشد الراشد.
املغادرون: إميانويل ايزوكام � بنتو � اليكس � نواف 

املطيري � فرج لهيب.
مركز الساملية املوسم املاضي: السادس.

التشيكي ميالن ماتشاال )كاظمة(
تاريخ امليالد: 1943.

الفرق التي قادها: مدرب منتخب التشيك � املنتخب الوطني 
األول � الس����عودية � عمان � اإلم����ارات � الصني � اإلمارات � 

املنتخب البحريني.
إجنازاته كمدرب: خليجي 96 و98 مع األزرق والدوري 
الكويتي مع كاظمة 94 و96 وكأس األمير وولي العهد 95 � 
نصف نهائي كأس القارات 99 مع السعودية � كأس رئيس 

الدولة مع الصني.
القادمون: النيجيري باتريك اوبويا � البرازيلي الكسندر 

� شهاب كنكوني.
املغادرون: الكسندر انديتش � ساسا � خالد الشمري.

مركز كاظمة املوسم املاضي: الرابع.

البرازيلي جانينيز دي سيلفا )اجلهراء(
تاريخ امليالد: 1959.

أبرز الف���رق التي قاده���ا: ع����������دد من فرق 
الدوري البرازيلي املمتاز � ألول مرة ي�����درب في 

الكويت.
القادمون: حمد حربي.

البرازيليان انطوني���و توبانغوا  املغ���ادرون: 
وانطونيو ويس���لون واملغربيان يونس قاس���ني 

وربيع هوبري.
مركز اجلهراء املوسم املاضي: متأهل من دوري 

الدرجة األولى.

الكويت ال يتفاءل بـ »النصر«

األخضر يستضيف »أبناء الجهراء«
و»السماوي« من زحمة السالمية إلى أبو حليفة

فهد الدوسري ـ مبارك الخالدي ـ عبدالعزيز جاسم
تنطلق في العاشرة من مساء اليوم اجلمعة منافسات 
الدوري املمتاز في نس���خته ال� 49 في أجواء رمضانية 
مبكرة وطقس رطب وحار جدا لهذا املوسم الذي يبدو أنه 
سيكون األطول في تاريخ الرياضة الكويتية. وبعد ان 
اقامت معظم الفرق احمللية معسكرات خارجية استعدادا 
للموسم تأمل الفرق الثمانية املشاركة في معانقة درع 
الدوري إلثبات احقيته���ا في التواجد بالدوري املمتاز. 
وبدورهم يس���عى العبو القادسية للحفاظ على لقبهم 
الذي حققوه املوس���م املاضي بع���د صراع قوي ومثير 
مع منافسهم التقليدي الكويت، ويسعى العبو العربي 
لتأكيد زعامتهم للفرق الكويتية من خالل اتساع فارق 
عدد مرات الفوز بالدوري احمللي حيث يتربع االخضر 
على الصدارة برصيد 16 مرة فوز بدرع الدوري يالحقه 
القادسية برصيد 13 مرة فيما يسعى الكويت لتقليص 
الف���ارق بينه وبني األصفر حيث توقف رصيده عند 10 
مرات وتساوى الس���املية وكاظمة في عدد مرات الفوز 
بالدوري برصيد 4 مرات فيما حقق اجلهراء الدوري مرة 
واحدة فقط، ولم تقم منافسات الدوري للموسم 91-90 

بسبب العدوان العراقي الغاشم على بالدنا احلبيبة.

العربي يواجه الجهراء

ويستهل العربي مشواره في الدوري املمتاز لهذا املوسم 
عند استضافته اجلهراء الوافد اجلديد الذي قدم لدوري 
االضواء بعد فوزه على التضامن في املباراة الفاصلة التي 

جتمع ثاني الدرجة األولى مع سابع الدوري املمتاز.
واستعد العربي من خالل إقامة معسكر اعدادي للفريق 
ف���ي العاصمة املصرية القاه���رة وخاض عدة مباريات 
ودية بقيادة املدرب اجلديد البرازيلي كابو والذي حقق 
نتائج مميزة مع فريق النصر املوسم املاضي وكان محط 
انظ���ار عدد من الفرق احمللي���ة واالقليمية قبل تعاقده 
مع االخضر للموس���م اجلديد وتعاقد الفريق مع اربعة 
محترفني برازيليني وهم املدافع واالس والعب الوسط 
الكسندر واملهاجمان لويزينيو وفابيو. وتعقد اجلماهير 
العرباوي���ة آماال كبيرة على الفريق بحلته اجلديدة في 
حتقيق لقب الدوري الذي غاب عن خزائن النادي لعشرة 
مواس���م ولتعويض الصورة املهزوزة التي ظهر عليها 
الفريق املوسم املاضي واستغنى اجلهاز الفني عن خدمات 

العبيه أحمد مطر ونواف جواد وعبدالعزيز فاضل.
في املقابل يس���عي اجلهراء بقي���ادة مدربة اجلديد 
البرازيلي غينيس دي س���يلفا لتأكيد جدارته بالتأهل 
للدوري املمتاز والبقاء في دوري الكبار وحتقيق نتائج 
ايجابية، وتكمن الصعوبة التي تواجه الفريق في عدم 
وجود اي محترف في صفوفه حتى اآلن وهو ماقد يؤرق 
املدرب لكونه سيواجه فرقا قوية ومستعدة بشكل جيد 
ولعل البداية س���تكون الليلة ام���ام فريق بحجم وثقل 

العربي.

الساحل يستضيف السالمية

وفي املواجهة الثانية، ال يبدو الساحل أفضل حاال 

من اجلهراء عند استضافته للساملية حيث يبدأ مشواره 
في الدوري املمتاز لهذا املوس���م مبحترف واحد فقط 
وهو العب الوسط البرازيلي بيتو ويقود الفريق مدربه 
اجلديد الكرواتي كوجلانني ويعاني الفريق من نقص 
اللياقة البدنية بعد تأخر اس���تعدادات الفريق التي 
انطلقت في االسبوع االخير من شهر يوليو املاضي 
واذا ما أراد الفريق اثبات وجوده في الدوري املمتاز 
فعليه جتاوز عقبة الساملية الليلة وهو االمر الذي لن 

يتحقق اال بتكاتف الالعبني واللعب اجلماعي.
من جانبه يدخل الساملية لقاءه االفتتاحي في املوسم 
اجلديد أمال في حتقيق نتائج ايجابية واملنافسة على 
لقب الدوري املمتاز وتعوي���ض االداء الباهت الذي 
كان عليه الفريق في املوسم املاضي، وتعاقدت ادارة 
النادي مع مدرب اجلهراء الس���ابق البوسني سالفني 
زياديتش لالستفادة من خبرته احمللية التي اكتسبها 
من عمله مع اجلهراء وتعاقدت ادارة الفريق مع احملترف 
املغرب���ي املدافع محمد العبو والغان���ي ايبنزا تيتو 
والبوسني الكس���ندر اندنتش، كما ضم »السماوي« 
عددا من العبي الكويت احملليني وهم مش���عل حميد 
ويوسف النشيط وعبدالرزاق البطي وراشد الراشد، 
كما جددت االدارة اعارة العب كاظمه مشاري العازمي 

للموسم اجلديد.
 وكان الس���املية قد اقام معسكرا خارجيا في مدينه 
االسكندرية املصرية لتحقيق اقصى درجات التجانس 

بني الالعبني قبل انطالق املوسم.

في انطالق النسخة الـ 49 للدوري الممتاز لكرة القدم


