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الكويت يستعيد جزءًا من بريقه والساحل يحقق الفوز األول والنصر والجهراء يواصالن السقوط

الجولة الرابعة: القادسية أسقط العربي بالضربة القاضية وكاظمة استغل الفرصة
طوال الـ 90 دقيقة، خصوصا في 
الكرواتي  الدفاع، فاملــــدرب  خط 
مارينكو كوجلانني يعرف إمكانات 
العبيه وال يغامر بهم كثيرا، فهو 
إن لم يسجل هدفا فإنه ال يريد أن 
يصاب مرماه بهدف، وهذا ما فعله 
أمام النصر، فقد صبر كثيرا لكنه 
نال الكثير في نهاية األمر بهدف 
الفــــوز االول في الدوري حتى إن 
أمام  الوحيدة بالدوري  خسارته 
كاظمة لم يكن فيها فريقه سيئا.

السماوي وثمن التراجع

على الرغم من خسارة الساملية، 
إال أنه قدم مباراة جيدة في جميع 
اخلطوط لكنــــه دفع الثمن غاليا 
في الشوط الثاني بعد أن تراجع 
كثيرا للــــوراء واكتفى بالهجمات 
املرتدة التي لم يستغلها جيدا ورمبا 
أدرك املدرب البوسني زياديتش أن 
الهجوم خير وسيلة للدفاع وليس 

الدفاع فقط.

العنابي بال نقطة

ال أحد يصــــدق أن النصر هو 
ذلك الفريق الذي ظهر في املوسم 
املاضي فهو يترنح من جولة إلى 
أخرى دون تطور ملحوظ، ورمبا 
يكون السبب وراء ذلك هو تواضع 
مستوى أغلب محترفيه بالرغم من 
ظهور الفريق بشكل جيد نوعا ما 
مع املدرب علي الشمري في كأس 
االحتاد، فالعنابي لم يضع فرصا 
كثيرة يندم عليها وكانت سيطرته 
ســــلبية طوال املباراة باستثناء 

بعض احملاوالت.

الجهراء يغرق

ال يختلف حــــال اجلهراء عن 
النصر كثيرا، إال ان اجلهراء يغرق 
باندفاع شديد نحو السقوط كونه ال 
يخسر فقط، بل يتلقى أهدافا كثيرة 
وال يسجل والسبب واضح وهو 
تشتت جمع املراكز من احلارس 

حتى الهجوم.

عهده شيئا فشيئا ألنه قدم مباراة 
جيدة أمام السماوي خصوصا في 
الشوط الثاني، فبعد أن كان متأخرا 
بهدف في األول انتفض في الثاني 
وسيطر كليا على املباراة وأضاع 
العديد من الفرص لكنه في النهاية 
حسم األمور لصاحله واألفضل من 
ذلك اســــتعادة جنومه ملستواهم 
الطبيعي مثل وليد علي الذي سجل 
فــــي اجلولة وكذلك  أجمل هدف 

يعقوب الطاهر وفهد عوض.

الساحل والتنظيم المميز

أبرز ما ميز الســــاحل في هذه 
اجلولة هو التنظيم املميز لصفوفه 

هدف واكتفوا بالتســــديد البعيد 
ولعــــب الكرات العرضية رغم أن 
االصفر كان مستســــلما ولم يبد 
أي رد فعــــل جتاه هجماتهم، لكن 
يجب أن تقال كلمة ثناء في حق 
محمد جراغ الذي كان جنم املباراة 
بعد أن قدم شــــوطني مميزين في 
الهجوم والدفاع وتعرض للضرب 

في أكثر من كرة.

األبيض يلتقط األنفاس

من خالل مبــــاراة الكويت مع 
الســــاملية اتضح أن االبيض في 
مرحلة التقاط األنفاس وهي مرحلة 
تعتبر متهيدية لعودته لســــابق 

بداية الشوط الثاني، وكان سببا 
في خســــارة فريقه بعد أن أخرج 
مساعد عبداهلل من اجلهة اليمنى 
وأعاد النشــــط ودينامو الوسط 
عبدالعزيــــز الســــليمي ليلعــــب 
مكان عبداهلل وادخل خالد خلف 
فــــي املقدمة، وكأنــــه بذلك يقول 
لالعبي القادسية تفضلوا منطقة 
الوسط مشرعة أمامكم افعلوا ما 
شئتم، وبعدها لم تسنح للعربي 
أي هجمة خطرة طوال الشــــوط 
الثانــــي. وبالرغم مــــن ذلك فإن 
اخلسارة يتحملها الالعبون أيضا 
لعدم استغاللهم فترة استحواذهم 
الكبير في الشوط األول بتسجيل 

بـ 4 أهــــداف على أقــــل تقدير. 
التحول تألق  ومن أسباب ذلك 
عبدالعزيز املشعان وبدر املطوع 
العنزي وجهاد احلسني  وحمد 
في الضغط على العبي العربي 
في مناطقهم طوال الـ 45 دقيقة. 
ولكن يؤخــــذ على األصفر عدم 

استغالله للفرص السهلة.

األخضر وخطأ كابو

بالرغــــم مــــن وجــــود مدرب 
العربي البرازيلي مارسيلو كابو 
في املدرجات، إال أن اجلميع كان 
الالعبني  أنــــه كان يوجــــه  يرى 
ويجــــري التبديــــالت وأخطأ في 

الثانــــي أمام العربي ال يقول ان 
هذا الفريق هو نفسه الذي لعب 
الشوط األول، فبعد ان كان العبوه 
شبه تائهني في األول تألقوا في 
الثاني وأبدعوا، وبعد ان ضاعت 
جميع احللول منه في االول، بل 
العربي  اكتفى مبشاهدة العبي 
الكرة من العب  وهم يتناقلون 
الثاني  آلخر تألق العبــــوه في 
خاصة املطوع في التمرير وحمد 
العنزي في التســــجيل وحتول 
الفريق حتوال كبيرا وتغير احلال 
األمــــور، وأضاع  وامتلك زمام 
العديد من الفرص السهلة التي 
كانــــت كفيلة بخروجــــه فائزا 

وهذا التماســــك ساهم في نظافة 
شباك البرتقالي للمرة الرابعة على 
التوالي، وهو أمر مميز، وذلك على 
عكس مبارياته السابقة في كأس 
االحتاد وكأس االحتاد اآلسيوي 
التــــي خرج منها بســــبب ضعف 
التغطية الدفاعيــــة، ورمبا أدرك 
املدرب التشــــيكي ميالن ماتشاال 
أن اجلري وراء بطولة كأس االحتاد 
غير مجد، وأن جتربة أكثر من خطة 
وجتربة العبيه هي التي ستنقذه 

مع مرور األيام في الدوري.

األصفر تغير بالثاني

من شاهد القادسية في الشوط 

عبدالعزيز جاسم 
تعتبر هذه اجلولة هي جولة 
الضربات الفنية القاضية، وكانت 
الضربة الفنية األولى من مصلحة 
كاظمــــة الذي حقق فــــوزا ثمينا 
جعلــــه يغرد بالصــــدارة منفردا 
بعد أن اكتســــح اجلهراء برباعية 
نظيفة واستغل سقوط منافسه 
على الصدارة العربي، أما الضربة 
الثانية فكانــــت موجعة للعربي 
وجماهيره بعد أن ســــقط مرتني 
في هذه اجلولة االولى بخسارته من 
غرميه اللدود القادسية واألخرى 
بتنازله عن عرش الصدارة، ولم 
يكتف بذلك بل تراجع الى املركز 
الثالــــث بفارق األهــــداف لصالح 
األصفر الذي اســــتحق الفوز عن 

جدارة.
فيمــــا كانت الضربــــة الفنية 
الثالثة من مصلحة الساحل الذي 
حقق فــــوزا ثمينا على حســــاب 
النصر املتعثــــر بهدف ذهبي في 
الدقائق األخيرة عن طريق خالد 
القحطاني قتل به طموح العنابي 
باحلصول على نقطــــة على أقل 
تقدير. وجنح االبيض بصعوبة 
في تخطي الســــاملية بعد ان كان 

متخلفا بهدف ليفوز 1-2.

البرتقالي اقتنص الفرصة

لم ينتظر كاظمة نتيجة العربي 
والقادسية ليحسم الصدارة بيده 
ألنه كان يدرك أن احدهما سيوقف 
اآلخر حتى إن فــــاز العربي فلن 
يســــجل عددا وافرا من األهداف، 
البرتقالي يدخل  وهو ما جعــــل 
بقوة امام اجلهراء ليس من اجل 
الفوز والنقــــاط الثالث فقط، بل 
لتســــجيل أكبر عدد من األهداف 
وكان له ذلك. بعد حتركات الثالثي 
اخلطر يوسف ناصر وفهد العنزي 

ونواف احلميدان.
واألمر الالفت للنظر في كاظمة 
هو التماسك الكبير في خط دفاعه 
وعدم ارتكابه أخطاء طوال املباراة، 

جراغ: العبو القادسية تعمدوا الضرب

الربيعان: ال نية الستقدام حكام 

عقلة: العبونا لديهم الكثير

عبداهلل العزي
أبدى العب العربي محمد جراغ استغرابه من تصرفات بعض 
العبي القادسية واخلشـــونة املتعمدة في اغلب االحتكاكات أثناء 
املبـــاراة األخيرة. وقال جراغ »تعرضت للكثير من الضرب، حتى 
انني في الدقائق األخيرة خرجت من امللعب، ال اعلم كيف و»مسكت« 
نفسي عن اللعب بخشونة كبيرة حتى ال أتعرض للطرد« مضيفا 
ان القادســـية ال يســـتطيع التغلب على العربي إال بهذه الطريقة. 
مشـــيرا إلى ان اختيارات العبي األزرق ال تخضع لتميز مستوى 
الالعب، مؤكدا انه »مرتاح« حاليا لعدم اســـتدعائه للمنتخب في 

املرحلة املقبلة.

 عبداهلل العنزي
رفـــض عضو جلنة احلكام فؤاد الربيعان ما تثيره األندية من 
حتميل خسائر فرقها للحكام خصوصا بعد ان حمل مسؤولو العربي 
حكم مباراتهم امام القادسية علي محمود مسؤولية اخلسارة التي 
مني بها األخضر 2ـ  0، مشددا في الوقت ذاته على ان اللجنة ليس 
لديها أي نية الستقدام حكام من اخلارج إلدارة بعض املباريات في 
املرحلة املقبلة وقال الربيعان ال توجد مباراة في كرة القدم من غير 
أخطاء حتكيمية، وحكامنا يقدمون مباريات تعتبر مثالية للغاية 
اذا ما قارنا األخطاء البسيطة التي يقعون فيها مع أخطاء احلكام 
في الدوريات األخرى. مبينا ان جلنة احلكام وجلنة تقييم وتطوير 
احلكام تعقد محاضرات شاملة كل أسبوعني جلميع احلكام لشرح 

األخطاء التي وقعوا فيها من اجل تقليلها في املباريات املقبلة.

مبارك الخالدي
قـــال مدير الكرة بنادي الكويت عـــادل عقلة ان العبي االبيض 
ميتلكون الكثير ليقدموه، وبالرغم من أهمية الفوز على الساملية 
2 ـ 1 إال ان األداء لم يتحسن اال في الشوط الثاني، مؤكدا ان الكرة 
التزال في ملعب الالعبني خاصة الدوليني الذين لم يتدربوا فعليا 
مع اجلهاز الفني اال اياما معدودة النشغالهم مع املنتخبات الوطنية 
لكننـــا نعول على األيام املقبلة لزيادة التفاهم بينهم وبني املدرب 
جوزيه روماو واستيعاب فكره لتنفيذه داخل امللعب ليعود األبيض 

الى وضعه الطبيعي كمنافس قوي على الدوري.

ترتيب الفرق بعد الجولة الرابعة
النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالفرق
12-9--44كاظمة

1929-43القادسية
1639-43العربي
4211747الكويت
4121345الساحل
4112464الساملية
-4210--4النصر
-4112--4اجلهراء

مباريات الجولة الخامسة
اجلمعة
22 ـ 10

5:35الساحلالساحل ـ العربي
5:35علي صباح السالمالنصر ـ اجلهراء

السبت
23 ـ 10

5:35محمد احلمدالقادسية ـ الساملية
5:35الكويتالكويت ـ كاظمة

اسأل أوال عن شخصيته..
ناصر العنزي

دخ��ل مدرب اجنلترا ألف رامس��ي الفائ��ز بكاس العالم ع��ام 1966 إلى 
أرض امللع��ب بعد فوز فريقه على االرجنتني في الدور ربع النهائي 

ال لتهنئ��ة العبيه وإمنا ملنعهم من تب��ادل القمصان مع 
العبي االرجنتني وبرر ذلك بقوله »نحن ال نتبادل 

القمصان م��ع احليوانات«، وبعد 20 عاما قاد 
النجم االسطورة دييغو مارادونا منتخب 

بالده لفوز تاريخي على اجنلترا في ربع 
نهائي مونديال املكسيك 1986 وسجل 
هدفني األول بيده والثاني بقدمه بعدما 
راوغ نصف الفريق وحارسهم بيتر 
شيلتون، ورد مارادونا على هجوم 
الصحافة االجنليزية بعد أن نعتته 
باللص ساخرا: »وهل كان فوزكم 
مبونديال 1966 حالال أم حراما«؟

 إذا أردت ان تبح��ث عن مدرب 
جيد فاسأل أوال عن شخصيته ومن 

ثم قدراته فم��اذا يفيد الفريق مدرب 
يجيد توزيع العبيه لكنه يخش��ى غياب 

النجوم منهم وال يجرؤ على عدم إشراكهم، 
وحتكي اجلماهي��ر الهاللية في الرياض قصة 

مدربهم البرازيلي جويل سانتانا الذي كان يقبل رأس 
يوسف الثنيان كي يشارك في املباراة، ويحدثنا السابقون 

في مالعبنا احمللي��ة عن بعض املدربني الذين كانت لهم بصمات على الفرق 
واملنتخبات ومنهم املدرب الراحل اليوغسالفي الراحل بروتيتش والبرازيلي 

ماريو زاغالو ومواطنه كارلوس البرتو باريرا، فيما مازال العرباوية يتذكرون 
مدربهم االسكوتلندي ديڤيد مكاي صانع اجنازات الثمانينيات ويقول جنم 
االخضر السابق صباح عبداهلل ان مكاي أصر على إشراكه أساسيا 

بعد انقطاع رغم معارضة رئيس النادي آنذاك.
وسجل مدرب العربي احلالي البرازيلي مارسيلو 
كابو سابقة لم حتدث في مالعبنا بعدما أوقفته 
جلنة املسابقات 6 مباريات بسبب تشاجره 
مع العب النصر محمد عبداهلل ما أوقع 
في نف��وس العبيه قبل مباراتهم مع 
القادسية وانتهت بخسارتهم بهدفني، 
وجاء تصرف كابو على غير املألوف 
بعدما حقق نتائج الفتة مع فريقه 
األخضر في بداية املوسم، وسجلت 
املالعب القطرية أيضا قبل سنوات 
حادثة اعتداء مدرب على العب عندما 
أقدم مدرب الريان لويس فرنانديز 
على لكم مهاجم اخلور وقتها العراقي 
يونس محمود ف��ي بطنه أثناء مرور 
األخير إلى جانبه بعد تسجيله هدفا وسقط 

محمود على األرض يترنح.
ومن طرائف أحد مدربينا احملليني املعروفني 
بس��رعة الفكاهة أثناء إشرافه على احدى الفرق في 
املراحل السنية ويضم العبا صغيرا من أبناء الوجهاء فكان 
يقول له تصحيحا ألخطائ��ه في املباراة »تقدم بالكرة والعبها بالعرض طال 

عمرك«.

عودة موفقة
ال��ى  الالعب��ني  ع��ودة بع��ض 
مس��توياتهم املعروفة من شأنها ان 
خدم فرقهم في املراحل املقبلة ومنهم 
محمد جراغ الذي قدم مستوى جيدا 
مع فريقه أمام القادسية، ونأمل منه 
االستمرارية كي يعود مرة اخرى الى 

صفوف األزرق.
»زيادة اخلير خيرين«

لسانك

أخطأت وأصبت
للمدرب محمد ابراهيم الذي فقد 
اعصابه ودخل ارض امللعب موجها 
العبيه مما عرضه للطرد في الوقت 
الذي كان فيه فريقه في امس احلاجة 
اليه، وكان العتراف ابراهيم باخلطأ 

صدى طيب عند احلضور.
»االعتراف باخلطأ شجاعة«.

غلط

غلط

العنزي نجم األسبوع

لقطات

اســـتحق حمد العنزي ان يكون جنم األسبوع لهذه اجلولة بعد ان 
ســـاهم في حتقيق فوز غال للقادسية على غرميه العربي بهدفني بعد 
ان ســـجل الهدف االول وصنع الهدف الثاني، وذلك على الرغم من انه 
دخل بديال في الشـــوط األول بعد إصابة أحمد عجب، إال أنه أثبت أنه 

مهاجم من طراز مميز.

 مازال مهاجم العربي حسني املوسوي 
فــــي صدارة قائمة هدافي الدوري برصيد 5 
أهداف بالرغم من عدم تسجيله ألي هدف في 
هذه اجلولة، وجاء خلفه مهاجما القادسية 
بــــدر املطوع وحمد العنزي بـ 3 أهداف لكل 
منهما، في حني تســــاوى 4 العبني برصيد 
هدفني لكل منهم وهم من الكويت البرازيلي 
كاريكا ووليد علي ومهاجم القادسية فراس 

اخلطيب ومهاجم كاظمة يوسف ناصر.
 شهدت اجلولة حالتي طرد كانتا في مباراة 
العربي والقادس��ية حيث حصل مدافع العربي 
واالس دي كوس��تا على البطاقة احلمراء بعد 
ضربه املتعمد لعبدالعزيز املش��عان، كما طرد 
املدرب محمد إبراهيم بس��بب دخوله أرضية 

امللعب.
 شــــهدت مباراة القمة بــــني األخضر 
واألصفر حضورا جماهيريــــا كبيرا قارب 
الـ 18 ألف متفرج وهي أعلى نسبة حضور 

جماهيري طوال اجلوالت األربع املاضية.
 يعتبر دفاع كاظمة هو األقوى حتى اآلن 
فلم يدخل مرماه أي هدف بينما يعتبر هجوم 
كاظمة والقادس��ية هو األفضل بتس��جيل كل 

منهما 9 أهداف.
 مفارقة عجيبة شهدتها مباراة الديربي 
فبعد أن قاد مدرب العربي مارســــيلو كابو 
فريقه من املدرجات بعــــد إيقافه من جلنة 
املسابقات 6 مباريات تعرض مدرب القادسية 
محمد إبراهيم هو االخر للطرد في آخر نصف 
ســــاعة من املباراة، وقام بتوجيه تعليماته 

لفريقه من املدرجات أيضا.
 حقق الس��احل أول فوز ل��ه بينما ظل 
فريق��ا اجلهراء والنصر م��ن دون أي فوز أو 

تعادل حتى اآلن.

الحكام في الميزان
 علي محمود )القادسية والعربي(: تعتبر أسوأ مباراة له في الفترة املاضية 
حيث أشهر البطاقات الصفراء بسبب ومن دون سبب، ولم يتمكن من ضبط 
املواجهة حتى أن الفريقني لم يكونا راضيني عن أغلب قراراته، إضافة الى 

ان بدر املطوع وخالد خلف كانا يستحقان الطرد ولم يفعل.
 وليد الشطي )الساملية والكويت(: احتسب ركلة جزاء غير صحيحة للكويت 
وكان في اغلب فترات املب��اراة بعيدا عن احلدث، كما أن هناك بعض األخطاء 

لم يحتسبها وتغاضى عنها.
 ثامر العنزي )كاظمة واجلهراء(: لم يجد صعوبة في إدارة املباراة ألن اللعب 

كان محصورا في منطقة اجلهراء كما أنه كان قريبا من كل حدث.
 محمود البلوشي )النصر والساحل(: كان أداؤه جيدا في مجمل املباراة ولم يعط 

مجاال العتراض الالعبني وألغى هدفا للنصر بعد استشارة احلكم املساعد.

)هاني الشمري(األصفر وجه ضربة قاصمة خلصمه اللدود العربي وأحلق به أول خسارة

فريق »األنباء« بعد الجولة الرابعة
اختار القسم الرياضي فريق »األنباء« للجولة الرابعة من بطولة الدوري املمتاز ويضم 
في حراسة املرمى: حميد القالف )الساملية(، وفي الدفاع خالد القحطاني )الساحل( وفهد 
عوض )الكويت( ومحمد راشد )القادسية(، وفي الوسط فهد العنزي )كاظمة( وعبدالعزيز 
املشعان )القادسية( ووليد علي )الكويت( ومحمد جراغ )العربي( وبدر املطوع )القادسية(، 

وفي الهجوم يوسف ناصر )كاظمة( وحمد العنزي )القادسية(.
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