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 الجولة الـ ١٣: الكبار ضربـوا بقوة 
 كاظمة والنصر مازاال سلبيين والساحل يغرق والسالمية ينهار مجدداً 

(األزرق. كوم)   اجلهراء أحرج األبيض كثيرا في الشوط الثاني  

 عبدالعزيز جاسم 
  لم تكتب اجلولة الثالثة عشرة 
من الدوري املمتاز بني ســــطورها 
أي جديد كأنها تســــير في اخلط 
نفسه الذي رسمته اجلولة السابقة، 
إال أن الالفت في هذه اجلولة هو 
االنفجار الهجومي الكبير لدى ثالثي 
الصدارة، فاملتصدر القادسية وعلى 
الراحة أرهق الســــاحل واكتسحه 
باخلمسة، والوصيف الكويت هزم 
اجلهراء باألربعة، والعربي الثالث 
تغلب على أحد الفرق الكبيرة وهو 
الساملية برباعية في مباراة كان فيها 
االخضر سيدا للملعب دون منازع، 
وكانت السقطة الكبرى لكاظمة الذي 
اضطر للتعادل مع النصر ســــلبا 
ليثبت انه ال يريد ان ينافس على 
لقب الــــدوري وان حظوظه باتت 
قليلة، وفي املقابل لم يحزن العنابي 
على نقطة التعــــادل بل كانت له 
مبثابة فوز ألنها جعلته يبتعد عن 
منطقة اخلطر ولو بفارق األهداف 
عن الساحل ليصبح سادسا بعد ان 
كان يتأرجح في اجلوالت السابقة 

بني األخير وقبل األخير.

  األصفر يضرب مبكرًا

  في كل جولة يسعى القادسية 
لضرب منافسه مبكرا لكي «يتكتك 
على كيفه» فيما تبقى من مجريات 
املباراة وفعال حدث هذا األمر مع 
الساحل إال أنه لم يتفرغ هذه املرة 
للعروض بل واصل املسير نحو 
املرمى بهدف تلو اآلخر حتى وصل 
للهدف اخلامس واكتفى بذلك، إال ان 
هناك بعض عالمات االستفهام حول 
عدم إشراك أكثر من العب بالرغم 
من اطمئنان املدرب محمد ابراهيم 
للنتيجة مثل خلف السالمة واحمد 
عجب وانحصار التبديالت دائما في 
دخول حمد العنزي وصالح الشيخ، 
كما يؤخذ على املدرب إشراك فهد 
األنصاري كقلب دفاع في الشوط 

الثاني بالرغــــم من ان االنصاري 
كان املمــــول األول واملنظم املميز 
للمهاجمــــني، وكان األجدر البحث 
عن العب آخــــر يقوم باملهمة بعد 

إصابة حسني فاضل.

  األبيض تألق في األول

الكويــــت في هذه    كان طريق 
اجلولة مفروشا بالورود خصوصا 
بعد التقدم بـ٣ أهداف، لكن ارتخاء 
الالعبني وتراجع مســــتواهم في 
الثاني كاد يضعهم في  الشــــوط 
موقف محرج لوال تألق احلارس 
خالد الفضلي في أكثر من كرة إال 
أن هذا التراجع يعتبر منطقيا نظرا 
للمجهود الكبير الذي بذل في بداية 
املباراة خصوصــــا من البرازيلي 
روجيريو، كما يعتبر غياب ابرز 
مفاتيح اللعب وهما الظهيران سامي 
الصانع وفهد عوض مبثابة فقدان 
أحــــد احللول التي كان من املمكن 
ان يســــتخدمها املدرب البرتغالي 
جوزيه روماو الذي يدرك جيدا ان 
الكويت اليوم ليس الذي عهدناه 
في اجلوالت التي منحته الصدارة. 
ولكن رمبا تكون خير اســــتفاقة 
للفريق في اجلولــــة املقبلة على 
حساب املتصدر القادسية بخطف 
املباراة منه وتقليص فارق النقاط 

الى نقطة واحدة.

  األخضر واألداء الراقي

  ال ميكن أن يكون هذا هو العربي 
الذي خسر أمام الكويت باخلمسة 
والقادسية بهدفني، فقد ظهر أمام 
الساملية مبستوى رائع، كما ان أداء 
جميع العبيه كان ممتازا مع مرتبة 
الشــــرف، وبدا الفريق كأنه كتلة 
واحدة من الدفاع للهجوم وزادهم 
تألقا مشــــاركة البرازيلي جوني 
الندرينيو الذي كان مصدر ازعاج 
لدفاع الساملية الذين نسوا أن هناك 
هدافا سابقا للدوري يتربص بهم 

وهو حسني املوسوي الذي استغل 
تقريبا كل الفرص وسجل ٣ أهداف، 
ولو كان املغربي املميز عبداملجيد 
اجليالني في أفضل حاالته واستغل 
أكبر مما  النتيجة  الفرص لكانت 
ان األمر  إال  يتصورها اجلميــــع، 
الوحيد الذي لــــم يجد له املدرب 
البرازيلي مارسيلو كابو حال حتى 
اآلن هو العثور على ظهير أمين بعد 
أن اشــــرك العب االرتكاز عبداهللا 
الشمالي في هذا املركز والذي لم 

يقصر في أداء واجباته.

  البرتقالي مقتنع بالرابع

  وضح من أداء كاظمة أمام النصر 
في هذه اجلولة انه اقتنع او رضي 
باملركز الرابع، فالفريق الذي لعب 
أمام النصر كان يلعب املباراة كأنها 
مباراة ودية وبدا وكأن كل العب ال 
يريد أن يتعرض لإلصابة أو يبذل 
مجهودا يؤثر عليه مستقبال. لذلك 
على املدرب التشيكي ميالن ماتشاال 
أن يتدارك األمر قبل فوات األوان، 
وليتذكر انه كان وراء فكرة اللعب 
املمتع والسهل مع البرتقالي سابقا، 
وإذا كان يفقد النقاط حاليا فعليه 
على األقل تقدمي وجبة مميزة من 
اللعب اجلميل ال ان يفقد االثنني 

معا.

  السماوي والعودة

  أكثر ما يخشاه مدرب الساملية 
البوسني سالفني زياديتش ان يعود 
العبوه بعد اخلسارة الكبيرة من 
العربي إلى دوامة النتائج الهزيلة 
الكبيرة بعد ان عادوا  واخلسائر 
لرونقهم بعض الشيء في اجلوالت 
السابقة، لكن في املقابل عليه دراسة 
الوضع بصورة جادة ألنه في موقع 
خطر وقريب من الهبوط السيما 
أن الفريق الذي ظهر أمام العربي 
في هذه اجلولة من الســــهل جدا 
ان يسقط في أي مباراة وأمام أي 

فريق في قادم اجلوالت إال إذا صحا 
مرة أخرى خصوصا خط الدفاع 
الذي كان مشــــرعا أمام مهاجمي 

العربي.

  العنابي «نايم»

  أكثر ما يقال عــــن النصر أنه 
حتى اآلن «نامي» ونسي ما حققه 
في املوسم املاضي، وال يدرك انه 
في وضع خطر وان وصوله للمركز 
السادس بفارق األهداف عن السابع 
مــــن املمكن ان يضيــــع في جولة 
واحدة، فحتى اآلن وبعد ٣ مباريات 
لم يقدم املدرب عبدالعزيز الهاجري 
أي جديد مع الفريق بل بالعكس كان 
العنابي سابقا يقدم مستوى مميزا 
وتسنح له كثير من الفرص إال انه 
يخسر النقاط، وعلى الهاجري ان 
يركز في هذه الفترة على النقاط 
أكثر وظهر ذلك من خالل التحفظ 

الكبير أمام كاظمة.

  الساحل يغرق

  من جولة إلــــى أخرى يتضح 
ان الســــاحل يغرق وأن مســــألة 
إعالن سقوطه الى دوري الدرجة 
األولى باتت مسألة وقت، حتى ان 
احملترفني اجلورجيني اللذين جاءا 
دعما لصفوف الفريق يعتبران أقل 
أداء من الالعبني احملليني،.لذلك على 
اجلهازيــــن الفني واإلداري تدارك 

األمر قبل ان يفوت الفوت.

  الجهراء صحا متأخرًا

  يجب علــــى العبي اجلهراء ان 
الكويت  ينسوا الشوط األول مع 
الذي كان يعتبر األســــوأ لهم منذ 
جوالت ولو بــــدأوا املباراة مثلما 
بدأوها في الشوط الثاني ملا خسروا 
املواجهة لكن يبقــــى أن الالعبني 
استردوا الثقة بعد الثالثة وحاولوا 
وهو أمر يحسب للجهازين الفني 

واإلداري للفريق. 

 استحق مهاجم العربي حسني املوسوي بجدارة ان يكون 
ــبوع لهذه اجلولة بعد ان قاد فريقه العربي لفوز  جنم االس
ــاملية وتسجيله «هاتريك»، وكان من بينها  عريض على الس
ــي «على الطاير»،  ــداف الدوري وهو الهدف الثان أجمل أه
ــي صناعة الفرص أيضا،  ــة الى انه قام بدور كبير ف إضاف
ــة هذه متكن من العودة  ــم من ذلك انه بأهدافه الثالث واأله

واالنفراد بصدارة الهدافني. 

 الموسوي نجم األسبوع

 الحكام في الميزان
  

   سـلمان امليل (العربي والسـاملية): كان مميزا في إدارة 
املباراة لوقوفه ومتركزه الســــليم وســــيطرته على امللعب 

بجدارة وإشهاره البطاقات الصفراء في محلها.
   وليد الشـطي (القادسية والسـاحل): لم تكن له أخطاء 
مؤثرة في املباراة بعد أن أدارها دون انفعال، ما ساعده على 
اخلروج بها إلى بر األمان، كما ان فارق املســــتوى والنتيجة 

الكبيرة للقادسية سهال عليه الكثير من األمور.
   عباس الشمري (الكويت واجلهراء): كاد يفقد السيطرة على 
املباراة بسبب تردده في الكثير من القرارات، كما انه أوقف 
املباراة كثيرا ومع اي احتكاك، لكن يحسب له وقوفه السليم 

في هدف الكويت األول بعد عبور الكرة خط املرمى.
   ثامر العنزي (النصر وكاظمـة): لم يجد صعوبة في إدارة 
املباراة بســــبب بطء حركة العبي الفريقني، كما انه تعامل 
بصورة جيدة مع احتجاجات الالعبني خصوصا بعد إلغاء 

هدف لكاظمة بداعي التسلل. 

 طلعوه برة..!
 ناصر العنزي

  سأل صحافي مدرب منتخب تشيلي األسبق أورالندو أرافينا: 
ــه: «بالزي األحمر  ــام األرجنتني؟ فرد علي ــتلعب غدا أم كيف س

ــي  ــة الى جوارب بيضاء»، وفاز تشيلس واألزرق إضاف
على توتنهام ٥-٤ فغضب مدربه آنذاك البرتغالي 

ــه مورينيو وقال: نتيجة ٥-٤ ال تكون  جوزي
ــي مباريات الكرة أبدا، لقد كانت نتيجة  ف

ــه  ــي اجلليد، ونفس ــاراة في هوك مب
ــؤال صحافي  ــو رد على س موريني

ــي  لتشيلس ــا  مدرب كان  ــا  عندم
االجنليزي عن إمكانية التعاقد مع 
ديڤيد بيكام: «البلوز يتعاقد مع 
وال  العبني ممتازين ومحترفني 

يتعاقد مع عارضي أزياء».
ــتدل على    وإذا أردت ان تس
ــدرب فتمعن في  ــخصية امل ش
املهزوز  ــدرب  فامل ــه،  تصريحات
يلقي بالالئمة دائما على الالعبني 

ــاء لقال ان  ــوال احلي ــم، ول واحلك
مساعدي هو سبب اخلسارة.

ــابق لناد  ــول حارس مرمى س   ويق
ــي عندما  ــري ان مدربهم الوطن جماهي

يخسر املباراة يظل يصرخ في غرفة املالبس 
ــد عندي قائد في امللعب»، وعندما نفوز  «ال يوج

يقول «لقد كانت خطتنا محكمة».
ــادة في  ــا يتحفظون ع ــإن مدربين ــا احمللية ف ــي مالعبن   وف
ــية ردود أفعال لن تكون في صاحلهم،  أحاديثهم الصحافية خش

ــاري مثلما قال  ــم بتصريح ن ــتحيل ان يخرج أحده ــن املس وم
ــي مجتمعنا تعد  ــكام فمثل هذه التصريحات ف ــو عن بي موريني
ــث املدربني في  ــن للمتابع ان يرصد أحادي ــن احملرمات، وميك م
ــهولة، فاملدرب األشهر بني زمالئه محمد  الفضائيات بس
ــم مييل كثيرا الى التهدئة وال يتجاوز أبدا  ابراهي
اخلطوط احلمراء حتى لو كانت السكني على 
رقبته، كما انه يتملص من السؤال الذي 

ال يرغب في االجابة عنه باملزاح.
األزرق  ــا  منتخبن ــدرب  م ــا    أم
غوران توڤاريتش فإنه قليل الكالم 
ــرة ويحمل في  وإجاباته مختص
بالالعبني  ــديدا  اعجابا ش داخله 
بدر املطوع وفهد العنزي ال يبيح 
به علنا العتبارات خاصة، فيما 
ــاعده عبدالعزيز  ــرص مس يح
حمادة على انتقاء كلماته بعناية 
كي ال تفسر الى غير معناها، أما 
ــمري  ــدرب الوطني ماهر الش امل
ــانه اي أنه  ــي قلبه على لس فما ف
ــفاف وصريح، وهو قارئ جيد  ش

للساحة وما يدور حولها.
ــرم، الذي حقق مع    ويتميز محمد ك
ــر مدربا، بروح الفكاهة،  العربي كأس األمي
ــرة، ففي إحدى  ــون ردوده مباش ــادة ما تك وع
ــد الالعبني  ــتوى اح ــات الودية غضب من مس املباري
األفارقة الذي شارك األخضر على سبيل التجربة فقال ملن حوله 

«طلعوه برة ال أدق على الشرطة». 

  عاد مهاجم العربي حسني املوسوي بقوة إلى صدارة 
الــهدافـــــني وانــفرد بهــا بـ ٩ اهداف بعد تســـجيله 
«هاتريـــك» في هذه الــجولة، ويأتي خلفه مباشـــرة 
مهاجم القادسية السوري فراس اخلطيب بـ ٨ اهداف 
ثم مهاجـــم الكويت علي الكندري بــــ ٧ أهداف، فيما 
يتســـاوى ٥ العبني في املركز الرابع برصيد ٦ اهداف 
وهم خالد عجب ووليد علي وجراح العتيقي (الكويت) 
واملغربي عبداملجيد اجليالني (العربي) ومحمد العازمي 

(الساحل).

ــتيائهم من حالة  ــن اجلماهير عن اس ــر الكثير م    عب
ــتاد صباح السالم بالنادي العربي، مؤكدين انه  ارضية س
من غير املعقول ان تكون أرضية ملعب زعيم االندية بهذا 

الشكل املؤسف.

   تعتبـــر اجلولة احلالية من اقل اجلوالت حضورا 
للجماهير على الرغم من املنافسة القوية على الدوري 

خصوصا جماهير القادسية.

ــن عصبية مدربهم  ــاحل م    تذمر عدد من العبي الس
ــم بعصبية  ــو كوجلانني الذي يوجهه ــي مارينك الكروات

مفرطة. 

   لم تشهد اجلولة أي حالة طرد في جميع املباريات 
االربع ليستمر مسلسل اللعب النظيف للجولة الثالثة 

على التوالي.

   استغرب عدد من املتابعني ملباراة القادسية والساحل 
ــعود املجمد الذي كان يأخذ الكرة بعد  تصرف املهاجم س
ــجله األصفر ويعود بها إلى خط منتصف  كل هدف يس
ــول على صدارة  ــباق من اجل احلص امللعب كأنه في س

الهدافني. 

 من الجولة لقطات  

 مباريات الجولة الرابعة عشرة 

 األحد 
  ٢٠ ـ ٢ 

 ٤:٥٥  الكويت  الكويت ـ القادسية 

 ٤:٥٥  الساحل  الساحل ـ اجلهراء 

 ٧:١٥  محمد احلمد  العربي ـ كاظمة 

 ٧:١٥  ثامر  الساملية ـ النصر 

 ترتيب الفرق بعد الجولة الثالثة عشرة 

 النقاط  عليه  له  خسر  تعادل  فاز  لعب  الفريق 

 ٣٢  ٧  ٣٠  ١  ٢  ١٠  ١٣  القادسية 
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 ٧  ٢٣  ٧  ٨  ٤  ١  ١٣  اجلهراء 

 تبادل أدوار

  خطـــوة إيجابيـــة مـــن 
املدرب محمد إبراهيم مبنح 
احلارس البديل صالح مهدي 
الفرصة للمشاركة في بعض 
املباريـــات واراحة احلارس 
االساســـي نـــواف اخلالدي 
إلذكاء روح املنافسة في مركز 

احلراسة.
  «يزيد وال ينقص» 

 لسانك 

 هدي اللعب

  حديث محترف العربي 
عبداملجيـــد اجليالني عن 
تلقيه العديد من العروض 
اخلارجية يجعله مشـــتت 
الذهن وعليـــه ان يتفرغ 
خلدمة فريقـــه خصوصا 
انه فـــي مرحلة تألق حتى 

اآلن.
  «انصحني وال متدحني» 

 غلط 

 غلط 

 فريق «األنباء» بعد الجولة الـ ١٣ 
 اختار القسم الرياضي فريق «األنباء» بعد 
اجلولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري املمتاز، 
ويضم في حراسة املرمى خالد الفضلي (الكويت)، 
وفي الدفاع سلطان صلبوخ (كاظمة) ويعقوب 
الطاهر (الكويـــت) وواالس (العربي) وعلي 

مقصيد (العربي)، وفي خط الوسط عبدالعزيز 
املشعان (القادسية) واندريه ماكينغا (اجلهراء) 
وعبدالعزيز الســـليمي (العربي) وروجيريو 
(الكويت)، وفي الهجوم حســـني املوســـوي 

(العربي) وسعود املجمد (القادسية). 

 حسين الموسوي 

 عبدالعزيز المشعان

 ماكينغا 
 عبدالعزيز السليمي

 سعود المجمد 

 روجيريو

 علي مقصيد

 واالس 
 يعقوب الطاهر 

 سلطان صلبوخ 

 خالد الفضلي 

 عقلة: اإلرهاق وراء تراجع المستوى 

 حافظ: الروح عادت لألخضر 

 إعفاء زياديتش من تدريب السماوي 

 عبدالعزيز جاسم
  أكد مدير الكرة بنادي الكويت عادل عقلة أن اإلرهاق كان الســــبب 
الرئيسي وراء تراجع مستوى الفريق في الشوط الثاني أمام اجلهراء 
بسبب ضغط املباريات ومشاركة الالعبني مع املنتخب في مباراة البحرين 
الوديــــة. وبني عقلة ان اجلهاز الطبي يحاول جاهدا جتهيز الظهيرين 
فهد عوض وسامي الصانع للحاق باملواجهة املرتقبة مع القادسية في 
اجلولة املقبلة مبينا ان التقييم النهائي واألخير ســــيبقى بيد املدرب 

البرتغالي جوزيه روماو الذي سيقرر مشاركتهما من عدمها. 

 عبدالعزيز جاسم
  قال مشرف الفريق األول بالنادي العربي عبدالنبي حافظ ان سبب 
متيز وتألق العبي األخضر في مواجهة الساملية عودة الروح لالعبني 
مرة أخرى باإلضافة إلى تطبيقهم خطة املدرب البرازيلي مارســــيلو 
كابو بدقة مشــــيرا إلى أن عدم إشــــراك املدافع أحمد الرشيدي يرجع 
للمــــدرب.  وبني حافظ أن الالعبني محمد جراغ وخالد خلف يتدربان 
وال مشاكل معهما لكن املدرب يفضل استعادتهما للياقة البدنية مشيرا 
إلى أن عودة حســــني املوسوي للتسجيل تعتبر أمرا مميزا سيساهم 

في عودة االنتصارات. 

 قرر مجلس ادارة نادي الساملية اعفاء مدرب الفريق األول البوسني 
سالفني زياديتش من مهمته مع الفريق بعد املستويات املهزوزة 
التي ظهر عليها السماوي في اجلوالت األخيرة. وهناك عدة أسماء من 

احملتمل أن تسند إليها املهمة منها محمد كرم أو راشد بديح. 


