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 الجولة الـ ١٤: الكويت «ثورة بيضاء» واألصفر انكشف
 عبدالعزيز جاسم

  ميكن ان نطلق على اجلولة 
الرابعـــة عشـــرة مـــن الدوري 
املمتـــاز «اجلولة البيضاء» بعد 
الفـــوز املســـتحق لـ«األبيض» 
القادسية بثالثية نظيفة،  على 
واألداء الراقي واملميز الذي يجب 
ان نرفع له القبعات، فقد امتعنا 
العبو الكويت في كل شيء سواء 
باألهداف او األداء او االنضباط 
التكتيكي، ليثبت انه على الوعد 
وان املنافسة على لقب الدوري 
ستبقى حتى الرمق األخير. وعلى 
النقيض اصابت الدهشة جماهير 
االصفر بسبب اداء الالعبني الباهت 
وكأنهم في مباراة ودية، وإذا كان 
األصفر سيئا فإن غرميه التقليدي 
العربي لم يقل عنه سوءا في هذه 
اجلولة امام كاظمة بعد ان خيب 
ايضا آمال جماهيره التي احسنت 
الظن به وعادت لتشجيعه اال انها 
صعقت بأداء الالعبني املتواضع 
الذي ابعدهم عن املنافسة على 
اللقب بعد اخلسارة من كاظمة 
الذي هو نفسه يعاني من تراجع 
النصر  مســـتواه، ورمبا يكون 
االكثر فرحا في هذه اجلولة بعد أن 
قفز الول مرة الى املركز اخلامس 
على حساب الساملية الذي هبط 
الى املركز السادس، كما استعاد 
اجلهراء بعضا من ثقته بخروجه 
من القاع على حســـاب الساحل 

الذي أصبح اخيرا.

  األصفر وتراجع المستوى

  تطرقنا كثيـــرا في اجلوالت 
الســـابقة الى اداء القادسية في 
كل مباراة يخوضها، فهو يسعى 
خلطف الفوز فقـــط وبأي اداء، 
وقلنا ان الفوز من املمكن ان ينسي 
اجلماهير تراجع مستوى فريقها 
من مباراة الى اخرى اال ان هذه 
اجلولة كانـــت اختبارا حقيقيا 
لألصفر فشل فيه، وكانت اخلسارة 
الكبيـــرة من الكويـــت واقعية 
بسبب ظهور معظم الالعبني دون 
املستوى خصوصا خط الوسط 
الذي لعب فيه عبدالعزيز املشعان 
بفردية كبيرة ومعه الســـوري 

 عملية الرباط الصليبي للحسيني
  

  مبارك الخالدي
  اجرى حارس مرمى اجلهراء ســـطام احلسيني عملية تنظيف 
للرباط الصليبي بركبته اليمنى مســـاء امس االول على يد د.علي 
املكيمي، ومن املقرر ان يعود الى التدريبات خالل االسبوع املقبل. 
وكان احلسيني قد غاب عن مباراتي فريقه امام الكويت والساحل 

بسبب تلك االصابة.
  وقد حـــاول املكيمي تهيئة الالعب قبل مبـــاراة الكويت اال ان 
احلالة الصحية للحسيني لم تستجب لالبر التي حاول من خاللها 
املكيمـــي انعاش االربطـــة لتمكينه من اللعب ملـــا ميثله من ثقل 

حلراسة مرمى فريقه. 

 القادسية يجهز فاضل والشمالي
  

  عبدالعزيز جاسم
  يسعى اجلهازان الطبي والفني بنادي القادسية الى جتهيز 
املدافعني حسني فاضل وعلي الشمالي املصابني قبل املواجهة 
املهمة امام كاظمة بعد غد والتي رمبا تشـــهد فقدان االصفر 
الصدارة، ولم يشـــارك فاضل والشـــمالي امام الكويت في 
اجلولة املاضية ما تســـبب في ظهور اخطاء كثيرة في اداء 
خط الدفاع الذي يعاني اصال من غياب املصابني محمد راشد 
وفايز بندر ومجيد طالل باالضافة الى احتراف مســـاعد ندا 

في الشباب السعودي.
  ويعد غياب فاضل غير مؤثر بالقياس الى غياب الشمالي 
الذي يعتبر من مفاتيح اللعب، كما ان وجود نهير الشمري 

واملغربي عصام العدوة يعوض غياب فاضل. 

 ترتيب الفرق بعد الجولة الرابعة عشرة 
 النقاط  عليه  له  خسر  تعادل  فاز  لعب 

 ٣٢  ١٠  ٣٠  ٢  ٢  ١٠  ١٤  القادسية 

 ٣١  ١٢  ٣٧  ١  ٤  ٩  ١٤  الكويت 

 ٢٦  ١٤  ٢١  ٤  ٢  ٨  ١٤  العربي 

 ٢٥  ١١  ٢٢  ٣  ٤  ٧  ١٤  كاظمة 

 ١٢  ٢٤  ١١  ٨  ٣  ٣  ١٤  النصر 

 ١٠  ٢٤  ١١  ٨  ٤  ٢  ١٤  الساملية 

 ١٠  ٢٣  ٨  ٨  ٤  ٢  ١٤  اجلهراء 

 ٩  ٢٣  ١١  ٩  ٣  ٢  ١٤  الساحل 

 برنامج مباريات الجولة الخامسة عشرة 
 ٤:٥٥  الكويت  العربي ـ اجلهراء 

 الخميس 

 ٢٤-٢

 الصداقة  الساملية ـ الساحل 
 ٤:٥٥ والسالم 

 ٧:١٥  ثامر  القادسية ـ كاظمة 

 ٧:١٥  محمد احلمد  الكويت ـ النصر 

لتحقيق التعادل من خالل اسلوب 
لعب غريب صبغ جميع مباريات 
كاظمـــة بامللـــل، فطريقة لعبه 
تختلف عن السابق وخير دليل 
وقوعه في املركز الرابع، حتى ان 
فوزه في هذه اجلولة على العربي 
لم يكن مستحقا فلم يقدم اي حملة 

فنية خالل املباراة.

  العنابي عاد للنصر

  من جولة إلى اخرى يتضح أن 
مدرب النصر عبدالعزيز الهاجري 
يسعى لتحقيق قفزة نوعية في 
الفريق من خالل النتائج واالداء 
وهذا ما حدث فعال بعد ان استطاع 
من خالل الوجوه الشـــابة التي 
وصل عددها إلى ٦ حتقيق الفوز 
والسيطرة على الساملية ورمبا 
يفاجئ فرق الصدارة بإيقافهم إن 

استمر على هذه احلال.

  السماوي تراجع 

  هذا ما كانت تخشـــاه ادارة 
الســـاملية بأن تتواصل خسائر 
السماوي من مباراة إلى اخرى بعد 
ان استفاق نوعا ما، ورغم األداء 
املتواضع والهزمية اال ان املدرب 
اجلديد محمد كرم ال يالم كونها 
اول مباراة وكاد يخرج متعادال 
لوال إضاعة ركلة اجلزاء في الوقت 
بدل الضائع من البوسني الكسندر 

انديتش.

  الجهراء ماشي زين

الفترة    ما حققه اجلهراء في 
االخيرة يعتبر متيزا في حد ذاته 
النه من خالل الـ٨ جوالت االخيرة 
كان ندا قويا جلميع الفرق ويكفي 
انه بعد هذه اجلولة خرج من ذيل 

الترتيب بفارق النقاط.

  الساحل يواصل السقوط

  ال ميكن ملدرب او ملجلس إدارة 
الساحل من الوضع  ان ينتشل 
الذي مير به في الوقت احلالي، 
الشـــبان  الالعبني  فـــي  واحلل 
أنفسهم بالقتال والروح العالية 
وإال فإن ابـــواب الدرجة األولى 

مشرعة امامهم. 

جهاد احلســـني بنفس الطريقة 
ما صعـــب املهمة علـــى ثنائي 
الوســـط فهد االنصاري وطالل 
العامر البعيد عن مستواه، كما ان 
الظهيرين عامر املعتوق وضاري 
سعيد لم تكن لهما اي فاعلية ال 
في الدفاع وال في الهجوم، وظهر 
واضحا تأثر الفريق بغياب علي 
الشمالي الذي كان احد مفاتيح 
الفوز في املباريات السابقة. لذلك 
على املدرب محمد إبراهيم إيجاد 
حلول سريعة خصوصا في خطي 
اللذين تراجعا  الوسط والدفاع 

كثيرا عن السابق من خالل الزج 
بالعبني جـــدد مثل عمر بوحمد 
العنزي  وعادل مطر وفيصـــل 
كأساســـيني حتى وان كان ذلك 

على حساب العب مشهور.

  األبيض عاد للمتعة

  إن أبلغ وصف ميكن ان يقال 
عن الكويت بعد االداء اجلميل امام 
القادسية انه عاد لسابق عهده بعد 
ان تعثر في اجلولتني السابقتني 
الساملية وكاظمة بتعادلني  امام 
كان االحق فيهما بالفوز إال انه 

رغم ذلك مميز عن باقي الفرق، 
فشكل الفريق ال يتغير حتى إن 
هبط مستواه نوعا ما او تغير 
بعض العبيه فاألســـلوب واحد 
ما يدل على ان املدرب البرتغالي 
جوزيه روماو يقود دفة االبيض 
بأســـلوب صحيح، وانه يعرف 
كيف يوظف العبيه، وقد ظهر ذلك 
واضحا من خالل حتركات اجلبهة 
اليسرى عن طريق الثالثي فهد 
عوض وجـــراح العتيقي ووليد 
علي الذين أرهقوا العبي القادسية 
كثيرا، ويكفي ان الهدفني االولني 

جاءا من هذه اجلهة، وفي اجلهة 
اليمنى جند روجيريو الذي يبدع 
فـــي كل مباراة ولـــو ان مباراة 
االصفر كانت االقل مستوى له 
منذ فترة، وإذا ما استمر االبيض 
على نفس النهج فان لقب الدوري 

سيكون من نصيبه.

  األخضر ال يستفيد

  مـــا الـــذي يحتاجـــه العبو 
العربـــي من فـــرص أفضل من 
تلك الفرصة التـــي اتيحت لهم 
في هذه اجلولة بعد ان شاهدوا 

املتصدر القادســـية يسقط امام 
أعينهم؟ إال انهم كالعادة يضعون 
انفسهم في وضع حرج، فمن غير 
املعقول ان يلعب فريق يسعى 
للمنافسة على لقب الدوري بهذا 
الشكل والتشتت والعشوائية في 
االداء، لذا على املدرب البرازيلي 
مارســـيلو كابو اعادة حساباته 
خصوصا في اجلهة اليمنى التي 
ال يالم عليها عبداهللا الشـــمالي 
كونه العب وسط، كما يجب على 
احلارس خالد الرشيدي ان يدرك 
انه يحرس عرين االخضر، وليعلم 

انه ان حيته اجلماهير في يوم 
فان غضبهم وصبرهم سوف ينفد 
بعد اخطائـــه الكارثية املتكررة 
في كل مباراة والتي كان آخرها 
الهدف الساذج من ركلة ركنية في 
مواجهة البرتقالي ستكلف العربي 

الكثير في مسيرة الدوري.

  كاظمة فاز ولكن

  ميكن ان نقول ان فوز كاظمة 
كان من اجل النقاط الثالث فقط، 
فهو يعاني من خلل واضح في 
جميع الصفوف ويدخل كل مباراة 

 العربي ال يتعلم والنصر يقفز بقوة والجهراء ترك القاع 

 العجمي نجم األسبوع
  

  استحق مهاجم الكويت اسماعيل العجمي ان يكون 
جنم االســـبوع في هذه اجلولة بعد تسجيله هدفني 
حاســـمني في مباراة القمة امام القادسية وتقدميه 
مستوى مميزا في الدفاع والهجوم، ما كان احد االسباب 
في فوز الكويت بهذه النتيجة الكبيرة وتقليص الفارق 
الى نقطة واحدة على صدارة الدوري، كما يحســـب 
له انه حتى حلظة استبداله في الدقائق األخيرة من 

املباراة لم يتوقف عن اجلري رغم ارهاقه.  

 خطوة خطوة
  

  بدأ النصر في التعافي وتقدم 
إلى املركز اخلامس الول مرة بعد 
اشراف املدرب الوطني عبدالعزيز 
الهاجري علـــى تدريب الفريق. 
وخطوة خطوة سيعود العنابي 

إلى موقعه الطبيعي. 
اال    «أصل متأخـــرا خير من 

أصل أبدا».

 ال يتعلمون
  

  ال يتعلم بعض الالعبني من 
اخطائهم وآخرهم حارس العربي 
خالد الرشيدي الذي تلقى البطاقة 
احلمراء بعـــد نهاية املباراة إثر 
تلفظه على احلكم وهو في حالة 
غضب شديدة وزاد خسارة فريقه 

خسارتني. 
   «من أمن العقوبة.». 

 الحكام في الميزان
  

   حمد بوجروة (القادسية والكويت): ادار املباراة باقتدار رغم 
صعوبتها وحساسيتها وكان مميزا وجريئا في اتخاذ 
القرارات وتعامل مع الالعبني بحزم خصوصا الذين 

يحتجون بكثرة.
   وليد الشـطي (العربي وكاظمـة): لم يكن موفقا في أغلب 
قراراته وأثر ســــلبا على مســــتوى املباراة بسبب 
احتسابه لالخطاء بكثرة وكان بعضها ال يستحق 

التوقف.
   علي طالب (الساملية والنصر): كان مميزا في إدارة املباراة 
ومتكن مــــن قيادتها بصورة جيدة، وكان محقا في 
احتساب ركلة جزاء للساملية وكذلك طرده لغازي 

القهيدي. 
   علي محمود (اجلهراء والساحل): قاد املباراة إلى بر االمان 
وكان محقا في طرد مدافع اجلهراء حمود ملفي بعد 

اعتراضه على قراراته.  

 من الجولة  لقطات 

  واصل مهاجم العربي حسني املوسوي تصدره 
لقائمة الهدافني برصيد ٩ اهداف، ويأتي خلفه مهاجم 
القادسية السوري فراس اخلطيب بـ ٨ أهداف، بينما 
حل مهاجما الكويت خالد عجب وعلي الكندري في 
املركز الثالـــث برصيد ٧ اهداف لكل منهما، وجاء 
٤ العبني في املركز الرابـــع برصيد ٦ اهداف لكل 
منهم وهم وليـــد علي وجراح العتيقي (الكويت) 
واملغربي عبداملجيـــد اجليالني (العربي) ومحمد 

العازمي (الساحل).
ــرد كانت االولى من  ــهدت اجلولة ٣ حاالت ط    ش
نصيب مدافع اجلهراء غازي القهيدي والثانية حلارس 
العربي خالد الرشيدي بعد املباراة لتلفظه على احلكم 

والثالثة ملدافع اجلهراء حمود ملفي.
   تعتبر مواجهة الساملية مع النصر هي االولى 
للمدرب الوطني محمد كرم مع السماوي بعد إقالة 

املدرب السابق البوسني سالفني زياديتش. 
ــغبا جماهيريا  ــهدت مباراة العربي وكاظمة ش    ش
ــاعد  كبيرا والقاء الزجاجات الفارغة على احلكم املس

يوسف العنزي في ظل غياب االمن نهائيا. 
   حدثت مشاجرة بني جماهير القادسية والكويت 
في املنصة إال ان العقالء تدخلوا لفضها سريعا. 

   تعتبر اجلولة احلالية هي االقل تهديفا بني جميع 
اجلوالت السابقة حيث سجل فيها ٦ اهداف فقط في 

٤ مباريات. 

 .. يا متكتك
 ناصر العنزي

  حمل مشجعو منتخب نيوزيلندا الفتة كتب عليها «عودوا جلمالكم»، ورد 
ــم يعقوب، وبعد التأهل  عليهم منتخبنا االزرق بهدفني لفيصل الدخيل وجاس

الكبير الى مونديال اسبانيا ١٩٨٢ قرر الشهيد فهد االحمد ان يكون اجلمل 
تعويذة الكويت في كأس العالم وجلب معه الى بلد الوليد جمال 

ــه في حديقة الفندق، وانطلقت مع تلك االفراح اغنية  وضع
«هايدو اور كامل» وتردد صداها بشكل كبير واصبحت 

مادة اساسية على شاشة التلفزيون وهي من كلمات 
ــف البناي وأداء الفنانني الكبار عبدالكرمي  عبداللطي

عبدالقادر وعبداحملسن املهنا وغريد الشاطئ. 
  واالغنية الرياضية تساهم بشكل كبير في بث 
ــعر الالعبني  احلماس في صفوف اجلماهير وتش
ــة في هذا املجال  بأهمة عملهم، وتنحصر املنافس
الفني بني االعمال الكويتية والسعودية لتميز الكلمة 
ــقيقني، كما دخلت االغنية  واللحن في البلدين الش

ــة بقوة في الفترة االخيرة من حيث الكلمة  االماراتي
والتصوير واالبهار في حني يبقى اللحن االماراتي واحدا 

ــابها، وبرزت ايضا اغنية الفنان راشد املاجد عن  ومتش
ــعودي «اهللا اهللا عليكم يا السعودية لعبكم فيه  االخضر الس

فن وفيه ندية»، وقد انتشرت بشكل واسع في فترة االنتصارات 
السعودية السابقة، وتتفاءل اجلماهير الكويتية بأغنية عبدالكرمي عبدالقادر «بسم 
ــم اهللا» وهي اغنية قدمية ابدع فيها الصوت اجلريح الى  اهللا بدينا والبادي اس

ــباع وكانت فأال حسنا على االزرق في الكثير من املناسبات وآخرها  حد االش
كأس «خليجي ٢٠» في اليمن بعد ان تكرر بثها على الفضائيات الكويتية.

ــتحق ان تذكر، ويقول كاتبها    ولهذه االغنية االخرى «يا متكتك» قصة تس
وملحنها يوسف املهنا: طلب مني الشهيد فهد االحمد جتهيز اغنية لالزرق 
ــل ايام من انطالق كأس «خليجي ٨» في البحرين عام١٩٨٦،  قب
فقمت بكتابتها يوم اجلمعة وحلنتها االثنني في اسرع عمل 
قمت بتنفيذه، واالغنية من نوع املقطوعة السريعة وتقول 
ــك» وشارك  كلماتها «يا متكتك الكاس لك من غير ش
ــاطئ ومحمد البلوشي وفنان  في غنائها غريد الش

ثالث اعتزل الغناء هو عبداهللا الشحمان.
  وفي السنوات االخيرة صعدت اغنية بسرعة 
الصاروخ راح يتغنى بها اجلمهور القدساوي 
من اداء الفنان فيصل الراشد وكلمات منصور 
ــا «بدعت واهللا يا بطل  ــواوان وتقول كلماته ال
ــكأس ماله اال إنت  ــك عيون، ال ــت من حول بكي
خليتهم فيه يحلمون» وهي بالفعل اغنية جميلة 
رمبا تعتبر االفضل من بني اغاني الفترة املاضية، 
وتغنى الفنان نبيل شعيل للكويت العميد وقال «بطل 
واهللا بطل يا عالي الصيت بطل يا نادي الكويت»، ولعل 
ــذه االغنية كثيرا بعد فوز فريقها  جماهير االبيض رددت ه
الكبير على خصمه القادسية بثالثية اشعلت الدوري ولسان حالها يقول 

«منو اللي بكى الثاني احلني خل ينفعكم فيصل الراشد». 

 لسانك 

 غلط 

 غلط 

 (هاني الشمري)  عامر املعتوق يبكي معبرا عن حالة القادسية 
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