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 لقطات من الجولة

 العربي يحقق المطلوب والساحل بالروح يعود والسالمية يواجه خطر السقوط

 الجولة الـ ١٥: الكويت اعتلى «العرش» والقادسية في خطر

 األبيض أطاح بالنصر في طريقه نحو صدارة الدوري 

 ترتيب الفرق بعد الجولة الـ ١٥ 
 النقاط  عليه  له  خسر  تعادل  فاز  لعب  الفريق 

 ٣٤  ١٢  ٣٨  ١  ٤  ١٠  ١٥  الكويت 

 ٣٣  ١٠  ٣٠  ٢  ٣  ١٠  ١٥  القادسية 

 ٢٩  ١٤  ٢٢  ٤  ٢  ٩  ١٥  العربي 

 ٢٦  ١١  ٢٢  ٣  ٥  ٧  ١٥  كاظمة 

 ١٢  ٢٥  ١١  ٩  ٣  ٣  ١٥  النصر 

 ١٢  ٣٣  ١٣  ٩  ٣  ٣  ١٥  الساحل 

 ١٠  ٢٦  ١١  ٩  ٤  ٢  ١٥  الساملية 

 ١٠  ٢٤  ٨  ٩  ٤  ٢  ١٥  اجلهراء 

  واصل مهاجم العربي حسني 
املوسوي تصدره لقائمة الهدافني 
برصيد ٩ أهداف بالرغم من عدم 
تسجيله في هذه اجلولة، ويأتي 
خلفه مباشــــرة ٣ مهاجمني وهم 
القادسية السوري فراس  مهاجم 
الكويت علي  اخلطيب ومهاجــــم 
الكندري والعب الســــاحل محمد 
العازمي بـ ٨ أهداف، بينما تساوى 
املهاجمــــان خالد عجب (الكويت) 
وعبداملجيد اجليالني (العربي) في 

املركز الثالث برصيد ٧ أهداف.
ــة حالة  ــهدت هذه اجلول    ش
طرد واحدة كانت من نصيب محمد 
ــاملية في مباراته مع  العبر العب الس

الساحل.
   ســــجل الساحل حتى اآلن 
١٣ هدفــــا في جميــــع مبارياته إال 
ان األمــــر املميز أن مهاجمه محمد 
العازمي سجل أكثر من نصفها وهي 
٨ أهداف بالرغم من مشاركته في 

أغلب املباريات بديال.
   بعد أن كانت اجلولة املاضية 
ــبة ٦ أهداف  هي األقل تهديفا بنس
ــم الرقم  ــذه اجلولة لتحط جاءت ه
ــهد سوى ٤ أهداف في  حيث لم تش
املباريات األربع اي مبعدل هدف في 

كل مباراة. 

 مباريات الجولة السادسة عشرة 

 
  األحد
 ٣/٦  

 ٥:٠٥  ستاد نادي الكويت  القادسية ـ اجلهراء 

 ٥:٠٥  ستاد ثامر  الكويت ـ الساحل 

 ٧:٢٥  الصداقة والسالم  العربي ـ النصر 

 ٧:٢٥  محمد احلمد  كاظمة ـ الساملية 

 الحكام في الميزان
  محمود البلوشــــي (القادســــية وكاظمة): أدار 

املباراة باقتدار وكان مميزا في أغلب قراراته.
   مشعل العسعوسي (العربي واجلهراء): لم يكن موفقا 
ــبب متركزه اخلاطئ في امللعب، كما  في معظم قراراته بس
ــاعدة  انه اصطدم بأكثر من العب واعتمد كثيرا على مس

احلكمني املساعدين له في اتخاذ القرارات.
   ناصر العنزي (الكويت والنصر): بالرغم من 
ســــرعة املباراة إال أن حتركه السليم ومتابعته للكرة 
بدقة جعاله يســــيطر على املبــــاراة ويتخذ القرارات 

السليمة.
   ثامر العنزي (الساملية والساحل): لم يجد صعوبة 
في إدارة املباراة بسبب هدوئه في التعامل مع الالعبني 
ــاملية املغربي محمد  ــا في طرد العب الس وكان موفق

العبو. 

 الكندري نجم األسبوع
 استحق مهاجم الكويت علي الكندري ان يكون جنم 
االسبوع في هذه اجلولة بعد تسجيله هدف احلسم 
الوحيد أمام النصر الذي منح فريقه ٣ نقاط، وكان 
سببا في أن يقفز االبيض الى صدارة الدوري، اضافة 
الى تألقه في صناعة الفرص لزمالئه وإرهاقه لدفاع 

اخلصم وهذا ما حدث فعال في مواجهة النصر. 

 سالح اإلرادة

ــاحل على ظروفه  الس   تفوق 
ــر العبيه  ــة وهروب أكث الصعب
ــيء يسجل إلدارة  األساسيني ش
الفريق الذي ترك املؤخرة الى املركز 
ــادس حتى اآلن بعد ان قّدم  الس

مستويات جيدة.
  «ربع تعاونوا ما ذلوا»

 

 لسانك 

 قرارات متعجلة

ــي  ــية ف ــط ادارة القادس   تخب
ــاالت بعض الالعبني مثل كيتا  انتق
وبدر املطوع ومساعد ندا دون ايجاد 
ــب ساهم في تأرجح  البديل املناس
وتذبذب موقع الفريق في املنافسة 
ــدارة وآخرها تعادله مع  على الص
كاظمة بعد اخلسارة من الكويت. 

  «اخلطر قادم». 

 غلط 

 غلط 

 «اللي راح ما يرجع»
 ناصر العنزي

  قدميا وقدميا جدا التقى القادسية وخيطان في مسابقة كأس 
االمير موسم ١٩٨٣/١٩٨٢ وفاز األصفر بركالت الترجيح 

بعد سلسة من التسديدات وصلت الى عشر ركالت 
لكل فريق، وتألق في تلك املباراة جنم خيطان مؤيد 

احلداد الذي قدم فاصال جميال من االنطالقات 
ــريعة واملراوغات املاهرة، وأدار املباراة  الس
احلكم السابق جواد عاشور املعروف بحزمه 
وقراراته املثيرة للجدل وطلب من جمهور 
القادسية اخالء املدرج بعدما ألقت بقناني 

املياه داخل امللعب.
ــم ١٩٨٥/١٩٨٤ انتقل مؤيد  ــي موس   وف
احلداد الى القادسية مقابل «٢٠» الف دينار، 
ــكل ثنائيا رائعا مع زميله عبدالعزيز  وش
حسن فكانت الكرة تخرج من قدم الثاني 

ــكل يصعب على اي مهندس  الى األول بش
ــت االندية الصغيرة  ــمه، وكان معماري رس

انذاك تضم عناصر مهارية تبحث عن فرصة 
ــي االندية الكبيرة، ولم تكن االنتقاالت  اللعب ف

ميسرة لالعبني مثلما يحصل حاليا حتى ان نادي 
التضامن رفض عرضا من نادي الكويت لضم فتحي 

كميل مقابل «٩٠» الف دينار.
ــية لو أن مؤيد احلداد مازال العبا  ــجعي القادس   ويقول احد مش

حتى اآلن في خيطان فهل سينتقل للقادسية بـ «٢٠» الف دينار؟ وما 
املبلغ الذي سيقدمه فواز احلساوي للحصول على خدماته بعد 
ان قدم للمهاجم احمد عجب «١٥٠» الف دينار كما يقال، 
ويجيب آخر: جنومنا السابقون مظلومون فهم اكثر 
جنومية وموهبة من الالعبني احلاليني «احملظوظني» 
بالتبرعات واإلعالم املتنوع واللقاءات الصحافية 
والفضائية، فأينما تفتح التلفزيون جتد العبا 
يتحدث ويحلل وينتقد وهو يرتدي القميص 

والبنطلون.
  ومن النجوم السابقني الذين جنحوا في 
ــن قيد االندية الصغيرة مهاجم  التحرر م
الساحل صباح عبداهللا العتيبي الذي انتقل 
للعربي في بداية الثمانينيات وهو هداف ال 
يخطئ املرمى اال نادرا، وتبعه ايضا شقيقه 
املدافع عايض عبداهللا، كما انتقل خالد حافظ 
ــباب الى العربي ووليد الفليج من  من الش
ــقيقه فايز الفليج  الفحيحيل للقادسية وش
الى العربي، ومعروف الزعابي من الشباب الى 
كاظمة. وتتذكر جماهير الفحيحيل قائد الفريق 
السابق ثامر جميل الذي لعب للفريق االحمر طويال 
الى جانب العبيه املعروفني مثل علي ماضي ومحمد 
العدواني «الدولة» وربيع سعد وعبداهللا نذر، وانتقل جميل 

الى الساملية ثم الساحل وذلك دون مقابل أي «بو بالش كثر منه». 

 فريق «األنباء» بعد الجولة الخامسة عشرة

 السالمية يبحث استقالة كرم اليوم

 فريدون: «قبل األخير» ال يليق بالسالمية

 الهاجري: مبارياتنا المقبلة بروح الكؤوس

 مبارك الخالدي
  يعقد مجلس ادارة نادي الساملية اجتماعا مساء 
اليوم لبحث االســـتقالة املقدمة من مدرب الفريق 
االول محمد كرم بعد خسارة الفريق أمام الساحل 

٠ - ٢ وكانت االدارة قد أسندت املهمة الى كرم خلفا 
للبوسني زياديتش قبل نحو اسبوع، إال أن كرم فاجأ 
اجلميع عقب مباراة الساحل معتذرا عن االستمرار 

في قيادة الفريق بعد خسارتني متتاليتني.

الســـاملية علي   قال مهاجم 
ان خســـــارة    فريـــــدون 
الســـاحل  املفاجئة من  فريقه 
يتحملها اجلميع بعد أن ظهر 
املســـتوى،  الالعبـــون دون 
مشـــيرا إلى أن طـــرد املدافع 

املغربي محمد العبو كان سببا 
من ضمـــن أســـباب الهزمية.

  وأكد فريدون أن على الالعبني 
في الوقت احلالـــي القتال في 
كل مباراة مـــن اجل اخلروج 
مـــن املركز قبـــل األخير الذي 

ال يليق بالسماوي والذي من 
املفترض أصال أن يكون ضمن 

فرق الصدارة.
  وبني أن مجلس إدارة الساملية 
لم يقصر مع الالعبني بتوفير 

كل احتياجاتهم. 

 مبارك الخالدي
  قال مشرف الفريق األول بنادي الكويت محمد 
الهاجـــري اننا ســـندخل مبارياتنا املتبقية من 
الدوري بروح مباريات الكؤوس، مشيرا الى ان 
القســـم األخير من البطولة ال يحتمل فقدان او 

التفريط في أي نقطة.
  واضاف ان انتزاع الصدارة من القادسية دليل 
على الـــروح العالية لالعبني والتصميم الكبير 
لدى اجلهازيـــن الفني واإلداري لعودة األبيض 

الى مكانه املعتاد. 

 اختار القسم الرياضي فريق «األنباء» بعد اجلولة اخلامسة عشرة من بطولة الدوري املمتاز ويضم 
ــية) وفي الدفاع عبيد منور (العربي) ودانيال ماتساريه  ــة املرمى نواف اخلالدي (القادس في حراس
(الكويت) ونبيل عاشور (اجلهراء) وفهد  عوض (الكويت)، وفي خط الوسط فيصل العنزي (النصر) 
وجهاد احلسني (القادسية) وعبداهللا الظفيري (كاظمة) وعبداملجيد اجليالني (العربي)، وفي الهجوم 

محمد العازمي (الساحل) وعلي الكندري (الكويت). 

 نواف اخلالدي 

 نبيل عاشور  دانيال ماتساريه 
 فهد عوض 

 جهاد احلسني  عبداهللا الظفيري 

 محمد العازمي 

 فيصل العنزي 

 علي الكندري 

 عبداملجيد اجليالني 

 عبيد منور 

 عبدالعزيز جاسم 
  أثبتت اجلولة الـ ١٥ مــــن الدوري املمتاز أن الكويت فعال 
يلعب بروح البطل بعد أن جنح في اعتالء عرش الصدارة عن 
جدارة واستحقاق بفوزه املستحق على النصر ضاربا بهدف 
واحد عصفورين اثنني االول النقاط الثالث والثاني اقتناص 
الصدارة، مستغال تخبط املتصدر السابق «القادسية» من جولة 
إلى أخرى بعد تعادله سلبا مع كاظمة الذي مير هو اآلخر بحالة 
ليســــت أفضل من القادسية، أما العربي فقد انتعشت بعض 
آماله في املنافسة على اللقب مرة أخرى بعد فوز بشق األنفس 
على اجلهراء عن طريق منقذه املغربي عبداملجيد اجليالني. 
في حني كان الساحل األكثر انتشاء، حيث كان بطال غير متوج 
بعد أن خرج من القاع بعد فوزه على الساملية بهدفني كان لهما 
طعم خاص أعاداه إلى املنطقة الدافئة ليقفز للمركز السادس 

وبفارق األهداف عن النصر اخلامس.

  األبيض والتوازن

  ال يوجد احد ســــواء مشــــجع أو محلــــل أو فني يختلف 
على أن الكويت هو الذي يستحق حاليا تصدر الدوري بعد 
املســــتوى املميز الذي يقدمه في كل جولة، والسبب واضح 
وهو أسلوب املدرب البرتغالي جوزيه روما وحيث التوازن 
واللعب بواقعية مع أي فريــــق وحتت أي ظرف، ما مينحه 
األفضلية على أي فريق يواجهه، وهذا ما حدث بالفعل أمام 
النصــــر، ولوال إضاعة الفرص الكثيــــرة واملتكررة للكويت 
والتي كان اغلبها من نصيب خالد عجب خلرج الكويت فائزا 
بنتيجة كبيرة، كما ان ما مييز أداءه اللياقة البدنية العالية، 
فالكل في الكويت يدافع ويهاجم ويصنع الفرص ويســــجل 
في نفس الوقت وخير دليل تســــجيل معظم العبي الوسط 
األهداف ومنهم جراح العتيقي ووليد علي اللذان يتنافسان 

على صدارة الهدافني.

  األصفر والمهاجمون

  في اجلــــوالت االولى من الــــدوري كان اجلميع يقول ان 
القادسية هو الفريق الوحيد الذي ال يعاني من نقص املهاجمني، 
واليوم جند ان كل هؤالء املهاجمني فراس اخلطيب وسعود 
املجمد واحمد عجب وخلف السالمة وحمد العنزي عاجزون 
عن التهديف خاصة في آخر مباراتني وهو أمر مســــتغرب، 
اال ان من شاهد مباراة األصفر مع كاظمة وكذلك مع الكويت 
في اجلولة الســــابقة يلحظ أن اغلــــب مهاجميه معذورون 
لعدم وصول الكرات او صناعة الفرص لهم، والسبب واضح 
وهو عجز العبي خط الوســــط فهم السبب حاليا بالشك في 
تراجع املستوى بسبب الفردية في األداء، كما ان اللعب على 
االطراف ايضا كان معدوما امام كاظمة فظهرت العشــــوائية 

على أداء الالعبني.

  األخضر ال يستفيد

  كان أهم ما فعله العربي في مباراته في هذه اجلولة أمام 
اجلهراء هو احلصول على النقاط الثالث، الن من شاهده ال 
يصدق أن هذا فريق يسعى للمنافسة على لقب الدوري، فلم 

يصنع لنفسه فرصا محققة للتسجيل، واألغرب من ذلك أن 
العبيه لم يتمكنوا من نقل الكرة بينهم في أحيان كثيرة أكثر 
من ٣ مرات، واعتمد كثيرا على الكرات الطولية، والى جانب 
ذلك رأينا ضعف خط الوســــط وعدم حتركه الفعال بالرغم 
من تألقه في مباراة الســــاملية قبل جولتني، لذا على املدرب 
البرازيلي مارسيلو كاب ان يجد حال سريعا، كما ان عليه ان 
يعاقب مواطنه جوني مثلما فعل مع خالد خلف وأبعده عن 

الفريق الن مستواه أقل من العادي في الفترة احلالية.

  البرتقالي ال يعرف ماذا يريد

  ملاذا يلعب كاظمة وما الهدف الذي يسعى له؟ هذا التساؤل 
يجب على املدرب التشيكي ميالن ماتشاال والعبي كاظمة فقط 
ان يجيبــــوا عنه، فالفريق يظهر فــــي كل مباراة كأنه يلعب 
للتعــــادل وكأن احلصــــول علــــى نقطــــة هــــو فــــوز بحد 
ذاتــــه، وان حتقــــق الفــــوز مــــن ضربــــة حــــظ فـــــ «خير 
وبركــــة» وهــــذه الطريقــــة لعــــب بهــــا امــــام القادســــية 
بعــــد أداء رتيــــب وممل ال يرتقي الســــم كاظمــــة املعروف 

باملتعة في أدائه.

  العنابي خسارة واقعية

  تعتبر خسارة النصر من الكويت واقعية نظرا لقوة األخير 
وتواضع مســــتوى العنابي الذي يجدد في دمائه في الوقت 
احلالي، لكن انكشــــاف دفاع النصر بهــــذه الصورة الغريبة 
واستسالمهم ملهارات العبي الكويت أمر الميكن أن يقبل لذلك 

على املدرب عبدالعزيز الهاجري تعديل االوضاع.

  الساحل والورقة الرابحة 

  ذكرنا في جوالت سابقة أن الورقة الرابحة في الساحل هي 
روح الالعبني أنفسهم وقتالهم على كل كرة في امللعب وهذا ما 
حققوه في مواجهة الساملية التي لعب فيها كل العب من اجل 
الفوز واقتناص النقاط، كما ان اجلهاز الفني كان موفقا كثيرا 
في توجيهاته، وكان حريصا على متابعة كل العب على حدة 

بالتوجيه السليم وهو ما ساهم في الفوز الغالي.

  السماوي على وين؟

  ها هي اخلسارة الثانية على التوالي للمدرب محمد كرم 
التي جاءت من صاحب املركز األخير الســــاحل إال هناك عدة 
أسباب للخسارة أهمها روح الفريق الغائبة وتراجع مستوى 
أغلب الالعبني وطرد محمد العبو في بداية الشــــوط الثاني، 
واملهم اآلن أن يســــتفيق الفريق ويــــدرك أن ناقوس الدرجة 

الثانية بدأ يدق الباب.

  الجهراء لم يخسر

  على الرغم من خسارته النقاط الثالث في مباراة العربي، 
إال ان اجلميع يتفق على ان اجلهراء لم يخسر أهم أمرين وهما 
الــــروح العالية والتنظيم في امللعب، ولوال اندفاعه من اجل 
حتقيق الفوز ملا خســــر املباراة، كما انه أضاع الفوز من بني 

يديه بعد ان أضاع عبدالرحمن عواد انفرادا تاما باملرمى.  


