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 الجولة الـ ١٦: الصورة وضحت.. إما «بيضاء» أو «صفراء»
 العربي أكبر الخاسرين وكاظمة عاد بعد فوات األوان والنصر ينفرد بالخامس 

(األزرق. كوم)  عبداملجيد اجليالني سقط فسقط معه العربي 

الهاجـــري أن فريقه ليس لديه حيلة 
في الهجوم فشدد على الدفاع طوال الـ 
٩٠ دقيقة، وذلك إلدراك ما ميكن إدراكه 
من النقاط واحلصول ولو على نقطة 
واحدة واالبتعاد عن شـــبح الهبوط، 
وكان له ذلك أمـــام العربي، إال أن ما 
عابه كثرة األخطاء ولو تعامل احلكم 
مع الفريق بحزم لطرد العبا على أقل 

تقدير.

  الساحل.. سياسة خاسرة

  ظن العبو الساحل ومدربهم الكراوتي 
مارينكو كوجلانني أن كثرة السقوط 
وادعاء اإلصابة سينقذهم من اخلسارة، 
ليعاقبوا بهـــدف في الدقائق األخيرة، 
ولتثبت لهم الكرة أن من يعطيها تعطيه 
وليس من يضيـــع الوقت، وقد وصل 
األمر الى أنه لم ميثل أي خطورة على 
مرمى الكويت إال في تسديدة بعيدة من 

منتصف امللعب.

  السماوي تعبان

  من مباراة إلـــى أخرى تثبت إدارة 
الساملية أن قرار إقالة البوسني سالفني 
زياديتش وتعيني الوطني محمد كرم 
كان خاطئا ليس تقليال من كرم، بل ألن 
زياديتـــش كان يلعب بواقعية ووفق 
إمكانيات الالعبني، ومن اآلن على الساملية 
نسيان مقارعة الكبار وحتقيق نتيجة 
إيجابية وعليه التفكير في املواجهات 
املباشرة مع فرق القاع لينقذ نفسه من 
السقوط، ألن املستوى الذي قدمه أمام 
كاظمة لم يســـمن ولم يغن من جوع، 

ألن النتيجة كانت عكسية.

  الجهراء حاول

  رغم أن اجلهراء متذيل الترتيب، إال 
انه يحاول الثبات أمام فرق الصدارة 
فال يسقط بسهولة، حتى إن دخل في 
مرماه هدف فإنه يحاول العودة سريعا، 
لكن في الوقـــت احلالي أصبحت لغة 
احلسابات وجمع النقاط هي التي تتكلم 
وليس املستوى، وإذا كان يريد ان ينقذ 
نفسه من الهبوط فعليه إبعاد البحريني 
جيسي جون من حساباته وإشراك العب 
محلي بدال منه ألن الفريق أمام القادسية 
لم يكن لديه مهاجم بسبب غياب جيسي 

عن مستواه. 

كاظمة من جولـــة إلى أخرى لتحقيق 
النتائج اإليجابيـــة لكن كما يقال بعد 
«خراب مالطة»، فاملركز الثالث أو الرابع 
تعودت عليه جماهيره في الســـنوات 
املاضية، إال أن الالفت للنظر أن كاظمة 
بـــدأ يتطور تدريجيـــا، خصوصا في 
الشوط الثاني من كل مباراة التي دائما 
ما تكون حاسمة للفريق وآخرها الفوز 

على الساملية.

  العنابي والدفاع

  أدرك مـــدرب النصـــر عبدالعزيز 

وال ميكن من خالل النتيجة احلكم على 
املدرب وفكره، وقد بات األمر واضحا 
للجميع بـــأن تخبط العربي ليس في 
الالعبـــني وال املدربني بـــل في اجلهاز 
اإلداري الذي يجب أن يقدم استقالته 
حفظا ملاء وجه العربي والذي تسبب 
أيضا في رحيل كابو الذي لم يكن سيئا 

على االطالق.

  البرتقالي.. تحسن تدريجي

  بعـــد أن ابتعد عن دائـــرة الضوء 
وضعفت آماله فـــي الفوز باللقب عاد 

األول فمن الصعب تعثر الثاني، وبالتالي 
فإن حلم اللقب الـــذي داعب جماهير 
اخلضر طوال األشهر املاضية سيؤجل 
للموسم املقبل وسينصب التفكير على 
احلفاظ على املركـــز الثالث أو الثاني 

على أقل تقدير.
  ولم يكن العربي سيئا أمام النصر، 
خصوصا في الشوط الثاني، حيث أهدر 
كثيرا من الفرص، خاصة ان هذه املباراة 
كانت األولى للمدرب اجلديد الصربي 
زوران الذي تولـــى املهمة في ظروف 
صعبة بعد إقالة البرازيلي مارسيلو كابو 

واقعية بتسجيل هدف مستحق، ورمبا 
يكون اخلوف من ضياع النقاط وراء 

هذا التراجع في املستوى.

  األخضر وخطأ اإلدارة

  حكـــم العربي على نفســـه وعلى 
جماهيـــره بالتواجد فقـــط في مكان 
«املتفرج» على لقب الدوري الذي يذهب 
كل موسم إما للكويت أو القادسية، بعد أن 
تعثر بتعادل مع النصر ليصبح الفارق 
بينه وبني الكويت املتصدر ٧ نقاط ومع 
القادسية الوصيف ٦ نقاط، فإن تعثر 

يقاتل من أجل نقطة.

  األصفر والعودة

  لم يكن القادسية في مباراة اجلهراء 
يبحث عـــن األداء بقدر ما كان يبحث 
عن النقاط الثالث، ما تسبب في تسرع 
العبيه في كل كرة ميررونها واعتمدوا 
بصورة كبيرة على العمق الذي لم يجد 
نفعا في الشوط االول بسبب عدم تقدم 
الظهيرين، إال أن الشوط الثاني شهد 
تغييرا واضحا في األداء بتنوع اللعب 
والتركيز في التمرير، فكانت النتيجة 

 عبدالعزيز جاسم 
  أكثر مـــا يلفت النظـــر بعد انتهاء 
اجلولة الـ ١٦ من الدوري املمتاز أن دائرة 
املنافسة على اللقب انحصرت كالعادة 
وبصورة كبيرة بني الكويت والقادسية 
بعد فوزهما على الســـاحل واجلهراء 
بهـــدف دون رد وســـقوط مطاردهما 
العربي بالتعادل أمام النصر، ما جعله 
يتخلف عن املتصدر الكويت بفارق ٧ 
نقاط ما صعب من مهمته وجعلها شبه 
مستحيلة مع بقاء ٥ جوالت فقط من 
عمر املسابقة، وما يلفت النظر أيضا هو 
اقتراب الساملية شيئا فشيئا من السقوط 
في الهاوية «دوري الدرجة األولى» بعد 
خسارته أمام كاظمة بهدفني، وهو أمر 
لن يقبلـــه أنصار النادي. والى جانب 
ذلك هناك شح في تسجيل األهداف، ما 
يدل على أن جميع الفرق باتت حتسب 
كل مبـــاراة بالقلم والورقة، فاملتصدر 
الثالث  بالنقاط  يسعى للفوز والظفر 
بأي طريقة ليبقى في الصدارة، والذي 
يقبع في القاع يسعى هو اآلخر جلمع 
ولو نقطة واحدة تساعده في االبتعاد 
عن شبح الهبوط، أو إن خسر فلتكن 
اخلسارة بهدف، ألن فارق األهداف في 
الهبوط سيفيد كثيرا، ويعتبر النصر 
اكبر املستفيدين من هذه اجلولة بعد 
أن حصل على نقطة من العربي لم تكن 
في احلسبان صعدت به للمركز اخلامس 

للمرة األولى منذ انطالق الدوري.

  األبيض ال للتغيير

  من شاهد الكويت في الشوط األول 
أمام الســـاحل ال يقول انه ذلك الفريق 
الذي تفنن في اجلوالت السابقة وخطف 
الصدارة من القادسية، والسبب واضح 
وهو تغيير املدرب البرتغالي جوزيه 
روماو اخلطة دون داع خصوصا إشراك 
الكاميروني دانيال مانساريه في مركز 
االرتكاز، ألنه ال يجيد التمرير السليم 
ويجري دون تأثير داخل امللعب ومكانه 
الطبيعي فـــي الدفاع، وخير دليل انه 
عند استبداله في الشوط الثاني تغير 
أداء األبيـــض كثيرا وكان يصل ملرمى 
الساحل بسالسة ومتكن من تسجيل 
هدف الفوز، ما يعني أن تغيير املراكز 
في هذه الفترة احلرجة سيعود سلبا 
على الفريق السيما أن كل فريق بالدوري 

 استحق حارس النصر محمد الصالل ان يكون جنم 
األسبوع لهذه اجلولة بعد ان تألق في مواجهة العربي، 
وقاد فريقه لتحقيق نقطة التعادل بتصديه ألكثر من كرة 
خطرة، حيث تصدى ببراعة حتسب له للكرة الهوائية 
التي سددها احمد الرشيدي من داخل منطقة اجلزاء، كما 
أنقذ فريقه في اللحظة األخيرة بعد امســـاكه بتسديدة 

علي مقصيد من كرة ثابتة. 

 داسيلڤا: العبونا تنقصهم الثقة 
  

  مبارك الخالدي 
  قال مدرب اجلهراء جانسينيز داسيلڤا ان العبي اجلهراء ال ينقصهم 
إال الثقة بالنفس فلماذا الرهبة أمام فرق مثل الكويت والقادسية وكاظمه 
والعربــــي؟! كما ان الفوز أو التعادل مــــع الفرق الكبيرة أمر من املمكن 
حتقيقه وليس هناك مستحيل في كرة القدم، أما التقوقع داخل املنطقة 
فهــــو غير مقبول اذ البد من ان تأتي حلظــــة ويدخل مرمانا هدف، وقد 
لعبنا مباراة جيدة أمام القادســــية الذي ينافس على اللقب وكاد نبيل 

عاشور يسجل هدف التعادل. 

 الصالل نجم األسبوع

 الحكام في الميزان
  

   حمد بوجروة (الكويت والساحل): كان أداؤه جيدا ولم تكن 
هناك أخطاء أثرت على النتيجة إال أنه لم يكن حازما 

مع العبي الساحل الذين أكثروا من ادعاء اإلصابة.
ــن موفقا في إدارة     سـلمان امليل (العربـي والنصر): لم يك
ــة للعربي بعد  ــب ركلة جزاء صحيح ــاراة ولم يحتس املب
ــه تغاضى عن  ــى علي مقصيد، كما ان ــل القوي عل التدخ
ــب النصر دغيم  ــي وجه الع ــة احلمراء ف ــهار البطاق إش

الرشيدي.
   وليد الشطي (القادسية واجلهراء): كالعادة تسببت عصبيته 
الزائدة في نرفزة الالعبني واحتجاجهم املتكرر ما أدى إلى 

عدم سيطرته على املباراة وتكرار األخطاء السهلة.
ــاراة بصورة     جاسـم حبيب (كاظمة والسـاملية): أدار املب
ــيطرة عليها بفضل قراراته احلازمة  جيدة ومتكن من الس

ومتركزه السليم. 

 هب ريح..
 ناصر العنزي 

ــرة وقدرته على  ــه املدهش في الك ــن الالعب البرازيلي حتكم   عرف ع
االنطالق بها بأقصى سرعة تفوق أحيانا سرعته من دونها، ولعل اجلماهير 

ــرف في ميدلزبره  ــتا الذي احت ــابق جونينيو باوليس تتذكر النجم الس
ــر في ساقه، كيف كان ينطلق  االجنليزي قبل ان يصاب بكس

ــه وكأنها مربوطة في  ــرعة والكرة في حوزت بأقصى س
حذائه بخيط، ودرجت العادة في أحاديثنا على وصف 

ــب «برازيلي»، وال نقول  ــب املتمكن بأنه الع الالع
ارجنتيني مثال او اسباني او أملاني بعد ان أصبح 
الالعب البرازيلي مثاال للنجاح واملوهبة والفوز 

باأللقاب. 
الذين  ــني  البرازيلي ــني  ــني الالعب ــن ب   وم
ــادة في مالعبنا، جنم الكويت  يستحقون اإلش
روجيريو واسمه الكامل روجيريو دي أسيس 

ــبه العرب قدميا الرجل  كوتيتيو (٢٠) عاما، وش
ــول نحن ايضا في  ــريع بهبوب الريح، ونق الس

ــريع  ــالن «هب ريح» أي س ــة ان ف ــا احمللي لهجتن
ــل بخفة في  ــاهد روجيريو يتنق ــل، وعندما تش العم

أرجاء امللعب ويحسن العمل في خلخلة صفوف املدافعني 
ــاء اهللا «هب ريح» وميكن ترجمتها لالعب ملن  تقول عنه ما ش

ــوء حالة أرضية  يجيد التحدث بالبرتغالية، وأكثر ما يزعج روجيريو س
مالعبنا ويقول «انها حتد من انطالقاتي في بعض األحيان فالكرة تكون في 
ــكان آخر وهذا أمر متعب  ــديد تقفز فجأة الى م حوزتي وعندما أهم بالتس

ــاحة لالنطالق» ومثلما يوجد العب «هب ريح»  لالعب مثلي يبحث عن مس
ــال املوكلة إليه وهذا يطلق عليه  ــن التصرف في األعم يوجد العب ال يحس
ــا، وما أكثرهم في  ــخص غبي»، ويوجد ايض ــي حديثنا «كودنة» أي «ش ف
ــخص متهور ال يحسب حسابا  مالعبنا، ما يطلق عليه «دفش» وهو ش
ــاه املدربون إذ ان اي  ــب األمور، وهو اكثر العب يخش لعواق
ــد على املدرب خطة  تصرف منه في حلظة غضب يفس
ــني احملترفني الذين  ــم كامل. ومن الالعب وعمل موس
يستحقون تسمية «هب ريح» ايضا مهاجم العربي 
ــجل حتى  املغربي عبداملجيد اجليالني، بعدما س
اآلن «٧» اهداف لفريقه خالل فترة قصيرة وهو 
امتداد ملواطنه السابق توفيق بالغة الذي يقول 
ــل محترف انضم  ــه العرباويون انه افض عن
ــعينيات، ويتميز اجليالني  ــي التس للفريق ف
ــديد واالنطالقة  ــن التمركز وقوة التس بحس
املركزة بواسطة الكرة، وحسب تصريحه ألحد 
ــل جمع الكرات  ــع االلكترونية فإنه يفض املواق
ــية ويكون  في العربي على ان يحترف في القادس
بذلك ألقى قفاز التحدي في وجه األصفر وجماهيره، 
وبالطبع فإن الرد القدساوي كان حاضرا وبقوة: ال نريد 

عبداملجيد اجليالني وال حتى عبداملجيد عبداهللا. 
ــتفهام «متى» ومع مجيء  ــة وتعني اداة االس ــاش» مفردة مغربي   «فوق
ــاش نفوز  ــر تناديه: فوق ــر األخض ــإن جماهي ــى العربي ف ــي ال اجليالن

بالدوري؟  

  تقاسم مهاجم الكويت علي الكندري صدارة الهدافني 
مع مهاجم العربي حســـني املوســـوي برصيد ٩ أهداف، 
ويأتي خلفهما كل من فراس اخلطيب «القادسية» ومحمد 

العازمي «الساحل» برصيد ٨ أهداف. 
ــة طرد في املباريات األربع  ــهد اجلولة أي حال    لم تش

وتعتبر من أنظف اجلوالت. 
   تعد مباراة النصر هي األولى ملدرب العربي الصربي 

زوران بعد إقالة البرازيلي مارسيلو كابو. 
ــهد اجلولة  ــاب عن العربي محمد جراغ ورمبا تش    غ

املقبلة عودته بعد تراجعه عن قرار االعتزال.
   اعترض العب العربي نواف شـــويع بشـــدة بعد 

حصوله على البطاقة الصفراء التي لم تكن مستحقة. 

 من الجولة لقطات  

 السباق متواصل
  تقارب النقاط بني الكويت   

والقادســـية يضاعـــف من 
حماسة الفريقني للظفر باللقب 
بعد ان اقتربت املنافسة من 
مراحلها احلاسمة حيث ان 
النقطة اصبحت تلعب دورا 
مؤثرا في تبادل الكراســـي 
بينهما «القرش االبيض ينفع 

في اليوم االسود».

 لسانك 

 حالته حالة
  

  حالة الساملية ال تسر ال 
عدو وال حبيب بعد ان بات 
الى دوري  مهددا بالهبوط 
الدرجة االولى وهو موقع 
ال يتناسب واسم الساملية 
الذي حقق لقب الدوري ٤ 
مرات «ال فات الفوت ما ينفع 

الصوت». 

 غلط 

 غلط 

 فريق «األنباء» بعد الجولة السادسة عشرة
 اختار القسم الرياضي فريق «األنباء» بعد 
اجلولة السادسة عشرة من بطولة الدوري املمتاز 
ويضم في حراسة املرمى محمد الصالل (النصر) 
وفي خط الدفـــاع فهد حمود (الكويت)، نبيل 
عاشور (اجلهراء)، سلطان صلبوخ (كاظمة)، 

علي مقصيد (العربي)، جهاد احلسني (الكويت)، 
جراح العتيقي (الكويت)، عبداهللا الشـــمالي 
(العربي)، فهد العنزي (كاظمة)، وفي الهجوم 
ســـعود املجمد (القادســـية) وعلي الكندري 

(الكويت). 

 سعود المجمد

 جهاد الحسين

 جراح العتيقي
 عبداهللا الشمالي

 علي الكندري 

 فهد العنزي

 علي مقصيد

 نبيل عاشور فهد حمود

 سلطان صلبوخ

 محمد الصالل

 إبراهيم: فارق نقطة ال يعني شيئًا

 زينو يغيب أسبوعًا بأمر األطباء

 الجيالني أمضى نهاره في المستشفى

 مبارك الخالدي
  قال مدرب القادســـية محمد إبراهيم عقب انتهاء مباراة فريقه 
أمـــام اجلهراء انه من املبكر احلديث عمن سيحســـم الدوري، الن 
فارق النقطة ال يعني شيئا في ظل وجود ٥ جوالت ستكون مبنزلة 
نهائيات كؤوس ملـــن يرغب في احلصول على اللقب، وأضاف ان 
األصفر جنح في إحراز هدف من جملة تكتيكية لفك احلصار الدفاعي 
للجهراء، مشيرا إلى ان التغييرات التي أجراها ساهمت في إنعاش 
الفريق واحملافظة على االســـتحواذ الكبير على الكرة، مشيرا إلى 
ان تدوير الالعبني داخل امللعب وتغيير املراكز من األسباب املهمة 

التي حققت الفوز بالثالث نقاط.

 عبدالعزيز جاسم
  قـــال مدير الكرة بنادي النصر محمد العدواني ان جنم الفريق 
احملترف السوري محمد زينو قد مت نقله بعد مباراة الفريق امام 
العربي اول من امس الى املستشـــفى حيـــث فوجئ الالعب ببني 
الشـــوطني بنزول دم مصاحب لعملية التبول األمر الذي استدعى 
نقله الى املستشفى، حيث بني اصابته برضة قوية في الكلى، وقد 
أمر األطباء ببقائه في املستشفى نحو أسبوع مع اجراء الفحوصات 

الالزمة لالطمئنان على سالمته. 

 مبارك الخالدي
  أمضى جنم العربي احملترف املغربي عبداملجيد اجليالني نهاره أمس 
متنقال برفقة أحد اإلداريني بالنادي من مستشفى الى آخر إلجراء بعض 
الفحوصات الالزمة بعد تعرضه لعدد من الكدمات القوية في مباراة 
فريقه امام النصر والتي انتهت بالتعادل السلبي، حيث حرصت ادارة 
األخضر علــــى االطمئنان على اجليالني الذي ميتاز بالروح القتالية 
العالية داخل امللعب والغيرة على الفانيلة اخلضراء، وجاءت نتائج 
الفحوصات مطمئنة في االجمال بعد اجراء االسعافات الالزمة والتزامه 

الراحة ملدة يومني قبل العودة الى التدريبات. 

 برنامج مباريات الجولة السابعة عشرة 

 اخلميس
 ١٠-٣  

 ٥:٠٥  صباح السالم  الكويت ـ العربي 
 ٥:٠٥  علي صباح السالم  الساملية ـ اجلهراء 
 ٧:٢٥  الصداقة والسالم  القادسية ـ النصر 
 ٧:٢٥  الكويت  كاظمة ـ الساحل 

 ترتيب الفرق بعد الجولة الـ ١٦ 
 النقاط  عليه  له  خسر  تعادل  فاز  لعب  الفريق 
 ٣٧  ١٢  ٣٩  ١  ٤  ١١  ١٦  الكويت 
 ٣٦  ١٠  ٣١  ٢  ٣  ١١  ١٦  القادسية 
 ٣٠  ١٤  ٢٢  ٤  ٣  ٩  ١٦  العربي 
 ٢٩  ١١  ٢٤  ٣  ٥  ٨  ١٦  كاظمة 
 ١٣  ٢٥  ١١  ٩  ٤  ٣  ١٦  النصر 
 ١٢  ٣٤  ١٣  ١٠  ٣  ٣  ١٦  الساحل 
 ١٠  ٢٨  ١١  ١٠  ٤  ٢  ١٦  الساملية 
 ١٠  ٢٥  ٨  ١٠  ٤  ٢  ١٦  اجلهراء 


