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تصدر مهاجم العربي حسني 
املوسوي صدارة هدافي الدوري 
برصيد 4 أهداف وجاء خلفه على 
التوالي مهاجم الكويت البرازيلي 
كاريكا ومهاجم القادسية فراس 

اخلطيب بهدفني لكل منهما.
شهدت اجلولة حالة طرد واحدة 
في مباراة الكويت والساحل ملهاجم 
الكويت كاريكا وسيغيب على أثرها 

مباراتني.
ش���ارك ألول مرة اثنان من 
محترف���ي العرب���ي البرازيليني 
وهما لوي���س كارلوس ولينون 
بورتو، وظهر األخير مبستوى 
جيد حت���ى أن بعض اجلماهير 
العرباوي���ة ش���بهته في طريقة 
االس���تعراض واملهارة مبواطنه 

النجم رونالدينيو.
الكرواتي  الساحل  قاد مدرب 
أمام  مارينك��و كوجلانني فريق��ه 
الكوي��ت بعد ان غ��اب في اجلولة 
األولى أمام الس��املية بسبب عدم 

وصوله إلى البالد.
القادس���ية  كانت مب���اراة 
واجلهراء هي األخيرة لنجم وسط 
األصفر العاجي إبراهيما كيتا بعد 
أن انتقل إلى نادي العني اإلماراتي 

معارا ملدة عام.
رغم حرارة اجلو إال أن مباراة 
العربي مع النصر والقادس��ية مع 
اجلهراء شهدت حضورا جماهيريا 
جي��دا بالرغم م��ن أن الدوري في 
بدايته، ومتيز جمهور الزعيم بعدم 
توقفه عن التشجيع بالرغم من تأخر 

فريقه بهدف في بداية املباراة.

الجولة الثانية: العربي يعود للزعامة والقادسية ينتفض والكويت لم يتعلم 
عبدالعزيز جاسم 

بعد جفاء سنوات شاهدت جماهير العربي أخيرا فريقها متصدرا 
للدوري املمتاز، بعد أن كان ينظر للصدارة من بعيد ويتحس���ر 
عليها، ويعود الفضل لصدارة األخضر الى جنمه حسني املوسوي 
الذي سجل هدفي الفوز في مرمى النصر، ليواصل األخير نزيف 
النقاط، بينما سقط الكويت في فخ التعادل في الوقت بدل الضائع 

وضاعت منه الصدارة، اثر تعادله مع الساحل 1-1.
وحلق كاظمة بالعربي وش���اركه في الصدارة، ويتخلف عنه 
بفارق األهداف، وكعادته يتغلب البرتقالي بالعقل على منافسيه، 
وكان ضحيته هذه املرة الس���املية وفاز عليه 2-0، أما القادسية 
فأعاد الثقة الى جماهيره بعد فوزه الكاس���ح على اجلهراء 0-4، 
بعد اخلس���ارة من كاظمة في انطالق الدوري، وسبقتها خسارة 

قاسية من الكويت في كأس السوبر 3-1.

 األخضر ال يرتبك 

ألول مرة منذ سنوات تصدر العربي الدوري، وألول مرة نشاهده ال 
يرتبك وال تتبعثر أوراقه، وال يلعب عشوائيا عند استقباله هدفا، وهذا 
ما سيميزه في اجلوالت املقبلة، فالعبو العربي عادوا الى أجواء املباراة 

سريعا بالرغم من دخول مرماه هدفا مباغتا بعد دقيقتني.
ويحسب للمدرب البرازيلي مارسيلو كابو أن األخضر أصبحت 
له هوية، وأعاد اكتشاف حسني املوسوي الذي يعتبر أفضل العب 
حاليا بعد اجلولتني، كما انه اكتش���ف جنم���ا قادما في الطريق 
عبدالعزيز السليمي، لكن في الوقت نفسه عليه االلتفات إلى نقطة 
مهمة وهي حتسني أداء خط الدفاع خصوصا اجلهة اليمنى التي 

يشغلها مساعد عبداهلل ويبدو أنه شارك في غير مركزه.

البرتقالي وفكر ماتشاال 

ليس غريب���ا أن يحصد كاظمة 6 نقاط م���ن جولتني، وعلى 
فريقني لهما ثقل في الدوري كالقادسية والساملية، الن من يقود 
دفة الفريق هو املدرب التش���يكي ميالن ماتشاال. وقد ألم املدرب 
كثيرا بأسماء الالعبني ولم يأت بفريق آخر لكن هناك سببني لهذا 
التوازن في األداء والنتائج، األول تعامله النفس���ي مع الالعبني، 

والثاني انه يضع الالعب املناسب في املركز املناسب.
في مباراة الساملية سيطر الفريق على املباراة، بعكس مواجهة 
القادس���ية، كما يحسب للبرتقالي متاس���كه الدفاعي بالرغم من 
تواجد الش���باب في هذا اخلط بكثرة، ويكفي أنه الفريق الوحيد 

الذي لم يدخل مرماه أي هدف.

األبيض والعقدة 

يبدو أن الكويت سيندم كثيرا في املستقبل على ضياع نقطتني 

أمام الس���احل، بعد ان عجز عن فك ش���يفرة الدفاع في الشوط 
األول، وأكمله برتاب���ة األداء في الثاني، ثم جاءت الصدمة بطرد 
هدافه البرازيلي كاريكا، بيد ان وليد علي أنقذ املوقف في الدقائق 
األخيرة من تس���ديدة، إال أن هدفه جاء بنقطة واحدة بعد تعادل 

الساحل.
 ويج���ب على األبيض عدم التهاون مع أي فريق ألنه يعلم أن 
ملعب الس���احل عقدة خصوصا أن���ه كاد أن يفقده اللقب قبل 3 
مواسم عندما هزمه 0-1 على امللعب نفسه، وبالتالي على مدرب 

الكويت البرتغالي جوزيه روماو، حتذير العبيه ومعاقبتهم في 
حال شعر بتراخيهم. 

األصفر يعود بقوة 

»حمداهلل عالسالمة«، هذا ما رددته جماهير األصفر بعد فوز 
فريقها الكبير على اجلهراء برباعية نظيفة، وكأن القادسية كان 
في غيبوبة واستفاق منها من خالل األداء والنتيجة وترجم هذه 
املرة الفرص الكثيرة إلى أهداف. وقام املدرب محمد إبرهيم بتبديل 

مفاجئ بإخراج »رمانة« الوس���ط العاجي ابراهيما كيتا وأشرك 
ب���دال منه فهد األنصاري، وظن اجلمي���ع انه يريد إراحته، ولكن 
إبراهيم كان يعلم أن كيتا سينتقل الى العني اإلماراتي وبالتالي 
علي���ه إعطاء الثقة لبديله األنص���اري الذي يحتاج إلى وقت كي 
يعود الى مس���تواه املعهود البتعاده عن املالعب ملدة 3 أشهر في 

املوسم املاضي بسبب اإلصابة. 

 الساحل ال يتوقف 

ذكرنا في اجلولة األولى أن الساحل ال ييأس، وسنضيف عليها 
ف���ي هذه اجلولة انه ال يتوقف عن مالحقة األمل مهما كان بعيدا، 
ألنه ال يقبل اخلس���ارة على أرضه بالرغ���م من فارق اإلمكانيات 
بينه وبني الكويت، إال ان امل���درب الكرواتي كوجلانني عرف من 
أين تؤكل الكتف ودافع بكل ما لديه وجنح في مس���عاه بخطف 

نقطة التعادل. 

 السالمية والتغيير 

من خالل مباراتي الساحل وكاظمة، يتضح أن املدرب البوسني 
زياديتش حتى اآلن لم يكتش���ف خلطته السرية بتشكيل فريق 
يس���تطيع الصمود أمام الفرق التي تفوقه مستوى، ألن تعادله 
مع الساحل يعتبر مبنزلة اخلسارة في اجلولة األولى، ثم خسر 
م���ن كاظمة أداء ونتيجة. وكل ما يخش���اه الفري���ق هو عودته 
للمس���توى الهزيل الذي أنهى به املوس���م املاضي، وهو أن يقوم 
املدرب بتغيير التشكيلة طوال املوسم واخلروج خالي الوفاض 

من كل البطوالت.

العنابي تحسن 

ف���رق كبير بني النصر الذي واجه الكويت في اجلولة األولى، 
والنص���ر الذي لعب مع العربي، فقد اس���تعاد العنابي قليال من 
مستواه بالرغم من خسارته، إال أنه اثبت أن خسارته الكبيرة من 
الكويت ليست سوى كبوة جواد، بعد املستوى املميز في الشوط 

الثاني أمام األخضر، وكان قريبا من التعادل. 

الجهراء ضايع بالدفاع 

أكبر مشكلة تواجه اجلهراء التي يجب أن يجد لها حال سريعا 
ه���ي خط الدفاع الذي ال حيلة ل���ه في كل مباراة، ويدع احلارس 
س���طام احلس���يني يواجه مهاجمي الفرق وحده، وكأن الفريق 
يلعب من دون هذا اخلط، كما أن اجلهراء لن يصمد طويال إذا لم 
يتعاقد سريعا مع محترفني يستطيعون ملء الفراغ في الوسط 

والدفاع.

كاظمة على الوعد والنصر خسر بواقعية والجهراء »يبيله« دفاع 

الموسوي نجم األسبوع
استحق مهاجم العربي حسني املوسوي أن يكون 
جنم األسبوع لعدة أسباب أهمها قيادة العربي لصدارة 
الدوري املمتاز بعد تسجيله هدفي الفوز في مرمى 
النصر ولتألقه الالفت خالل املباراة والتي لم يكتف 
فيها بتس���جيل األهداف بل صن���ع أكثر من فرصة 
لزمالئه والتي لم يتم استغاللها كما أنه تصدر قائمة 
هدافي الدوري برصيد 4 أهداف وهي نس���بة جيدة 

من مباراتني فقط.

الحكام في الميزان
علي محمود )الكويت والساحل(: كان موفقا في أغلب قراراته 
طوال شوطي املباراة رغم احتجاج الكويت على طرد كاريكا 
إال أن قرب���ه من احلدث يعطيه احلق بطرد الالعب والذي 

احتج عليه الكويت كثيرا.
وليد الشطي )الساملية وكاظمة(: كان مميزا في إدارة املباراة 
ولم حتدث منه أخطاء تؤثر في سير املباراة بل كان واثقا 

من قراراته وساعده تعاون الالعبني معه.
محمود البلوش�ي )العربي والنصر(: لم يرتكب خطأ يؤثر في 
س���ير املب���اراة وكان راقيا في التعامل م���ع الالعبني لكن 
عابه عدم توجيه ال���كارت األصفر لعدد من الالعبني رغم 

تدخلهم اخلشن.
حمد بو جروة )القادسية واجلهراء(: لم يجد صعوبة في إدارة 
املباراة ولم يكن إن���ذاره لالعب اجلهراء عبدالعزيز فراج 

صحيحا حيث إنه سقط دون متثيل.

أين التقييم؟
عدم وجود استديو حتليلي 
ال يخ���دم املش���اهد واملتابعني 
الذي���ن يبحثون ع���ن اصداء ما 
بعد املباريات من حيث التقييم 
وآراء الالعب���ني واملدرب���ني كما 
هو معم���ول به في كل احملطات 

باستثناء القناة الثالثة.
)الرجوع عن اخلطأ شجاعة(

لسانك

رسالة تحذير
انطالقة العربي وكاظمة القوية 
في اول مباراتني تشير الى انهما 
عازمني على املنافسة بقوة على 
اللقب ورسالة واضحة للكويت 
والقادسية بأنهما ليسا وحدهما 
في الساحة كما كانا في املواسم 

السابقة.
)من يضح���ك اخيرا يضحك 

كثيرا(

غلط

غلط
صالح الشيخ

عبدالعزيز السليمي

مرزوق زكي

حسين الموسوي

نواف الحميدان

فراس الخطيب

وليد علي

خالد القحطاني حسين الغريب

فهد العنزي

خالد الرشيدي

فريق »األنباء« بعد الجولة الثانية
اختار القسم الرياضي فريق »األنباء« للجولة 
الثانية من بطول����ة الدوري املمتاز ويضم في 
حراسة املرمى خالد الرشيدي )العربي( وفي 
خط الدفاع فهد العنزي )كاظمة(، حسني الغريب 
)العربي(، خالد القحطاني )الس����احل(، وليد 

علي )الكويت(، وفي الوس����ط صالح الشيخ 
)القادسية(، عبدالعزيز السليمي )العربي(، نواف 
احلميدان )كاظمة(، فراس اخلطيب )القادسية(، 
وفي الهجوم حسني املوسوي )العربي(، مرزوق 

زكي )الساحل(.

»بو حظين«
ناصر العنزي

في مس��رحية »فرس��ان املناخ« اختار الفنان الكبير 
عبداحلس��ني عبدالرضا شخصية منصور بوحظني 

كدور بطولي للمس��رحية الكوميدية وفيها تقول 
والدة زوجته له »يالي��ت يا بوحظني تعطيني 

حظ من حظينك«. وتتناول املسرحية قصة 
ثراء بوحظني وانتقاله من حالة الفقر الى 
الغنى في زم��ن الطفرة املالية املعروفة 
بع��ام املناخ اوائ��ل الثمانينيات، وفي 
احلظ قالوا وزادوا قالوا انه »أعمى« 
الفرنس��يون مبثلهم  عليه��م  فرد 
املعروف »ال يقول عن احلظ أعمى 
إال ال��ذي ال ي��راه«، ونقول نحن 
»ال قام حظك باعلك واش��ترالك« 
ونقول أيضا »عطني حظ وقطني 
بحر«، وفي مصر يقولون »ساعة 
احلظ ما بتتعوضش«، وفي الشام 
يقولون »يللي مالو حظ ال بيشقى 
وال بيتعب« ومعناه ان سيئ احلظ 
مهم��ا صنع فل��ن يتب��دل وضعه 
لألحس��ن ومن االفضل له ان يريح 

ويستريح.
لو سألنا العب القادسية املنتقل إلى 

العني االماراتي العاجي ابراهيم كيتا من 
هو الالعب احملظوظ؟ ألجاب: انا وميسي؟ 

شلون ياحلبيب؟ ميسي محظوظ ألنه افضل 
الع��ب في العالم، النه االمه��ر واالغنى من بني 

جنوم العالم، محظوظ بحب اجلماهير له أما انا فال 
يحبني إال جماهير القادسية، انا حظي يكسر الصخر 

مثلما تقولون فعندما جئت للكويت قبل عدة س��نوات كنت 

احلم بش��قة صغيرة وسيارة ايا كان نوعها، من املطار ذهبت 
مباش��رة الى منطقة الفحيحيل ولعب��ت لفريقها واول 
رات��ب تقاضيته كان )1000( دوالر وال اس��تطيع ان 
اصف لكم سعادتي بهذه الثروة التي هبطت علي 
فجاة، لقد كنت قنوعا بحالي ولم اكن اعلم ان 
احلظ سيبتس��م لي بعد انتقالي للقادسية 
وحتسنت احوالي املادية كثيرا واصبحت 

من اهم أعمدة القلعة الصفراء.
تقييم  ف��ي  الكثي��رون  يختل��ف 
مس��توى العاجي كيت��ا فمنهم من 
ي��راه العبا »عادي��ا« ال ينقص وال 
يزيد ف��ي صفوف فريق��ه، لعبه 
تقلي��دي يفتق��ر ال��ى االبت��كار 
والتجدي��د فالكرة التي تأتيه يرد 
مبثله��ا ال يضيف إليه��ا جديدا، 
متريراته غالبا م��ا تكون خاطئة 
وال يس��جل ف��ي املرم��ى إال في 
العيد الكبير، ويرد عليهم محبوه 
ب��ل هو العب مهم ال يكل وال ميل 
يقطع امللعب بطول��ه وعرضه كما 
يقطع ك��رات اخلصم قبل ان تصل 
مرم��ى فريقه وليس م��ن مهامه ان 
يس��جل فهو العب »محور« فأين هم 
املهاجمون؟ خسر االصفر جهود العبه 
ابراهيم كيتا بعد انتقال��ه للعني االماراتي 
في صفقة قيمته��ا مليون و200 ألف دوالر 
وملدة موسم واحد بعدما كان راتبه 1000 دوالر 
 فق��ط ولو تقابل عم��الق الكوميديا عبداحلس��ني

عبدالرض��ا مع كيتا لقال له »يا معود انت بو حظني مو 
أنا«!

لقطات 

تكرار أسماء الحكام في الجولتين 
األولى والثانية 

عقلة: أرضية الملعب لم تساعدنا 
مبارك الخالدي 

قال مدير الفري���ق األول لكرة القدم في الكوي���ت عادل عقلة ان 
أرضية الساحل لم تساعد العبينا على الظهور مبستواهم الطبيعي 
وعرقلته���م كثيرا، الفتا أن هذا ليس بعذر للتعادل لكن كان له دور 
في هذه النتيجة، مشيرا ان الالعب الوحيد الذي ظهر مبستواه هو 

وليد علي الذي كان جنما فوق العادة.
وبني عقل���ة ان ادارة الفريق قدمت احتجاجا رس���ميا إلى جلنة 
املس���ابقات على طرد احلكم علي محمود للمهاجم البرازيلي كاريكا 
مرفقا بش���ريط ڤيديو يثبت خطأ احلكم في ق���راره بطرد الالعب، 
مبينا أن هناك أسبابا عديدة للتعادل ولكنه يتحفظ على ذكرها في 

الوقت احلالي.
وأوضح عقلة ان الفريق سيواجه العربي مكتمل الصفوف باجلولة 

املقبلة باستثناء كاريكا الذي ننتظر النظر في عقوبته.

عبدالعزيز جاسم 
صدف����ة غريبة كانت بني اجلولة األول����ى والثانية في جلنة احلكام 
باحتاد الكرة وهي إسناد مباريات اجلولة األولى والثانية لنفس احلكام 
مع تغيير أسماء الفرق لكل حكم حيث قاد احلكم محمود البلوشي في 
اجلولة األولى مباراة الساملية والساحل وفي الثانية العربي والنصر، 
بينما أدار احلكم علي محمود في األولى مواجهة القادسية وكاظمة وفي 
الثانية الكويت والس����احل، وقاد احلكم وليد الشطي في األولى مباراة 
العربي واجلهراء وفي الثانية الساملية وكاظمة، أما احلكم حمد بوجروة 
فأدار في اجلولة األولى مواجهة الكويت والنصر وفي الثانية قاد مباراة 

القادسية واجلهراء.
والسؤال هل تعاني جلنة احلكام من نقص في عدد حكام الساحة أم 

أن السبب سيعرف في اجلولة الثالثة؟

)سعود سالم( جنم القادسية بدر املطوع يتابع تسديدته 

مباريات الجولة الثالثة

االحد
8-29

10الكويتالكويت � العربي

10محمد احلمدالقادسية � النصر

االثنني
8-30

للصداقة كاظمة � الساحل
10والسالم

10ثامرالساملية � اجلهراء

ترتيب الفرق بعد الجولة الثانية

النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالنادي
2200416العربي

2200306كاظمة

2110514الكويت

2101413القادسية

2020222الساحل

2011131الساملية

2002160النصر

2002060اجلهراء


