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الكويت خطوة إلى األمام والسالمية »عقالني« والعربي »يتخبط« والتضامن »تبهدل« والنصر تراجع

الجولة الثامنة: القادسية نهض من الكبوة وكاظمة ضرب بقوة 
فهد الدوسري

حفل����ت اجلول����ة الثامنة من 
ال����دوري املمت����از لك����رة الق����دم 
باإلث����ارة واحلم����اس، وش����هدت 
نهوض القادسية من الكبوة التي 
تعرض لها في اجلولة الس����ابقة، 
وعزز الصدارة بفوز صعب على 
الصليبخات 2 � 1 رافعا رصيده الى 
21 نقطة، وبالنتيجة ذاتها تخطى 
الكويت مضيفه النصر في مباراة 
صعبة على الطرفني، وكرر الساملية 
النتيجة نفسها وحقق فوزا مهما 
العربي، بينما  على مس����تضيفه 
اكتسح كاظمة ضيفه التضامن 6 
� 1 مسجال أعلى فوز في الدوري هذا 
املوسم، ليمضي قدما نحو املنافسة 

بقوة على اللقب.
مبجموع 16 هدفا انتهت اجلولة 
الثامنة )االولى من القسم الثاني(، 
وم����ع الغ����زارة التهديفي����ة التي 
ش����هدتها، فإن الصراع على درع 
الدوري في طريقه لالشتعال من 
جديد، والسيما في ظل إدراك الفرق 
ان ف����رص التعويض في طريقها 
للتضاؤل وال مجال للتفريط في 

املزيد من النقاط.

القادسية حقق األهم

القادسية حقق ما سعى له من 
ال����ى الصليبخات، وعزز  رحلته 
صدارته بفوز مهم وغال النه جاء 
بعد اخلسارة في املباراة االخيرة 
امام كاظمة 1 � 2، كما زاد من أهمية 
الفوز ان الفرق املالحقة له في ازدياد 
وتتربص كبوة جديدة له لتقلص 
الفارق. ومن شاهد املباراة ملس ان 
األصفر لم يقدم املستوى املعهود 
منه، إال ان أهمية اللقاء جعلت الفوز 

يطغى على كل السلبيات.
فاملدرب محمد إبراهيم عمد الى 
إشراك 3 العبني ارتكاز هم العاجي 
إبراهيما كيتا وطالل العامر وفهد 
االنصاري مبواجهة فريق عادي 

مث����ل الصليبخ����ات، مما اضعف 
القوة الهجومية لالصفر، وكادت 
ان تضيع املباراة منه لوال إدراكه 
للخلل بإشراكه حمد العنزي مكان 

األنصاري في الشوط الثاني.
وكان لغي����اب ب����در املط����وع 
الذي يخضع لتجرب����ة في نادي 
ملقة االسباني، والسوري فراس 
اخلطيب إلصابته ومواطنه جهاد 
احلسني إليقافه، أثر واضح على 
أداء الفريق. أما الصليبخات فقدم 
أداء رائعا أحرج به املتصدر، وكان 
قاب قوس����ني او أدنى من حتقيق 
الثقيل، عندما  العيار  مفاجأة من 
افتتح التس����جيل وبهذه الهزمية 

جتمد رصيده عند 3 نقاط.

كاظمة ضرب بقوة

واصل كاظمة تقدمي عروضه 
املميزة فبعد إيقافه للمد األصفر 
في اجلولة املاضية، حقق فوزا 
كبيرا عل���ى التضامن ليخطف 
املركز الثاني بفارق األهداف عن 
النصر بعد ان تساويا برصيد 14 
نقطة لكل منهما، وينتظر مباراته 
املؤجلة م���ع الكويت اليوم آمال 

االنفراد بالوصافة.
وقدم البرتقالي درسا منوذجيا 
الفرص واللعب  في اس���تغالل 
اجلماعي، وتنويع اللعب سواء 
العمق واألطراف،  االختراق من 
وإذا ما استمر الفريق في تقدمي 
عروضه القوية، فانه س���يكون 
مص���در قلق ملتص���در الدوري 

ولبقية الفرق.
التضامن اليزال يعيش حالة 
الت���وازن والتوهان،  من فقدان 
ويتكبد اخلس���ارة تلو األخرى، 
فضال عن احلالة الفنية التي يظهر 
عليها في مبارياته، وانعدام وجود 
خطط تكتيكية وغياب التناغم 
بني خطوطه املتباعدة والهشة، ، 
فالفريق استقبلت شباكه 17 هدفا، 

وهو رقم كبير علما ان هناك 13 
مباراة متبقية.

بل���غ الكويت النقط���ة ال� 13 
بفوزه الصعب على النصر، وهو 
تبادل السيطرة على وسط امللعب 
مع مضيفه، ولم يفرض هيمنته 
بشكل مطلق، ومتكن من حتقيق 
األهم بالفوز على فريق منافس 
وقوي، وقدم عروضا مميزة حتى 

اآلن.
ويعاني األبيض من س���وء 
التغطي���ة الدفاعية أحيانا التي 
كانت س���ببا ف���ي إدراك النصر 
هدف التعادل بعد دقيقه واحدة 
من افتتاح الكويت التس���جيل. 
آرثر  البرازيلي  املدرب  ويحتاج 
إلعادة تقييم أداء خط الدفاع ال 
تكرار أخطاء العبيه في املباريات 

املاضية.
النصر ظهر مبستوى اقل مما 
كان عليه في مبارياته السابقة، 
وقد يكون لع���ودة االبيض الى 
مستواه تدريجيا دور في تراجع 
الرغم  العنابي نسبيا على  أداء 
من ان النصر يستحق االحترام 
والتقدير على ما قدمه حتى اآلن 
من عروض مميزة جعلت الفرق 
الكبيرة حتسب له ألف حساب، 
ويحتاج الفريق الى فوز معنوي 
لتفادي اآلثار الناجتة عن اخلسارة 

امام االبيض.

السالمية عقالني

عرف الساملية من أين تؤكل 
الكتف، وتعامل مع مضيفه العربي 
كما ينبغي، وحقق مراده بفوز 
مستحق، وأغلق املدرب البلجيكي 
وليام توماس منطقتي الوسط 
والدفاع، وشدد على العبيه بعدم 
التقدم إال في حاالت نادرة لدرجة 
انه لم تسنح للفريق أي فرصة 

في ال� 25 دقيقة االولى.
ولعبت خبرة فرج لهيب دورا 

كبيرا في حسم اللقاء للسماوي، 
بعد ان اس���تغل اخلطأ الدفاعي 
حملترف العربي السلوڤيني روك 
وسجل هدف التقدم، ومتكن ايضا 
من صناعة الهدف الثاني ملشاري 

العازمي.
ولم يكن تراجع السماوي خوفا 
او تقهقرا بل كان التراجع املدروس 
الذي يعكس ق����درة توماس على 
قراءة الفرق املنافس����ة فضال عن 
الدور الكبير الذي قام به النيجيري 
اميانويل اي����زوكام العب العربي 
الس����ابق، ومتركزه السليم الذي 
ساعده في قطع العديد من احملاوالت 
العرباوية في منطقة الوسط وبناء 
السماوي  هجمات مضادة. ورفع 
رصيده الى 12 نقط����ة في املركز 
اخلامس بفارق نقطتني فقط عن 

كاظمة الوصيف.
  العربي مازال يتخبط بنتائجه 
املخيبة ومني بخسارته الثانية، 
علما انه سجل فوزا يتيما على 
الصليبخ���ات، ويحتاج الفريق 
الى وقفة ج���ادة إلعادة إصالح 
االعوج���اج الذي يعاني منه في 

املوسم احلالي.
وأمام الساملية فرض األخضر 
سيطرته معظم فترات املباراة، 
وعابه كثرة التحضير في منطقة 
الوسط، واعتماده بشكل واضح 
على ضرورة توقيع محمد جراغ 
الى  الك���رات الصادرة  على كل 
خط املقدمة. ولم يقدم السوري 
محمد زينو املستوى املنتظر منه 
املباراة، ولعل متاسك دفاع  في 
السماوي كان له دور في انعدام 

فاعليته.
وجتمد رصيد االخضر عند 
8 نقاط قلل���ت من حظوظه في 
املنافسة على درع الدوري، إال اذا 
كان هناك شيء مخبأ سيظهره 
رج���ال العرب���ي ف���ي اجلوالت 

املقبلة.

عجب إلى لبنان للعالج

سكين: ساشا خارج القائمة اآلسيوية

مقصيد يعود بعد أسبوع

مبارك الخالدي
غ���ادر البالد مهاجم نادي الكويت خالد عجب متوجها الى لبنان 

للعالج في مستشفى اجلامعة االميركية.
وكان عجب ق���د ابتعد عن املالعب في االش���هر الثالثة االخيرة 
بس���بب اوجاع في ظهره وعدم اس���تقرار حالت���ه الصحية، ما دفع 
مجلس ادارة النادي الى ايف���اد الالعب الى لبنان للعالج والوقوف 
على حالته بش���كل دقيق متهيدا لعالجه بشكل نهائي حتى يتمكن 
عجب من العودة الى املالعب سريعا واملساهمة بزيادة فاعلية خط 

املقدمة ل� »االبيض«.

عبدالعزيز جاسم
قال اداري فريق كاظمة عصام سكني ان االدارة ارسلت مساء امس 
اسماء الالعبني ال� 30 الى جلنة املسابقات في االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم الذين سيشاركون في كأس االحتاد، مشيرا الى ان املسابقة ال 
تسمح اال مبشاركة 3 محترفني في املباريات وبالتالي فضلنا تسجيل 
الكيني محمد جمال والصربي الكس���ندر والبرازيلي ساندرو، الفتا 
الى ان بطاقة الصربي ساش���ا لم تصل حتى اآلن، ولم يتم قيده في 

القائمة ولن يشارك في اجلولة التاسعة من الدوري املمتاز.
 واشار سكني الى ان الفريق مكتمل الصفوف باستثناء املصابني 
ناصر العويهان الذي شارك في التدريبات قبل يومني، فيما ناصر فرج 

في طور االعداد ومن املنتظر ان يلتحق بالتدريبات خالل اسبوع.

قال مش���رف الفريق األول في العربي عبدالنبي حافظ ان العب 
الوسط علي مقصيد اليزال بحاجة الى فترة راحة ال تقل عن أسبوع 
قبل العودة الى املالعب، وبالتالي س���يغيب عن اجلولة املقبلة أمام 
كاظمة، مش���يرا الى ان هناك 3 العبني مازالوا في طور اإلعداد وهم 
خالد عبدالقدوس وجراح زهير وفهد فرحان، ويحتاجون الى فترة 

قبل املشاركة مع الفريق في مباريات الدوري.

لقطات
� س���جل كاظمة اعلى نتيجة 
في الدوري املمتاز منذ انطالقته 
هذا املوسم بفوزه الكاسح على 

التضامن 1-6.
� تابع مدرب كاظمة الروماني 
ايلي بالتشي ومدرب الصليبخات 
ثامر عناد فريقيهما من املدرجات، 
بعد طرد االول امام القادس���ية، 
وايقاف الثاني من جلنة املسابقات 

6 مباريات.
� يحت���ل مهاجم القادس���ية 
السوري فراس اخلطيب صدارة 
ترتيب الهدافني برصيد 5 اهداف، 
البرازيلي باتريك فابيانو  يليه 
)النص���ر( والبرازيل���ي كاريكا 
الفهد )كاظمة(  )الكويت( وفهد 
4 اه���داف، ثم خلف الس���المة 
وب���در املط���وع )القادس���ية( 
وبرونو هسيفي )الصليبخات( 

3 اهداف.
� نالحظ تذمر اجلماهير من 
احلكام وعدم رضاهم عن االداء، 
وخاص���ة في مبارات���ي العربي 
الس���املية والقادس���ية مع  مع 

الصليبخات.
� شهدت اجلولة الثامنة حالة 
طرد واحدة كان���ت من نصيب 
مهاجم القادس���ية حمد العنزي 
امام الصليبخات بعد حصوله 

على البطاقة الصفراء الثانية.

أنت وضميرك والمرمى..
ناصر العنزي

اضطر حكم في كرة القدم الى اخلروج من امللعب بعد ان أخرج الى نفسه البطاقة 
احلم��راء وقرر أندي واين اخلروج بعد انفعاله على حارس مرمى فريق »نورت اند« 

ريتش��ارد ماكجافني في إحدى مباريات الدوري االجنليزي في الدرجة الثانية 
والذي احتج على هدف دخل مرماه، مؤكدا ان احد العبي اخلصم ارتكب 

خط��أ ضد زميل له فثار احلكم وألق��ى بصافرته على األرض وتوجه 
مباشرة الى احلارس يوبخه ويعنفه، وبعدها ترك احلكم امللعب في 

الدقيقة 63، وأقر انه كان يجب أال يدير هذه املباراة بسبب مشاكل 
ش��خصية يعاني منها، وقال: لقد كان املوقف أبعد ما يكون عن 
االحتراف، ولو ارتك��ب العب هذا الفعل لطردته، ولذلك طردت 

نفسي!
وإذا أردت ان تكون حكما ناجحا، فانهض باكرا وتوجه الى 
اق��رب مكتبة عامة واقرأ في كتاب »الع��دل« فإن لم يكن حكم 
املب��اراة عادال فاألفضل أن يبحث له ع��ن وظيفة اخرى، وإذا 
أردت ان تكون حكما ناجحا فكن شجاعا كدريد بن الصمة، واذا 
كنت ال تعرف دريد بن الصمة فاسأل عنه عافاك اهلل، واذا أردت 

ان تكون ناجحا فاجعل لشخصيتك وحضورك مكانا بني الالعبني 
فإن تلفظ أحد عليك بكلمات جارحة فناده برقمه وقل له بهدوء: ما 

رأيك باللون األحمر؟ وأش��ر إليه الى بوابة اخلروج من امللعب واجمع 
الالعبني وقل لهم: حكم بال شخصية كالزوج آخر من يعلم، وإذا أردت ان 

تكون حكما ناجحا فأحسن التصرف كي ال جتد معارضة من حولك فال تنتظر 
طويال وحتدث نفسك خطأ أم ال، ركلة جزاء أم ركلة ركنية؟ فإذا كنت حكما من هذا 

النوع فاألفضل لك ان تتحول الى حكم كرة الريشة الطائرة.

ويعرف حكام الكرة في السابق بلباسهم األسود قبل ان تدخل عليه األلوان الزاهية 
الفسفورية، ويعرف احلكم بصافرته وتخيلوا حاله لو فقد صافرته في امللعب او طلب 
منه إدارة املباراة بال صافرة، كما هو حال مباريات فرق الصم والبكم، وأشهر الصافرات 
العاملية هي صافرة احلكم التونسي علي بن ناصر بعدما احتسب هدفا للنجم 
العامل��ي دييغو مارادونا في مرمى اجنلترا في مونديال املكس��يك 1986 
من ملسة يد واضحة ويومها قال مارادونا: »ليست يدي التي سجلت 
الهدف«، وعجلت صافرة من املدرجات برحيل احلكم الس��وفييتي 
ميروس��الف ستوبار عن مونديال إس��بانيا 1982 بعدما احتسب 
هدف��ا في مرمى منتخبنا األزرق لصالح فرنس��ا واملتقدمة 3 � 
1، واحتج العبونا ونزل الش��هيد الشيخ فهد األحمد الى امللعب 
ودار حوار محتدم مع احلكم انتهى بإلغاء الهدف وسط ذهول 
الفرنسيني الذين عادوا وسجلوا هدفا رابعا، وكتبت الصحف 
اإلس��بانية »وعد الشيخ الكويتي احلكم السوفييتي ببئر نفط 

فألغى الهدف«!
ه��ل رأيتم حكما يرفع البطاقة احلمراء للجمهور؟ إنه جواد 
عاش��ور، احلكم املثير للجدل الذي تخشاه الفرق لعدله وحزمه 
وجرأته فكانت صافرته كالس��وط على ظهور املخالفني، وبطاقته 
الصفراء كورقة مخالفة املرور امللصقة على زجاج السيارة، وبطاقته 
احلمراء كالضوء األحمر »املزعج« الصادر من كاميرا املرور عند قطع 
اإلش��ارة أو جتاوز الس��رعة احملددة، ففي إحدى مباري��ات الدوري عام 
1986، تقدم اجلهراء على القادسية 3 � 0 فأخذت اجلماهير القدساوية بصوت 
واحد تشتم عاش��ور، فما كان منه إال إيقاف املباراة واالجتاه صوب مدرج القادسية 

وإخراج البطاقة احلمراء!

نجم األسبوع
يس���تحق مهاجم الساملية فرج لهيب ان يكون جنم 
األسبوع بعد أدائه املميز في مباراة فريقه أمام العربي، 
حيث متكن بخبرته رغم وجوده وحيدا في خط الهجوم 
من تسجيل هدف السبق، وصنع الهدف الثاني ملشاري 
العازمي، وكان مصدر إزعاج وقلق لدفاع العربي رغم 
جتاوزه سن ال� 30 عاما التي يعتقد البعض انها السن 

التي ينضب عندها العطاء.

الحكام في الميزان
سـليمان امليل )كاظمة ـ التضامن(: كان جيدا في قراراته بس���بب 
متركزه السليم في امللعب، ولم يجد صعوبة في ادارتها للفارق 

املبكر في النتيجة ملصلحة البرتقالي.

ثامر العنزي )الكويت ـ النصر(: احكم سيطرته على املباراة، واستعمل 
البطاقة الصفراء كثيرا، واحتسب ركلة جزاء صحيحة ملصلحة 

االبيض.

محمود املتروك )القادسـية ـ الصليبخات(: تسبب في إرباك املباراة 
وتوتر الالعبني بعد ان تغاضى عن اش���هار البطاقات الصفراء 
منذ البداية، وخرجت املباراة عن سيطرته وحاول ان يستعيدها 
م���رة اخرى باالنذارات لكن دون فائدة، وبالغ في احتس���اب 6 
دقائق بدل ضائع كم���ا ظلم حمد العنزي لطرده بعد ان اعتقد 

انه قام بالتمثيل.

محمـود البلوشـي )العربيـ  السـاملية(: لم يرتكب اخطاء أثرت في 
نتيجة املب���اراة، بفضل متركزه اجلي���د وتعامله مع الالعبني 

بطريقة مميزة وامتصاص احتجاجهم.

سعره فيه

الى مساعد ندا الذي 
يؤكد دائما انه من النجوم 
املطلوبني لالحتراف فبعد 
انتقال���ه للنصر  تعثر 
السعودي السباب ادارية 
خاص���ة س���ارع جاره 
الشباب في ضمه الميانه 

بأنه مكسب للفريق.
م���ا  ع���ادة  »عس���اها 

تنقطع«.

لسانك

)هاني الشمري(املهاجم فرج لهيب تألق أمام العربي وقاد الساملية للفوز 

شصاير شفيكم؟

ما وصلت إليه احلال 
العرباوية ال تسر محبيه 
بعدما كثر التراشق بني 
منتس���بيه في وسائل 
اإلعالم األمر الذي زعزع 
ثقة الالعبني في أنفسهم، 
فكان ما ظهر عليه الفريق 
االخضر من تراجع فني، 
»قوة ال���دوري من قوة 

العربي«.

غلط

غلط

مباريات الجولة التاسعة
القادسية � التضامنالثالثاء 26 � 1

الصليبخات � النصر
محمد احلمد
الصليبخات

5:50
3:20

كاظمة � العربياألربعاء 27 � 1
الكويت � الساملية

الصداقة والسالم
الكويت

5:50
5:50

ترتيب الفرق بعد الجولة الثامنة
النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريق

120421�87القادسية

742117914كاظمة

84229714النصر

741210913الكويت

83328712الساملية

8152798العربي

76183�81الصليبخات

173171�8التضامن

فريق »األنباء« بعد الجولة الثامنة
اختار القسم الرياضي فريق »األنباء« للجولة الثامنة من بطولة الدوري املمتاز ويضم في حراسة املرمى علي 
طالب )الصليبخات( وفي خط الدفاع مساعد ندا )القادسية(، احمد العيدان )الكويت( حسني فاضل )القادسية(، 
وفي الوس����ط فهد العنزي )كاظمة(، عبدالرحمن املوس����ى )النصر(، نواف احلميدان )كاظمة(، مشاري العازمي 

)الساملية(، محمد جمال )كاظمة(، وفي خط الهجوم فرج لهيب )الساملية( وكاريكا )الكويت(.

علي طالب

مساعد ندا

حسني فاضل

عبدالرحمن املوسى

فهد العنزي

محمد جمال

أحمد العيدان

مشاري العازمي

نواف احلميدان

كاريكا فرج لهيب


