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)عادل يعقوب( كاظمة والعربي قدما واحدة من أسوأ مباريات الدوري  

الجولة التاسعة: القادسية »ما يلتفت وراه« والكويت استعاد بريقه والعربي »ال تعليق«
عبدالعزيز جاسم

»من لي مبثل سيرك املدلل.. متشي رويدا وجتي في األول«، هذا 
هو حال القادس���ية بكل بساطة، يسير واثقا من نفسه بخطوات 
محسوبة، ال يسرع فيخطئ أو يقع، وال يبطئ فيلحق به اآلخرون، 
وان تعثر فإنه ينهض بس���رعة ال يلتفت إلى الوراء. هكذا يبدو 
»األصفر«، خاصة في اجلولة التاسعة من الدوري املمتاز بعد ان دمر 
التضامن ب� 5 اهداف تفنن في تسجيلها عجب واخلطيب وفاضل. 
بينما تزداد االمور سوءا في التضامن، وكعادته الكويت ال ميل من 
اللحاق باملتصدر حتى االنفاس االخيرة واستعاد الوصافة بفوزه 
على الساملية الذي يصعد درجة ويهبط اخرى فيبقى في مكانه، 
بينما يزداد النصر ثقة من جولة الى اخرى ويعود حلصد النقاط 
ويبقى ثالثا على حساب الصليبخات الذي لم يغير طبعه، بينما 
توقف العربي وكاظمة بأيديهم ال بيد أحد بعد ان ظهرا مبستوى 

ال يرتقي الى اسميهما وتعادال سلبا في كل شيء.

»األصفر« ما يتغير

هذا هو القادس���ية، ال يتغير، يعشق الهجوم وال يتأثر بطرد 
العب او اثن���ن او حتى طرد مدربه، واكب���ر دليل ما حدث امام 
التضامن الضعيف فتقدم ب� 3 اهداف ثم طرد صالح الش���يخ في 
اول 30 دقيق���ة، اال ان »االصفر« عودنا ان الدفاع »ما هو طبعه« 
وهاجم واضاف هدفن وكان بامكانه ان يس���جل اكثر لكن يبدو 
انه رأف بحال منافس���ه واكتفى باخلمس���ة، وكانت هذه اجلولة 
مبنزل���ة الصحوة للمهاجم احمد عجب الذي س���جل هدفن وفك 
النحس الذي الزمه طويال، كما يحس���ب للمدرب محمد ابراهيم 
اللعب مبن لديه على الرغم من النقص في صفوفه ليثبت انه ال 
يتأثر بالغيابات ألن لديه صفن بالكفاءة نفس���ها، فهل يعقل ان 
فريقا يغيب عنه بدر املطوع وجهاد احلسن ومساعد ندا وحمد 

العنزي وال يتأثر؟

هذا هو »األبيض«

ظهر »األبيض« مبستوى مميز امام الساملية وكأنه بدأ ينفض 
الغبار عن نفسه شيئا فشيئا، ألن االداء اجليد الذي قدمه سيجعل 
باقي الفرق تعيد حس���اباتها مرة اخرى ألنه يفقد االمل سريعا 
بل يثابر حتى آخر دقيقة اذ تأخر امام الساملية بهدف ثم تعادل 
وس���جل هدفن آخرين في الوقت بدل الضائع، وهذا هو الكويت 
ال���ذي يقاتل حتى اجلزء االخير من الثانية والذي يدين بالفضل 

حملترفه البرازيلي روجيرو الذي سجل هدفن.

»العنابي« ماشي صح

رغم ان النصر يسقط في بعض اجلوالت، اال انه ماشي صح 
بفوزه على الفرق املتأخرة وعرقلته ملالحقيه وقد اثبت علو كعبه 
امام الصليبخات وقدم فاصال مميزا من القتال طوال املباراة، وقد 
تأخ���ر في اول دقيقتن اال انه متكن من تس���جيل 4 اهداف وكأن 
مدربه البرازيلي مارس���يلو كابو اكتش���ف اخللطة السرية التي 
منحته نقاط املباراة بن الشوطن، فأخرج مواطنه املهاجم بدرو 
وادخل مسعود فريدون الذي سجل هدف التعادل، ثم اعطى دورا 
مختلفا للمهاجم باتريك باللعب في االطراف ومتكن من تسجيل 
هدفن وعرف »العنابي« كيف يستغل الكرات الثابتة وسجل منها 

هدفن من اصل اربعة.

»البرتقالي« والتراجع المخيف

تراج���ع كاظمة مقلق ويعطي الدالئل أن على الفريق يس���ير في 
االجتاه املعاكس، فبعد اخلس���ارة واملستوى املتواضع امام الكويت 
في اجلولة الثالثة املؤجلة، عاد وتراجع اكثر امام العربي حتى انه 
لم يصنع لنفسه فرصة خطرة او يهدد مرمى »االخضر«، بل اكتفى 
باللعب بطريقة عش���وائية، واالغرب من ذلك هو هبوط اداء اغلب 
العبيه، خصوصا خط الوسط، كما ان اللعب اجلماعي والنقل السهل 
للكرة لم يعد موجودا وكأنهم فريق آخر غير الذي هزم القادس���ية 
املتصدر. ورمبا يش���كر املدرب الروماني ايلي بيالتشي دفاعه على 
اخلروج بنقطة التعادل ألن العربي يس���تحق النقاط الثالث، ورمبا 
نشاهد في اجلوالت املقبلة تغييرا كبيرا في تشكيلة بيالتشي الذي 

ال يقبل ان يظهر فريقه بهذا املستوى.

»السماوي« ال يتعظ

اكث���ر ما يدعو الى العجب في الس���املية انه ال يتعظ من اخطاء 
مبارياته السابقة، ألنه مبجرد ان يتقدم ال يعرف كيف يحافظ على 
النتيج���ة، وكأنه ال يعلم ان املب���اراة 90 دقيقة، لذلك يجب عليه ان 
يهاجم لكي يسجل ال ان يكتفي بالدفاع فقط، هو ما يرتد عليه دائما، 
والدليل اخلس���ارة امام الكويت في هذه اجلولة بعد ان كان متقدما 
في الش���وط االول، لذلك ميكن ان نعتبره فريق الشوط الواحد فان 
ظهر جيدا في االول يسقط في الثاني وان ظهر في الثاني يكون بعد 

ارهاقه في االول.

»األخضر«.. ال تعليق

 »ال تعليق« رمبا هي أبلغ عبارة ميكن أن تقال عن أداء العربي، 
فهذا الفريق يختلف عن كل الفرق ألن لديه امكانات الفوز لكنه ال يريد 
والسبب بكل بساطة في مدربهم الكرواتي دراغان سكوسيتش الذي 
يجب ان نطلق عليه عاشق التعادالت، فهو يلعب بطريقة دفاعية في 
اول 75 دقيقة ثم يريد في آخر ربع ساعة ان يبادر بالهجوم ويسجل 
االهداف، وكأنه الوحي���د الذي يفكر وميلك مفاتيح الفوز متى اراد. 
والسؤال: ملاذا ال يهاجم منذ البداية ويريح العبيه من عناء الضغط 

في الدقائق االخيرة التي دائما ال تعود بالفائدة على الفريق؟

الصليبخات يتقدم ويخسر

اب���رز ما يفعله الصليبخات انه يوقف قلوب منافس���يه ملدة 45 
دقيقة لكنه ال يكمل ويتراجع وتس���تقبل ش���باكه االهداف وهذا ما 
حدث امام النصر، واالس���باب غير معروفة، فهل يكون قلة التركيز 
او التراجع في اللياقة البدنية او ان املدرب ثامر عناد ال يقرأ الشوط 

الثاني جيدا كما يقرأه في البداية.

التضامن حالته »تبچي«

»الض���رب في امليت حرام«، هذا املثل ينطبق على حال التضامن 
الذي استقبلت شباكه 11 هدفا في جولتن ورمبا حطم الرقم القياسي 
منذ سنوات في استقبال االهداف ألنه يظهر تائها دون مالمح حتى 
انه لم يتمكن من استغالل النقص العددي في القادسية بل زاد االمر 

سوءا باستقبال االهداف اكثر واكثر.

النصر »يازينه« وكاظمة ما »بيده حيلة« والسالمية »ما يتعلم« والتضامن ينهار في الدوري

فالح: قلة التركيز وراء الخسارة

الحكام في الميزان

قال مساعد مدرب الساملية علي فالح ان قلة تركيز الالعبن 
في الدقائق االخيرة وخصوصا في الشوط الثاني تكون وراء 
التعادل او اخلسارة ما يتسبب في كثرة االخطاء ودخول االهداف 
في مرمانا، مشيرا الى ان السماوي في حاجة الى مهاجم ثان مع 
فرج لهيب وذلك بسبب اصابة سليمان عبدالرضا والعماني سعد 
السعدي وهذا البديل جاهز ومستواه مميز وهو البرازيلي اليكس 

الذي خاض مباراة ودية امس مع فريق 19 سنة بالنادي. 
وبن فالح ان الفريق بحاجة الى مزيد من الصبر بسبب التغيير 
الكبير في صفوفه منذ بداية املوسم، كما ان االصابات اثرت كثيرا 

على الفريق في بعض املباريات.

ثامر العنزي )القادسيةـ  التضامن(:  لم يحتسب هدفا صحيحا للقادسية 
ولكنه كان موفقا في بقية قراراته بفضل قربه من الكرة. 

ناصرالعنزي )الكويتـ  السـاملية(:  كان���ت عودته الى املالعب موفقة 
بعد توقف دام فترة، وق���اد املباراة باقتدار من دون أي احتجاجات 

بسبب متركزه السليم. 
عباس الشمري )النصرـ  الصليبخات(:  ظهر مبستوى مميز وكان قريبا 
من احلدث ولم يدع مجاال العتراض الالعبن على قراراته التي كانت 
موفقة، حتى ان ركلة اجلزاء التي احتس���بها على النصر لم يحتج 

عليها الالعبون.
عبدالعزيز أمـان )العربي ـ كاظمة(: كاد يفقد الس���يطرة على املباراة 
بسبب عدم اس���تعماله البطاقات، حيث كانت هناك بعض احلاالت 
التي تستحق اش���هارها اال ان قوة شخصيته لم متكن الالعبن من 
االحتجاج عليه، ولكنه لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة للعربي بعد 

عرقلة علي اشكناني.

فهاد مديرًا لكرة التضامن

لقطات من الجولة
عزز مهاجم القادس����ية السوري فراس 
اخلطيب صدارته لقائم����ة هدافي الدوري 
املمتاز برصيد 7 أهداف، يليه مهاجم النصر 
البرازيلي باتريك فابيانو 6 أهداف، ثم فهد 
الفهد )كاظمة( والبرازيلي برونو هسيفي 
)الصليبخات( والبرازيلي كاريكا )الكويت( 

برصيد 4 أهداف لكل منهم.
ش��هدت اجلولة طرد مدرب القادس��ية 
محم��د ابراهيم الحتجاجه عل��ى التحكيم، 
كما ش��هدت ايضا حالت��ي طرد من نصيب 
العب القادسية صالح الشيخ، والعب كاظمة 

الكيني محمد جمال.
عاد مرة اخرى مدرب كاظمة الروماني 
ايلي بالتشي، ومدرب الصليبخات ثامر 
عناد بعد رفع االيق���اف عنهما، اذ أوقف 

االول مباراتن والثاني 6 مباريات.
تابع محترف العربي اجلديد اجلزائري 
امي��ر س��عيود املب��اراة م��ع كاظم��ة من 

املدرجات.
التضامن يعتبر الفريق الوحيد الذي لم 
يحقق أي فوز حتى اآلن بينما لم يسجل 
القادسية والصليبخات أي حالة تعادل.

يعتب��ر العرب��ي أكث��ر الف��رق حتقيقا 
للتع��ادالت، ويع��د تعادل��ه م��ع كاظمة هو 
الس��ادس، ولم يحقق إال ف��وزا واحدا كان 

على حساب الصليبخات.

يحيى حميدان
كلف مجلس ادارة نادي التضامن املعن امن س���ر النادي فهد فهاد 
بتسلم مهام ادارة كرة القدم بالنادي بعد استقالة املدير السابق ونائب 

الرئيس ناصر اخلرينج لظروفه اخلاصة.
وأكد فهاد ان الفريق يعاني كثيرا خاصة في مركز الهجوم وهو االمر 
الذي كلفنا كثيرا في مباري���ات الدوري، مضيفا أن احملترفن األجانب 
رمبا لم يوفق���وا او لم يتأقلموا مع الفريق حتى اآلن، مش���يرا الى ان 
ميزانية النادي ال تس���مح بالتعاقد مع محترفن جدد واالستغناء عن 

احملترفن احلالين.
وبن ان الفريق ضم مهاجم النصر السابق مشعل نايف، وباالضافة 
ال���ى ذلك قمنا بتحركات كبيرة الس���تقطاب عدد من الالعبن في مركز 

الهجوم من االندية االخرى أبرزهم العب خيطان محمد يوسف.
ومتنى فهاد ان يحس���ن التضامن من صورت���ه املهزوزة التي ظهر 

عليها حتى اآلن في باقي مباريات الدوري.

»األعسر« غير
ناصر العنزي

في اليابان يطلق الرجل املرأة حني يكتش��ف انها تس��تخدم اليد اليس��رى 
اعتقادا منهم انها نذير شؤم، في حني يعتقد الكثيرون ان الرجل االعسر 

اذك��ى بكثي��ر من االمين ويفوق��ه مهارة وابداع��ا، ويطلق على من 
يس��تخدم يده ورجله اليسرى »الش��دفان«، ومن اشهرهم على 

مر التاريخ آينش��تاين وليوناردو دافنشي وبيكاسو ونابليون 
بوناب��رت وغان��دي ورونالد ريغ��ن وفيدل كاس��ترو وبيل 
كلينتون واسامة بن الدن ومارغريت تاتشر ودييغو مارادونا 
وريڤالينيو وماجد عبداهلل وجاسم يعقوب وليونيل ميسي. 
ويق��ول املختصون في علم النفس ان الش��دفان يتميزون 
بالدق��ة العالية في العمل واالنتاج الى جانب الذكاء الصافي 
واملي��ل الى العاطفة واجلمال، وفي مالعب الكرة فإن الفتى 
االرجنتيني مارادونا كان يس��تخدم قدمه اليس��رى ليس 
لتس��جيل االهداف فحسب، فهو قادر على ان يسجل هدفا 

بطرف اذنه اليس��رى ملهارته التي تف��وق حد الوصف، لكن 
كان يريد ان يثبت ان العبا واحدا اعس��ر افضل من عش��رة 

العبني بالقدم اليمنى.
وبعد س��نوات جاءه النجم البرازيل��ي رونالدو ليقول له: اذا 

كنت قادرا على مراوغة عش��رة العبني وحارس��هم فأنا قادر على 
مراوغة »قبيلة« بأكملها، فأنتم يا معشر االقدام اليسرى تلعبون بقدم 

واحدة اما نحن فنسجل باليمنى واليسرى.
ويؤكد انصار القدم اليس��رى ان العبا مثل ميس��ي لن يتكرر حتى لو اتيتم 

بالعب له ثالثة اقدام.
ويتميز عادة اصحاب االقدام اليس��رى باالتقان الش��ديد في تنفيذ الكرات 
الثابت��ة وادخالها مرمى اخلصم مبهارة على الطريقة البرازيلية املعروفة 
»صي��د الطي��ور«، ففي ع��ز جنومي��ة مارادونا في نادي��ه نابولي 
االيطال��ي منتصف الثمانينيات، طل��ب من حائط الصد املقابل له 
تنظي��م صفوفه واال يترك��وا فراغا بينهم، ثم س��دد كرته من 
فوق الالعبني نح��و الزاوية العليا هدفا، وقبله كان البرازيلي 
ريڤالينيو يس��دد كرته وكأنها طلقة مدفع رش��اش، وعندما 
كان محترفا في صفوف الهالل السعودي بداية الثمانينيات 
طلب من زميله حتريك الكرة من السنتر ثم اطلقها مباشرة 
نح��و الهدف، وتتذكر اجلماهير النج��م البرازيلي ريڤالدو 
والذي تلقبه اجلماهير العربية ب� »الصعيدي«، فكراته التي 
كان يس��ددها ثابتة ومتحركة غاية في االبداع واجلمال، ثم 

يرفع يديه على طريقة االطفال وكأنه لم يفعل شيئا!
ويبرز اس��م النجم القدساوي مس��اعد ندا في تسجيل 
الكرات الثابتة في مالعبنا خالل السنوات املاضية، واصبحت 
الك��رة الثابتة عنده اما هدفا او ترتد من العارضة، واس��تطاع 
ان يس��جل اهدافا كثيرة تف��وق فيها على املهاجمني، فهل رأيتم 
مدافعا يس��جل اكثر من املهاجمني؟ وهل رأيتم العبا يسجل ثالثة 
اهداف من كرات ثابتة في مباراة واحدة؟ ولو كنت مكان حراس املرمى 
لطلبت منهم االس��تعانة باحلارس االحتياط للوقوف بجانبهم في املرمى في 

حاالت اخطاء الكرات الثابتة عند منطقة اجلزاء.

نجم األسبوع
استحق العب خط وسط الكويت البرازيلي روجيرو 
ان يكون جنم هذا االسبوع للجولة التاسعة بعد أن 
ق���دم أداء جيدا وفاصال من املهارات البرازيلية التي 
ساعدت االبيض في الفوز على الساملية، وجنح في 
تسجيل هدفن من أصل 3 من تسديدتن رائعتن رمبا 
يكونان من أجمل أهداف الدوري، إضافة الى إرهاقه 
العبي الساملية ما أعطى أفضلية لألبيض خصوصا 

في الشوط الثاني. 

دارت على داريو

إلدارة كرة النادي العربي على 
انهائها عقد احملترفن الكرواتين 
داري����و داباك وايغ����ور لتواضع 
مستوييهما منذ انضمامهما للفريق، 
والتراجع عن اخلطأ عن الصواب 
بدال من االستمرار فيه، وعلى االدارة 
ان تسرع ايضا في ايجاد احللول 

لعودة االخضر الى مستواه. 
»ال داري���و ناف���ع وال ايغور 

نافع«.

بطاقات غير مبررة

لبعض الالعبن الذين يقعون 
في اخطاء احلصول على البطاقات 
امللونة دون اي مبرر، كما حصل مع 
العب القادسية صالح الشيخ الذي 
حصل على البطاقة احلمراء وفريقه 
متقدم ب� 3 اهداف، فعلى الالعب ان 
يفرق بن االنذار »احملمود« والبطاقة 

التي تخرجه من امللعب. 
ي����ا  علي����ك  تس����وى  »م����ا 

بوصلوح«.

لسانك

غلط

غلط

فريق »األنباء« بعد الجولة التاسعة
اختار القسم الرياضي فريق »األنباء« للجولة التاسعة من الدوري ويضم في حراسة املرمى مصعب 
الكندري )الكويت( وفي الدفاع فهد العنزي )كاظمة(، محمد العنزي )الساملية(، عصام فايل )النصر(، 
محمد راش����د )القادسية(، وفي خط الوسط طالل العامر )القادسية( ومحمد جراغ )العربي( وفراس 

اخلطيب )القادسية( وروجيرو )الكويت( وفي الهجوم باتريك )النصر(، أحمد عجب )القادسية(.

باتريك

محمد جراغطالل العامر

روجيرو فراس اخلطيب

محمد راشدفهد العنزي

مصعب الكندري

عصام فايلمحمد العنزي

أحمد عجب

ترتيب الفرق بعد الجولة التاسعة

النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعب

125424-98القادسية

9612151019الكويت

952213917النصر

9432171115كاظمة

933391012الساملية

9162799العربي

88223-91الصليبخات

183221-9التضامن

برنامج مباريات الجولة العاشرة
التوقيتالملعبالفريقاناليوم
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5:55 علي صباح السالمالنصر � القادسية
5:55الكويتالكويت � كاظمة

5:55صباح السالمالعربي � التضامن
5:55ثامرالساملية � الصليبخات


