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عقدة العربي انفكت بالتضامن والكويت وكاظمة تعادل »ما له معنى« والسالمية يعود بقوة إلى الدوري

الجولة العاشرة: حضر النصر واختفى األصفر والتضامن يحتضر

عبدالعزيز جاسم
قال مدرب القادسية محمد إبراهيم ان فريقه لم يظهر بالصورة 
املطلوبة أمام النصر بالرغم من ان العبي القادسية أضاعوا العديد 
من الفرص التي لو استغلوها لتغيرت نتيجة املباراة، مشيرا 
الى ان اخلس���ارة أمر وارد ألي فريق ولكن تصحيح األخطاء 

والسعي الستعادة الفوز مرة أخرى هو األهم.
وأكد ابراهي���م انه لم يفكر أبدا في ش���راء عقوبة اي العب 
موقوف مثل صالح الشيخ الذي يغيب عن مباراة العربي اجلولة 
املقبلة لإليقاف ألنه يثق متام الثقة بأن لديه العبني قادرين على 
تعويض غياب اي العب، مبينا ان األصفر س���يعاني من غياب 
حسني فاضل الذي تعرض لإلصابة ومن احملتمل ان يغيب عن 

التدريبات ملدة أسبوع على اقل تقدير.
وأضاف ان أخطاء املوسم املاضي والظروف التي مر بها لن 
تتكرر هذا املوسم مع الالعبني ألنهم استفادوا وأصبحت لديهم 
خبرة كبيرة، الفتا الى انه كان يتمنى الفوز على النصر للدخول 

الى مباراة العربي بأريحية أكثر.

إبراهيم: لم نظهر بالصورة المطلوبة
فاضل لن يشارك أمام العربي

لقطات من الجولة
 واصل مهاجم القادس���ية 
السوري فراس اخلطيب صدارته 
لهدافي الدوري ب� 8 اهداف، يليه 
مهاجم النصر البرازيلي باتريك 
7 اهداف ثم كل من مهاجم كاظمة 
فهد الفهد ومهاجم الصليبخات 
البرازيلي برونو هسيفي، والعب 
الكويت البرازيلي كاريكا والعب 
العربي السوري محمد زي��نو 

ب� 4 اهداف.
 ش��هدت اجلولة حالة طرد 
واح�����دة كان���ت من نصيب 
العب وس��ط الكويت البرازيلي 

اندريه.
 ش���ارك في هذه اجلولة 
العبان جديدان هما العب وسط 
العربي اجلزائري امير سعيود 
البرازيلي  النص���ر  ومهاج���م 
مارسيلو سانتوس الذي متكن 

من تسجيل هدف.
 رغم تلقي شباك »االصفر« 
3 اه��داف، اال انه احتفظ بأقوى 
دفاع، حيث دخل مرماه 7 اهداف 
يليه العربي ب� 9 ثم الس��املية ب� 
10، بينما يعتبر التضامن الدفاع 
االضع��ف بتلقي��ه 22 هدفا ولم 

يحقق أي فوز.
 تذمر ع���دد من اجلماهير 
بسبب ت���زامن 4 مب���اري��ات 
في توقي����ت واح����د وع��دم 
قدرته���م على متابع���ة باقي 

املباريات.

ياما في »الدكة« مظاليم
ناصر العنزي

»عايز تهده هاتلوا جّدو« وجّدو هذا هو النجم املصري محمد ناجي جدو الذي 
غادر بيته في البحيرة الى انغوال وال احد يعرفه س��وى مدربه حس��ن ش��حاتة 

ومساعده شوقي غريب، لكنه عاد الى مدينته الهادئة اجلميلة محمال 
بالكنوز االفريقية وجواهرها، عاد وفي يده كأس الالعب الهداف 

بخمس��ة اهداف فخرج أهل مدينته ينثرون الورود فوق 
رأسه، فلم يكن جّدو مهاجما تقليديا يدخل امللعب كموظف 

رس��مي يوقع في كشف احلضور فاذا وصلته الكرة 
»كان به��ا« واذا لم تصله غ��ادر امللعب بعد التوقيع 
على كش��ف االنصراف، فقد كان حالة نادرة جدا 
قلما توجد في املالعب، فهل سمعتم بالعب احتياط 
يدخله امل��درب في بعض فترات الش��وط الثاني 
يتوج هدافا للمسابقة؟ فماذا سيفعل اذن لو كان 
العبا اساس��يا؟! واثبت جّدو كما يقال في االمثال 
الش��عبية »ياما في احلبس مظالي��م« فياما ايضا 
مظالي��م في دكة االحتياط، لو فّك القيد عن ايديهم 

لفعل��ت اقدامهم العجب، وحال��ة جدو هذه يجب ان 
تعمم وتدرس في مناهج التربي��ة للمرحلة االبتدائية 

كي نزرع في نفوس االطفال االصرار والتحدي وننزع 
من قلوبهم اخلوف والفشل.

وحاالت الالعب البديل كثيرة ومتنوعة، فقد يكون افضل حاال 
من الالعب االساسي، ولكن املدرب »يدخره« لوقته »فالقرش األبيض 

ينفع في اليوم االسود«، ومن الطرائف التي تروى عن الالعب االحتياط ان فريقا 
من شرق آسيا اشترى النجم االرجنتيني مارادونا في عز جنوميته لكنه استمر 

في خس��ائره والسبب ان املدرب وضع مارادونا في االحتياط، وسجلت مالعب 
مدريد حالة وفاة لناش��ئ كرة في نادي اتلتيكو مدريد بعد سقوط سقف مقاعد 
البدالء عليه ونقل الالعب الصاعد الى املستشفى على وجه السرعة وهو يعاني 

من اصابة بالغة في الرأس.
وعادة ما يطلق املعلق املشهور خالد احلربان االلقاب املميزة 
على الالعبني فجاسم يعقوب اسماه »املرعب« وفتحي كميل 
»الفارس االسمر« وعبدالعزيز العنبري »املخلص«، وفي 
خليج��ي 8 في املنامة عام 1986 تألق النجم الس��ابق 
مؤيد احلداد وكان س��ببا في ف��وز االزرق باللقب 
حينما يدخله املدرب صالح زكريا بديال في الشوط 
الثاني وفاز يومها بجائزة »افضل العب« رغم انه 
كان العبا احتياطيا واطلق عليه احلربان »البديل 

الناجح«.
وال يض��ر الالعب النجم ان يك��ون احتياطيا 
ولك��ن يضره ان يكون اساس��يا وال ينفع فريقه 
ويسعد جماهيره، فأعطني مهاجما يلعب 10 دقائق 
ويس��جل وال تعطني آخر يلعب الوقت كله ويسدد 

الكرة في القائمني.
وفي مالعبنا حاليا تبرز اس��ماء عدة تكون لها كلمة 
مؤثرة عند دخولها في الش��وط الثاني ومنهم حمد العنزي 
مهاجم القادسية، ويوسف ناصر مهاجم كاظمة، فاالول يقتنص 
االه��داف وركالت اجلزاء ايضا والثان��ي قدمه »طايحة« على املرمى، 
فهما مع فريقيهما احتياطيان، واساس��يان عند امل��درب غوران توفاريتش في 

املنتخب، وهذه هي حال الكرة.

أهداف ملعوبة

للفرق الثمانية التي خاضت 
اجلولة العاشرة بعدما سجلت 
16 هدف���ا رفع���ت م���ن معدل 
التسجيل في املسابقة، فاملباراة 
بال أهداف ال طعم وال لون لها، 
واشادة خاصة بأهداف النصر 
امللعوبة.  والقادسية اخلمسة 

»اخلير في الطريق«.

لسانك

تعليقنا

لكل معلق يحيد عن جادة 
الصواب ف���ي تعليقه ويدخل 
أموره الشخصية خالل نقده 
الالعب،  او  او احلكم  للمدرب 
وعليه ايضا ان يعطي كل العب 
حقه وذكر اسمه بدال من االشارة 
الى االرقام فقط، وتذكير املشاهد 
بالنتيجة واحداث املباراة بني 

فترة واخرى.
»األذن تعش���ق قبل العني 

احيانا«.

غلط

غلط

العنابي نجم األسبوع
اس���تحق فريق النصر ان يكون جنم هذا االسبوع 
نظرا لالداء الراقي الذي قدمه العبوه امام القادس���ية 
املتص���در والفوز عليه، وعدم االستس���الم حتى بعد 
ان من���ي مرماه بهدف التعادل هاجم���وا ومتكنوا من 
تس���جيل هدف التقدم ثم عززوه بهدف ثالث ولعبوا 
بطريق���ة متوازنة، حيث لعبوا مدافعني في الش���وط 
الثاني للخروج فائزين، ومتكنوا من ذلك واستقبلت 
ش���باكهم هدفا لم يؤثر في النتيجة ولوال تس���رعهم 
لسجلوا اهدافا اكثر لكنهم خرجوا مبا سعوا من اجله 

واستحقوا الفوز عن جدارة.
وتعتبر هذه املرة الثانية التي يتم بها اختيار النصر 
جنم االس���بوع بعد اجلولة االول���ى التي فاز بها على 

الكويت 4 � 2.

الحكام في الميزان
س�ليمان امليل )القادس�ية � النص�ر(: أدار املباراة باقتدار 
لتمركزه السليم وقربه من الكرة، ما ساعد في خروج 
املباراة الى بر األم���ان رغم صعوبتها وأيضا خللوها 

من اخلشونة. 
ناصرالعنزي )العربي � التضامن(: أجاد في ادارة املباراة ولم 
يجد صعوبة خلبرته الكبيرة في التعامل مع مجرياتها 

واحتسب ركلة جزاء سليمة للعربي. 
محمد احلداد )الساملية � الصليبخات(: ظهر مبستوى جيد 
وكان قريبا من احلدث ولم يدع مجاال العتراض الالعبني 
عل���ى قراراته رغم بعض االخطاء التي ارتكبها والتي 

لم تؤثر في النتيجة. 
محمود البلوش�ي )الكويت � كاظم�ة(: كان موفقا في ادارة 
املباراة بفضل قربه من الكرة وامتصاصه العتراضات 
الالعب���ني باحترافية وكان محقا في اش���هار البطاقة 

احلمراء بحق العب الكويت البرازيلي اندريه.

النتائ���ج ولكن اداءه حتس���ن 
خصوصا في الش���وط الثاني 
الذي سجل من خالله هدفني اال 
انه لم يتمكن من احلفاظ على 
النتيجة ف���ي الدقائق االخيرة 

لكنه فضل الدفاع وتأمني الفوز 
افضل من املغامرة.

البرتقالي خسر بالتعادل

واص���ل كاظمة تراجعه في 

انهم قادرون على التس���جيل 
ف���ي أي وقت واس���تفادوا من 
الهجمات املنظمة في الش���وط 
االو ل ولو واصلوا الهجوم في 
الثاني لتمكنوا من تسجيل املزيد 

الالعب���ون بقيادة  الذي قدمه 
البرازيلي مارس���يلو  مدربهم 
كابو، حيث اثبتوا انهم جاءوا 
من اجل املنافس���ة على اللقب 
ألنهم فازوا على املتصدر كما 

مدرب القادسية محمد ابراهيم 
الهجومية بادخال احمد عجب 
وحمد العنزي لتحقيق التعادل 
ب���ل كاد يتلقى اهدافا بس���بب 
وج���ود مس���احات تهيأت في 
وس���ط امللعب لالعبي النصر 
الذين أرهقوا االصفر بالهجمات 
املرتدة وس���رعتهم، ولم يغير 
هدف السوري فراس اخلطيب 
الثاني شيئا في النتيجة النهائية 
للمباراة النه اضاع قبلها فرصا 
محققة، لذا على الفريق ان يفكر 
جيدا في خط الدفاع الذي دائما 
يضرب م���ن العمق وال يطبق 

كشف التسلل جيدا.

األبيض ال يستفيد

لم يستفد االبيض من خسارة 
النقاط  القادسية بل كاد يفقد 
الثالث التي لم يكن يستحقها 
بع���د ان لعب معظم الش���وط 
الثان���ي مدافعا لك���ي يحافظ 
عل���ى هدف التق���دم والذي لم 
يفده عندما تعادل معه كاظمة 
بنيران صديقة بقدم مدافعهم 
احمد العيدان، ث���م زاده عبئا 
طرد البرازيلي اندريه الذي ال 
يستحق ان يكون في صفوف 
االبيض ملستواه املتواضع، ثم 
جاء هدف الصدمة لكاظمة، لكن 
حتسب للكويت الروح القتالية 
الدقائق ومتكن من  حتى اخر 
التعادل وكاد  تس���جيل هدف 
يقتنص الفوز من خالل الكرات 

الثابتة.

العنابي يستاهل الفوز

ال يختل���ف اثن���ان على ان 
النصر يس���تحق ف���وزه على 
القادسية بجدارة للتكتيك الكبير 

عبدالعزيز جاسم
حضر النصر فخسر االصفر 
بأكبر نتيجة تدخل مرماه منذ 
انطالقة الدوري هذا املوسم، هذا 
ابرز ما حدث في اجلولة العاشرة 
من الدوري املمتاز عندما تغلب 
النصر على املتصدر القادسية 
الثالث  الى املركز  3-2 ليعود 
بف���ارق االهداف ع���ن الكويت 
الذي لم يس���تفد هو وكاظمة 
من سقوط االصفر ووقعا في 
مصيدة التعادل 2-2 التي جاءت 

اشبه باخلسارة.
وانفكت عقدة العربي بالثالثة 
وعاد الى سكة االنتصارات على 
التضامن وحقق ثاني  حساب 
فوز له بالدوري، بينما استفاد 
الساملية من تساقط باقي الفرق 
ورفع رصيده الى 15 نقطة قربته 
من فرق الصدارة بعد تفننه في 
اكتساح الصليبخات برباعية 
نظيفة، ورغ���م التغييرات في 
النتائج اال ان الترتيب النهائي 
لم يتغير وبقي على حاله بنفس 

ترتيب اجلولة السابقة.

األصفر والصدمة

صدم االصفر باألداء الكبير 
ال���ذي ظهر به العب���و النصر 
وتكتي���ك مدربهم وتلقى هدفا 
مباغت���ا م���ن هجم���ة مرتدة 
واستفاق بعد ذلك سريعا وحقق 
التعادل، اال ان القادسية سرعان 
ما اس���تقبل هدفني في الشوط 
االول صعبت م���ن مهمته في 
الثاني  التعويض في الشوط 
الذي سيطر عليه، لكنه فوجئ 
بدفاع النصر املميز وبحارس 

متمكن.
ول���م تس���عف تغيي���رات 

ولم يس���تغل النقص العددي 
للكويت ليواصل نزيف النقاط 
التي تكون في متناول يده ثم 

يفقدها بسهولة.
امل���درب  ورمب���ا يحت���اج 
الروماني ايلي بالتشي الى وضع 
تكتيك مغاير للفريق وهو قادر 
على ذلك خلب��رته الكبيرة الن 
مستوى بعض الالعبني املميزين 
لديه تراجع لالرهاق ما يعني 
ان عليه اشراك عناصر جديدة 
ق���ادرة على تعوي���ض فقدان 

التركيز.

السماوي وفوز معنوي

رمبا يكون فوز الساملية في 
هذه اجلولة اكثر من مجرد فوز 
حيث اعاد السماوي الى سكة 
االنتصارات، كما انه اكتش���ف 
موهبة جدي���دة بالتهديف هو 
املهاجم احمد البلوش���ي الذي 
س���جل هاتريك في مشاركته 
االساس���ية االولى اضافة الى 
العقدة  الفريق تخلص من  ان 
املتمثلة في تقدميهم 45 دقيقة 
فقط من املب���اراة على امل ان 
يستمر هذا االداء املميز في باقي 
اجلوالت ويعيدهم الى املراكز 

االولى.

األخضر فك العقدة

يحل���م جماهي���ر العرب���ي 
ومدربه���م الكروات���ي دراغان 
سكوس���يتش ان يكون الفوز 
الغيث  التضام���ن بداية  على 
التي تع���يد االخضر الى سابق 
عهده وان يك����ونوا فكوا عقدة 
التع���ادالت ولكن����هم يخشون 
ان يس���تفيقوا من هذا احللم 
سريعا في اجل�����ولة املقب���لة 

الن الف���وز عل���ى منافس مثل 
التضامن ال يعني انك في القمة 
بل انت في بداية الصعود، ومن 
احملتمل ان تكون الصفقات التي 
العربي جمال  ابرمها رئي���س 
الكاظمي مع 3 محترفني مؤخرا 
دافعا لالعب���ني لبذل قصارى 
جهدهم حلجز مكان اساس���ي 

بالتشكيلة.

الصليبخات تعود

تع���ود الصليبخ���ات على 
اخلسارة من جولة الى اخرى 
ولم يك���ن مفاجئا خس���ارته 
باالربع���ة الن دفاعه ال يؤدي 
املطل���وب ووس������طه يف��قد 
التركيز وهجوم���ه الحول له 
وال ق���وة ولكن املفاجئ انه لم 
يقاتل كعادته في الشوط االول 
امام الساملية ويباغت اخلصوم 
اما بالتقدم او التعادل على اقل 
تقدير لكنه سقط بسهولة ودون 

مقاومة.

التضامن والتطور السلبي

انه  التضامن  ف���ي  ابرز ما 
يتطور ولكنه تطور سلبي وهنا 
تكمن القصة فالفريق خسر قبل 
جول���تني ب�6 اهداف ثم خ���سر 
ف���ي اجل���ول���ة امل���اضية ب�5 
اهداف وه��اهو يخسر بالثالثة 
فال يوج����د جديد اال انه يخسر 
ولكن بعدد اق���ل من االهداف، 
ورب���ما يخ��س���ر في اجلولة 
املقبلة بهدفني، فالتضامن مير 
بحالة »ال تسر عدو او صديق« 
ورمبا يكون املس���تفيد االكبر 
من هزائمه ه���و الصليبخات 
منافسه على الهبوط الى دوري 

املظاليم.

أحمد البلوشي باتريك

إسماعيل العجمي

محمد جراغ طالل نايف
بدر املطوع

مشاري العازمي

محمد عبداهلل احمد الرشيدي

لطان صلبوخ س

 محمد الصالل

)عادل يعقوب(البرازيلي باتريك فابيانو ارهق حسني فاضل وتسبب في اصابته

فريق »األنباء« بعد الجولة العاشرة
اختار القس���م الرياضي فريق »األنباء« للجولة العاش���رة ويضم في حراس���ة املرمى محمد 
الص���الل )النصر( وفي الدفاع احمد الرش���يدي )العربي( ومحمد عبداهلل )النصر( وس���لطان 
صلبوخ )كاظمة( وفي الوسط طالل نايف )النصر( ومشاري العازمي )الساملية( وبدر املطوع 
)القادس���ية( ومحمد جراغ )العربي( واس���ماعيل العجمي )الكويت( وفي خط الهجوم باتريك 

)النصر( وأحمد البلوشي )الساملية(.

اكد مس����اعد مدرب الس����املية علي فالح ان السماوي ظهر بصورة
مغايرة ع���ن اجلوالت املاضية العتم���اده اللعب مبهاجمني 
صريحني هما فرج لهيب واحمد البلوشي الذي سجل هاتريك 
في املباراة، مؤكدا ان املدرب البلجيكي وليام توماس يضع خطة 

مغايرة لكل فريق حسب امكاناته.
واض���اف فالح ان امله���اجم الب���رازيلي اليكس كليفرسون 
سيش���ارك في م���باراة النصر بي��نما س���ي��غيب م���ش���اري 
العازمي لاليق���اف بعد ان فضل املدرب اش���راكه في مب���اراة 

الصليبخات.

فالح: العازمي يغيب واليكس يشارك

ترتيب الفرق بعد الجولة العاشرة
النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريق

227724�108القادسية

10622171220الكويت

10622161120النصر

10442191316كاظمة

10433131015الساملية

1026210912العربي

98263�101الصليبخات

193251�10التضامن

برنامج مباريات الجولة ال� 11
االربعاء
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محمد احلمد 5:55العربي � القادسية
علي صباح السالم 5:55النصر � الساملية

اخلميس
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الكويت 5:55الكويت � التضامن
الصليبخات 3:25الصليبخات � كاظمة


