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الدوري يتوقف 40 يومًا 
س���يتوقف الدوري املمتاز ملدة 40 يوما حتى 6 ديسمبر املقبل 
بسبب مشاركة املنتخب االوملبي في دورة األلعاب اآلسيوية نوفمبر 
املقبل وكذلك مشاركة األزرق في »خليجي 20« باليمن في الشهر 

نفسه وسيستأنف كأس االحتاد في تلك الفترة.

هوشة في الساحل
عبداهلل العنزي

اشتبك مشجع للس���احل مع بعض اجلماهير القدساوية بعد 
انته���اء املباراة مباش���رة وكادت هذه »الهوش���ة« أن تتطور قبل 

تدخل العقالء.
فبع���د انتهاء املباراة وأثناء توجه اجلماهير الى خارج النادي 
استهزأت بعض اجلماهير القدساوية بنادي الساحل ما أثار حفيظة 
املشجع الذي دخل في عراك باأليدي معهم، وحال العقالء في إدارة 

الساحل من تطور هذا الشجار الى ماال حتمد عقباه.

الدوسري: ال توجد مشكلة
بين ماتشاال وناصر

عبدالعزيز جاسم
قال مشرف الفريق االول بنادي كاظمة عبداهلل الدوسري انه ال 
توجد أي مشاكل بني املهاجم يوسف ناصر واملدرب ميالن ماتشاال 
بل بالعكس العالقة بينها جيدة، لكن إصابة يوسف ناصر حرمته 
من املشاركة امام الكويت وحتى في مباراة النصر لم يكن جاهزا 
لعدم تش���افيه من اإلصابة في االنكل إال ان اصراره على املشاركة 

جعل املدرب يشركه في الشوط الثاني.
وأضاف ان اخلسارتني املتتاليتني من الكويت والنصر بنفس 
النتيجة كانا بسبب عدم التركيز وإضاعة الفرص، مشيرا إلى ان 
األخطاء الدفاعية جزء م���ن كرة القدم ويجب ان يتحملها الفريق 
ككل وليس العب���ون بأعينهم، مضيفا ان توقف الدوري لن يؤثر 
على الفريق ألن التوقف لم يكن على كاظمة وحده بل على جميع 

الفرق.
وبني الدوس���ري ان على الالعبني االحساس باملسؤولية جيدا 
للعودة للصدارة مرة اخرى، مضيف���ا أن كاظمة لن يكرر أخطاء 
املوس���م املاضي بالتراجع في النتائج وسيعود بقوة في اجلوالت 

املقبلة.

مباريات الجولة السابعة

االثنني 
12-6

5:30محمد احلمدالقادسية � الكويت

5:30مبارك العياراجلهراء � الساحل

الثالثاء 
12-7

5:30الصداقة والسالمكاظمة � العربي

5:30علي صباح السالمالنصر � الساملية

»خّطط يا مكاي والعب يا األخضر«
ناصرالعنزي

في اليابان ميس��ح املش��جع مكانه قبل أن يخرج م��ن امللعب، وفي هولندا 
تتوحد جماهيرهم متش��حة باللون البرتقالي، وف��ي اجنلترا ترتدي اجلماهير 

املالبس التاريخية للحروب التي خاضتها بالدهم على مر العصور 
ويشجعون منتخبهم في الفوز واخلسارة حتى الثانية 

األخيرة من املباراة، فيما تتسم اجلماهير الصربية 
بالعنف والتعصب الكبير للدماء التي تسير 

ف��ي عروقهم، أما ف��ي مالعبنا العربية 
فإن اجلماهير تتخذ عادة من احلكم 

ش��ماعة لتبرير خس��ارة فرقهم، 
وفي مالعبنا احمللية حتديدا دأبت 
بعض اجلماهير على كيل شتائم 
ثقيلة حلكام الكرة للتنفيس عن 
غضبها على طريقة »ش��يلوا 

احلكم حطوا....«..
ف��ي الكوي��ت إن ل��م تكن 
قدساويا فإنك عرباوي للشعبية 

اجلارفة للفريقني، ويقول أنصار 
االصفر: نحن األكبر عددا، ويرد 

عليه��م جماهير االخض��ر: وهل 
جميعكم يعمل ف��ي دائرة اإلحصاء؟ 

يقول القدساويون نحن االكبر »جغرافية« 
وجماهيرن��ا م��ن النويصيب ال��ى العبدلي، 

ويضحك العرباويون قبل ان يردوا: نحن »التاريخ« 
امليالدي والهجري وبطوالتنا كثيرة ومتنوعة، فيكون الرد 

القدس��اوي عنيفا: وأين هو تاريخكم ال يشفع لكم للفوز بالدوري 
منذ 10 سنوات عجاف؟

القمة اآلن بني األصفر واألخضر في امللعب واملدرجات فإذا صاح جمهور األول 

»العب يا االصفر وحنا لك سند« رد عليه جمهور الثاني »اليوم يوم الفوز العب يا 
الزعيم العب«، ويتذكر املتابعون احلرب الطاحنة بينهما في السنوات البعيدة عندما 
كانت املدرجات تزدحم مبشجعي الدشاديش والغتر واملسابيح والشوارب الكثيفة، 
وتتذكر أهازيجهم اجلميلة، ففي اجلانب القدساوي كانت املدرجات 
تهتز على وقع الطبول والتصفيق »قدساوي رايح رايح 
قدساوي جاي قدس��اوي محمل سكر وشاي«، 
ويقول أحد مش��جعي االصفر املتعصبني: 
كنت صبيا اذهب للملعب مبكرا وأردد 
مع اجلماهير كم��ا يرددون »يا ميه 
تعاليلي قدس��اوي برازيلي« وبعد 
املباراة أحدث نفسي وما عالقة 
أمي باملوضوع؟ وحتبط جماهير 
االصف��ر خصمه��ا العرباوي 
بالترديد »يا  أثناء مواجهتهما 
العربي شتس��وي هالسنة ما 

كو دوري«.
العرباوي  أما في اجلان��ب 
فإنهم يتذكرون بسعادة بطوالت 
فريقهم الكثيرة في الثمانينيات 
على يد مدربهم االسكوتلندي ديڤيد 
مكاي فكانت اجلماهير حتيي مدربها 
والعبيها وتردد قب��ل املباراة »خطط يا 
مكاي والعب يا األخضر« وإذا سجل فريقها 
هدفا على القادسية صاحت بصوت واحد »قدساوي 
العب واهلل عجيبة« ويقول العرباويون عن مدربهم مكاي 
ان��ه مدرب ال يع��وض اذا قال كلمة ال يتراجع عنها وعندما ش��اهد 
املهاجم الطويل الهداف عنبر سعيد قال: »لم أشاهد في اجنلترا العبا يقفز في 

الهواء مثله«.

روح رياضية
ما قام به العب كاظمة اخللوق 
فهد العنزي يستحق الثناء بعدما 
قام بتقبيل رأس محترف النصر 
البرازيلي الياس لويس معتذرا 
اثر احتكاك حدث بينهما اثناء 

مباراة كاظمة والنصر.
»الكبي��ر بأخالق��ه ولي��س 

بلعبه«.

لسانك

تحايل
كثرة سقوط الالعبني في امللعب 
التي  الرياضية  يتنافى والروح 
يجب ان يتحلى بها الالعبون، كما 
ان التحايل والتمثيل من الصفات 

املكروهة. 
»م��ن ع��اش باحليل��ة م��ات 

بالفقر«.

غلط

غلط

جوني نجم األسبوع

لقطات

اس����تحق مهاجم النصر البرازيلي جوني الندرينيو ان يكون 
جنم األس����بوع لهذه اجلولة، بعد أن متكن من تسجيل »هاتريك« 
في مرمى كاظمة كانت كفيل����ة بفوز العنابي 3 � 1، ليقفز بالنصر 

من املركز قبل األخير إلى اخلامس.
ولم يهدر جوني أي فرصة محققة للتسجيل، ويحسب له متكنه 
من هروبه من رقابة مدافعي كاظمة خصوصا احملترفني النيجيري 

اوبينا والبرازيلي سيلڤا.

 خطف بدر املطوع صدارة هدافي الدوري 
برصيد 6 أهداف مع ختام اجلولة السادسة 
وبف���ارق هدف واحد عن املتصدر الس���ابق 
مهاجم العربي حسني املوسوي، وجاء خلفهما 
مهاجم القادسية حمد العنزي ومهاجم النصر 

البرازيلي جوني ب� 4 اهداف.
 على عكس باقي اجلوالت السابقة متيزت 
هذه اجلولة باللعب النظيف حيث لم يحصل اي 
العب عل��ى البطاقة احلمراء، كما متيزت بتألق 

معظم احلكام.
 تعتبر هذه اجلولة من اجلوالت الشحيحة 
في األهداف حيث شهدت 8 أهداف فقط سجل 

نصفها في مباراة النصر وكاظمة.
 تعتبر مباراة القادسية والساحل االكثر 
في احلض��ور اجلماهيري بالرغم من قلة عدد 
املدرج��ات إال ان اجلماهير ش��اهدتها من وراء 
الش��بك اخلارجي للملعب وع��اد البعض لعدم 

وجود مكان.
 للم���رة الثانية عل���ى التوالي تتلقى 
ش���باك كاظمة 3 اهداف بعد ان كان الفريق 
األفضل دفاعيا حيث ل���م يدخل مرماه أي 
هدف حتى اجلولة اخلامسة، اال ان القادسية 
اصبح افض���ل دفاع بهدفني وكذلك الهجوم 

ب� 15 هدفا.
 اعتبارا م��ن اجلولة القادمة يعود مدرب 
العربي البرازيلي مارس��يلو كابو لقيادة فريقه 
من امللعب بعد انتهاء عقوبته حيث س��يتوقف 
الدوري وس��يلعب العربي 3 مباريات في كأس 

االحتاد.
 الفريق الوحيد الذي لم يحقق الفوز 
بالدوري حتى اآلن هو اجلهراء بينما لم يحقق 
كل من العربي والقادسية واجلهراء وكاظمة 

والنصر اي تعادل.

الحكام في الميزان
 حم�د بوجروة )العربي والس�املية(: لم يكن موفقا في اغلب قراراته 
عل���ى الرغ���م م����ن قل���ة االحتجاج عليه من العبي الفريقني، كما 
انه احتس���ب ركل���ة ج���زاء مش���كوك����ا في صحته���ا لصال���ح 

العرب���ي.
 س�لمان امليل )كاظمة والنصر(: متيز في ادارة املباراة على الرغم من 
ابتع��اده فترة طويلة عن الدوري املمتاز لكن��ه اجاد في معظم قراراته 

وساهم في تقليل االحتكاكات بني الالعبني.
 مش�عل العسعوسي )القادسية والساحل(: كان أداؤه جيدا في املباراة 
لقرب���ه م���ن احل��دث ومترك���زه الس���لي���م في أرج���اء امللع���ب 
ولم تكن هناك اخط����اء تذك���ر أث����رت في س���ي����ر املب���اراة او 

النتيج���ة.
 محمود البلوش�ي )الكويت واجلهراء(: كان حلزم��ه في اتخاذ القرارات 
من��ذ بداية املب�����اراة عامال ايجابيا في ضبط األم��ور، كما أنه أصاب 
في أغلب قراراته خصوص�����ا في التدخ���الت القوي���ة بني العبي 

الفريق��ني.

فريق »األنباء« بعد الجولة السادسة
اختار القسم الرياضي فريق »األنباء« للجولة السادسة من بطولة الدوري 
املمتاز ويضم في حراسة املرمى سطان احلسيني )اجلهراء(، وفي خط الدفاع 
حسني حاكم )الكويت( ومساعد ندا )القادسية( وعصام فايل )النصر( وعلي 
مقصيد )العربي(، وفي الوسط خالد خلف )العربي( وفيصل العدواني )النصر( 
وبدر املطوع )القادس���ية( وناصر العثمان )الس���املية(، وفي الهجوم جوني 

)النصر( وخالد عجب )الكويت(.

سطام احلسيني

حسني حاكم

عصام فايلمساعد ندا
علي مقصيد

ناصر العثمان

بدر املطوع فيصل العدواني

خالد خلف

جوني

النصر قفز فوق كاظمة بأمتار

خالد عجب

الجولة السادسة: كاظمة يواصل االنهيار والنصر يخطف األنظار
عبدالعزيز جاسم

أجمل ما في اجلولة السادسة انها حصرت شراكة 
الصدارة بني الغرميني التقليديني القادسية والعربي 
وإن تفوق األول بفارق األهداف، لكن الالفت في هذه 
اجلولة انها ب����دأت بإصرار كبير من العربي للحفاظ 
عل����ى الصدارة او الوصافة وكان له ذلك بالفوز على 
الساملية بهدف يتيم، وتبعت ذلك روح قتالية عالية 
من الكويت جعلته يقفز للمركز الثالث بهدف املنقذ 
خالد عجب في شباك اجلهراء، وكان لهذين الفوزين 
دفعة كبيرة لبطل النسخة السابقة واملتصدر احلالي 
القادسية باإلصرار على حتقيق الفوز على الساحل 
العني����د بهدفني وإن جاء ذلك بش����ق األنفس، وعلى 
النقيض متاما من املتصدرين سقط كاظمة بقوة أمام 
النصر املندفع وبال� 3 جعلته يودع الوصافة ويهبط 

للمركز الرابع.

األصفر فاز بهدوء

يستغرب الكثيرون من أداء القادسية العادي والهادئ 
في الوقت نفسه على الساحل ولكن »لو عرف السبب 
بطل العجب« فالالعبون واملدرب محمد إبراهيم يفكرون 
فيما هو قادم وهو نهائي كأس االحتاد اآلسيوي بعد 
أس����بوع تقريبا، لذلك فإن أغلب الالعبني يخش����ون 
من اإلصابات قبل ه����ذه املباراة فعمد األصفر الى ان 
يبذل أقل مجهود ويخطف الفوز وكان له ذلك بفضل 
خبرة العبيه خصوصا مس����جلي الهدفني مساعد ندا 
وبدر املطوع، وهذا األخير س����جل هدفا رائعا يعتبر 
من أجمل أهداف الدوري حت����ى اآلن، كما ان املباراة 
كشفت الكثير من األمور للمدرب منها ضرورة إراحة 
حس����ني فاضل للمباراة النهائية وعدم إجهاده كثيرا 

حتى في التدريبات.

األخضر يواصل التألق

يعتبر املوس����م احلالي من أفضل املواسم للعربي 
ليس في األداء الفني فقط بل في جتميع النقاط حيث 
جمع 15 نقطة من 18 ممكنة وهي نسبة عالية قياسا 
باملواسم املاضية وخسارته كانت فقط على يد شريكه 
بالص����دارة وفي هذه اجلولة كان امل����درب البرازيلي 
مارسيلو كابو قارئا جيدا ملباراته أمام الساملية قبل 

بدايتها فهاجم منذ الدقيقة االولى إال أن إضاعة الفرص 
كانت العائق الوحيد أمامه وليس الساملية، لكن الكرة 

أنصفته وسجل له خالد خلف برأسية متقنة.
وكانت ركلة اجلزاء الت����ي أضاعها هداف الفريق 
املوسوي بغرابة نقطة حتول حيث لم تتوقف مشكلة 
األخضر عند إضاعة الركلة بل س����اهمت في تراجع 
األخضر بصورة كبيرة وغير مبررة وارتفع احلماس 
عند الس����املية إال ان متاس����ك الدفاع واحلارس خالد 

الرشيدي ساهما في اخلروج بالهدف الوحيد.

األبيض ال يكفي الفوز

يعل����م الكويت ان الفوز من املمكن أن يأتي في أي 
حلظة وان امله����م في الدوري هو جتميع النقاط لكن 
رمبا يأتي يوم ويدرك أيضا أن الفوز وحده ال يكفي، 
ألن مواجهة اجلهراء ليس����ت مثل مواجهة القادسية 
او العربي لذلك س����يكون ارتفاع األداء ووصوله إلى 
مستوى الالعبني أنفسهم بالفريق هو العامل الرئيسي 
في املنافسة على اللقب، ورمبا مع مرور األيام سيصلح 
املدرب البرتغالي جوزيه روماو بعض االخطاء ويعود 
لزمن الكرة اجلميلة التي تش����تهر بها بالده كما انه 
يكتش����ف يوما بعد يوم ان تواج����د الهداف اخلطير 
خالد عجب كالعب أساسي أفضل من دخوله بديال فلم 
االنتظار حتى نزوله كبديل بتسجيل هدف الفوز إن 
كان الالعب في كامل جهوزيته وقادرا على التسجيل 

منذ البداية.

البرتقالي تعلم من الماضي

إن لم يستفد كاظمة من املوسم املاضي فإنه سيخرج 
أيضا من »املولد بال حمص« مثل كل عام فهو ينطلق 
في بداية املوسم بس����رعة الصاروخ ثم يتراجع من 
مباراة إلى اخرى حتى يحتل مركزا ال يليق باس����مه، 
ومن ش����اهد البرتقالي أمام النصر في هذه اجلولة ال 
يصدق أن هذا الفريق نفسه كان متصدرا للدوري في 
اجلوالت السابقة والسبب واضح وهو عدم وجود العب 
ارتكاز صريح يحمي الدفاعات من هجمات العمق، كما 
أن املدافعني النيجيري اوبينا والبرازيلي سيلفا بطيئان 
وغير قادرين على مراقبة أي مهاجم يجيد االنطالق 
للخلف، وإن أصر املدرب احملنك ميالن ماتشاال )أكثر 

بعد توقف الدوري( على عدم إشراك جراح الظفيري في 
االرتكاز والزج بيوسف ناصر منذ البداية فان الفريق 

سيتكبد بال شك الهزائم الواحدة تلو األخرى.

العنابي وتكتيك الشمري

ال يختلف اثنان عل����ى ان التحول الكبير في أداء 
النصر في اجلوالت الثالث املاضية سببه املدرب القدير 
علي الش����مري الذي غير في أس����ماء بعض الالعبني 
وأعاد الروح للفريق فكان الفوز على كاظمة مستحقا 
كما انه يقوم بتوظيف العبيه جيدا خصوصا فيصل 
العدواني الذي بات القلب النابض للنصر بعد رحيل 

طالل نايف.

السماوي: لماذا الدفاع؟

غريب أمر مدرب الساملية البوسني زياديتش فهو 
يدخ����ل كل مباراة من أج����ل ان يدافع فقط وإن دخل 
مرماه هدف يهاجم وه����ذا ما حدث تقريبا في جميع 
املباريات، لكن األغرب من ذلك ان العبيه ان حترروا 
وهاجموا فإننا نكتشف أسماء مميزة قادرة على صناعة 
الفارق إال انها مقيدة بالتكتيك مثل عبداهلل البريكي 
ومشاري العازمي الذي غير شكل الفريق عندما نزل 

بديال وناصر العثمان.

الساحل يحتاج هجومًا

في كل جولة يتمكن الس����احل من السيطرة على 
خصمه بطرقه الدفاعية املتميزة إال ان أحالمه باخلروج 
متعادال أو فائزا تتكس����ر والسبب واضح وهو عدم 
وجود مهاجم يستطيع حتقيق هذا احللم خصوصا 
بع����د رحيل واحتراف مرزوق زك����ي في عمان، لذلك 
على الفريق التعاقد س����ريعا م����ع مهاجم مميز حتى 

تتغير النتائج.

الجهراء والتوقف

بالرغم من ارتفاع مستوى أداء اجلهراء من جولة 
إلى اخرى وآخرها أمام الكويت إال انه يسقط في النهاية 
بخسارة جميع النقاط لذلك على اجلهاز الفني واإلداري 
التخطيط جيدا ملا هو قادم خصوصا بعد التوقف الذي 

قد يكون مفيدا لهم على عكس باقي الفرق.

ترتيب الفرق بعد الجولة السادسة
النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريق

650115215القادسية

65018315العربي

641111513الكويت

640211612كاظمة

62046116النصر

6123375الساحل

61144114الساملية

60061140اجلهراء

القادسية في المقدمة والعربي مستمر في تألقه والكويت يقفز مركزًا

)سعود سالم(


