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(األزرق.كوم)  األصفر اقتنص فرحة الفوز في اللحظات األخيرة  

 العربي يتراجع والكويت ينطلق والساحل يعود والجهراء يواصل النهوض

 الجولة الثامنة: القادسية األكثر فرحًا
فني وليس لالعبني دخل فيه وخير 

دليل كثرة النجوم في الفريق.

  الساحل تفّوق على نفسه

  تفوق الســـاحل على نفسه وعلى 
الظروف التي مير بها وحقق فوزا لم 
يكن على البال بسبب إصرار وروح 
أغلب الالعبني الصاعدين حديثا بعد 
هجرة أغلب العبيه األساسني، ويبدو أن 
املدرب الكرواتي مارينكو كوجلانني ال 
يعرف اليأس ودائما يفاجئنا بأسلوب 
ونهج تكتيكي جديد يتوافق مع إمكانات 

العبيه فهل يصمد للنهاية.

  السماوي اشتاق للسقوط

  يبدو أن الساملية اشتاق للسقوط 
مـــرة أخرى بعد أن عـــاد في اجلولة 
السابقة، فخسارته من الساحل تعتبر 
كبيرة الن الظروف التي مير بها منافسه 
جتعل منه احللقة األضعف في البطولة 
وبالعودة للمباراة فلم يفعل الساملية ما 
يستحق عليه الفوز باستثناء اللمحات 
الفنية للمهاجم الواعد علي فريدون 

الذي سجل هدفي الفريق.

  العنابي والوسط

  تعتبر خسارة النصر من الكويت 
باألربعة كبيرة على فريق نال املركز 
الثالث املوســـم املاضـــي وثاني كأس 
االحتاد لكن يتضح من خالل مواجهات 
العنابي السابقة ان احللقة األضعف في 
الفريق هي خط الوسط الذي يحتاج 
لعمل كبير في ظل غياب عبدالرحمن 
املوسى وفيصل العدواني لإلصابة وظهر 
ذلك واضحا في مواجهة الكويت كما أن 

احملترفني لم يقدموا أي دور يذكر.

  الجهراء تطور

  ال يختلف اثنان على أن النقطة التي 
حققها اجلهـــراء أمام العربي مبنزلة 
فوز كبير ألنها جاءت على حســـاب 
متصدر سابق، لكن في احلقيقة تطور 
اجلهراء كثيرا عن السابق خصوصا 
في التنظيم الدفاعي ويبدو أن تواجد 
اخلبير االنغولي اندريه ماكينغا كان 
له دور فعال في ترتيب أوراق الفريق 
خصوصا بعد أن أحبط أغلب محاوالت 

العبي العربي وحد من خطورتهم. 

كاظمة هو أن هذا الفريق «ضايع» ولوال 
استبســـال احلارس شهاب كنكوني 
لكانت النتيجة كارثية في كل مباراة 
فالفريق ظهر أمام القادسية مستسلما 
متاما قبل أن تبدأ املواجهة، وإن حتسن 
في الشوط الثاني اال انه ال يحسب له 
نظرا لتراجع القادسية وخير دليل عدم 
وجود أي هجمة منظمة او حتى فرص 
تذكر ورمبا يذكرنا املدرب التشيكي 
ميالن ماتشاال بسابقه الروماني إيلي 
بالتشي الذي بدأ قويا وانتهى ضعيفا، 
فهل يغادر ماتشاال من الباب الضيق أم 
يعود أليام العز مع البرتقالي ويستفيق 
سريعا، ألن تواضع مستوى كاظمة 

املتواضـــع للظهيرين علي  بـــاألداء 
مقصيد وعبداهللا الشـــمالي وال يالم 
األخير ألنـــه ال يلعب في مركزه كما 
أن عبدالعزيز الســـليمي لم يكن في 
يومه بينما كان الثالثي الهجومي علي 
أشكناني وحسني املوسوي والبرازيلي 
فابيو خارج نطاق اخلدمة فكان من 
الطبيعي اخلروج بنقطة التعادل ألن 
املدرب البرازيلي مارسيلو كابو فقد 
احللول أيضا أو تغيير طريقة اللعب 

في هذه املباراة.

  البرتقالي «ضايع»

  أدق وصف ميكن أن يقال على حال 

أفضل الالعبني.

  األخضر فرحة ما تمت

  لم تكتمل فرحـــة العربي بعد أن 
ســـجل لهم احملترف اجلديد املغربي 
عبداملجيد اجليالني هدف التقدم من 
أول ملسة له بعد نزوله، وقياسا على 
معطيات املباراة فقد استحق األخضر 
هذا التعـــادل بســـبب األداء الهزيل 
من أغلب الالعبني باســـتثناء البديل 

اجليالني ومحمد جراغ.
  ولم يقدم الفريق أي حملات تذكر 
تشـــفع له بالصمود والبقاء جلولة 
أخرى في الصدارة بل زاد االمر سوءا 

الدوليني بقيادة جراح العتيقي وفهد 
عوض ويعقوب الطاهر ومعهم خالد 
عجب باإلضافة إلى جنمي الفريق 
وليد علـــي والبرازيلي روجيريو، 
ويظهر جليا الدور الكبير والعمل 
املميز الذي يقوم به املدرب البرتغالي 
جوزيه روماو خصوصا في التعامل 
مع الشوط الثاني وتبديالته السليمة 
في كل مباراة ويحسب له في مباراة 
النصر اعتماده بصورة كبيرة على 
الظهير فهد عوض الذي كان مصدر 
خطـــورة، وقراره بعدم مشـــاركة 
احملترف البرازيلي كاريكا واعتماده 
على علي الكنـــدري الذي كان من 

إن لم يصحح األخطـــاء خالل األيام 
القليلة املقبلة.

  األبيض انطلق

  يبدو أن الكويت ومنذ الشـــوط 
الثاني في مباراته باجلولة السابقة 
أمام القادســـية انطلق بقوة نحو 
الصدارة بعد أن صعد شيئا فشيئا 
حتى وصل للوصافة ويجب أن نقف 
عند فوزه علـــى النصر، ألن أداءه 
اختلف كليا عن اجلوالت السابقة 
فهو الفريق الوحيـــد الذي يحقق 
الفوز حتى اآلن مصحوبا بأداء مميز 
والسبب واضح وهو تألق العبيه 

 عبدالعزيز جاسم
  حملت اجلولة الثامنة الكثير من 
املفاجآت السارة واحلزينة في الوقت 
نفسه إال أن املشـــهد األبرز فيها هو 
تربع فريق واحد على الصدارة بعد 
شراكة استمرت بني فريق وآخر ألكثر 
من جولة، إال أن القادســـية حسمها 
في هذه اجلولة وفي الدقيقة األخيرة 
في مباراته مع كاظمة برأسية حسني 
فاضل كانت كفيلة بتربعه على عرش 
الصدارة وحيدا مستغال سقوط منافسه 
على الصـــدارة العربي أمـــام متذيل 
الترتيب اجلهراء بالتعادل ١-١، بينما 
عاد الكويت إلى وضعه الطبيعي منذ 
سنوات ليقترب وينافس على الصدارة 
ويحتل في هذه اجلولة الوصافة بفارق 
األهداف عن األخضر بعد اكتســـاحه 

النصر برباعية.
  وفي أغرب مباريات اجلولة متكن 
الساحل من الفوز على الساملية ٣-٢ 
برغم أن الساحل يخوض املواجهة في 
ظل غياب ٩ العبني «هاربني» لالحتراف 

في أندية أخرى.

  األصفر خلصها

  بـــكل واقعية فعلها القادســـية 
أن  الفـــوز بعد  «خلصها» وخطف 
تفنن في إضاعة الفرص في الشوط 
األول بســـهولة مرة من أقدام خلف 
الســـالمة وأخرى من حمد العنزي 
لكن االمر الذي يدعو للتساؤل في 
األصفر بعد جولتـــني هو التراجع 
الكبير في أداء الفريق ككل في الشوط 
الثاني وترك زمام األمور للمنافس، 
وقد ظن اجلميع أن األصفر لم يتأثر 
بغياب بدر املطوع املنضم للنصر 
السعودي وفراس اخلطيب املصاب 
ومســـاعد ندا احملترف في الشباب 
الســـعودي، إال أن األمـــور تغيرت 
سريعا في الشوط الثاني اذ تراجع 
األصفر، ولو كان املنافس أفضل حاال 
من كاظمة ألنهى املواجهة ســـريعا 
دون تعقيد، لذلك يحتاج القادسية 
لوقفة جادة خاصة مستوى معظم 

العبيه ولياقتهم البدنية.
  وإذا ما استمر على هذه احلال فإن 
الصدارة ســـتكون على كف عفريت 

 فاضل نجم األسبوع
  

  استحق مدافع القادسية حسني فاضل أن يكون جنم األسبوع 
لهذه اجلولة بعد تســــجيله هدف الفوز الوحيد لفريقه أمام 
كاظمة، ويحمل هذا الهدف أكثر من معنى للقدساوية خصوصا 
أنه جاء في الدقيقة األخيرة من زمن املباراة ثم انه كان السبب 
الرئيسي في منح األصفر النقاط الـ ٣، واألهم من ذلك محافظة 
القادسية على الصدارة والتغريد بها وحيدا بعد سقوط شريكه 
السابق العربي في فخ التعادل، لذلك فعل فاضل ما عجز عنه 

املهاجمون طوال الـ ٩٠ دقيقة.  

 «غاب بدري»
 ناصر العنزي

  أول من أطلق عبارة «النصر مبن حضر» هو صاحب السمو 
امللكي األمير عبدالرحمن بن سعود يرحمه اهللا الرئيس 

االسبق لنادي النصر السعودي، وفي الرياض تنقسم 
اجلماهير الى قسمني «هاللي ونصراوي» ويقول 

املشجع الهاللي: نحن األكثر عددا وعدة وعتادا 
ــا أهديناه الى فريقي  والفائض من جماهيرن
الشباب والرياض وبإمكانهم العودة الى هاللهم 
إذا اشتاقوا لفرحة الفوز والبطوالت، وترد 
ــر: أنتم أكثر منا في  ــم جماهير النص عليه
«القيل والقال» وشعبية ناديكم في الرياض 
وضواحيها بينما جماهيرية فريقنا في كل 
انحاء اململكة في الرياض والدمام وجدة ومكة 
وتبوك، وعندما كان ماجد عبداهللا يواجه فريقكم 

وحده فإن حارسكم يصاب بالرعشة والزغللة. 
يشترك القادسية والنصر السعودي في اللون 

االصفر الى جانب تعدد املواهب وكثرة البطوالت، 
ويقول القدساويون من باب التفكه عندما يلعب فريقنا 

ــواق بعد  ــوارع وتنتعش االس فان الزحمة تخف في الش
ــاء الورد وغيرنا يلعب كرة  ــة مب كل فوز، نحن نلعب كرة مغموس

«مفشوشة» كالتي يلعب بها الصبيان في االحياء القدمية. وقادسيتنا 
ــي االزمان الفائتة،  ــم يعقوب وفيصل الدخيل ف أجنبت جاس
ــباك ثم خياطتها كي ميزقها  فاالول هوايته متزيق الش
ــجل االهداف ثم يطلب  مرة اخرى والثاني كان يس
ــاف البث كي يربط خيط  ــن مخرج املباراة إيق م

حذائه لتسجيل هدف آخر.
ــعودي  ــب بدر املطوع الى النصر الس   ذه
ــأل  ــاوية «كلنا نس فرددت اجلماهير القدس
عليك، كلنا نوله عليك، ما بقى بالدنيا وردة ما 
ذبحها الشوق فيك» فيما حيته جماهير النصر 
قائلة «عاش من شافك حبيبي وين هالغيبة 
عنا»، غادر البدر قادسيته فبكته اجلماهير 
ــاوية وعرباوية وجهراوية  في الكويت قدس
وسلماوية، وأخفى زمالؤه قميصه االصفر 
رقم (١٧) في خزينة غرفة املالبس في انتظار 
ــية على كاظمة بهدف  عودته قريبا، فاز القادس
للمدافع حسني فاضل في الدقيقة «٩٠» وكأن الكرة 
تشارك في وداعه وترفض ان يدخلها املرمى مهاجم 
غيره. غادر املطوع الى السعودية فرددت جماهير االصفر: 

غاب «بدري» أنا يا من يجيبه، يأخذ أجر املولع في هواه. 

 لقطات من الجولة 

  حافظ مهاجم القادســـية بدر املطوع على تصدره 
لقائمة الهدافني برصيد ٧ أهداف بالرغم من عدم اشتراكه 
في هذه اجلولة بسبب احترافه بنادي النصر السعودي، 
ويأتي مهاجم العربي حسني املوسوي بـ ٥ أهداف ثانيا، 
وقفز مهاجم الساملية علي فريدون للمركز الثالث مع ٣ 
آخرين برصيد ٤ أهداف وهم حمد العنزي من القادسية 
والبرازيلي جوني الندرينيـــو املنضم حديثا للعربي 

ومهاجم الكويت خالد عجب.
ــت األولى من نصيب  ــهدت اجلولة حالتي طرد كان    ش
ــر والثانية من نصيب مدافع  ــداهللا عبدالعزيز من النص عب

الساملية جراح عبداللطيف.
   غضب عدد من جماهير نادي القادسية على املدرب 
محمد إبراهيم بعد أن قام باستبدال املهاجم حمد العنزي 
وعبدالعزيز املشـــعان وأدخل بدال منهما عمر بوحمد 

وسعود املجمد.
ــاركة له مع  ــرة الثانية على التوالي وفي ثاني مش    للم
ــاب علي فريدون  الفريق األول بالدوري متكن املهاجم الش
ــاملية، لكنها لم تكن كفيلة  ــجيل ثنائية لفريقه الس من تس

بإنقاذ الفريق من اخلسارة.
   تعتبر هذه اجلولة من أضعف اجلوالت في احلضور 
اجلماهيري إال أنها زادت نوعا ما عن اجلولة السابقة.

ــوع جماهير األصفر  ــية بدر املط    ودع مهاجم القادس
ــارك مع فريقه أمام كاظمة بسبب عدم تعافيه  دون أن يش

من اإلصابة. 

 عبداملجيد اجليالني 

 علي فريدون 

لطان صلبوخ   س
 سطام احلسيني 

 أحمد حسن  حسني فاضل 

 زيد العيدان 

 جراح العتيقي 

 علي الكندري 

 فهد األنصاري 

 فهد عوض 

 لسانك 

 غلط 

 غلط 

 أرضية رملية 
  تبدو أرضيات اغلب مالعبنا 
كأنها مالعـــب رملية ووضح 
احتياجها الشـــديد إلى صيانة 
ونوعية زراعيـــة ذات جودة، 
ولألسف نلفت الى هذه السلبيات 
في كل موسم ولكن ال إجابة. 

  «عطـــوا الالعـــب عشـــان 
يعطيكم». 

  عودة الروح 
  تعادل اجلهراء مع العربي 
وقبلها فوزه على الســـاحل 
أعـــادت الروح إلـــى الفريق 
اجلهـــراوي وعليه أن يعمل 
املركز  جاهدا للخـــالص من 
املتأخر في ظل تدعيم صفوفه 
باحملترفني ماكينغا وجيسي 

جون.
  «اللعب مـــع الكبار يبيله 

صبر». 

 ترتيب الفرق بعد الجولة الثامنة 
 النقاط  عليه  له  خسر  تعادل  فاز  لعب  الفريق 

 ١٩  ٤  ١٨  ١  ١  ٦  ٨  القادسية 
 ١٧  ٧  ١٧  ١  ٢  ٥  ٨  الكويت 
 ١٧  ٤  ٩  ١  ٢  ٥  ٨  العربي 
 ١٣  ٧  ١١  ٣  ١  ٤  ٨  كاظمة 
 ٨  ١٠  ٦  ٤  ٢  ٢  ٨  الساحل 
 ٧  ١٥  ٨  ٥  ١  ٢  ٨  الساملية 
 ٦  ١٧  ٧  ٦  ٠  ٢  ٨  النصر 
 ٤  ١٥  ٣  ٦  ١  ١  ٨  اجلهراء 

 مباريات الجولة التاسعة 

 
  األحد
 ١/٣٠  

 ٤:٤٠  محمد احلمد  القادسية ـ اجلهراء 
 ٤:٤٠  الكويت  الكويت ـ الساحل 
 ٦  ثامر  النصر ـ العربي 
 ٦  الصداقة والسالم  كاظمة ـ الساملية 

 - محمود البلوشي (كاظمة والقادسية):  أدار املباراة بصورة جيدة 
وكان محقا في أغلب قراراته، ولم تكن له أخطاء. في حني أخطأ 

احد مساعديه في بعض حاالت التسلل ضد القادسية.
  - مشعل العسعوسي (العربي واجلهراء):  كان مميزا في إدارة املباراة 
ولم يجد صعوبة في السيطرة عليها لقربه الدائم من الكرة ما 
سهل عليه املهمة كثيرا، وتعامل بصورة جيدة مع احتجاجات 

بعض الالعبني.
  - حمد بوجروة (النصر والكويت): لم يجد صعوبة في إدارة املواجهة 
بسبب انحصار اللعب كثيرا في وسط ملعب النصر كما أنه 

كان موفقا في احتساب ركلة جزاء لصالح الكويت.
  - يوسف الثويني (الساحل والساملية): قاد املباراة باقتدار كما كان 
محقا في طرد العب الســــاملية جراح عبداللطيف لكن عابه 
في بعض االحيان عدم استخدام البطاقات الصفراء لبعض 
التدخالت القوية والتي كادت تفقده السيطرة على املباراة.  

 عبدالعزيز جاسم 
  تعرض العب وسط القادسية عمر بوحمد إلى التواء كبير في 
«االنكل» في مباراة األصفر مع كاظمة اضطر بســـببها إلى وضع 
قدمه في اجلبس ويتوقع ان يستمر ملدة ١٠ أيام، وسيغيب بوحمد 
عن مباراة اجلهراء في الدوري بعد غد، كما ســـيغيب عبدالعزيز 
املشـــعان عن املباراة لإليقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء 
الثالثة، بينما سيعود احملترف السوري فراس اخلطيب بعد تشافيه 

من الوعكة الصحية التي أملت به مؤخرا.  

 مبارك الخالدي
  أشـــاد مدرب الكويت جوزيه روماو بـــأداء العبيه وبالنتيجة 
العريضة التي حققها على حساب النصر ٤-٠، مؤكدا ان الالعبني 
قاموا بواجبهم كامال فيمـــا يتعلق بتنفيذ تكتيك اللعب املطلوب 
ولو وفق املهاجمون في ترجمة الفرص التي سنحت وهي انفرادات 
خلرجنا برصيد وافر من األهداف ولكن في كل األحوال كان األداء 
جيدا والنتيجة مرضية وهي دفعة معنوية لالعبني ملواصلة استعادة 
مستوياتهم املعهودة وروحهم العالية وهما شرطان للمنافسة على 

اللقب وإبقاء الفريق في املقدمة حتسبا للقادم من النتائج.
  وفيما يتعلق بالالعب وليد علي وعدم اشـــراكه قال روماو انه 
كان يحتاج الى الراحة، كما ان املدرب هو الذي يضع اخلطة ونحن 

ال نتوقف على العب بعينه.  

 مبارك الخالدي
  ارجع مساعد مدرب اجلهراء احمد عبدالكرمي النتائج املتميزة للفريق 
في اجلولتني األخيرتني إلى عودة الروح القتالية للفريق، مضيفا ان 
صورة الفريق تغيرت أمام الساحل في اجلولة قبل املاضية حيث فاز 
الفريق بهدف كما واصل الالعبون اداءهم العالي أمام العربي وخطف 
نقطة ثمينة من فريق كبير والســــبب في ذلك الروح العالية لالعبني 
وفرحتهم بعودة مجلس اإلدارة الذي لم يقصر جتاه دعم الفريق، وكذلك 
تواجد القائد ماكينغا أعطى الالعبني دفعة معنوية كبيرة خاصة انهم 
صغار السن وسنسعى بتواجد البحريني جيسي جون وعودة العماني 

نبيل عاشور في املباراة املقبلة لتحقيق النتائج املرجوة. 

 الحكام في الميزان

 المشعان موقوف وقدم بوحمد بالجبس 

 روماو: دفعة معنوية كبيرة

 عبدالكريم: عودة الروح 

 فريق «األنباء» بعد الجولة الثامنة
 اختار القسم الرياضي فريق «األنباء» بعد 
اجلولة الثامنة من بطولة الدوري املمتاز ويضم 
في حراسة املرمى سطام احلسيني (اجلهراء)، 
وفي الدفاع سلطان صلبوخ (كاظمة)، حسني 
فاضل (القادسية)، احمد حسن (اجلهراء)، فهد 

عوض (الكويت)، وفي الوسط علي فريدون 
(الساملية)، فهد األنصاري (القادسية)، جراح 
العتيقي (الكويت)، زيد العيدان (الساحل)، 
وفي الهجوم عبداملجيد اجليالني (العربي)، 

وعلي الكندري (الكويت). 


