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الجولة التاسعة: األبيض دائمًا يعود
عبدالعزيز جاسم 

أثبتت اجلولة التاسعة من الدوري املمتاز 
ان «الكويت دائما يعود» ألنه حتى وإن ابتعد 
كثيرا في اجلوالت األولى اال انه يعود، وخير 
دليل املواسم املاضية، اذ يزحف رويدا رويدا 
نحـــو الصدارة حتى يقبض عليها، فإضافة 
الى أنه اكتسح الســـاحل بسداسية جاءته 
هدية من اجلهراء الذي أوقف تقدم القادسية 
بتعادل أشبه بخسارة لألخير ليخطف الكويت 
الصـــدارة ولو بفارق األهـــداف عن األصفر 
واألخضر الذي هزم النصر بثالثية وبأريحية، 
ومع تقدم ثالثي الصـــدارة يبدو أن كاظمة 
توقفت خطاه متاما عن التقدم ولوال تضارب 
نتائج فرق املؤخرة خصوصا النصر والساملية 
لكان البرتقالي قريبا من ذيل الترتيب ألنه 
بات غير مقنع أداء ونتيجة وآخرها التعادل 

مع الساملية ١-١.

األبيض حديد

لم تفقد جماهير الكويت ثقتها بفريقها في 
بداية املوسم عندما فقد عددا من النقاط، فهو 
في كل موسم يحدث األمر نفسه اال انه يعود 
وينافس على الصدارة فيخطف اللقب او يكون 
وصيفا، ومما ساهم في عودة األبيض مجددا 
للصدارة استعادته مستواه وبقوة بعد ان 
عرف املدرب البرتغالي جوزيه روماو كيف 
يوظف العبيه بالصورة املطلوبة، ووضح من 
اجلوالت الثالث املاضية ظهور العبيه احملليني 
بشكل جيد عكس باقي الفرق، والشاهد على 
ذلك أن االهداف الـ ٦ في مرمى الساحل جاءت 
عن طريق احملليني وليس احملترفني لذلك فإن 
تألق وليد علي وجراح العتيقي وفهد عوض 
وعلي الكندري وخالد عجب وحفاظهم على 
مستواهم سيكون كلمة السر ونضم إليهم 

املميز البرازيلي روجيريو.

األصفر والخلل

من شـــاهد القادسية مع اجلهراء أول من 
أمس خصوصا في الشـــوط االول يظن أن 
هذا الفريق قد مت جتميعه الول مرة وان كل 
واحد منهـــم ال يعرف اآلخر ولم يلعب معه 
من قبل، حتى ان الفرص التي سنحت كانت 
تســـديدات، ما يدل على أن اللعب اجلماعي 
كان مفقـــودا متاما في هذا الشـــوط، وعلى 
الرغم من كثرة الفرص في الشـــوط الثاني 
ودخول ٤ مهاجمني دفعة واحدة إال أن اخللل 
بدا واضحا وال يحتاج إلـــى خبير ليحدده 
وهو عدم وجود صانع العاب متمكن في ظل 
تراجع مستوى صالح الشيخ والسوري جهاد 

احلسني الذي لم يقدم الكثير لألصفر حتى 
اآلن، ولوال خبـــرة مواطنه فراس اخلطيب 

خلسر القادسية النقاط الـ ٣.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة: هل 
سيظل األصفر على هذه احلال فيأتي حتقيق 
الفوز أو التعادل دائما مع آخر الدقائق؟ وهل 
تصدق املقولة إن القادسية ال يقدم الكثير إن 
غاب عنه بدر املطوع، أم يثبت العكس بأن 
األصفر مبن حضر؟ هذا ما ستثبته اجلوالت 
املقبلة وفكر املدرب محمد إبراهيم الذي يجب 

ان يجد حال سريعا ملهاجميه.

األخضر «تعدل»

اختلــــف العربي في مباراة النصر عنه في 
مواجهتي كاظمة واجلهراء والسبب يعود إلى 
وجود رأس حربة صريح يستطيع أن يستغل 
على األقل نصف الفرص التي تسنح، وقد وجد 
العربي ضالته في املغربي عبداملجيد اجليالني 
الــــذي كان وراء هدفني من أصل ٣، ولكن اآلن 
على املدرب البرازيلي مارسيلو كابو أن يعالج 

مشكلة تراجع املستوى في منتصف الشوط 
الثانــــي أو أحيانا بعد التقــــدم بهدف وهو ما 
يكلفه الكثير، فلو كان النصر في أفضل حاالته 
حلصل للعربي مثلما حصل له مع اجلهراء في 

اجلولة السابقة.

البرتقالي والنقطة

بعد التوقف الكبير للدوري في الفترة املاضية 
ظن البعض أن كاظمة سيعود بقوة للمنافسة 
على الصدارة، اال ان العكس حدث فالبرتقالي 

في مواجهة العربي بحث عن التعادل وحصل 
علــــى النقطة وكان قريبا منها مع القادســــية 
بيد انه خسرها، وفي هذه اجلولة حصل على 
النقطة، وكأن املدرب التشيكي ميالن ماتشاال 
اقتنع بأنه غير قادر على مواصلة املشوار في 

املنافسة ففضل البقاء في منطقة األمان.

السماوي مستقر

من جولة إلى أخرى يبدو ان الساملية وجد 
نوعا من االستقرار حتى إن خسر أو تعادل، إال أن 

األمر اجليد هو ثباته على رمت معني في األسلوب 
وطريقة اللعب عكس اجلوالت األولى، ويتضح 
انه يسير في الطريق الصحيح خصوصا في 
ظل تألق علي فريدون ومشاري العازمي إال انه 
في هذه اجلولة كاد يخسر املباراة لوال هدية 
النيجيري أوبينا الذي أنقذهم بالتعادل، لذلك 
على املدرب البوسني زياديتش إيجاد حل سريع 
لتراجع مستوى اللياقة البدنية ملعظم العبيه 
وهو ما ظهر في الدقائق األخيرة أمام كاظمة 

وكادت تضيع منهم نقطة التعادل.

 الساحل ال حل

رغم خســــارة الســــاحل في هــــذه اجلولة 
بسداسية من الكويت اال اننا نلتمس له العذر 
نظرا للظروف التي مير بها في الوقت الراهن 
حيث غياب عدد كبير من الالعبني وصل الى 
٩، اضافة إلى املصابني واملوقوفني ما يعني ان 
فريقــــا بأكمله قد اختفى، لذلك حتى ال حتدث 
مشــــاكل فيجب على الفريق وخاصة املدرب 
مارينكو كوجلانني تدارك االمر إذا ال حل إن لم 

يكن محترفوهم احلاليون فوق السوبر.

العنابي واالستسالم

ظهر جليا من خالل دوامة اخلســــائر التي 
يعيشها النصر حاليا أنه دخل مرحلة االستسالم، 
فبعد ان كانت تهابه فرق الصدارة وكان يسبب 
لها قلقا نراه هذا املوســــم يتخبط ولم تعد له 
هوية، فرأينا العبيه يلجأون الى اخلشــــونة 
التــــي ظهرت في مواجهــــة العربي خصوصا 
اخلط اخللفي الذي ركز على الضرب بدال من 
قطع الكرات والقى مبسؤولية التصدي للكرات 
على حارســــهم املتألق محمد الصالل، ولذلك 
على املدرب اخلبير علي الشمري معاجلة هذه 
املشــــكلة وان يجدد دماء الفريق حتى إن كان 
على حساب العبيه املعروفني الن التجديد بات 
أمرا ضروريا بعد األداء الباهت جلميع اخلطوط 

خصوصا خط الوسط.

الجهراء يستاهل 

يستحق اجلهراء نقطة التعادل امام القادسية 
بعد األداء القتالي الرائع الذي لم نشاهده في 
مالعبنا منذ سنوات فالفريق لم يلعب فنيا كثيرا 
بل لعب بالروح والتماسك بني الصفوف إال أن 
التراجع الكبير ألكثر من ٩٩ دقيقة كلفهم هدفا 
في مرماهم، لذلك الدفاع ال يكفي دائما لكسب 
النقاط الـ ٣، ويجب عليه التركيز ألنه خاض 
الصعب والباقي اقل صعوبة ورمبا نشــــاهد 
اجلهراء يقفز للوســــط الدافئ في حال استمر 

على هذا املنوال.

العربي عاد «للنصر» والقادسية يتراخى وكاظمة ال يتحرك

(هاني الشمري) املدرب محمد ابراهيم يتذمر من إضاعة الفرص

الحكام في الميزان
حمد بوجروه (القادسية واجلهراء): كاد يفقد السيطرة على 
املباراة في معظم أوقاتها إال انه استعادها بسرعة بفضل 
خبرته وكان محقا في اشهار البطاقة احلمراء مرتني في 

وجه فهد األنصاري وحمود ملفي.
علي محمود (العربي والنصر): كان متابعا جيدا للكرة وجاءت 
قراراته صائبة واحتســــب ركلة جزاء صحيحة للعربي، 

كما كان موفقا في طرد العب النصر أحمد الرشيدي.
ثامر العنزي (الكويت والسـاحل): ادار املباراة باقتدار وكان 
محقا في احتســــاب ركلتي جزاء لصالح الكويت، كما أن 

اجتاه املباراة لصالح األبيض ساهم في تسهيل مهمته.
جاسم حبيب (كاظمة والساملية): متكن من اخراج املباراة 
إلى بر األمان دون حدوث أخطاء تؤثر في نتيجة املباراة 
بالرغم من بعــــض االحتجاجات علــــى قراراته من قبل 

الفريقني. 

الحسيني نجم األسبوع
إبراهيم: إهدار الفرص وراء التعادل

عقلة: الالعبون تفوقوا على أنفسهم

السربل: تعادل بطعم الخسارة

لقطات من الجولة

يستحق حارس اجلهراء سطام احلسيني ان يكون 
جنم األســـبوع لهذه اجلولة بعد التألق الالفت له في 
مباراة القادسية وتصديه ألكثر من هدف محقق سواء 
من خالل التسديدات من خارج املنطقة او االنفرادات ما 
ساهم في احلفاظ على نظافة شباكه حتى هدف التعادل 
في الوقت بدل الضائع الذي ال يتحمل مسؤوليته بعد 
تسديدة صاروخية داخل منطقة اجلزاء من قدم فراس 
اخلطيب، كما كان مميزا فـــي اخلروج جلميع الكرات 
العرضية بالرغم من تواجد ٤ مهاجمني من القادسية.

مبارك الخالدي
امتدح مدير الكرة بنـــادي الكويت عادل عقلة أداء العبيه بعد 
الفوز العريض على الساحل ٦ـ  ١، الفتا الى التزامهم التكتيكي داخل 
امللعب واللعب بروح جماعية عالية أدت الى انتزاع الصدارة بعد 
مرور ٩ جوالت وهي وضع طبيعي لألبيض ان يعود الى مكانته 
في الصدارة، لكننا نأمل من الالعبني االستمرار على احلالة الفنية 
واملعنوية للحفاظ على الصدارة، مشـــيرا الى ان األهداف جاءت 
ملعوبة ومتنوعة والنتيجة ال تقلل من امكانات الســـاحل كفريق 

مجتهد قدم مستويات جيدة في مبارياته األخيرة.

عبدالعزيز جاسم
قال مدرب القادسية محمد ابراهيم ان سببب التعادل مع اجلهراء يعود 
الى إضاعة الفرص الكثيرة من املهاجمني وعدم التوفيق امام املرمى، الفتا 
الى انه اشرك جميع مهاجميه الذين ميلكون خبرة طويلة سواء مع النادي 
او املنتخب، واللعب بأربعة مهاجمني ليس جديدا ألنه فعل االمر نفسه 
مع الرفاع البحريني في كأس االحتاد اآلسيوي وفاز باألربعة. واضاف 
ابراهيم ان طرد فهد االنصاري اثر على عودة الفريق مرة اخرى ألجواء 
املباراة، كما ان تغيير التشكيلة جاء اجباريا خاصة بعد احتراف مساعد 
ندا وبدر املطوع وايقاف عبدالعزيز املشعان واصابة حسني فاضل وعمر 

بوحمد واخيرا تعرض احلارس نواف اخلالدي لوعكة صحية.

مبارك الخالدي
قال مدير الكرة بنادي اجلهراء خالد الســـربل ان التعادل امام 
القادسية ١ـ  ١ كان بطعم اخلسارة بالنسبة لنا بالنظر الى مجريات 
املبـــاراة خاصة ان هدف القادســـية جاء فـــي الوقت بدل الضائع 
للمباراة، وأضاف ان انتزاع نقطتني من العربي والقادســـية وهما 
من فرق الصدارة داللة على التحســـن الكبير في مســـتوى وأداء 
العبينا الذي نرجو ان يستمر في املباريات املقبلة، مشيرا الى ان 
إدارة الفريق لن تتوانى عن تكرمي الالعبني إلجادتهم في املباريات 

السابقة كتحفيز لهم للمباريات املقبلة.

حتــــى اآلن يحتفظ مهاجم القادســــية واملعار حاليا 
للنصر السعودي بدر املطوع بصدارة هدافي الدوري برصيد 
٧ أهداف بالرغم من عدم مشاركته في جولتني ويأتي خلفه 
مهاجم العربي حسني املوسوي، والكويت خالد عجب بـ ٥ 
أهداف، في حني يتســــاوى ٥ العبني برصيد ٣ أهداف في 

املركز الثالث. 
ــت من نصيب حمود  ــهدت اجلولة ٤ حاالت طرد كان ش
ــد األنصاري ومدافع  ــية فه ملفي من اجلهراء والعب القادس

النصر احمد الرشيدي وحارس الساحل مشاري محمد.
شهدت اجلولة الظهور األول حملترف اجلهراء البحريني 
جيسي جون وقدم مستوى جيدا في الشوط الثاني وكان 

وراء صناعة الهدف بعد مجهود فردي. 
يسير محترف العربي عبداملجيد اجليالني بخطى ثابتة 
مع الفريق بعد أن سجل هدفني في املباراتني اللتني خاضهما.

حدثت مشــــادة بني جماهير النصر والعربي بعد ان 
قام العب النصر دغيم الرشــــيدي بالبصق على جماهير 

العربي بعد طرد شقيقه احمد الرشيدي. 
خرج فهد األنصاري عن املألوف بعد أن تشاجر مع أكثر 
من العب في اجلهراء وقام بالتلفظ على البعض اآلخر بكلمات 

ال متت بصلة للروح الرياضية. 

يا ليل يا عين..
ناصر العنزي

ــد االجنليزي هو «نيوتن  ــم القدمي لنادي مان يونايت االس
هيثو»، ومت وصفهم باحلمر نسبة الى لون قميصهم االحمر 

ومن أغرب عاداتهم جتمع اجلماهير سنويا حول ساعة 
كبيرة بجوار ملعبهم «أولد ترافورد» حيث يحيون 

ذكرى الطائرة التي سقطت في مدينة ميونيخ 
االملانية وعلى متنها العبو الفريق عام ١٩٥٨، 
وقد مت ايقاف الساعة عند التاسعة اال ربعا 
توقيت سقوط الطائرة، وأيضا من عادات 
مشجعي الفريق اللندني ارسنال هتافهم 
«ها هو االرسنال اململ اململ»، وذلك العتياد 
ــتماتة للدفاع  الفريق التقدم بهدف واالس

عنه حتى نهاية املباراة.
وفي الكويت فإن أشهر االندية جماهيرية 

وهو القادسية كان يطلق عليه اسم اجلزيرة 
قبل ان يتحول الى اسمه احلالي وذلك نسبة الى 

معركة القادسية والتي أسقط فيها املسلمون عرش 
ــرى، كما كان يطلق على نادي الكويت «االهلي»  كس

ــماء شيوعا في االندية العربية، وعرف نادي  وهو أكثر االس
ــهداء» قبل أن يتحول الى اسمه احلالي،  اجلهراء باسم «الش

فيما كان مقر نادي اليرموك في جزيرة فيلكا ومن ثم انتقل 
الى موقعه احلالي في منطقة مشرف.

وفي قطر فإن أسماء عدد كبير من االندية مت تغييرها في 
السنوات املاضية، فاالحتاد حتول الى الغرافة والهالل 
الى اخلريطيات والتضامن الى أم صالل والشباب 
الى أبوسدرة والنصر الى الشحانية، في حني 
ــم فريق «خلويا» في دوري  قفز بشدة اس
ــابقة  جنوم قطر احلالي بعد تصدره املس
ــو القادم من دوري الدرجة  حتى اآلن وه
االولى، ويجد املعلقون من غير اخلليجيني 
صعوبة في نطق اسم فريق خلويا وهي 
مفردة خليجية صرفة وتعني االخوة من 
املؤاخاة والصحبة، وتطلق في بعض بلدان 
اخلليج على الذين يعملون في حماية االمراء 

والشيوخ.
من االسماء الالفتة للسمع بعض االندية في 
فرنسا مثل ليل وسوشو ونانسي، ولو كان فريقا 
ــم «ليل» لردد انصاره على الفور «يا  عربيا يحمل اس
ليلي يا عيني يا ليل»، اما لو كان اسمه سوشو فإن جماهيره 

ستردد «بص شوف سوشو بيعمل ايه».

كثروا من األهداف

فريق «األنباء» بعد الجولة التاسعة
اختار القسم الرياضي فريق «األنباء» بعد اجلولة التاسعة من الدوري املمتاز ويضم في حراسة املرمى 
سطام احلسيني (اجلهراء) وفي الدفاع سامي الصانع (الكويت)، نبيل عاشور (اجلهراء)، ساندرد (كاظمة)، 
علي مقصيد (العربي)، وفي خط الوسط فراس اخلطيب (العربي)، حسني املوسوي (العربي)، مشاري العازمي 

(الساملية)، وليد علي (الكويت)، وفي الهجوم عبداملجيد اجليالني (العربي) وخالد عجب (الكويت).

ربكة

األهداف الستة التي سجلها 
العبو الكويت تستحق اإلشادة 
نظرا لشح االهداف في املباريات 
األخرى، فاملشــــاهد يبحث عن 
االهداف ولــــو كانت املباراة من 

شوط واحد.
«دور على الهدافني»

أصاب تغيير مواعيد مباريات 
الدوري وتداخلها املتابعني بالربكة 
والتشـــتت حيـــث تبـــدأ بعض 
املباريات مع انطالقة الشوط الثاني 
ملباريات اخرى ما يحرم املشاهدين 

من متابعة بارتياح وتركيز.
«حلوها وريحونا»

خالد عجبعبداملجيد اجليالني

وليد علي

مشاري العازمي حسني املوسوي

ساندرونبيل عاشور

علي مقصيد سامي الصانع

سطام احلسيني

فراس اخلطيب

برنامج مباريات الجولة العاشرة

اخلميس ٣ فبراير

٤:٤٠صباح السالمالعربي ـ الكويت

٤:٤٠محمد احلمدالقادسية ـ النصر

٧مبارك العياراجلهراء ـ الساملية

٧الساحلالساحل ـ كاظمة

ترتيب الفرق بعد الجولة التاسعة
النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعب

٩٦٢١٢٣٨٢٠الكويت

٩٦٢١١٩٥٢٠القادسية

٩٦٢١١٢٤٢٠العربي

٩٤٢٣١٢٨١٤كاظمة

٩٢٢٥٩١٦٨الساملية

٩٢٢٥٧١٦٨الساحل

٩٢٠٧٧٢٠٦النصر

٩١٢٦٤١٦٥اجلهراء

غلط

غلط

لسانك


