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 عبيد منور يعبر عن حال 
األخضر (األزرق. كوم) 

 الجولة العاشرة: كابو أسقط الزعيم واألبيض عنوان التألق

 عبدالعزيز جاسم 
  ميكن ان نطلق على هذه اجلولة من 
الدوري املمتاز «السقوط الكبير للزعيم» 
فالذي سقط اول من امس امام الكويت 
باخلمسة ليس بفريق عادي بل هو زعيم 
االندية وشـــريك في الصدارة ما يضع 
عالمات استفهام كثيرة حول هذه اخلسارة 
املؤملة، إال ان ما يقلل من وقع هذه اخلسارة 
انها جاءت على يد فريق ليس صغيرا بل 
أصبح عالمة فارقة في الدوري ويتألق 
ويدك مرمى الفرق من جولة الى اخرى 
والكل يحسب له الف حساب، كما حملت 
اجلولة عودة القادسية لدرب االنتصارات 
مرة اخرى حتى وان كان فوزا متواضعا 
إال أن هذا الفوز أبقاه شريكا في الصدارة 
جلولة جديدة، بينما واصل النصر هبوطه 

حتى بات في قاع الترتيب.
   كما حملت اجلولة أخبارا سارة لكاظمة 
الذي لم يرحم الساحل املشتت بالستة 
ورمبا تكون هذه املواجهة مبثابة إعادة 
التـــوازن للبرتقالي، كما صعد اجلهراء 
مرتبة في ســـلم الترتيـــب وابتعد عن 
املؤخـــرة الول مرة منذ انطالق الدوري 
ولو بفارق األهداف بعد التعادل السلبي 

مع الساملية.

  األبيض على كيفه 

  اجمل ما في الكويــــت في الوقت احلالي 
انه بات يســــير الفرق «علــــى كيفه» فتجده 
يسجل متى يريد ويهاجم على هواه ويدافع 
بأســــلوبه، وفي املجمل جتده يسيطر على 
املباراة مــــن أولها حتى اخرها وفعال هذا ما 
حدث في مواجهة العربي فضرب في اول ٥ 
دقائق وسجل الهدف ثم طبخ مجريات الشوط 
على نار هادئــــة حتى انقض بهدفني اخرين 
والفضل يرجع للمــــدرب البرتغالي جوزيه 
روماو وكتيبته التي تنفذ خطته خصوصا 
وليد علي وفهد عوض وجراح العتيقي وعلي 
الكندري والبرازيلي روجيريو الذين يطبقون 
كل ما يريد باملسطرة والقلم. وما مييز األبيض 
أنه ال يضيع الفرص وخير دليل أنه تقريبا 
سجل ٥ اهداف من ٦ فرص محققة في املباراة 
وهي نسبة تعتبر عالية في كرة القدم، كما 
ان الفريق عندما يندفع للهجوم يؤمن الدفاع 
بنفس الصورة وهو امر من الصعب ان جنده 

في اي فريق اخر في الدوري. 

  األصفر عاد ولكن 

  رمبا يكون القادسية عاد لالنتصار مرة 

أخرى ولكن فــــوزه في هذه اجلولة لم يكن 
مريحا جلماهيره التي تدرك ان فريقها لديه 
املزيد ويستطيع تقدمي اكثر من ذلك، ورغم 
ذلك فقد أفــــرزت مواجهة النصر الكثير من 
املكاسب لالصفر أهمها عودة السوري فراس 
اخلطيب ملستواه احلقيقي والذي كان وراء 
الهدف االول كما انها أثبتت أن اللعب مبهاجم 
صريح واحد يفي بالغرض بعد أن أشــــرك 
ســــعود املجمد كرأس حربة الذي قدم ايضا 
مســــتوى الفتا، لكن تبقى املشكلة الكبرى 
وهي التحضير اجليد للهجمات بالرغم من 
الوصول للمرمى وإضاعة الفرص، إال أن هذه 
الهجمات يغلب عليها طابع العشوائية بسبب 
تراجع مستوى السوري جهاد احلسني كثيرا 
وعدم قدرته على قيادة خط الوسط بصورة 
مناســــبة، كما لم يقدم عبدالعزيز املشعان 
مستواه املعهود وكان كثير االحتفاظ بالكرة 

دون فائدة.

  كابو السبب

  من شاهد مواجهة العربي مع الكويت يدرك 
ان الســــبب احلقيقي وراء سقوط األخضر 
بهذه النتيجة الكبيرة يتحملها بنسبة ٨٠٪ 
املدرب البرازيلي مارسيلو كابو الذي لم يدرس 

املنافس جيدا بعد ان اشــــرك ٣ مهاجمني في 
خط املقدمة وترك خط الوسط مكشوفا كما 
انه اخطأ كثيرا في اشراك الوافد اجلديد عبيد 
منور في وســــط امللعب ألنــــه يجيد اللعب 
في خط الدفاع وكذلك عندما أشرك عبداهللا 
الشمالي في اجلهة اليمنى وهو العب ارتكاز 
صريح فكانت النتيجــــة منطقية ومقبولة 
نظرا للتخبط الذي كان عليه كابو من بداية 
املباراة وحتى نهايتها خصوصا عندما ادخل 
فهد الفرحــــان بدال من فابيو بعد طرد أحمد 
الرشيدي ثم عاد واخرج الفرحان في الشوط 
الثاني، كما يتحمل أحمد الرشيدي جزءا كبيرا 
من املسؤولية بسبب طرده غير املبرر وكذلك 
احلارس خالد الرشيدي بسبب سوء متركزه 

في الكثير من الكرات.

  البرتقالي أخيرا فاز 

  أكثــــر ما ميكن أن يقال عــــن فوز كاظمة 
الكبير على الســــاحل بالستة هو فوز عودة 
الروح وعودة االمل في املنافسة على الدوري 
من جديــــد ورمبا يعطي الفريق دافعا كبيرا 
ملواصلة صحوتــــه بعد تعثره في اجلوالت 
الثالث املاضية بتعادلني وخسارة، ويتضح 
من خــــالل النتيجة الكبيــــرة ان عودة جنم 

الفريق فهد العنزي من اإلصابة كان له دور 
كبير في تســــجيل االهداف وصناعتها كما 
ان إعادة إشــــراك املهاجم فهــــد الفهد كالعب 
أساســــي بالفريق ساهمت كثيرا في حتسن 

خط الهجوم.

  السماوي ال يغامر 

  وضح من خالل مواجهات الساملية السابقة 
انه ال يريد املغامرة واالندفاع للهجوم وخسارة 
النقاط الثالث ورمبا يظن أن احلصول على 
نقطة خير من خسارة كل النقاط، كما ظهرت 
مخططات الفريق من االن في انه يريد البقاء 
ضمن دوري االضواء ألنه من املســــتبعد أن 
ينافس على املركز االربعة االولى لكن عليه 
التفكير في ان بينه وبني املركز االخير ٣ نقاط 
فقط وأن التعادالت لن تفيده ورمبا يحدث 

ما ال حتمد عقباه.

  الساحل يتمزق 

  ال يزال الساحل في منطقة دافئة بالرغم 
من خسائره الكبيرة لكن يجب أن تقف إدارة 
الفريق مع هذه الهزائــــم الكبيرة والتراجع 
املخيف في خط الدفاع والوسط وقفة حازمة، 
ويبدو أن النقص الكبير في صفوف الساحل 

سيعيده للوراء كثيرا ورمبا يكون اول املودعني 
من الــــدوري املمتاز وظهر ذلك واضحا امام 

كاظمة.

  الجهراء لم يستغلها

  أصبح اجلهراء فريقا اخر في القسم الثاني 
فبعد فوزه على الساحل ثم تعادله مع العربي 
والقادســــية هاهو يتعادل مع الساملية لكن 
هذا التعادل كان مبثابة خسارة الن منافسه 
يعيش في أسوأ ايامه وكان الفوز افضل من 
التعادل، وعلى اجلهــــراء أن يخرج من هذه 
الطريقة الدفاعيــــة التي قد ال تفيد مع فرق 
مبســــتواه لكن الفريق حقــــق طفرة نوعية 

بخروجه من املركز االخير.

  العنابي االخير 

  على الرغم من حتسن مستوى النصر أمام 
القادسية وتقدميه الداء مغاير عن اجلوالت 
الســــابقة إال أن املدرب اجلديــــد عبدالعزيز 
الهاجري خسر املباراة في النهاية وسقط مع 
الفريق الى قاع الترتيب لكن من خالل معطيات 
املباراة يتضح ان العنابي ســــيعود وبقوة 
ورمبا يقفز ملراكز متقدمة مع اجلوالت املقبلة 

خصوصا في ظل تألق اكثر من العب.

 القادسية يتقدم بخجل والنصر يغرق والساحل يتمزق

 عقلة: العربي لم يستطع مجاراتنا

 األنصاري يعود وفاضل يغيب

 مطر: األخضر لم يكن في يومه

 السربل: الجهراء على الطريق الصحيح
 بيدي وضاعت مني..

 مبارك الخالدي
  قال مدير الكرة بالكويت عادل عقلة: لقد دخل العبونا املباراة 
وهم عازمون على الفوز والظفر بنقاط املباراة وتفوقوا في كل شيء 
سواء من الناحية البدنية او املهارية، ما امكنهم من تقدمي مستوى 
رائع لم يتمكن معه العربي من ايقاف خطورة العبينا واستحواذهم 

على امللعب، مشيرا الى ان حالة الطرد اثرت على االخضر.
  واضاف عقلة انه كان من الصعب على اي فريق ايقافنا اول من 
امس وليس العربي فقط بسبب الروح العالية لالعبني والتزامهم 

التام بالتكتيك الفني وخطة املدرب. 

 عبدالعزيز جاسم
  يعود العب وسط القادسية فهد األنصاري للمشاركة مع األصفر 
مرة اخرى بعد انتهـــاء إيقافه حلصوله على البطاقة احلمراء في 
مباراة النصر وسيشـــارك االنصاري امـــام العربي غدا. كما تأكد 

غياب حسني فاضل لإلصابة.
  من جهة اخـــرى فضل اجلهاز الفني للقادســـية عدم التدريب 
على ســـتاد محمد احلمد أمس حتى تتحسن أرضية امللعب نوعا 
ما اســـتعدادا للمواجهة املرتقبة مع العربي على أن يقام التدريب 

في امللعب الفرعي بالنادي.

 مبارك الخالدي
  قال مساعد مدرب فريق العربي فاضل مطر ان االخضر لم يكن 
في يومه امام الكويت وقدم مباراة من اسوأ مبارياته، مشيرا الى 
ان الالعبني لم يقدموا االداء املتوقع منهم رغم ان امكانياتهم اكبر 

مما ظهروا عليه.
  واضاف مطر اننا نســـينا املباراة مبجرد خروجنا من امللعب 
ويجب اال نتوقف كثيرا عندها وبدأنا بالفعل اعادة ترتيب االوراق 
اســـتعدادا ملواجهة الديربي امام القادسية غدا، فال مجال لالعذار 
ولن نقبل مزيدا من هدر النقاط، مشـــيرا الى ان االخضر سيفتقد 
جهود العبيه نواف شـــويع وفهد احلشـــاش وعبداهللا الشمالي 
في اللقاء املرتقب غدا وذلك لالصابات كما ســـيغيب املدافع احمد 

الرشيدي لاليقاف. 

 مبارك الخالدي
  أرجع مدير الكرة بنادي اجلهراء خالد الســـربل التعادل السلبي 
ملباراة فريقه امام الساملية الى ان املواجهة كانت مغلقة امام العبي 
الفريقـــني نظرا للتحفظ الذي كان على أعلى مســـتوى لعدم رغبة 
الفريقني في ولوج األهداف الى مرمييهما ما تسبب في قلة املبادرات 
الهجومية، مشيرا الى ان فريقه يسير على الطريق الصحيح بدليل 
تخليه عن ذيل القائمة بعد تزايد عدد النقاط التي حصل عليها في 

اجلوالت األخيرة من الدوري. 

 ناصر العنزي
ــة الالعب القطري فهد  ــبانية فرص   اختارت صحيفة «ماركا» االس
خلفان الضائعة امام اوزبكستان في دورة االلعاب اآلسيوية في الصني 

لتكون أسوأ حلظة في كرة القدم لعام ٢٠١٠، وذلك عندما 
انفرد خلفان باحلارس وتخطاه ليجد نفسه امام 

ــوى ان يسدد  املرمى اخلالي وال ينقصه س
الكرة داخل املرمى، إال أنه وبطريقة غريبة 

ــدد الكرة بقدمه  ال ميكن تصديقها س
اليسرى بالقائم ليضيع فوز محقق 

على فريقه حرمه التأهل إلى املباراة 
الفرصة  النهائية، وتفوقت هذه 
ــى لقطة احلارس  ــة عل الضائع
املغربي الذي احتفل بالتصدي 
لركلة جزاء فيما كانت الكرة 

تدخل مرماه.
  ومن الالعبني الذين كانوا 
يحسنون تسجيل االهداف 
ــي أخطاء  ــون ايضا ف ويقع
إضاعة الفرص الثمينة الهداف 
السابق جاسم الهويدي، وتتذكر 

اجلماهير مباراة الكويت وقطر 
في خليجي «١١» في الدوحة ١٩٩٢ 

وخسرها االزرق باربعة اهداف، 
وأضاع الهويدي جملة من الفرص 

وخرج املعلق خالد احلربان عن طوره 
وقال «متى راح تسجل»، ووصلت العالقة 

بينهما الى القطيعة ومن ثم عاد الهويدي الى 
التهديف وحصل على لقب الهداف في خليجي 

«١٤» في البحرين ١٩٩٨ برصيد «٩» أهداف.

  وفي مالعبنا أيضا برز بدر املطوع بشكل الفت في صناعة االهداف 
ــجيلها إال أنه كان يكرر أخطاء إضاعة ركالت اجلزاء وخصوصا  وتس
في املوسم املاضي وهذا ما يقع فيه كبار الالعبني، وجنح املطوع سريعا 
ــجيل من ركالت اجلزاء  بفضل مهارته في العودة للتس
بعدما غير اجتاه الكرة الى يسار احلارس وجنح 
بتلك الطريقة في احراز اكثر من هدف لصالح 
ــية قبل ان ينتقل للنصر  فريقه القادس

السعودي.
ــي تقييم  ــف كثيرون ف   يختل
ــد عجب،  ــم أحم ــدرات املهاج ق
فمنهم من يراه العبا محظوظا 
أينما يقف تأته الكرة، ومنهم 
ــا جيدا يتمتع  من يراه العب
ــة  ــات رأس احلرب مبواصف
«التقليدي» فيما يأخذ عليه 
آخرون تساهله مع الكرات 
السانحة للتسجيل، وعندما 
جاء عجب الى القادسية قادما 
من الساحل كانت اجلماهير 
حتييه «عجب يا عجب»، ومن 
ثم تعرض النتكاسة كبيرة في 
مستواه وحتديدا في خليجي 
«١٩» في مسقط بعدما اضاع وحده 
«٥» فرص حقيقية للتسجيل في 
مواجهة عمان االفتتاحية، وبعد ان 
كان عجب اساسيا في صفوف فريقه 
ــوط  االصفر أصبح االن يلعب نصف ش
ويغيب عن مباريات كثيرة ولم تعد اجلماهير 

تناديه عجب يا عجب. 

 وقفة طيبة

  رغــــم خســــارة فريقهــــم 
بخمسة أهداف إال أن جماهير 
األخضر وقفت مع فريقها حتى 
نهاية املباراة وحيت الالعبني 
وطالبتهــــم بالتعويــــض في 

املباريات املقبلة.
   «ردوا التحية بأفضل منها» 

 اطلع بره

الالعبني،    مازال بعـــض 
انهم من أصحاب  املفترض 
اخلبرة، يقعون في أخطاء 
جسيمة تكلف فرقهم الكثير 
وهـــذا ما حصل مـــع مدافع 
العربي أحمد الرشيدي الذي 
خرج مطرودا في الشـــوط 
األول فأصبـــح الدفاع ممرا 

سهال للخصم.
  «غلطة تكلف ألف» 

 لسانك 

 فهد الفهد 

 فيصل العدواني  فراس اخلطيب 

 فهد العنزي 

 فهد عوض  يعقوب الطاهر 

 نهير الشمري  نبيل عاشور 

 حميد القالف 

 وليد علي 

 علي الكندري 

 فريق «األنباء» بعد الجولة العاشرة
 اختار القسم الرياضي فريق «األنباء» بعد اجلولة العاشرة من الدوري املمتاز وتضم 
في حراســـة املرمى حميد القالف (الساملية)، وفي الدفاع يعقوب الطاهر (الكويت)، نبيل 
عاشـــور (اجلهراء)، نهير الشمري (القادســـية)، فهد عوض (الكويت)، وفي الوسط فهد 
العنـــزي (كاظمة)، فراس اخلطيب (القادســـية)، فيصل العدوانـــي (النصر)، وليد علي 

(الكويت)، وفي خط الهجوم فهد الفهد (كاظمة)، وعلي الكندري (الكويت). 

 ترتيب الفرق بعد الجولة العاشرة 
 النقاط  عليه  له  خسر  تعادل  فاز  لعب 

 ٢٣  ٩  ٢٨  ١  ٢  ٧  ١٠  الكويت 

 ٢٣  ٦  ٢١  ١  ٢  ٧  ١٠  القادسية 

 ٢٠  ٩  ١٣  ٢  ٢  ٦  ١٠  العربي 

 ١٧  ٩  ١٨  ٣  ٢  ٥  ١٠  كاظمة 

 ٩  ١٦  ٩  ٥  ٣  ٢  ١٠  الساملية 

 ٨  ٢٢  ٨  ٦  ٢  ٢  ١٠  الساحل 

 ٦  ١٦  ٤  ٦  ٣  ١  ١٠  اجلهراء 

 ٦  ٢٢  ٨  ٨  ٠  ٢  ١٠  النصر 

 مباريات الجولة الحادية عشرة 

 األحد
 ٢/٦  

 ٧  محمد احلمد  القادسية ـ العربي 
 ٧  الكويت  الكويت ـ الساملية 
 ٤:٤٥  الساحل  الساحل ـ النصر 
 ٤:٤٥  مبارك العيار  اجلهراء ـ كاظمة 

 وليد نجم األسبوع

  لقطات من الجولة

 استحق العب وسط الكويت وليد علي أن يكون جنم 
االســـبوع لهذه اجلولة بالرغم من املنافسة القوية التي 
كانت بينه وبني علي الكنـــدري، إال أن وليد تفوق بعد 
ان ساهم في صناعة ٣ أهداف في مواجهة العربي  من ٣ 
عرضيات متقنه ولم يكتف بصناعة األهداف بل ســـجل 
الهدف اخلامس لالبيض كما لعب دورا مهما في املباراة 

بفضل حتركاته في الدفاع والهجوم. 

 اقترب مهاجم الكويت علي الكندري من صدارة الهدافني 
بعد ان رفع رصيده إلـــى ٦ أهداف متخلفا بفارق هدف 
واحد عن املتصدر بـــدر املطوع الذي يحترف حاليا في 
النصر الســـعودي ويأتي في املركز الثالث ٣ العبني هم 
خالد عجب وجراح العتيقي من الكويت وحسني املوسوي 

من العربي برصيد ٥ أهداف. 
   شهدت اجلولة حالتي طرد كانت األولى من نصيب مدافع 
ــيدي والثانية من نصيب العب الساحل  العربي احمد الرش

مانع العجمي.
   لوحظ ان مدرب القادسية محمد إبراهيم كان حتت 
ضغط كبير بســـبب عصبيته الزائدة وانفعاله إلضاعة 
العديد من الكرات بصـــورة متكررة وهو أمر لم تعتده 

اجلماهير من ابراهيم. 
  تعتبر خسارة العربي بـ ٥ أهداف هي األكبر له في الدوري 
وجعلت خط دفاعه في املركز الثاني بعد أن كان األقوى طوال 

اجلوالت املاضية. 
  تعتبر مباراة النصر مع القادسية هي األولى للمدرب 
عبدالعزيز الهاجري مع العنابي الذي جاء بديال للمدرب 

السابق علي الشمري قبل ٣ أيام. 

 - حمد بوجروة (العربي والكويت): كان متألقا في إدارة املباراة 
بالرغم مــــن صعوبتها ولم يلتفــــت الحتجاجات الالعبني 

املتكررة كما كان محقا في طرد احمد الرشيدي. 
  - يوسف الثويني (القادسـية والنصر): أدار املباراة باقتدار نظرا 
لقربــــه من الكرة وتعامله املميز مــــع الالعبني ولم تكن له 

أخطاء اثرت في نتيجة املباراة. 
  - محمد الفرحان (كاظمة والسـاحل): لم يجد صعوبة في إدارة 
املباراة بسبب الفارق الكبير في النتيجة واستحواذ كاظمة على 
الكرة طوال الوقت وتعامل جيدا مع احتجاجات الالعبني. 
  - ثامر العنزي (الساملية واجلهراء): لم يكن موفقا في اغلب قراراته 
بسبب تغاضيه عن االخطاء وعدم إشهار البطاقات الصفراء 

في وجه بعض الالعبني عند التدخالت القوية.  

 غلط  الحكام في الميزان

 غلط 


