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الجولة الـ ١١: األصفر «لعبها صح» واألخضر «ذبل» 
 عبدالعزيز جاسم 

ال يوجد أســـعد من القادسية وجماهيره بعد 
انتهاء اجلولة الـ ١١ من الدوري املمتاز، اذ حققوا 
أكثـــر من هدف، فإلى جانب الفـــوز على العربي 
حافظ االصفر على الصدارة واألهم االنفراد بها، 
بعد الهدية التي جاءت من الســـاملية الذي تعادل 
مع شـــريك األصفر في الصدارة الكويت ١-١ في 
نتيجة تعتبر مفاجأة نظرا لفارق املســـتوى بني 

الفريقني.
وكانت جماهير العربي علـــى النقيض متاما 
البتعاد فريقها كثيرا عن املنافسة وبفارق ٦ نقاط 
عن املتصدر القادسية، فبعد ان كان العربي احد 

املتصدرين اصبح رابعا. 
وفي ظـــل اجواء التنافس الثالثي بني الكويت 
والعربي والقادسية عاد كاظمة للواجهة مرة اخرى 
بفوز صعب على اجلهراء قفز به للمركز الثالث. 
اما في صراع املؤخرة فقد استفاد النصر اكثر من 
الســـاحل بنقطة التعادل الن العنابي أصبح في 
املركز قبل االخير بعد ان كان متذيل الترتيب في 

اجلولة السابقة ليتركها للجهراء مرة اخرى. 

األصفر استغل الزعيم 

مـــن البداية وحتـــى النهاية لعب القادســـية 
«الديربي» صح، فمن الدقائق االولى ادرك االصفر 
ان منافسه دخل بتشكيلة كلها ثغرات من الدفاع 
وحتى الهجـــوم وان االنقضاض عليه هو مفتاح 
الفوز، وفعال كان له ما اراد فلعب بواقعية كبيرة 
بتواجد العبي ارتكاز وهما فهد االنصاري وطالل 
العامر مبســـاندة من العبي الوســـط عبدالعزيز 
املشـــعان وجهاد احلسني، فكان خط الوسط هو 
نقطة احلسم احلقيقية لتتويج هذا االداء بانتصار 
سهل دون عناء، إال أن األمر الذي متيز به القادسية 
عن سابق الفترات هو تألق ثنائي الهجوم فراس 
اخلطيب وسعود املجمد اللذين تبادال االدوار بكفاءة 
عالية.ورغم الفوز املستحق اال انه على املدرب محمد 
ابراهيم مراجعة حســـاباته فيما يخص االداء في 
الشوط الثاني الذي يتراجع فيه مستوى الفريق 
كليا ولوال سوء العربي حلدث لالصفر مثلما حدث 

له في مواجهة الكويت في اجلولة السابعة.

األبيض لم يتوقعها

فوجئ العبو الكويت ومدربهم الروماني جوزيه 
روماو مبســـتوى الســـاملية املغاير عن اجلوالت 
السابقة، فقد دخلو املباراة وهم يظنون أن مرمى 
السماوي سيكون مشـــرعا لهجماتهم، ورمبا لم 
يتعلـــم االبيض من اخطائه الســـابقة خصوصا 
مع الســـاملية الذي حرمه قبل موسمني من لقب 
الدوري. ففي مباراة اول من امس لم يغير روماو 

كثيرا في تشكيلته وحافظ على ثباته، وكالعادة 
تقدم بهـــدف إال ان ارتخاء الالعبني تســـبب في 
تســـجيل هدف التعادل في الشوط الثاني، وكان 
البحث بعدها عن هدف الفوز شاقا خاصة بعد ان 
عابتهم العشـــوائية كثيرا في الشوط الثاني، لذا 

كان التعادل مستحقا.

البرتقالي يعود ببطء 

رغم ان كاظمة ابتعد كثيرا في اجلوالت املاضية 

عن املنافسة إال أنه عاد ببطء، ويبدو أنه يعاني 
امرا ما نظرا لعدم الثبات على تشـــكيلة واحدة 
خصوصا في خطي الوسط والهجوم فمرة نرى 
فهد العنزي ويوسف ناصر ومرة اخرى يغيبان 
كما حدث في مباراة اجلهراء، لكن تألق فهد الفهد 
والبرازيلي الكسندر عوض غيابهما كثيرا ومتكنا 
من حسم االمور لصالح البرتقالي، ورغم الفوز في 
مباراتني متتاليتني إال ان كاظمة بحاجة إلى كثير 
مـــن العمل ألنه من الصعب ان يصمد مرة اخرى 

في وجه متصدري الترتيب الكويت والقادســـية 
وهو بهذا املستوى. 

األخضر ليس البرازيل 

رمبا يظن املدرب البرازيلي مارسيلو كابو أنه يدرب 
منتخب «السامبا» وليس العربي، فهو في كل مواجهة 
يلعب بــــ ٣ مهاجمني، إضافة إلى وجـــود محمد جراغ 
وعبدالعزيز السليمي اللذين يجيدان االدوار الهجومية 
اكثـــر من الدفاعية ما يعني انه قام بترك خطه اخللفي 

مشرعا امام هجمات منافسيه، وهو ما حدث امام القادسية 
الذي كاد يفوز بأكثر من هدفني لوال تسرع مهاجميه، لكن 
في نهاية املباراة اخذ كابو درسا بان الكويت والقادسية 
ليســـا مثل باقي الفرق الن امكانيـــات العبيهما توازي 

امكانات العبي االخضر ورمبا تفوقهم. 
وإذا كان كابو محقا في طريقته التي يلعب بها فلماذا لم 
نر هجمة واحدة منظمة للعربي على مدار الشوطني امام 
األصفر؟ لذا عليه تصحيح الوضع سريعا خصوصا بايجاد 
العب يجيد اللعب في اجلهة اليمنى الن احمد عبدالغفور 
كان احد مفاتيح فوز القادسية الدائه املتواضع، كما أن 
عليه عدم اشراك خالد خلف اال ان يكون جاهزا بصورة 
كبيرة الن العربي حصد الصدارة من دون ان يشـــارك 
خلف طوال اجلوالت السابقة. وإذا أراد العربي العودة 
للمنافسة مرة اخرى فعليه استعادة الروح املفقودة، كما 
ان على جنم الفريق محمد جراغ ان يستفيق ويعود إلى 

مستواه الذي كان عليه في اجلوالت األولى. 

السماوي خطوة للتصحيح 

من خالل املستوى والروح القتالية التي ظهر عليها 
الســـاملية امام الكويت من املمكن ان نقول انها خطوة 
جديـــدة من اجل التصحيح خصوصا في االعتماد على 
العبني شباب أمثال راشد الراشد وعلي فريدون، ولو كان 
هناك العبون ميلكون خبرة قليلة لكان الفوز من صالح 
السماوي بعد أن بالغ الكويت في تكثيف مهاجميه وترك 
العبني اثنني فقط في الدفاع، كما ان محترفي الســـاملية 

اجلدد زادوا فريقهم قوة نوعا ما عن السابق. 

الساحل النقطة «حلوة» 

في ظل الظروف والغيابات واملشـــاكل االدارية التي 
يعيشها الساحل تعتبر نقطة التعادل مع النصر جيدة 
قياسا على املســـتوى العادي الذي ظهر به في املباراة 
والذي كان مائال إلى التشـــتيت وابعاد الكرة اكثر من 

احلرص على بناء الهجمات. 

العنابي لم ينهض 

رغم ان النصر خرج من دوامة اخلسائر في اجلوالت 
املاضية وحصل على نقطة جعلته يتخلص من املركز 
االخير، إال أنه ليس ذلك الفريق الذي نعرفه، فهو مشتت 
في جميع اخلطوط ويحتاج إلى «نفضة» من جديد مع 
املدرب عبدالعزيز الهاجري النه مقبل على منافســـات 

كأس االحتاد اآلسيوي.

الجهراء خسر النقاط 

ألول مرة منذ ٤ جوالت يخســـر اجلهراء كل النقاط 
بشق االنفس امام كاظمة إال ان اخلسارة لم يكن يستحقها 
كثيرا نظرا الداء العبيه واضاعتهم الفرص لكنه ال يزال 
من الفرق املتطورة رغم اخلســـارة ويســـتحق مركزا 

افضل من االخير. 

الكويت لم يفك العقدة وكاظمة يستعيد جزءًا من بريقه والنصر حصل على نقطة

(االزرق. كوم)العبو العربي لم يتمكنوا من ايقاف خطورة عبدالعزيز املشعان

محمود البلوشي (العربي والقادسية): أدار املباراة بشكل جيد 
وقادها إلى بر األمان، وكان محقا في أغلب قراراته خصوصا 
توجيه البطاقات الصفراء، إال أنه بالغ في احتساب ٦ دقائق 

وقت بدل ضائع في الشوط الثاني.
مشعل العسعوســي (الكويت والساملية): بالرغم من أهمية 
املباراة وتقـــارب النتيجة وكثرة االحتـــكاكات بني الالعبني 
إال انه متكن من الســـيطرة عليها بصورة جيدة دون اخطاء 

كبيرة تذكر.
يوسف الثويني (كاظمة واجلهراء): كعادته في الفترة السابقة 
يعتبر من أقل احلكام أخطاء بسبب متركزه السليم وتعامله 

الهادئ مع الالعبني، لذلك لم يجد صعوبة في إدارة املباراة.
علي طالب (النصر والســاحل): كان لتمركزه الســـليم دور 
فعـــال في اخلروج من املبـــاراة دون احتجاجات كبيرة رغم 
حساســـية املواجهة، كما انه احتســـب ركلة جزاء صحيحة 

لصالح النصر.

احتســـب حكم مباراة الكويت والســـاملية مشـــعل العسعوسي
هدف الكويت لصالح املهاجم علي الكندري بعد أن اصطدمت الكرة 
بقدم العب الساملية راشد الراشد ودخلت املرمى وبهذا يكون الهدف 

السابع للكندري حسب تقرير احلكم ومراقب املباراة.

 عبدالعزيز جاسم
علمت «األنباء» أن عدم مشاركة مدافع القادسية حسني فاضل 
امام العربي جاء بسبب رفض مجلس إدارة النادي العرض املقدم 
له من الوحدة السعودي قبل يومني دون أخذ رأيه، أو حتى اخباره 

بأن مجلس اإلدارة سيعوضه عن هذا العرض. 
وكان فاضل تعرض إلصابة قبل أســــبوعني ولم يشارك مع 
فريقه إال أنه شــــارك في التدريبات قبل مواجهة العربي بيومني 
وتعافى من اإلصابة لكنه فضل عدم املشاركة بسبب عدم جاهزيته 

ذهنيا.

مبارك الخالدي
أفاد مصدر في اجلهاز االداري لنادي الكويت بأن مشاركة النجم وليد 
علي في التدريبات أو مباراة الفريق املقبلة أمام كاظمة هي رهن بالظروف 
التي مير بها الالعب ومرافقته البنه الذي يرقد في احد املستشفيات بعد 
تعرضه حلادث سير أليم. وأشار الى ان ادارة النادي تقف مع الالعب 
لتجاوز احملنة التي مير بها، خاصة ان احلادث أســــفر عن وفاة شقيق 

زوجته الذي كان ضمن املرافقني في املركبة التي تعرضت للحادث.

 

عطوهم فرصة
مشاركة عدد من العناصر 
الواعدة مع فرقهم أمر يستحق 
االشادة وذلك لتدعيم الصفوف 
مثل سامي الصانع من الكويت 
وفيصل العنزي من القادسية 

وعلي فريدون من الساملية.
«إحلق يا ما تلحق»

شنو السبب؟
العربي خالد  قال حارس 
الرشــــيدي لقناة الوطن بعد 
املباراة مع القادسية ان هناك 
أســــبابا ال أود اإلفصاح عنها 
بسبب خســــارتنا واألهداف 
التي دخلــــت مرماي في آخر 
مباراتني، وسوف تعرفونها 

فيما بعد.
«موفاهمني شي».

ناصر العنزي
ــم االرجنتيني ليونيل  ــام ١٩٩٧ كان عمر النج ــي يناير من الع ف

ميسي ٩ سنوات وال يتجاوز طوله مترا واحدا و٢٧سم، وقرر 
والده عرضه على طبيب متخصص في مشاكل النمو عند 

ــاء بعد اجراء عدة فحوصات انه  الصغار، وادرك االطب
يعاني نقصا في هرمون العظم، وتوصلوا الى ان احلل 

يكمن في حقنه بشكل يومي بالهرمون الناقص، األمر 
ــه مبالغ ال ميكن جتميعها،  الذي كان يكلف عائلت
ــده عرضه على نادي ليونز الذي وافق  وقرر وال
على دفع تكلفة عالج الالعب الصغير، إال أن ذلك 
لم يستمر اال شهورا قليلة، وخسر نادي ليونز 
في تلك الليلة من كان سيصبح بعد عشرة اعوام 

افضل العب في العالم.
يقولون «رب ضارة نافعة»، فكان لها برشلونة 
االسباني الذي أعاد تلميع هذه اجلوهرة الثمينة، 

ومنحه عناية طبية بعد ان جاءه هذا الفتى القصير 
مع والده يبحث عن موطئ قدم في املعقل «الكاتالوني»، 

ــح خالل فترة قصيرة الالعب االول في العالم،  وأصب
ويحتار املتابع في معرفة املكان الذي يلعب فيه ليونيل 

ميسي في امللعب، فمرة جتده في اليمني لكنك ال ترى الكرة 
لقدرته على إخفائها عن أعني املشاهدين، ومرة جتده في اليسار 

رأسه مرفوعة والكرة بني قدميه وفي ملح البصر يدخلها املرمى، واحيانا 

ــا مفيدا  ــاقة ويقدم بذلك درس جتده في الدفاع يقطع الكرة مبهارة ورش
للمدافعني أن الكرة ليست خشونة وبطاقات صفراء وحمراء.

ورب ضارة نافعة ايضا في مالعبنا العربية، فقبل سنوات 
ــت كان النجم املصري جمال عبداحلميد احد  طويلة مض
ــي العريق، قبل ان يتعرض الصابة خطرة  جنوم االهل
في الركبة اثر اصطدامه بزميله احلارس اكرامي في 
التدريبات، ورفض االهلي قيده مرة اخرى بعد ان 
ــاعة أن قدمه اليسرى اصبحت أقصر  تناثرت إش
من اليمنى، وانضم عبداحلميد الى اخلصم اللدود 
الزمالك في موسم ١٩٨٣/١٩٨٢ واحرز معه بطولة 
ــح جنمه االول،  ــدوري وكأس أفريقيا واصب ال
االمر الذي أغاظ جماهير االهلي، وبعد ان أضاع 
ــام املغرب في الرباط  ــد ركلة جزاء ام عبداحلمي
في تصفيات كأس العالم ١٩٨٦ رددت اجلماهير 
االهالوية «وحياة سماها وجنومها جمال هو اللي 

خربها».
ــم الكويت علي  ــم احلالي، برز مهاج في املوس
الكندري وسجل حتى اآلن ٧ اهداف بعد ان تألق بشكل 
واضح، وضارته كانت في ناديه االصلي القادسية الذي 
ــتغنى عنه بعد عودته من االصابة، فذهب الى الكويت  اس
وهو يردد «ما تعرف قديري إال إذا جربت غيري»، فكان الرد 

القدساوي سريعا «عندنا وعندك خير».

استحق العب وسط القادسية عبدالعزيز املشعان أن يكون 
جنم االســــبوع لهذه اجلولة بعد املستوى املميز الذي ظهر به 
في مباراة القمة امام العربي فتوج مجهوداته بهدف مباغت في 
بدايــــة املباراة، ولم يكتف بهذا احلد بل واصل تألقه بتمريراته 
ومراوغاته املباغتة طوال الشوطني ولياقته البدنية العالية حتى 
انه كان افضل الالعبني في الوقت بدل الضائع من زمن املباراة 
وحصل على العديد من الركالت احلرة فكان سببا مباشرا من 

اسباب الفوز واسترداد الصدارة.

متكن مهاجم الكويت علــــي الكندري من الوصول 
لصدارة هدافي الدوري مشاركة مع مهاجم القادسية بدر 
املطوع احملترف حاليا مع النصر السعودي بـ ٧ أهداف، 
ويأتي خلفهما حسني املوسوي من العربي وجراح العتيقي 
وخالد عجب من الكويت وفراس اخلطيب من القادسية 
برصيد ٥ اهداف لكل من هما، بينما تســــاوى ٦ العبني 
في املركز الثالث برصيد ٤ أهداف وهم جوني الندرينيو 
(العربي)، فهد الفهد (كاظمة)، علي فريدون (الساملية)، 
محمد العازمي (الســــاحل)، حمد العنزي (القادســــية) 

ووليد علي (الكويت).
تعتبر اجلولة احلالية من اميز اجلوالت في اللعب النظيف 

حيث لم تشهد أي حالة طرد في جميع املباريات األربع.
رددت جماهير العربي العديد من صيحات االستهجان 
على رئيس النادي جمال الكاظمي واملدرب مارســــيلو 
كابو بســــبب إشــــراكه عددا من الالعبــــني كانوا دون 

املستوى.
لم تشهد اجلولة احلضور اجلماهيري املنتظر خاصة 
ــية وهو ما لم يحدث منذ  مباراة القمة بني العربي والقادس

سنوات حتى في مباراة ودية.
تذمر عدد من املشاهدين من قرار جلنة املسابقات 
باحتــــاد الكرة بعد ان وحــــدت مواعيد جميع املباريات 
اجلماهيرية فاملالحظ اقامة مباريات الكويت والقادسية 

والعربي في توقيت واحد.
ــاه اجلديدان  ــاحل محترف ــارك ألول مرة مع الس ش
ــا وجورجو بعد أن مت قيدهما في االحتاد  اجلورجيان الش

ووصلت بطاقتاهما الدولية قبل يومني.

الحكام في الميزان

 هدف الكويت باسم الكندري

فاضل يتذمر من عدم احترافه

مشاركة علي مرهونة بظروفه الخاصة

ما تعرف قديري إال..

فريق «األنباء» بعد الجولة الحادية عشرة المشعان نجم األسبوع

من الجولةلقطات

سلطان عطشان

         ساندرو   مشاري فيحان
      

       علي الشمالي

عبدالعزيز املشعان

       محمد العازمي  فراس اخلطيب

         راشد الراشد

       الكسندر
       

 

       علي الكندري
 

عبدالعزيز كميل  

ترتيب الفرق بعد الجولة الـ ١١
النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعب

١١٨٢١٢٣٦٢٦القادسية
١١٧٣١٢٩١٠٢٤الكويت
١١٦٢٣٢٠١٠٢٠كاظمة
١١٦٢٣١٣١١٢٠العربي
١١٢٤٥١٠١٧١٠الساملية
١١٢٣٦٩٢٣٩الساحل
١١٢١٨٩٢٣٧النصر
١١١٣٧٥١٨٦اجلهراء

اختار القسم الرياضي فريق «األنباء» بعد 
اجلولة احلادية عشرة من الدوري املمتاز ويضم 
في حراسة املرمى عبدالعزيز كميل (كاظمة)، 
وفي الدفاع علي الشمالي (القادسية)، ساندرو 
(كاظمة)، مشاري فيحان (النصر) وسلطان 

الوسط عبدالعزيز  عطشان (اجلهراء)، وفي 
املشعان (القادسية)، فراس اخلطيب (القادسية)، 
الراشد  العازمي (الســـاحل) وراشـــد  محمد 
(الســـاملية)، وفي خط الهجوم علي الكندري 

(الكويت) والكسندر سانتوس (كاظمة).

برنامج مباريات الجولة الـ ١٢
التوقيتالملعبالفريقانالتاريخ

السبت
٢/١٢

٤:٥٠الصداقة والسالمكاظمة ـ الكويت
٤:٥٠ثامرالساملية ـ القادسية 
٧:٠٥اجلهراءاجلهراء ـ النصر 
٧:٠٥صباح السالمالعربي ـ الساحل

لسانك

غلط

غلط


