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  لم حتمل اجلولة الـ ١٢ من 
الدوري املمتاز أي مفاجآت، اال 
انها جاءت ملصلحة القادسية 
الذي نام العبوه أمس قريري 
العني بعد ان ابتعدوا بالصدارة 
ألول مرة منذ انطالق البطولة 
بـ ٤ نقاط، وقد جاءت جميع 
النتائج طبيعية ففوز األصفر 
على الساملية لم يكن امرا جديدا 
فقد فاز عليه في القسم األول، 
أما تعادل الكويت مع كاظمة 
فكان متوقعا ليحتل األول مركز 
الوصافة، وحقق العربي فوزا 
مهما ومعنويا في الوقت نفسه 
على الســـاحل أعاد األمل الى 
جماهيره مرة أخرى باملنافسة 
على اللقب، ولم يستفد اجلهراء 
والنصر ولم يتقدما خطوة او 
يتأخرا بل حافظا على مكانيهما 
في الترتيب، ولكن يتضح من 
خالل جميع املباريات التراجع 
الكبير في مستوى أغلب الفرق 
ورمبا يكون الســـبب ضغط 
املباريات وتواجد اكثر الالعبني 

مع املنتخب.

  األصفر والنظام

  يدخل القادسية كل مباراة 
وتشـــاهده في اول ١٥ دقيقة 
منظما بصورة كبيرة ويتمكن 
من تســـجيل هدف إال ان هذا 
النظام يتالشى بسرعة ويعود 
األصفر للعب العشوائي وهو 
ما حدث في مواجهة الساملية 
اول من امس، وال يعرف احد 
التخبط، ورمبا  ما ســـر هذا 
يعود لفقـــدان اكثر من العب 
التركيز واللجوء للعب بفردية 
بصورة كبيرة خصوصا في 
الثلث الهجومي. ولكن ما مييز 
األصفر عن الفترة السابقة انه 
الفرص  بات يستغل انصاف 
السابقة بفضل  الفترة  عكس 
تواجد السوري فراس اخلطيب 

وسعود املجمد.

  ولكن ليعلم القادســـية أن 
فارق الـ ٤ نقاط التي حصدها 
باســـتغالل النتائج سواء مع 
الفرق التي يواجهها أو بتراجع 
منافسيه قد يزول سريعا ألن 
مســـتواه غير مطمئن وخير 
دليل أنه كاد يخســـر نقطتني 
الســـاملية لوال  امام  ثمينتني 
ركلة اجلزاء غير الصحيحة 
التي استثمرها املجمد لتسجيل 

هدف الفوز.

  األبيض والغيابات

  ظهر واضحا أن الكويت تأثر 
كثيرا بغياب أبرز العبيه وهما 
الظهيران فهد عوض وسامي 
الصانـــع املصابان، ما اضطر 
البرتغالـــي جوزيه  املـــدرب 
روماو الى تغيير خطته التي 
لم تكن مناسبة بعد ان اشرك 
الكاميروني دانييل مانساريه 
كالعب ارتكاز بدال من جراح 
العتيقي الذي عاد كظهير ايسر، 
كما لم يكن موفقا في اخراج 
البرازيلـــي روجيريو إال أنه 
ورغم الغيابات سيطر الكويت 
على كاظمة لكن دون فاعلية 
هجوميـــة او فـــرص محققة 
للتسجيل وهو امر تكرر في 
آخر جولتني بعكس مباريات 

االبيض السابقة.

  األخضر استفاق

  تأمل جماهيـــر العربي أن 
يكون فوز فريقها على الساحل 
مبنزلة الصحوة النهائية ألن 
السقوط مرة أخرى يعني ضياع 
احللم األخضر بالعودة ملنصات 
التتويج في الدوري وهو حلم 
العرباوية، لكن  يراود جميع 
علـــى الرغم من الفـــوز فان 
اجلماهير خرجت خائفة وقلقة 
من مستوى فريقها الذي عانى 
األمرين قبل حتقيق الفوز على 
الساحل الذي يعتبر حاليا في 
أسوأ حاالته ويخسر باخلمسة 

والستة إال ان العربي في النهاية 
فك عقدة الزمته منذ ســـنوات 
الذي دائما ما  الســـاحل  وهي 
يســـقط األخضر إمـــا في فخ 
أو اخلســـارة، ورمبا  التعادل 
يعدل مدرب العربي البرازيلي 
مارسيلو كابو في طريقة لعبه 
في األيام القادمة ويلعب بواقعية 
بحيث يغلق مناطقه الدفاعية 
التي باتت مشـــرعة ألي فريق 

بدليل هدفي الساحل.

  البرتقالي حاول ولكن

  يبدو ان كاظمة بدأ يستعيد 
جزءا من مستواه، ورمبا وجد 
مدربه التشيكي احملنك ميالن 
ماتشاال اخللطة السرية بتواجد 
املقدمة  الفهـــد في خـــط  فهد 
واالعتمـــاد اكثـــر على العبني 
شباب، إال أن البرتقالي حتى اآلن 
إلى مستواه املعهود  لم يصل 
الذي يؤهله للفوز باللقب بالرغم 
من انه لعب مباراة جيدة أمام 
الكويت وكان أقرب للفوز الذي 
لم يحافظ عليه ثم أضاعه من 
بني يديه في الدقائق األخيرة بعد 
ان أضاع فرصا سهلة محققة.

  السماوي.. أفضل مباراة

القادســـية    تعتبر مواجهة 
هي أفضل مباراة للساملية منذ 
انطالق الدوري ولم يفســـدها 
سوى النتيجة وركلة اجلزاء غير 
الصحيحة، فقد لعب السماوي 
بشكل منظم وهاجم وكان قريبا 
دائما من مرمى االصفر، ويعود 
ذلك الى حتركات النشـــيطني 
العازمي ويوســـف  مشـــاري 
بوطيبان وكذلـــك احملترفون 
الثالثـــة الذيـــن اراحهم كثيرا 
الشاب علي فريدون، لكن كان 
أبرز خط هو الدفاع الذي كان 
متماسكا على غير العادة ومنع 
الكثير من الكرات، وإذا حافظ 
الســـاملية على نفس املستوى 
فانه سيجمع بال شك عددا وافرا 

من النقاط يريحه من التفكير 
في الهبوط.

  الساحل والخسائر

  اقترن اسم الساحل مؤخرا 
باخلسائر الكبيرة التي كان اقلها 
امام العربـــي لكن كما يقال ما 
باليد حيلة فالفريق كله يعتبر 
جديـــدا على الـــدوري املمتاز 
الكرواتـــي مارينكو  واملدرب 
كوجلانني يعاني من مشـــاكل 
مع الالعبـــني واجلهاز اإلداري 
ولـــن ينفع الســـاحل إال قتال 
الالعبني داخل امللعب والتفوق 
على انفسهم للبقاء في دوري 

األضواء.

  العنابي.. التعادل ال يفيد

  تعادل النصر في هذه اجلولة 
لن يفيده كثيرا، الن مسلسل 
التعادالت من املمكن ان يؤزم 
موقفه من مواجهة إلى أخرى 
اال انه في املقابل يســـتفيد من 
سقوط فرق املؤخرة معه وهو 
ما يجعلهم قريبني منه ورمبا 
ان فـــاز في جولة واحدة يقفز 
إلى املركز اخلامس لكن كل تلك 
األمور لن تفيده إذا لم يتطور 
مستواه سريعا خصوصا بعد 
املستوى العادي الذي ظهر به 

امام اجلهراء.

  الجهراء يقاتل

  يطل علينا اجلهراء في كل 
مباراة وهو مختلف الشكل فهو 
يلعب مع كل فريق بأســـلوب 
مختلف فتـــارة يدافع ويقاتل 
للظفر بنقطة وتـــارة يهاجم 
للحصول على النقاط الثالث، 
وفي احلالتني فان أداءه اختلف 
كثيرا عما كان عليه في القسم 
األول، ولكن إذا اســـتمر على 
هـــذا األداء فإنه ســـيكون بال 
الهبوط  شك خارج حسابات 
بالرغم من بقاء ٩ جوالت على 

النهاية.

 الكويت وكاظمة في خدمة األصفر.. والعربي «فك العقدة».. والنصر والجهراء «مكانك راوح»

  (هاني الشمري)  القادسية ابرز املستفيدين من تعادل الكويت وكاظمة 

 جوني يشارك أمام السالمية

 عقلة: لم نعترض على مشاركة العنزي

 السالمية يحتج على ضربة الجزاء

 لقطات من الجولة

 الجيالني نجم األسبوع

 الحكام في الميزان

 استحق مهاجم العربي املغربي عبداملجيد اجليالني ان 
يكون جنم االسبوع لهذه اجلولة ليس لتسجيله هدفني 
امام الساحل بل لتقدميه مستوى مميزا طوال الـ ٩٠ دقيقة، 
حيث ظهـــرت لياقته العالية، فلم يتوقف عن اجلري في 
كل ارجاء امللعب، لكن االهم من ذلك هو تسجيله الهدف 
الرابـــع لالخضر الذي اراح اجلماهيـــر بعد ان كان فارق 

النتيجة هدفا واحدا. 

  علي محمود (القادسية والساملية): تعتبر أسوأ مباراة 
له حيث تسبب في تغيير نتيجة املباراة، اذ لم يستغل 
خبرته بعد أن احتسب ركلة جزاء غير صحيحة لصالح 
القادسية بعد أن استشار احلكم املساعد محمد العنزي 
الذي كان هو أصال بعيدا عن الكرة، وكان محمود اقرب 

منه. 
   مشعل العسعوسي (العربي والساحل): ظهر منفعال وهو 
ما تسبب في نرفزة جميع الالعبني، وكاد هدف الساحل 
الثاني يتسبب في حدوث مشكلة بعد ان احتسب الكرة 
تســـلال لصالح العربي ثم غير رأيه واحتسبها مخالفة 

وجاء منها هدف الساحل. 
   سـلمان امليل (النصر واجلهراء): كان من افضل حكام 
اجلولة بعد أن ادار املباراة باقتدار لصعوبة املواجهة التي 

كانت بني فريقي القاع وكان مميزا في اغلب قراراته. 
   محمود البلوشي (كاظمة والكويت): سيطر باقتدار على 
املباراة وتعامل باحترافية مع احتجاجات الالعبني لكنه 
بالغ كثيرا في احتســـاب بعض األخطاء غير الصحيحة 

لكال الفريقني.  

  واصل مهاجم الكويت علي الكندري حفاظه على صدارة الهدافني مع 
بدر املطوع احملترف في النصر السعودي بـ ٧ أهداف يليهما ٣ مهاجمني في 
املركز الثاني وهم محمد العازمي (الساحل) وحسني املوسوي (العربي) 
وفراس اخلطيب (القادسية)، ويتساوى ٤ العبني في املركز الثالث وهم 
علي فريدون (الســــاملية) وعبداملجيد اجليالني (العربي) وخالد عجب 

وجراح العتيقي (الكويت) بـ ٥ أهداف لكل منهم. 
ــهد اجلولة أي حالة طرد بالرغم من     للمرة الثانية على التوالي لم تش

قوة املنافسة في اكثر من مباراة. 
   قــــام عدد من جماهير اجلهراء بإلقــــاء زجاجات مياه فارغة على 
العبي النصر بعد املباراة ما تسبب في حدوث مشكلة لعدم وجود قوات 
أمن كافية، ورفض مدير الفريق محمد العدواني خروج الالعبني إال بعد 

وصول قوات امن حلماية الالعبني. 
ــجل اهدافا في املباريات  ــر عبداملجيد اجليالني أكثر العب يس    يعتب
ــجل ٥ أهداف في ٥ مباريات أي مبعدل هدف في  ــارك فيها فقد س التي ش

كل مباراة. 
   اليــــزال الوضع على ما هو عليه فــــي أرضية املالعب التي تذمر 
منها عدد من الالعبني احملترفني ونسبوا تراجع مستواهم في املباريات 

الى ذلك.
   يعتبر دفاع الساحل هو األسوأ حيث دخل مرماه ٢٧ هدفا بينما يعتبر 
القادسية األفضل بتلقي شباكه ٧ أهداف فقط، كما يعتبر هجوم الكويت هو 

األقوى بتسجيله ٣٠ هدفا ويأتي خلفه القادسية بـ ٢٥ هدفا.  

 مبارك الخالدي
  يشارك محترف العربي البرازيلي جوني النديرنيو املنتقل من النصر 
أمام الســــاملية في اجلولة الـ ١٣ للدوري بعد انتهاء املدة القانونية التي 
تشــــترطها لوائح االحتاد اخلاصة بانتقاالت الالعبني وهي ٣٠ يوما من 
انتقاله من ناديه. وقد انتقل الالعب من النصر الى األخضر مؤخرا في 

فترة االنتقاالت الشتوية. 

 مبارك الخالدي
  نفى مديــــر الكرة بنادي الكويت عادل عقلة االشــــاعات التي راجت 
عقــــب مباراة فريقه اول من امس امام كاظمة من ان االبيض احتج على 
مشاركة العب كاظمة فهد العنزي باعتباره العبا غير كويتي. وقال عقلة 
لـ «األنباء» ان ادارة الكويت اكثر االندية وعيا بالالئحة املنظمة للمسابقة 
بشأن مشاركة الالعبني االجانب او احملترفني او وضع الالعبني البدون 
في املباراة وفي حلظة مشــــاركة عبداهللا الظفيري مت سحب النيجيري 
اوبينا وبذلك تكون مشــــاركة العنزي صحيحة من الناحية القانونية، 
مشيرا الى ان الكويت ال يعول على االخطاء االدارية والقانونية بل على 

النتائج الفعلية اثناء املباريات. 

 مبارك الخالدي
  قدمت إدارة الكرة بنادي الســــاملية احتجاجا رســــميا للجنة احلكام 
باحتاد الكرة بشأن احتســــاب احلكم علي محمود ضربة جزاء لصالح 
القادســــية في مباراة الفريقني اول من امس والتي قلبت نتيجة املباراة 
لصالح األصفر ٢ـ  ١ بعد ان كان الفريقان متعادلني ١ـ  ١. وجاء في مذكرة 
االحتجاج ان احلكم علي محمود رد على إداريي الســــاملية بالقول انني 
لم أشاهد الواقعة لكنني اتخذت القرار بناء على رأي املساعد الذي قرر 

انها ضربة جزاء.
  وقال مدير الكرة بنادي الساملية سعود ليلي ان املفاجأة األخرى ان 
احلكم لم يلفت نظر مدرب القادســــية محمد ابراهيم ولم يتخذ اي قرار 

بشأنه عندما دخل الى ارض امللعب دون مبرر.

   ثواب وعقاب
  تصرف أثنى عليه املتابعون 
العربي  بعدما استبعد مدرب 
البرازيلي مارسيلو كابو العبيه 
محمد جـــراغ وخالـــد خلف 
الســـاحل لتراجع  عن مباراة 
مســـتوييهما فـــي تأكيد منه 
ان االفضل هو الذي يستحق 

اللعب.
  «هذا امليدان يا حميدان»

   «على طريف»
  يقع بعض العبي القادسية 
في أخطـــاء متكررة تعرضهم 
لإلنذارات نتيجـــة العصبية 
الزائدة جتاه احلكم والالعبني 
املنافســـني تصل فـــي بعض 
االحيان إلى حـــد الغرور في 
مواقف ال تســـتدعي كل هذه 

احلدة واالنفعال.
  «اللبيب باإلشارة يفهم» 

 فريق «األنباء» للجولة الثانية عشرة
 اختار القســــم الرياضي فريــــق «األنباء» بعد اجلولة الـ ١٢ الدوري املمتاز ويضم في حراســــة 
املرمى نواف اخلالدي (القادســــية) وفي الدفاع حسني حاكم (الكويت)، عامر املعتوق (القادسية)، 
حمود ملفي (اجلهراء)، علي مقصيد (العربي)، وفي خط الوسط مشاري العازمي (الساملية)، نواف 
احلميدان (كاظمة)، عمر قمبر (النصر)، فرج لهيب (الســــاملية) وفي الهجوم عبداملجيد اجليالني 

(العربي)، محمد العازمي (الساحل).

 فرد حمزة ثاير ثاير..
 ناصر العنزي

ــر ثاير»،  ــزة ثاي ــرد حم   «ف
ويضرب هذا املثل عندما نريد 
أن نثني احدا ما عن القيام بأمر 
ما فيقول «فرد حمزة ثاير ثاير»، 
أي أن األمر املراد ثنيه عنه كائن 
ال محالة، والفرد باللغة احملكية 

تعني «املسدس».
ــد  ــماء األس   وحمزة من أس
ــه، واذا أردنا  ــدته وصالبت لش
ــال نقول له «قلب  ان مندح رج
حميز» داللة على الذكاء، وعادة 
ما تطلق االلقاب في مالعب الكرة 
على النجوم البارزين كل حسب 
موقعه، فحارس املرمى غالبا ما 
ــف باحلارس األمني، فهل  يوص
يوجد مثال حارس خائن؟ واملدافع 
ــع الصلب»  ــه «املداف نقول عن
رغم انه في احيان كثيرة يكون 
املدافعون قصار القامة واجسامهم 

هزيلة، واملهاجم نصفه بالقناص 
حتى لو سجل هدفا واحدا واضاع 

تسع فرص.
  وتنادي جماهير 

ــيـــة  دس لقا ا
ــم فريقها  جن
ــرف  احملتـ
ـــوري  الس
ــراس  فــ
اخلطيــب 

ــه  بكنيت
احملببة الى 
نفسه وهي 
«بوحمزة»، 

جاء  وعندما 
الى  ــب  اخلطي

ــابا  ــت ش الكوي
صغيرا انخرط في 

صفوف فريق النصر على 
سبيل التجربة وذلك في موسم 

٢٠٠٣/٢٠٠٢، وشاهده املدرب علي 
الشمري واوصى بسرعة التعاقد 
معه وقال ملن حوله «هذا 
ــب، صدقوني  الع
سيكون له شأن 
كبير»، وبعني 
لراصـــد  ا

ــه  خطف
ــي  لعربـ ا
سريعـــا 
وتألق فــي 
صفوفــه 
ــد ان  بعــ
قضى معه ٦ 
مواسم سجل 
 ١٣٣ ــا  خالله
هدفا، ويقول أحد 
احلراس عندما تكون 
الكرة في حوزته: ال أميز 
بأي قدم سيسددها نحوي، فمن 

اللحظات على احلارس  أصعب 
عندما يواجه خصما يسدد بكلتا 

قدميه بنفس القوة والدقة.
  وبعـــد ان انتقل من العربي 
الى القادسية حملت عليه جماهير 
ــردد هتافات  ــت ت االول، وراح
ــاراة جتمع  ــة في كل مب معادي
ــني متعللة  التاريخي اخلصمني 
ــي اصعب  ــر ف ــه االخض بترك
ــرة يرد  ــروف، وفي كل م الظ
عليهم «نحن في زمن االحتراف 
يا سادة»، تزداد الهتافات في كل 
ــع حدة املواجهة في  مرة وترتف
امللعب واملدرجات، وبينمـــــا 
ــر العربي مبنعه  تطالب جماهي
من التسجيل في مرمى فريقها 
وإحكام الرقابة عليه ترد جماهير 
القادسية بصوت واحد يسمعه 
القاصي والداني: فرد بو «حمزة» 

ثاير ثاير. 
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