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 كاظمة 10 على 10 والسالمية استفاق والنصر حالته حالة 

الجولة الثالثة: العربي »عّيد« بالصدارة والقادسية يواصل صحوته والكويت ينزف 
 عبدالعزيز جاسم 

العيد هذا املوسم  س���يكون 
على العربي وجماهيره »عيدين« 
حملافظت���ه على صدارة الدوري 
املمتاز حتى اجلولة الثالثة، بعد 
أن حقق فوزا غاليا على الكويت 
بهدفني نظيفني ليزيد من جراح 
األبيض الذي ال يجد حال لنزيف 
النق���اط، بينما واص���ل كاظمة 
املطاردة وحاله حال العربي لم 
يخسر أي نقطة، بعد فوزه على 
الس���احل ومازال وصيفا بفارق 
األهداف، أما القادس���ية فواصل 
صحوته وتغلب على النصر 1-3 
وقفز الى املركز الثالث، فيما جنح 
الساملية في حتقيق أول فوز له 
بالدوري على حس���اب اجلهراء 
2-1 وعمق من جرح اخلاسر الذي 

واصل تذيله للترتيب.

األخضر وخطف الفوز 

يتضح من خالل فوز العربي 
في املباريات الثالث، أنه يعتمد 
منهج خطف الفوز وهو أسلوب 
البرازيلي  ابتدعه املدرب  جديد 
مارسيلو كابو، فبمجرد أن يسجل 
األخضر هدفا يتبع أسلوب دفاع 
املنطقة، واالعتماد على الهجمات 
املرتدة فإن حققت هدفا آخر »خير 
وبرك���ة«، وإذا لم يأت فاحلفاظ 
النتيجة هو األهم، وبتلك  على 
الكويت فكانت  الطريقة ضرب 
املرتدات جميعها خطرة، بينما 

الدفاع كان متماسكا.
ويجب أال ننسى دور احلارس 
خالد الرش���يدي ال���ذي تصدى 
ألكثر من ك���رة ببراعة، وكذلك 
للقادم اجلديد ف���ي خط الدفاع 
البرازيل���ي انطونيو واالس، و 
»رونالدينيو العربي« البرازي���لي 
الذي تالعب  لينون نيل����سون 
بدفاعات الكويت كما يشاء، وظهر 
العب آخر في املباراة هم مواطنهما 
فابيو سانتوس الذي تسبب بركلة 
اجلزاء األولى ما يعني أن صفقات 

هدف الفوز لكانت املباراة انتهت 
بالتعادل بسبب أسلوب الفريق 
العقيم في شن الهجمات، بيد ان 
الشيء املميز هو الروح القتالية 

لالعبني. 

الساحل سقط باالختبار 

سقط الساحل في أول اختبار 
له خارج أرضه، ليثبت انه في 
ملعبه غير، وعلى املدرب الكرواتي 
مارينكو كوجلانني عدم اإلفراط 
الدفاع كثيرا على حس���اب  في 
الهجوم، ألنه ميلك أسماء مميزة 
في جمي���ع اخلطوط، وعليه أن 
يوازن بينها وال يكتفي بالدفاع 
ط���وال 90 دقيقة، ألنه ال يحقق 

الفوز دائما. 

العنابي ضايع 

ما احل���ل وما اخلل���ل؟ من 
النصر من الضياع  سينتش���ل 
الذي مير به حاليا؟ فكيف لفريق 
يتدهور بهذه السرعة من موسم 
آلخر، فبعد أن كان ثالثا ومنافسا 
اللقب في املوسم املاضي،  على 
بات صيدا سهال جلميع الفرق. 
واألغ���رب من ذل���ك أن الفريق 
يتعرض الى سيل من الهجمات 
في كل مباراة، وكأنه يلعب من 
غير العبي ارتكاز ودفاع، ورمبا 
يكون توقف الدوري في مصلحة 
العناب���ي، لتصحي���ح األوضاع 

وترتيب األوراق مرة أخرى. 

الجهراء بداية السقوط

رغم أن ال���دوري اليزال في 
بدايته، إال أن جميع املؤش���رات 
توحي بأن اجلهراء يسير نحو 
العودة مرة أخ���رى إلى دوري 
املظاليم، إال إذا اس���تفاق وعزز 
صفوفه بالعبني جدد في الدفاع 
التحسن  والوسط، ولن ينفعه 
الطفيف في مستواه أمام الساملية، 
ألن���ه ال يقارن مبس���توى بقية 

الفرق. 

احملترفني حتى اآلن ناجحة. 

البرتقالي والهدوء 

من يشاهد كاظمة من مباراة 
إلى أخرى، يكتش���ف أن الهدوء 
في التعامل مع أي فريق هو سر 
التألق واحلص���ول على النقاط 
ال� 3، فبعد أن كان البرتقالي في 
الس���نوات املاضية يهاجم بكل 
أوراقه، وميتع اجلميع بأدائه إال 
انه يخسر. وفي مباراة الساحل 

أثب���ت كاظمة هذا املوس���م انه 
»غير«، فهو ال يتعجل في تسجيل 
األهداف، ويرهق منافسه بكثرة 
التمري���ر حتى يأتي الهدف، وال 
يكشف خطه اخللفي، واكبر دليل 
أنه حتى اآلن لم يتلق أي هدف 
في شباكه، ما يعني أن التوازن 

والهدوء هما سر النجاح. 

  القادسية ال يتغير 

رغم فوز القادسية على النصر، 

إال أن العبي األصفر مصرون على 
إضاعة الف���رص املتكررة، وإذا 
س���لموا منها في مباراة النصر، 
فرمبا لن يس���لموا ف���ي مباراة 
أخرى، وخير دليل خس���ارتهم 
من كاظمة ف���ي اجلولة األولى. 
وما مييز األصف���ر أنه ال يغير 
أسلوبه الهجومي حتى وإن كان 
فائزا، ويهاجم من جميع اخلطوط، 
ويحصل على فرص كثيرة في 
كل مباراة إال أنه ال يس���تغلها.

وأثبت القادسية أن لديه الكثير 
سيكش���فه في اجلوالت املقبلة، 
النه ميلك كوكبة من النجوم، وال 

يتأثر بغياب عدد منهم. 

 األبيض لن يهدأ 

من يعتقد أن خسارة الكويت 
من العربي س���توقف انطالقته 
يك���ون مخطئ���ا، ألن األبي���ض 
عودنا في كل موسم انه يسقط 
في البداية ثم ينهض بقوة، عمال 

باملثل القائل »اخل����يل األص�����يلة 
تلحق تالي«. والنهوض يحت�����اج 
إل���ى تصحيح بع���ض األوراق 
أوله�������ا خط الدف���اع الذي بدا 
مرتبكا أم���ام العربي، ثم يجب 
الفرص، والتخلي  أن يس���تغل 
عن السيطرة السلبية، فاملدرب 
البرتغالي جوزيه روماو اوجد 
تشكيلة مناسبة وضرب بقوة 
في بداية املوس���م، ورمبا تأثر 
الس���احل  الفريق بالتعادل مع 

1-1 في اجلولة املاضية.

السالمية وبداية جديدة 

قد يكون الفوز على اجلهراء 
بداية عهد االنتصارات للساملية، 
باس���تعادة أمج���اد الفريق في 
املنافسة، بعد أن كان ضيفا خفيفا. 
ورغم الفوز على اجلهراء لم يكن 
السماوي في أفضل حاالته، وعانى 
كثيرا للوصول إلى املرمى، ولوال 
تألق يوسف النشيط بتسجيل 

المطوع نجم األسبوع

الحكام في الميزان 

استحق مهاجم القادسية بدر املطوع أن يكون جنم 
األسبوع لهذه اجلولة وأثبت أنه قائد حقيقي للفريق، 
فبعد أن أضاع ركلة جزاء في الشوط األول عاد للتألق 
وزادته ركلة اجلزاء الضائعة قوة، عندما صنع الهدف 
األول حلمد العنزي ثم مرر كرة الهدف الثاني إلى صالح 

الشيخ ولم يكفه ذلك بل سجل الهدف الثالث. 

»إلبس ما يعجب الناس«
 ناصر العنزي

وضع النجم الدولي السابق جاسم يعقوب »لفافة« بيضاء 
على يده اليسرى بناء على نصيحة الطبيب فقلده الشباب 

والناشئة واالشبال وانتشرت حينها ظاهرة الرباط 
الضاغط على ايادي الالعبني وكأنهم أصيوا بالكسر 

في يوم واحد، وعادة ما مييل الالعبون الى تقليد 
النجوم الكبار من اجل التميز ولفت االنظار 
وهو امر محمود مالم يخرج عن عادات وتقاليد 
مجتمعنا احملافظ، ففي الغرب مثال تنتشر 
بني الالعبني ظاهرة وشم االيادي والتزين 
باالقراط الذهبية ومتيز جنم برش��لونة 
السويدي زاالتان ابراهيموڤيتش »مسلم 
من أصل بوس��ني« بنقش اسمه بالعربية 
»ابراهيما« بخط واضح على يده اليسرى.  
ام����ا االجنليزي ديڤيد بيكام فلم يترك 
جزءا من جسمه إال وغرس فيه وشما، فيما 

البرتغالي كريس��تيانو رونالدو اسم  طبع 
مولوده اجلديد على أعلى زنده.

في السابق انتشرت »موضة« الشعر الطويل 
بني الالعبني وكأنه عرفا يجب التحلي به الى جانب 

قصة الشعر اخلش��ن املعروفة باسم »جاكسون« 
وأشهر اصحابها النجم الكبير فتحي كميل الذي متيز 

بطوله الفارع ومراوغته السريعة، وتتذكر جماهير العميد 

العبها الس��ابق جب��ار عبدالقدوس كيف كان يس��جل االهداف 
برأسه وشعره »املنكوش« لالعلى، وفي السنوات االخيرة 
أقبل الالعبون على حالقة ش��عورهم باملوسى توفيرا 

للوقت واملادة ايضا.
يفضل ان يكون الالع�ب ص����احب ه�����ندام 
جيد داخل امللعب وي���قبل على املباراة وكأنه 
ذاه����ب الى من����اسبة رسمي�ة وي�بدو 
ل���نا ونحن نشاهد أف���راد ريال م����دريد 
وهم بكامل اناقتهم داخل املل��عب ك��أنهم 
ابطال في الس��ينما، وتفتقر مالعب����نا 
ال��ى الالعب »االنيق« ال��ذي يجمع االداء 
اجليد والتميز في االناقة من حيث املظهر 
اخلارجي وال نقل الوسامة النها تكاد تكون 
معدوم��ة بني العبينا، ومن الالعبني القلة 
الذين يجمعون ب��ني املهارة واالناقة بدر 
املطوع وحس��ني املوس��وي وعبدالعزيز 
املش��عان وخالد الفضلي وخلف السالمة 
وفايز بندر، فيما اصبح العب كاظمة النشط 
فهد العنزي مميزا ب� »لوك« جديد خطه لنفسه 
اشبه بالالعبني االجانب مما يسهل معرفته من 

بني كل الالعبني.
نقول في االمثال »ُكل ما يعجبك والبس ما يعجب 

الناس« فماذا يقول الالعبون؟

ترتيب الفرق بعد الجولة الثالثة

النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعب

3300619العربي
3300509كاظمة

3201726القادسية
3111534الكويت
3111344الساملية
3021242الساحل
3003290النصر
3003180اجلهراء

مباريات الجولة الرابعة
اجلمعة

15 أكتوبر
5:50صباح السالمالعربي � القادسية
5:50الصداقة والسالمكاظمة � اجلهراء

السبت 
16 أكتوبر

5:50ثامرالساملية � الكويت
5:50علي صباح السالمالنصار � الساحل

لقطات 
 واصل مهاجم العربي حس���ني املوسوي 
صدارته لهدافي الدوري برصيد 5 أهداف وجاء 
خلفه على التوالي 5 العبني وهم مهاجم الكويت 
البرازيل���ي كاريكا ومهاجمو القادس���ية فراس 
اخلطيب وبدر املط���وع وحمد العنزي ومهاجم 

كاظمة يوسف ناصر بهدفني لكل منهما. 
 ش��هدت اجلولة حالة ط��رد واحدة كانت في 
مباراة الكويت والعربي لالعب الوسط جراح العتيقي 
الذي س��يغيب مباراة واحدة عن صفوف األبيض 
وهذا األس��بوع الثاني على التوالي الذي يطرد فيه 
الع��ب من الكويت بعد ط��رد البرازيلي كاريكا في 

اجلولة الثانية.
 شارك في هذه اجلولة جميع محترفي العربي 
البرازيليني األربعة بعد أن انضم املدافع انطونيو 
واالس خلط الدفاع وكذلك فابيو سانتوس للهجوم 
وكان قد سبق ملواطنيهما لينون نيلسون ولويس 

كارلوس املشاركة باجلولة املاضية. 
 يعتبر دفاع كاظمة هو األقوى حتى اآلن ولم 
يدخل مرماه أي هدف بينما يعتبر هجوم القادسية 

هو األفضل بتسجيله 7 أهداف.
 أكثر مدرب الس���املية البوسني زياديتش 
من التدخني خالل مباراة فريقه مع اجلهراء وهو 
تصرف مرفوض من املدرب الذي يجب أن يكون 

قدوة لالعبني.
 متكن اجلهراء من تسجيل أول هدف له في 

الدوري أمام الساملية.

سلطان صلبوخ

أحمد العيدان

فهد العنزي

بدر املطوعلينون نيلسون

عبدالعزيز املشعان

ناصر العثمان

أحمد حواس

عبيد منور

انطونيو واالس

خالد الرشيدي

فريق »األنباء« بعد الجولة الثالثة
اختار القسم الرياضي فريق »األنباء« للجولة الثالثة من الدوري املمتاز ويضم في حراسة املرمى 
خالد الرش��يدي )العربي( وفي الدفاع سلطان صلبوخ )كاظمة(، وأحمد العيدان )الساملية(، عبيد منور 
)الس��احل(، انطونيو واالس )العربي(، وفي الوس��ط فهد العنزي )كاظمة(، أحم��د حواس )اجلهراء(، 
عبدالعزيز املش��عان )القادسية(، ناصر العثمان )الساملية(، وفي الهجوم لينون نيلسون )العربي(، بدر 

املطوع )القادسية(.

اختيار موفق

البرازيليني  العرب����ي  لالعبي 
انطونيو واالس ولينون نيلسون 
وفابيو سانتوس ولويس كارلوس 
»األس����ماء طويلة ش����وي« الذين 
اظهروا حضورا جيدا مع االخضر 
حت����ى اآلن، وجاء االختيار موفقا 
املرة مقارنة بالعبي املوسم  هذه 

املاضي.
»البرازيلي نفع«

لسانك

وين الجماهير

لن يكن حض���ور اجلماهير 
فعاال في اجلوالت الثالث املاضية، 
ورصدنا غيابا ش���به كامل في 
املباريات فيم���ا كانت  بع���ض 
مباراة القادسية واجلهراء االكثر 
حضورا، وعلق احد املتابعني بان 
الرمضانية سحبت  املسلسالت 

البساط من املباريات.
»التلفزيون أنفع«

غلط

غلط

الدوري يستأنف 15 أكتوبر 
س���يتوقف الدوري املمتاز ملدة 45 يوم���ا قبل أن تنطلق اجلولة 
الرابعة في 15 أكتوب���ر املقبل مبواجهة من العيار الثقيل بني قطبي 
الكرة العربي املتصدر والقادسية الثالث، ويأتي هذا التوقف بسبب 
خوض األزرق عدد من املباريات الودية استعدادا لكأس اخلليج واسيا 
باإلضافة ملشاركة رديف األزرق في بطولة غرب آسيا في األردن 24 

سبتمبر حتى 3 أكتوبر املقبلني.

 النصر يتعاقد مع رودريغو  بدل ليناردو
عبدالعزيز جاسم 

 علمت »األنباء« ان إدارة الفريق األول لكرة القدم في نادي النصر، 
فسخت العقد مع املهاجم اجلديد البرازيلي ليناردو دي سيلفا بعد 
ان ظهر مبستوى متواضع في اجلوالت الثالثة من الدوري، وتعاقد 
العنابي مع العب االرتكاز البرازيلي رودريغو قبل اغالق باب التسجيل، 
بناء على طلب املدرب البرازيلي ادغار بيريرا ليعوض غياب طالل 

نايف احملترف في البوسنة.

 العدوة خارج قائمة األصفر آسيويًا
عبدالعزيز جاسم 

 رفض االحتاد اآلس����يوي لكرة القدم تس����جيل محترف القادس����ية 
املغربي عصام العدوة ضمن قائمة األصفر في كأس االحتاد اآلس����يوي 
بدال من العاجي ابراهيم كيتا، بسبب تقدمي القائمة النهائية قبل 15 يوما 
وبالتالي ال يحق للنادي التغيير، وسيغيب العدوة عن مباراتي الدور 

ربع النهائي أمام امليناء التايلندي في 14 و21 اجلاري. 
 ومن جانب آخر، أكد مدرب حراس القادس����ية احمد دشتي أن العب 
الوس����ط طالل العامر بحاجة إلى أسبوعني قد يتمكن من املشاركة في 
التدريب����ات بعد إصابته بتمزق بالعضل����ة الضامة، بينما يحتاج عامر 
املعت����وق إلى فترة اقل للعودة ال����ى التدريبات اجلماعية، وهو يتدرب 
منفردا، مش����يرا الى أن املهاجم الس����وري فراس اخلطيب يتدرب، وهو 

انضم الى املنتخب السوري الذي سيلتقي األزرق وديا غدا اجلمعة.

ناصر العنزي )الكويت والعربي(: كان خلبرته الكبيرة دور مميز 
في قيادة املباراة حيث احتسب ركلتي جزاء صحيحتني 

لألخضر وكان موفقا بطرده جلراح العتيقي.
وليد الشطي )القادسية والنصر(: كانت إدارته جيدة للمباراة 
ولم يرتكب أخطاء أثرت على سير املباراة وكان هادئا 

في التعامل مع الالعبني.
مشعل العسعوسي )الساملية واجلهراء(: كان موفقا في احتساب 
ركلة اجلزاء للجهراء لكن كان يجب أن يكون أكثر حزما 

مع احتجاجات بعض الالعبني.
حمد بوجروة )كاظمة والساحل(: لم يجد صعوبة في إدارة 
املباراة في بدايتها لكن بعد تسجيل كاظمة الهدفني كانت 
هناك تدخالت عنيفة من قبل الفريقني لم يضع حدا لها 

والتي كان بعضها يستحق البطاقات احلمراء.

)عادل يعقوب(احلكم ناصر العنزي للسليمي: أنا وين شايفك؟


