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)هاني الشمري(قمة القادسية والعربي شهدت احتكاكات بني الالعبني وانتهت بفوز كبير لألصفر

الجولة الرابعة: القادسية »قصة مالها نهاية« والعربي خله جمهوره »يبچي«
عبدالعزيز جاسم

ما يفعله القادسية من جولة الى 
اخرى، اشبه مبسلسل مكسيكي 
لكن مسلسل االصفر من 21 حلقة 
وهي عدد جوالت الدوري املمتاز، 
بينما املسلسل املكسيكي يزيد على 

100 حلقة.
بيد ان الصفة املشتركة بينهما 
انهما في كل حلقة يدعون املشاهد 
النتظار احللقة املقبلة، وهذا احلال 
ينطبق على اجلماهير التي اصبحت 
مشدودة لألداء امللكي، وتراهن هل 
يفوز االصفر الي����وم باالربعة ام 

بالثالثة.
 كما ان احدى حلقاته قضت على 
احد االبطال منذ اجلولة الرابعة، 
وهو زعيم البطولة باالربعة على 
العربي الذي ابكى جماهيره مبشهد 
درامي، انته����ى باربع طعنات في 
قلوبهم، لن يشفى منها اال اذا ثأر 
االخض����ر من االصفر في القس����م 

الثاني.
وعلى ابناء »بني قادس« احلذر 
الن هناك فرق����ا تتربص بهم مثل 
كاظمة الذي اصبح وصيفا ب� 7 نقاط 
بفوزه الصعب على الصليبخات 
2-1، وميل����ك مب����اراة مؤجلة مع 
الكويت الذي استعاد عافيته، وحقق 
الفوز الثاني على التوالي وكان على 
التضامن 2-0، بينما خرج النصر 
والساملية »حبايب«، واكتفيا بنقطة 

واحدة بعد تعادل سلبي.

األصفر يغرد

حتى االن يغرد القادسية خارج 
السرب، ويحقق الفوز من جولة 
الى اخرى، دون عناء وحتى اآلن لم 
يكشف عن املكنون، ورمبا يخفيه 
ملا هو قادم.وكعادته يبدأ االصفر 
الشوط االول كاحلمل الوديع، حتى 
يجعل اخلص���م يطمئن وينتظر 
اللحظة املناسبة لينقض عليه.
وهذا م���ا فعله بغرمية التقليدي 
العربي، فخدره باالول وصعقة 

اخلواط����ر، اصب����ح اآلن هو من 
يكسر اخلاطر فالسقطة الكبيرة 
امام القادسية باالربعة، يجب ان 

يقف امامها ويتأملها كثيرا.
ملاذا هذا يحدث بالزعيم؟ وملاذا 
األداء الس����يئ؟ وملاذا احملترفون 
دون املستوى؟ واين ذهبت الروح 
القتالي����ة؟ وعندما يجب االخضر 
على كل هذه التساؤالت، سيعرف 
ملاذا خس����ر برباعي����ة نظيفة، ال 
ان يكتف بتعليق اخلس����ارة على 
شماعة احلكام، ويعد مبحترفني بعد 
كل انتكاسة، ولكن بعد ان تكون 
الطيور طارت بارزاقها. فكيف لفريق 
يقدم شوطا اول جيدا، ثم يبدو في 
الثاني مكسور اجلناح ال ناقة له 
وال جمل، وكأن املباراة ال تعنيه، 
ويظه����ر الالعبون مثل االش����باح 

ترتدي الفانيلة اخلضراء.

التضامن هذه إمكاناته

ل����م يكن باإلم����كان افضل مما 
كان، فالتضامن ليس لديه احللول 
الهجومية وال القدرة على نقل الكرة 
بني العبي����ه، فيكتفي بالتعادل او 

يهرج باقل اخلسائر.
ورمبا يكون توق����ف الدوري 
فرصة جديدة اللتق����اط االنفاس 
وتصحيح االوضاع، الن ما حدث 
امام الكويت كشف الفريق واسلوبه 
املتواض����ع والذي ل����م يعد ينفع، 
النه من غير املعقول ان تدافع 90 

دقيقة.

الصليبخات والخسارة ال يفترقان

اصب����ح اس����م الصليبخ����ات 
واخلسارة ال يفترقان، فهما تالزما 
منذ اجلولة االولى حتى الرابعة، 
فالفريق قدم مس����توى جيدا، اال 
ان����ه بحاجة الى مزي����د من الثقة 
وتكتيك جديد يغير حاله. ورمبا 
كان سقوطه امام كاظمة متوقعا، 
ولكنه ظهر مبستوى جيد وقاتل 

حتى النهاية.

بالثاني برباعي���ة، تناوب عليها 
جميع مهاجميه خلف الس���المة 
وفراس اخلطيب وجهاد احلسني 
وبدر املطوع، حتى انه كان بإمكانه 
اضافة املزي���د، اال انه حّن نوعا 
ما واكتفى باستعراض عضالته 
ليعطي حتذيرا شديد اللهجة لباقي 

الفرق.

البرتقالي فوز وصدمة

لم يهنأ العبو كاظمة بالفوز 
الذي حتقق عل���ى الصليبخات، 
حت���ى صدمهم مدربه���م احملنك 

العبي الصليبخات واجبرهم على 
الدفاع كثيرا.

العنابي تعادل بيده

اغرب خس����ارة نقاط هي التي 
تفقدها بنفس����ك، هذا حال النصر 
امام الساملية عندما اضاع العديد 
من الفرص في الشوط االول، كانت 
كفيلة بأن يخرج فائزا بهدفني على 
اقل تقدير، وألنه لم يستغل الفرص 
من الطبيعي ان يتراجع مستواه 
في الش����وط الثاني. اال ان الفريق 
كسب نقطة واحدة ستساعده على 

العجمي الف����رص باجلملة خلرج 
االبيض بع����دد وافر من االهداف، 
عموما النتيجة تبشر بأن العميد، 
عاد الى املنافسة مرة اخرى على 

اللقب.

السماوي ما يغير طبعه

غريب فعال ما يفعله الساملية، 
ولو اس����ترجعنا شريط مبارياته 
السابقة، سنالحظ ان الفريق يظهر 
بصورة متواضعة في الشوط االول، 
وكأنه ينتظر تسجيل االهداف في 

مرماه.

الروماني ايلي بالتش���ي بالوداع 
دون ذكر االسباب. وكان الفريق قد 
ظهر مبستوى مخيب في الشوط 
االول، لوال ذكاء طارق الش���مري 
الذي اقتنص الهدف من تسديدة 
مخادعة. ولكنه وجد نفسه مرة 
اخرى وسجل هدفا ثانيا عن طريق 
فه���د الفهد مع انطالقة الش���وط 
الثان���ي. بيد ان الفريق رجع الى 
الس���كون الغريب وغير املبرر، 
واستقبلت شباكه هدفا، وكاد ان 
يخرج متعادال، اال ان الشمري الذي 
طرد في الوقت بدل الضائع، ارهق 

التنافس حتى  مواصلة مش����وار 
اجلوالت املقبلة.

األبيض عاد إلى طبيعته

ع����اد الكوي����ت ال����ى طبيعته 
املعهودة، واصبح يهاجم بضراوة، 
يضيع الفرص ويسجل االهداف، 
ويجب����ر املنافس عل����ى التراجع، 
وبالرغم من انه����ا املباراة االولى 
للمدرب اجلدي����د البرازيلي ارثر، 
اال انه جنح في اول اختبار وحقق 
املطلوب في الفوز بهدفني، وقدم اداء 
جيدا ولوال اضاعة العماني اسماعيل 

وه����ذا ما حدث ام����ام النصر، 
فتراجع دون مبرر، وكان احلارس 
حميد الق����الف املتألق الوحيد في 
السماوي بتصديه ألهداف محققة، 
بيد انه عاد في الشوط الثاني، وظهر 
كفريق آخ����ر يهاجم وينقل الكرة 
ويضيع الفرص الكفيلة في الفوز، 
وفي النهاية ش����وط واحد ال يفي 
بالغرض لتحقيق النقاط الثالث، 

فارتضى بنقطة واحدة عادلة.

األخضر يكسر الخاطر

بع����د ان كان العربي يكس����ر 

الكويت »ربح« مع أرثر وكاظمة أصبح وصيفًا والنصر يهبط اضطراريًا في الممتاز

األصفر نجم األسبوع 
الردعان: ستكون

 لنا وقفة

المطوع: العبونا 
تنقصهم الخبرة

بوسكندر: اجتماع مع بالتشي اليوم

مبارك: كيتا يغيب أمام السالمية 

العدواني: أضعنا الفوز 

فالح: دندن يغيب لإليقاف 

الشمري: عناد شتمني 
من شاور ما عطا.. علي: نتقدم بثبات الستعادة الثقة

الحكام في الميزان

ال يختلف اثنان على ان القادسية هو جنم االسبوع 
بال من���ازع، فاالداء الرائع وفوزه الكبير على العربي، 
يعطيه هذه النجومية وبجدارة. كما انه الفريق الوحيد 
في الدوري حقق الف���وز بأربع جوالت وجمع النقاط 
الكاملة. ولم يكتف االصفر عند هذا احلد، وسجل اكبر 
عدد من االهداف ب� 13 هدفا، واس���تقبلت شباكه هدفا 
واحدا، لذلك يستحق القادسية ان يكون جنم االسبوع 

لالمتاع واالقناع واالبداع.

يحيى حميدان
التضامن  قال رئيس نادي 
فه���د الردعان ان الس���بب في 
تراج���ع نتائ���ج الفري���ق هو 
املس���توى املتواضع لالعبني 
احملترفني، اذ من املفترض ان 
يرتقي هؤالء بالعبينا ومبستوى 
الفريق عامة، لكن لالسف سوء 
اختيارهم من االساس هو من 
اوقع الفريق ف���ي هذا املطب، 
مشيرا الى ان محبي التضامن 
فضال عن مجلس االدارة غير 
راضني عن املستوى، وستكون 
لنا وقفة جادة ازاء هذا الوضع 
املرفوعة  التقارير  بعد دراسة 
الفني واالداري  من اجلهازين 

للفريق.

قال مدير الكرة في الصليبخات 
عبدالكرمي املطوع اننا نكافح من 
اج����ل اثبات ذاتنا وجدارتنا، لكن 
لالس����ف تنقص العبين����ا خبرة 
املباريات امام الفرق الكبيرة وهذا 
ليس عيبا، فالصليبخات ضيف 
جديد يتعلم ويستفيد ولدينا الثقة 
بالعبينا وطموحهم، كما لدينا الثقة 
باجلهاز الفني بقيادة ثامر عناد.

مبارك الخالدي
قال أمني السر في نادي كاظمة حسني بوسكندر ان مدرب الفريق 
الروماني ايلي بالتشي مازال في الكويت، وحاولنا االجتماع معه 
بعد املباراة مع الصليبخات ومس���اء امس، إال أنه كان منش���غال 
باحتفاالته اخلاصة بعيد امليالد، وهي مناسبة نحترمها، وسنعقد 
اجتماعا معه اليوم ملناقش���ة تصرفه الذي أوحى بأنه عازم على 

مغادرة الفريق.
واضاف: ان ما يربطنا مع بالتش���ي ه���و عقد واجب االحترام 
والتطبي���ق، واذا كانت لديه الرغبة في الرحيل، البد ان يكش���ف 
بكتاب رسمي ملجلس االدارة ملناقشتها وبحث االثار املترتبة عليها 

سواء لالدارة او للمدرب.
واوضح بوسكندر انه من الس���ابق ألوانه احلديث عن مدرب 
بديل، قبل البت نهائيا في وضع بالتش���ي الننا مازلنا متمسكني 
به، ولدينا االس���تعداد لبحث طلباته ان كانت له طلبات للفريق، 
ولكن في حالة اصراره على املضي قدما فيما خطط اليه، فالبد من 
سلوك املنهج القانوني املالئم لهذه االوضاع، وهو تقدمي استقالته 

وتسوية مستحقاته ثم الغاء اقامته فمغادرة البالد.

قال مدير فريق االول في القادس���ية جم���ال مبارك ان العاجي 
ابراهيما كيتا سيغيب عن مواجهة الساملية في اجلولة اخلامسة، 

بعد حصوله على االنذار الثالث امام العربي.
واضاف: ان االصفر قدم مس���توى اكثر من مميز في الش���وط 
الثاني، توجه باربعة اهداف بعد اداء غريب في االول، بفضل خبرة 
املدرب محمد ابراهيم الذي قرأ املباراة جيدا، وعرف كيف يستغل 
نقاط الضعف، وتابع: ان محترفي القادسية ساعدوه على الفوز، 

بعكس محترفي االخضر الذين لم يقدموا شيئا يذكر.
وش���كر مبارك مدير الكرة الس���ابق فواز احلساوي على دفع 
تكاليف صيانة س���تاد محمد احلمد، وحتمل���ه ايضا تكفلة عالج 

صالح اجلمعة خارج البالد. 

اكد مشرف الفريق االول في النصر محمد العدواني ان العبيه 
قدموا مس���توى مميزا في الش���وط االول امام الساملية، واضاعوا 
العديد من الفرص، ابرزها انفرادان للبرازيلي رودريغو، مؤكدا ان 
الفريق كاد يخس���ر املباراة في الشوط الثاني بعد التراجع الكبير 

في مستوى الالعبني.
وبس���ؤاله ما اذا كان تدخل احلارس حميد القالف مع مسعود 
فريدون فيه ش���ك في ان هناك ركلة جزاء، اوضح قائال ان احلكم 
كان قريبا من اللعبة واثق بقراره، ومسعود كان بإمكانه تسجيل 

الهدف دون مراوغة احلارس. 

ذكر مساعد مدرب الفريق االول في الساملية علي فالح ان املدافع 
يوسف دندن سيغيب امام القادسية في اجلولة اخلامسة لاليقاف، 
مؤكدا ان احملترف العماني سعد السعدي سيشارك في التدريبات 

هذا االسبوع حتى يتم جتهيزه للمباريات املقبلة. 
 واشار الى ان الفريق اضاع الفوز امام النصر في الشوط الثاني، 
الهداره العديد من الفرص، معتبرا ان تألق احلارس حميد القالف 

ساهم في ابقاء شباك السماوي نظيفة.

برر العب وس���ط كاظمة س���بب طرده من مب���اراة فريقه مع 
الصليبخات، بان مدرب الفريق املنافس ثامر عناد، شتمه بالفاظ 
بذيئة ورد عليه، مشيرا الى انه كان يحترم عناد ويكن له كل تقدير، 
اال ان سيل الشتائم كان غريبا دون سبب ما اجبره على الرد، وقال 
انه س���أل احلكم عن سبب طرده، فاوضح ان احلكم الرابع هو من 

طلب منه، ثم خرج دون احتجاج.

ناصر العنزي
ولكن القادسية خالف هذا االمر »وشاور« جماهيره قبل ان يذهب الى ستاد 

صباح السالم في النادي العربي، كم تريدون من االهداف؟
»من شاور ما عطا« اذا كنت تريد حرمان زائرك 

م��ن واجب الضيافة، ولك��ن االصفر في تلك 
املباراة شاور جماهيره ولم يغلق الباب من 

خلفه، شاورهم من اجل اثبات كرمه، 
ودعاهم الى تنوع اصناف »االهداف« 

فكانت اجمل نهاي��ة الفالمه هذا 
املوس��م، فعندما يفوز االصفر 
على التضام��ن مثال بأربعة لن 
يفرح مش��جعه مثلم��ا يفرح 
بأربعة في مرمى خصمه اللدود، 
القادسية بأربعة  وعندما يفوز 
على العربي فال تسل عن تبعات 

النتيجة فقد يذهب معها مدربون 
الى غير رجعة.

ف��ي تلك املب��اراة ام��ا ان تكون 
قدساويا او تكون قدساويا! فلم يترك 

الفائز خلصمه فرصة التحدث معه للتفاهم 
على احداث الشوط الثاني حتديدا فإن تكلم قاطعه 

بهدف وان احتج عاجل��ه بالثاني، واذا رفع صوته رد 
عليه بالثالث وعندما رفع راية االستسالم قال له: »تبقى لنا هدف 

رابع ومن ثم ميكنك االنسحاب«. في مثل هذه املواجهات التي جتمع القطبني 

ال خاس��ر بينهما، كيف؟ اذا فاز القادس��ية بأربعة فال جديد بالنتيجة فسبق 
للعربي ان فاز بخمس��ة وليس اربعة، واذا س��ألت ايا من العبي العربي مّمن 
خسرت؟ فسيرد دون خجل من القادسية، واذا قلت حلارسه 
شهاب كنكوني من سجل في مرماك؟ ألجاب خلف 
وبدر وجهاد وف��راس، ولرمبا يضيف معلقا 

»بس بصراحة خوش أقوال«.
ف��ي مثل هذه املواجه��ات الثقيلة 
فإن اخلس��ارة ميكن »بلعها« فاذا 
عّير القدساوي العرباوي باالربعة 
فس��يرد عليه الثاني ما في احد 
احسن من احد، واذا تقابال مرة 
اخرى فم��ن املمكن ان تتكرر 
النتيجة لصالح الطرف اخلاسر، 
ففي مواجهات الكبار القادسية 
والعربي ف��ي الكويت والهالل 
والنصر في السعودية والزمالك 
واالهلي في مص��ر فإن الفوز ال 

»يخلد« واخلسارة ال تعيب.
في مواجهة القادسية والعربي تكون 
هناك مباراتان، واحدة في امللعب، واالخرى 
في املدرجات، فاجلماهير العرباوية حتمل دائما 
احلكم وزر اخلسارة، والقدس��اوية اذا خسر فريقها 
تلقي بالالئمة على املدرب ثم يواصلون تشجيع فريقهما بحماس 

شديد! »من شاور ما عطا« لذلك خسر العربي.

قال جنم االبيض وليد علي ان فريقه حقق االهم في هذا التوقيت 
وهو الفوز، ألنه يعني اننا نتقدم بثبات نحو استعادة الثقة والروح، 
وهما امران رئيسيان ملواصلة املنافسة على اللقب، واضاف: املباراة 
كانت املهمة االولى للم���درب البرازيلي اجلديد آرثر وهو يحتاج 
الى الوقت لترك بصمته واسلوبه وسنعمل على مساعدته لبلوغ 
هدفه، والتضامن كما يقال فريق عنيد واستطعنا جتاوزه بصرف 

النظر عن العرض.

ثام�ر العن�زي )القادس�ية والعربي(: كان جريئا ف���ي حالتي الطرد بحق 
العبي العربي وكانتا في محلهما، كما انه احتس���ب ركلتي جزاء 
صحيحت���ني، وكان أداؤه جيدا باس���تثناء بعض األخطاء التي لم 

تؤثر في نتيجة املباراة.
عبداهلل احلداد )النصر والساملية(: لم يجد أي صعوبة في ادارة املباراة، 

وارتكب بعض األخطاء بسبب سوء التمركز.
وليد الشطي )الصليبخات وكاظمة(: كان من الواضح انه سيفقد السيطرة 
على املباراة، بسبب عدم حزمه مع الالعبني منذ البداية، ما تسبب 

في حدوث مشاكل في نهاية املباراة.
واخطأ عندما سمح ملدرب الصليبخات ثامر عناد، بالدخول الى 

ارض امللعب ولم يطرده.
يوس�ف ثويني )التضامن والكويت(: متيز في إدارة املباراة وأوصلها الى 
بر األمان، وكان محقا في طرد مدافع التضامن ماجد مصطفى، لكن 
يؤخذ عليه عدم احتسابه ركلة جزاء للكويت، بعد ان ابعد املدافع 

وليد وارد تسديدة ثابتة بيده.

 فريق »األبناء« للجولة الرابعة
اختار القسم الرياضي فريق »األنباء« للجولة الرابعة من الدوري املمتاز وضمت: احلارس 
حميد القالف )الساملية(، الدفاع خالد الش���مري )كاظمة( وسامر املرطة )الكويت( وناصر 
العثمان )الس���املية( ووليد علي )الكويت(، الوس���ط بدر املطوع )القادسية( وناصر فرج 
)كاظمة( وجهاد احلسني )القادسية( وطالل نايف )النصر(، الهجوم خلف السالمة وفراس 

اخلطيب )القادسية(.

حميد القالف

 
                    

    وليد علي        

خالد الشمري

ناصر العثمان

سامر المرطة

جهاد الحسين طالل نايف

ناصر فرجبدر المطوع

فراس الخطيب خلف السالمة

مباريات الجولة الخامسة

السبت 9 � 1 � 2010

 محمد احلمدالقادسية � الساملية 

صباح السالمالعربي � الكويت

األحد 10 � 1 � 2010

 علي صباح السالمالنصر � كاظمة 

الكويتالتضامن � الصليبخات


