
االثنين 19 ابريل 2010   53رياضة
النصر ينفرد بالثالث وكاظمة ال يعرف علته والصليبخات والتضامن تبادال المراكز في الدوري

الجولة الـ 19: الكويت »قرّب«.. والقادسية نهض من كبوته 
 عبدالعزيز جاسم

لم حتمل اجلولة التاسعة عشرة من 
ا لدوري املمتاز أي جديد خاصة في قمة 
الترتيب، فالكويت حافظ على صدارته 
وضرب بيد من حديد وتغلب على العربي 
بهدفن نظيف����ن، وبنفس اإلصرار ظل 
القادس����ية في مطاردته بعد أن اكتسح 
الساملية 4-0، لتكون اجلولة املقبلة وهي 
قبل األخيرة جولة احلسم التي تشهد 
لقاء املتصدرين الكويت والقادسية، فإن 
فاز األبيض سيحسم اللقب، اما في حالة 
تعادله او خسارته فإن احلسم سيؤجل 

إلى اجلولة األخيرة.
أما النصر فأدى ما عليه حتى اآلن 
وأبعد كاظمة عن طريقه ليحتل منفردا 
املركز الثالث بعد ف����وزه عليه بهدف، 
اال ان آمال����ه لتحقيق اللقب تكاد تكون 
معدومة الن الفارق بينه وبن املتصدر 
5 نقاط.اما اجلديد في هذه اجلولة فهو 
خروج الصليبخ����ات من املركز األخير 
بفارق نقط����ة ليصبح قبل األخير بعد 

فوزه على التضامن 0-1.

 ثقة األبيض

خاض الكويت مباراته أمام العربي 
اول من امس بثقة عالية طوال الشوطن 
وكأنها مباراة ودية وليست مباراة هامة 
ورمبا الفوز بها سيضمن له اللقب في 
حال فوزه على القادسية اجلولة املقبلة، 
فاألبيض كعادته بدأ اداءه تصاعديا من 
دقيقة الى أخرى، حتى وان أضاع فرصة 
فانه يصنع غيرها ف����ي احلال، وكأنه 
ميلك مخزونا من األس����اليب اجلديدة 
واملفاجئة ملنافس����ه، فمرة يس����تخدم 
الك����رات العرضية وم����رة يعتمد على 
مهارة البرازيلي روجيرو ووليد علي، 
وأخ����رى يضع كل ثقله على البرازيلي 
كاريكا من خالل الكرات الهوائية او على 
العماني إسماعيل العجمي باالعتماد على 
سرعته، ففريق ميلك كل هذه اإلمكانيات 
ليس غريبا أن يحقق الفوز بهدفن على 
العربي الذي قدم الى املباراة بفوز على 
القادس����ية في نصف نهائي كأس سمو 

ولي العهد.
والى جانب ذلك كان هناك انضباط 
وتكتيك مثالي ومميز في صفوف الكويت، 

وهو ما لم يستطع احد في الدوري فك 
ش����فرته حتى اآلن ما يحسب للجهاز 

الفني.

األصفر متماسك

أثبت القادسية في مباراته مع الساملية 
انه فريق بطوالت، فبعد الضغط النفسي 
الكبير الذي عاشه بعد خروجه من كأس 
ولي العهد، على ي����د غرميه التقليدي 
العربي ظن الكثير أن األصفر والعبيه 
سيظهرون بصورة باهته أمام السماوي، 
لكن حدث العكس فظهر متماسك اخلطوط 

بداي����ة من احلارس الى الدفاع الى خط 
الهجوم وهو ما كان س����ببا مباشرا في 
حتقيق الرباعية بسهولة فتالعب بخصمه 
وس����يس املباراة لصاحله منذ البداية 
ولوال إضاعته الفرص السهلة لضاعف 

النتيجة.
وقد ش����هدت املباراة ع����ودة فراس 
اخلطيب إلى مس����تواه بع����د ان افتتح 
التسجيل بهدفن. لكن السؤال الذي يطرح 
نفسه هل تفوق القادسية على نفسه في 
ه����ذه اجلولة وعلى ظروفه الصعبة أم 
انه استغل فقط ضعف منافسه؟ هذا ما 

ستظهره اجلولة القادمة امام الكويت.

العنابي »ما بيده شي«

واصل النصر مشواره بنجاح فخطف 
ثالث نق����اط غالية م����ن كاظمة وكان 
ميني نفسه بسماع اخبار سارة بتعثر 
القادسية والكويت، فقدم اداء جيدا امام 
البرتقالي وتفوق عليه تكتيكا وخططا، 
حيث استطاع ايقاف مفاتيح لعب كاظمة 

ومتكن من احملافظة على هدفه.
اال ان العنابي رمبا تتحطم آماله كلها 
في اجلولة املقبلة إن فاز احد املتصدرين 

وهو ما يعني خروجه من املنافسة على 
اللقب، لكن يحسب للجهازين اإلداري 
والفني والالعب����ن أنهم ادوا ما عليهم 
هذا املوسم ولم يقصروا ولكن احلظ لم 
يقف الى جانبهم، ويكفي أنه يضم بن 
صفوفه هداف الدوري حتى اآلن وهو 

البرازيلي لويس فابيانو.

البرتقالي أراح نفسه

أراح كاظمة نفسه من عناء احلسابات 
الباب الضيق  والتكهنات وخرج م����ن 
للمنافسة على اللقب ليتفرغ للمنافسة 

على املرك����ز الثالث والذي من احملتمل 
أيضا ان يضيع منه.

لك����ن الغريب في األم����ر ان كاظمة 
يتراجع مس����تواه من أسبوع إلى آخر 
والس����بب مجهول ورمبا يكون املدرب 
الروماني ايلي بالتشي نفسه هو السبب 
اذ رمبا يك����ون »ماله خلق يدرب هذي 
األيام« كما ذكر البعض وشكك في أدائه 
وحرصه على حتقيق الفوز، بعد ان كان 
يشتاط غضبا ان تعادل وها هو اليوم 
يخسر وال تهتز شعرة في رأسه وكأن 
األمر ال يعني����ه. وقد ظهر ذلك واضحا 

امام النصر اذ ظهر مفككا.

األخضر ما تعب

لم يتع����ب العربي نفس����ه في هذه 
مباراته امام الكويت وكأن الالعبن جاءوا 
ألداء الواجب فقط، فلم يقدم أي شيء 
يذكر من جمل تكتيكية او فنية ترهق 
منافسه، ورمبا يعود ذلك الى شعورهم 
بأن الفوز لن يزيدهم شيئا بعد ابتعادهم 
عن املنافسة سوى عدد النقاط فهو لن 
يؤثر في تغيير املراكز وهو األهم، ورمبا 
أراد املدرب دراغان سكوسيتش ان يظهر 
في هذه املباراة بهذا األداء حتى يفاجئه 
مبستواه احلقيقي في نهائي كأس ولي 

العهد كما فعل بالقادسية.

السماوي تعود الخسارة

باتت خسارة الس����املية بعدد كبير 
من األهداف أمر ع����ادي ومقبول حتى 
جلماهيره التي لم تفاجأ بهذه النتيجة، 
ونفس احل����ال ينطبق عل����ى الالعبن 
واإلدارة، ولكن يجب ان تكون هناك وقفة 
جادة مع هذا الفريق على األقل في املوسم 

املقبل النتشاله من هذا الوضع.

الصليبخات سّواها

انتظر الصليبخات طويال هذه اجلولة 
وكأنه كان يدخر جه����ده لهذه املباراة 
وبالفعل جنح في حتقيق ما اراد وانقض 
على التضامن وتغلب عليه وهاهو في 
املركز قبل األخير الذي إن حافظ عليه 
فسيخوض مباراة فاصلة مع ثاني دوري 
الدرجة األولى ورمبا يتجنب الهبوط.

التضامن وركلة الجزاء

لم تكن ركلة اجل����زاء التي اضاعها 
العب التضامن عبداهلل مش����يلح امام 
الصليبخات هي س����بب خسارة فريقه 
ولكن جميع الالعبن يتحملون مسؤولية 
الهزمي����ة إلضاعة العدي����د من الفرص 
السهلة، كما ان اللوم ال يوجه الى الفريق 
في هذه اجلولة فقط بل منذ بداية الدوري، 
ليضع نفسه في هذا املوقف احملرج، ورمبا 
يستطيع التضامن العودة مرة أخرى في 
اجلولة األخيرة عندما يلتقي الساملية 

الذي يعتبر مستواه متقاربا معه.

نجم األسبوع
اس��تحق الصليبخات أن يكون جنم هذا األسبوع بعد 
أن خرج من مأزق املركز األخير الذي يؤدي مباش��رة الى 
دوري املظاليم بفوزه على التضامن وحصوله على النقاط 
الث��اث، على الرغم من ان هذا الفوز كان بش��ق األنفس. 
ويحس��ب لاعبي الصليبخات الروح القتالية في املباراة 
واستبس��الهم أمام املرمى، كما أنهم حاولوا التركيز قدر 
املس��تطاع لتجنب األخطاء، وقد أجاد حارس املرمى علي 

طالب الذي تصدى لركلة جزاء. 

الناصر: لم نتهاون أمام الكويت

الغربللي: لسنا في إيطاليا

اليوسف يعود في نهاية أبريل

 عبداهلل العنزي
اكد مدير الك���رة بالعربي احمد الناص���ر ان فريقه لم يتهاون 
امام الكويت في مباراة اول من امس، ونحن كجهاز اداري وجهنا 
لوم���ا كبيرا الى الالعبن على ادائهم غير املقبول اطالقا، الفتا الى 
ان العرب���ي يرفض اي اتهام بالته���اون بدليل ان املدرب الكرواتي 
دراغان سكوسيتش اشرك التش���كيلية االساسية ولكن االداء لم 
يكن على قدر الطموحات، مؤكدا ان االخضر ايضا لن يتهاون امام 
الصليبخات في اجلولة املقبلة وذلك النصاف تاريخ االخضر اوال 
وفريق التضامن ثانيا الذي ينافس الصليبخات على الهبوط للدرجة 
االولى. وبن الناصر ان مدافعي الفريق الس���لوڤيني روك واحمد 
الرشيدي تعمدا احلصول على البطاقة الصفراء الثانية لكي يتم 
ايقافهما امام الصليبخات حتى يضمنا املش���اركة في نهائي كأس 

ولي العهد امام الكويت.

 عبداهلل العنزي
نفى رئيس جلنة املسابقات في احتاد الكرة عماد الغربللي ورود 
اي شبهات في تقارير مراقبي مباريات اجلولة املاضية، خصوصا 
فيما يتعلق مبباراة العربي والكويت.وبن ان الكويت والعربي لهما 
تاريخ كبير، واتهام بعض اجلماهير للعربي بأنه تهاون امام الكويت 
امر مرفوض متاما، فجميع املسابقات ملختلف املراحل السنية في 
الكويت لم تشهد مثل هذه االمور اطالقا وعلى مر التاريخ، مضيفا 

»هل نحن في ايطاليا حتى يحدث هذا االمر؟«.

أعرب نائب رئيس اللجنة املؤقتة الحتاد الكرة أسد تقي باسمه 
ونيابة عن اعضاء اللجنة وجميع اللجان العامة باالحتاد واالسرة 
الكروية عن تعاطفهم ومش���اركتهم رئيس اللجنة املؤقتة الشيخ 
أحمد اليوس���ف الدعاء والتمنيات بالش���فاء العاجل للشيخ خالد 
اليوس���ف الذي يتعافى بإذن اهلل تعالى بع���د العملية اجلراحية 

الناجحة التي أجريت له في الواليات املتحدة االميركية.
وأكد ان رئيس اللجنة املؤقتة لالحتاد على اتصال دائم ويتابع 
العمل وما يدور على الس���احة الكروية أوال بأول، وس���يعود في 

نهاية الشهر اجلاري.

تصرف حكيم

م����ا ق����ام ب��ه الكثير من 
العرباوية باس��تنكار  اجلماهير 
اإلساءة لاعب القادسية ف��راس 
اخلط��ي��ب م��ن قب��ل قلة من 
اجلماهير التي أس��اءت اليه عبر 
الفتة مس��يئة للغاية يح��اسب 

عليه��ا الق��انون.
»إكرام الضيف حق علينا«.

لسانك

تكرمي »بّلوشي«
كثرة حفات التكرمي »املجانية« 
الت��ي يقدم عليها بعض الاعبني 
خال مباريات الدوري هذا املوسم 
خصوصا ان بعضهم انقطع عن 
اللعب لس��نوات طويلة، ويجب 
وضع الئحة حتدد أحقية التكرمي 

لكل العب.
»شي باش كّثر منه«.

غلط

غلط حمد بوجروة )القادسـية والسـاملية(: إدار املباراة بشكل جيد ولم تشهد 
أخطاء تؤثر في الفوز بنتيجة كبيرة للقادسية، كما أن اشهاره البطاقة 

احلمراء ملدافع الساملية سعد سرور كان في محله. 
وليـد الشـطي )الكويت والعربي(: كان لتمركزه الس����ليم في امللعب دور 
ايجاب����ي في إدارة املباراة بأريحية، كم����ا أن قلة احتجاجات الالعبن 

ساهمت في تسهيل مهمته.
محمود البلوشـي )كاظمة والنصـر(: كان واعيا في حتركاته، وقاد املباراة 

إلى بر األمان، وندرت األخطاء التي لم تؤثر في نتيجة املباراة. 
يوسـف الثويني )التضامن والصليبخـات(: رغم حساسية املباراة وأهميتها 
للفريقن، إال انه متكن من إدارتها بإتقان وإيصالهما الى بر األمان إال 

انه لم يسلم من بعض االحتجاجات على قراراته.

الحكام في الميزان

مباريات الجولة الـ 20
السبت 24 - 4

6:55الصداقة والسالمالكويت � القادسية
6:55الكويتكاظمة � الساملية

6:55محمد احلمدالعربي � الصليبخاتاألحد 25 - 4
6:55صباح السالمالنصر � التضامن

ترتيب الفرق بعد الجولة الـ 19
النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالترتيب
191342381543الكويت

191333461442القادسية
191153281838النصر
191045362334كاظمة
19595251724العربي
19559233620الساملية

19201715536الصليبخات
1912169445التضامن

فريق »األنباء« بعد الجولة الـ 19
اختار القسم الرياضي فريق »األنباء« للجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري املمتاز ويضم في 
حراس��ة املرمى علي طالب )الصليبخات( وفي الدفاع س��اندرو )كاظمة(، عصام فايل )النصر(، جراح 
العتيقي )الكويت( وفي الوس��ط صالح الشيخ )القادس��ية(، بدر املطوع )القادسية( اسماعيل العجمي 
)الكويت(، فراس اخلطيب )القادس��ية( وباتريك فابيانو )النصر( وفي الهجوم كاريكا )الكويت( وحمد 

العازمي )الصليبخات(.

صـالـح الشـيخ

 سـانــدرو

بـدر الـمطـوع

 حمـد العـازمي

 فـراس اخلطيب إسماعيل العجمي

 جـراح العتيقـي

 علـي طـالـب

 عصـام فايـل

 باتـريك فـابيـانـو

 كـــاريـكــا

صورة وتعليق
أنا محمد اديلم اذا كنتوا نس��يتوني، العب النصر ايام 
خالد الش��ليمي وحمد شريدة واخوه صالح اللي اذا مسك 
الكورة ما يلعب باص، ايام محمد مجاهد اللي يركض بامللعب 
حتى اليوم الثاني من املباراة، انا مدافع العنابي اللي ضمني 
املدرب البرازيلي سكوالري فيليب لازرق في خليجي 10 
في الكويت 1990، حتى املدرب لوبانوفس��كي كان يلعبني 

أساسي أخاف انكم نسيتوني.
ان��ا اول العب طالب بحرية انتقال الاعبني بني األندية 
الننا هواة وزعل علي ناديّي النصر ولكن انا مازعلت عليهم، 
انا يا العرباوية اللي لعب معاكم عدة مواس��م، اذكركم وال 
نس��يتوا، تذكرون الهدف الذهبي اللي سجلته برأسي في 
مرمى حارس التضامن حم��د عبدالصاحب  وفزنا بكأس 
سمو االمير موسم 2000/1999 اذا كنتوا نسيتوني اذكركم، 
وين اجلماهير عني في مهرجان اعتزالي في مباراة العربي 
والكويت، بس تدرون انا مسامحكم الن كل واحد قام يعتزل 
ويخرب على اللي يستحقون التكرمي، انا مسامحكم وهذي 

»بوسة« مني لكل من حضر امللعب.
ش��د حيلك ي��ا األخضر والل��ي راح راح ونبي الكاس 

منك.

)محمد ماهر( شهاب كنكوني متأثرا بخسارة العربي  

لقطات من الجولة
حافظ مهاجم النصر البرازيلي 
باتريك فابيانو على صدارة قائمة 
الهدافن برصيد 12هدفا، كما واصل 
مهاجما الكويت العماني اسماعيل 
العجم���ي والبرازيل���ي كاريكا 
ومهاجم القادسية السوري فراس 
اخلطيب مطاردته برصيد 11 هدفا 
لكل منهم، يليهم مهاجم العربي 
السوري محمد زينو ب� 9 اهداف، 
ثم العب كاظمة فهد الفهد ومهاجما 
القادسية احمد عجب وبدر املطوع 

ب� 6 اهداف. 
ش��هدت هذه اجلولة حالة طرد 
واح��دة كانت من نصي��ب مدافع 
الساملية سعد سرور، بعد ان ازداد 
اشهار البطاقات احلمراء في اجلوالت 

السابقة. 
يعتبر االقبال اجلماهيري قليال 
جدا، فرغ���م اهمية مباريات هذه 
اجلولة اال انها لم تشهد حضورا 

كبيرا.
لم يفز الصليبخات خال مشواره 
بال��دوري اال مرتني، والافت أنهما 

جاءا على حساب التضامن. 
يعتبر خط هجوم القادسية 
هو األقوى حتى اآلن بتسجيله 
46 هدفا، ثم الكويت ب� 38 هدفا، 
كما ان خط دفاع األصفر يعد 
األق���وى بتلقي���ه 14 هدفا، ثم 

الكويت 15 هدفا.


