
الثالثاء 24 اغسطس 2010   47رياضة

الجولة األولى: الكويت ممتع والعربي مقنع والقادسية سقط بعد 10 سنوات
عبدالعزيز جاسم 

ف����ك الكويت العقدة وتصدر ال����دوري املمتاز في اجلولة 
األولى، بعد أن حقق فوزا كبيرا على النصر الذي حتول الى 
عقدة بالنسبة الى االبيض في املوسمني املاضيني، بعد أن تغلب 
عليه باألربعة مع بداية كل موس����م، لكن الكويت رد الصاع 
صاعني مع انطالقة املوس����م اجلديد وهزمه برباعية نظيفة، 
ليثبت أن الفوز الس����احق على القادسية 3-1 بكأس السوبر 
لم يكن وليد الصدفة. بينما حق����ق العربي األهم وفاز على 
اجلهراء 2-0 على الراحة، ومتثلت املفاجأة بخسارة القادسية 
ألول مرة في الدوري باجلولة األولى منذ 10 سنوات، عندما 
خس����ر أمام النصر موس����م 2001/2000 بهدف نظيف، وكان 
سقوط االصفر هذه املرة على يد كاظمة بنفس النتيجة، أما 
الساملية فقد فرط بالنقاط الثالث في الدقائق األخيرة ليجبره 

الساحل على التعادل 1-1.

 األبيض انطالقة قوية 

فرض الكويت كلمته منذ البداية ولم يعط مجاال للش����ك 
في قدرته على احلصول على اللقب هذا املوس����م، وبالرغم 
من النتيجة الكبيرة التي حققها فهناك حقائق يجب أن نقف 
أمامها وهي اننا منذ س����نوات لم نشاهد فريقا بهذا التنظيم 

واألداء املمتع في الوقت نفسه.
ومتيز االبيض بتنوع الهجمات التي سببت إرباكا لالعبي 
النص����ر في كيفية إيقاف املد الهجومي من األطراف والعمق، 
وعامل التس����ديد املميز ألغلب الالعبني جاءت منها األهداف 
األربعة، وأثبتت أنها س����الح الكويت األقوى الذي سيمنحه 

التفوق على أي فريق.
ويبدو أن املدرب البرتغالي جوزيه روماو عرف إمكانات 
فريقه خالل معسكر سويسرا، ووظفها بصورة رائعة داخل 
امللع����ب، وكانت تبديالته صائبة.فهل يثبت األبيض أنه هذا 

املوسم غير ويكمل املشوار في اجلوالت املقبلة بنفس التقنية أم أن النصر 
كان ضعيفا وال حول له؟ هذا ما ستجيب عنه اجلوالت القادمة.

األخضر »شكله غير«

من تابع مباراة العربي مع اجلهراء الصاعد حديثا لدوري األضواء 
يالحظ أنه تغير عن املواسم السابقة، لكن طريقة األخضر وبصمة املدرب 
البرازيلي مارس����يلو كابو كانت واضحة على الفريق الذي سيطر على 
املباراة بالرغم من عدم مش����اركة الرباعي البرازيلي اجلديد، وعبداهلل 
الشمالي وأحمد الرشدي وعبداهلل احلداد وخالد خلف وعلي مقصيد، 
إال أن التش����كيلة التي خاضت املباراة لعبت بصورة مميزة خصوصا 
الشاب عبدالعزيز السليمي الذي يبدو أنه سيكون من اكتشافات املوسم 

احلالي، كما أن احلارس خالد الرش����يدي بدا واثقا من نفسه وتصدى 
للعديد من الكرات، اضافة الى عودة التألق للمهاجم حس����ني املوسوي 

مسجل الهدفني، ومحمد جراغ.

 البرتقالي بداية ناجحة 

كانت عودة مدرب كاظمة التش���يكي ميالن ماتشاال، الى الدوري 
البرتقالي ناجحة، ألنها كانت أمام القادسية حامل اللقب في املوسمني 
املاضي���ني، والفوز بحد ذاته يعتبر فوزا ب���� 6 نقاط لقوة املنافس، 
وبالرغ���م من أن البرتقالي عانى في بداي���ة املباراة، وكاد أن يدخل 
مرماه أكثر من هدف إال انه استعاد توازنه ورتب أوراقه، ثم صعق 
القادسية بهدف مفاجئ من علي املشموم في الشوط الثاني، وحافظ 

عليه حتى النهاية بفضل تألق احلارس العائد شهاب كنكوني الذي 
تصدى لركلة جزاء.ورغم فوزه فإن كاظمة لم يظهر مبستواه املعهود، 
وله العذر في ذلك الن املباراة هي األولى، والالعبون لم يدخلوا في 

االجواء حتى اآلن.

األصفر »خسر نفسه« 

يجب أن يلوم القادسية نفسه خلسارة النقاط الثالث، ألنه عاد إلى 
أسلوبه القدمي في التفنن بإضاعة الفرص منذ بداية املباراة، وابرزها 
ركلة جزاء في الدقائق األخيرة.ولم يستغل النقص العددي لكاظمة، 
وعاب العبيه عدم التركيز جيدا خاصة في الدقائق العش���ر االولى، 
فكان التس���رع عدوهم األول وسبب خس���ارتهم، كما أن النجم بدر 

املطوع كان خارج املباراة ولم يؤد دوره مع السوري فراس 
اخلطيب، فكانت تبديالت املدرب محمد إبراهيم صحيحة 
باستبداله مع صالح الشيخ الذي كان غائبا طوال املباراة، 
وإشراك حمد العنزي وخلف السالمة وسعود املجمد، إال 

أن الوقت لم يسعفهم. 

 السماوي أهدر الفوز 

بعد أن كانت جميع األمور تسير لصالح الساملية، والنقاط 
الثالث لم تكن سوى مسألة وقت، اضاع السماوي كعادته 
الفوز بيده، وكأنه ال يعلم أن املباراة 90 دقيقة، وأن الهدف 
الوحيد الذي جاء في الشوط األول يحتاج إلى هدف ثان كي 
يطمئن على النتيجة، فجاءت الصدمة في الدقائق األخيرة 
وخسر نقطتني.عموما فان أداء الساملية كان جيدا ومنظما، 
ويبدو أن املدرب البوسني سالفني زياديتش، بحاجة إلى 

وقت أكثر لتصحيح أخطاء املوسم املاضي. 

الساحل ال ييأس 

كانت جميع التوقعات من خالل مجريات الشوط األول، 
تش���ير إلى خسارة الس���احل بعد املردود الذي قدمه لكن 
اتضح أن هذا الفريق ال ييأس، ويعود بسرعة إلى أجواء 
املب���اراة، بالرغم من انه يعاني من غياب احملترفني، اال ان 
األمر االيجابي هو أنه من الصعب أن يخسر أمام أي فريق 

على أرضه. 

  الجهراء يحتاج لوقت 

بدا واضحا أن اجلهراء هو احللقة األضعف حتى اآلن، 
وعلى مدربه البرازيلي غينيس دي سيلفا، أن يدعم صفوف 
الفري���ق مبحترفني مميزي���ن، ألن الفريق يضم نخبة من 
الش���باب النجوم، وهم بحاجة الى وقت إلثبات قدراتهم، 
ويبقى الدفاع هو أحد أسباب اخلسارة، ولوال تألق احلارس سطام 

احلسيني لكانت النتيجة مضاعفة. 

 النصر.. »وين« 

أين النصر الذي كان يرعب الفرق في املوسم املاضي؟ ما شاهدناه 
امام الكويت يدل على ضياع الفريق منذ البداية في جميع اخلطوط سيما 
الوسط بسبب غياب طالل نايف الذي احترف في البوسنة مؤخرا، كما 
أن العب الوسط اجلديد البرازيلي فرانسيسكو غايرو كان تائها طوال 
املباراة. الالفت هو االستسالم الواضح لالعبي العنابي خصوصا بعد 
اله���دف الثاني، وإن لم يصحح املدرب البرازيلي إدغار بيريرا الوضع 

في اجلولتني املقبلتني، رمبا يكون أول املدربني املودعني للدوري.

كاظمة كسب الرهان والنصر فشل في أول اختبار والسالمية فرط في النقاط الثالث في انطالق الدوري الممتاز

كنكوني.. نجم األسبوع
استحق حارس كاظمة شهاب كنكوني أن يكون 
جنم األسبوع للتألق الالفت بتصديه للعدي�����د من 
الكرات اخلطرة من العبي القاسية أبرزه�����ا ركلة 
اجلزاء التي س���ددها خلف السالمة، كما أنه متكن 
من ال���ذود عن مرماه في الدقائق األخيرة ألكثر من 
كرة خطرة كانت مبثابة أهداف محققة منها تسديدة 
حمد العنزي في الوقت بدل الضائع والتي أخرجها 

بصعوبة. 

الحكام في الميزان
علي محمود )القادسية وكاظمة(: أدار املباراة بامتياز وكان 
قريبا من الكرة وكان واثقا من ركلة اجلزاء التي احتسبها 

لصالح القادسية وتعامل جيدا مع الالعبني.
وليد الشطي )العربي واجلهراء(: كان أداؤه جيدا ووفق في 
العديد من القرارات ما أدى إلى عدم حدوث أي احتجاجات 

من قبل الفريقني وقادها إلى بر األمان.
محمود البلوشي )الساملية والساحل(: كان حلزمه وصرامته 
في اتخاذ الق���رارات ومنها توجيه اإلنذارات دور فعال 
ف���ي قيادة املباراة بصورة جي���دة واخلروج منها بأقل 

األخطاء.
حمد بو جروة )الكويت والنصر(: لم تكن هناك قرارات خاطئة 
تؤثر على س���ير املباراة لكن عاب���ه عدم اتخاذ قرارات 
بتوجيه اإلنذارات لبعض الالعبني خصوصا في التدخل 

القوي.

اضبط أعصابك
م���ا حص���ل م���ن مداف���ع 
 القادسية محمد راشد ومهاجم 
كاظمة يوس���ف ناصر بعدما 
تدافعا باأليدي في مشهد انفعالي 
ال يج���ب ان يخرج من العبني 
الى مرحلة متقدمة من  وصال 
السيطرة على انفعاالتهما داخل 

امللعب.
كل إنذار »بتعلومة«

لسانك

معسكر بو »بالش«
للفرق التي مت إعدادها للموسم 
اجلديد في معسكرات خارجية 
عادت بالنفع على أداء الالعبني 
بدال من الذهاب ملعسكرات اقرب 
الى الترفيهية واللعب مع فرق 

متواضعة املستوى.
املكتوب يقرأ من عنوانه

غلط

ناصر العثمانغلط
نواف الحميدان

كاريكا

حسين الموسوي

عبدالعزيز السليمي

علي المشموم

فهد عوض

مساعد ندا خليفة عايل

عبيد منور

شهاب كنكوني

فريق »األنباء« بعد الجولة األولى
اختار القس���م الرياضي فريق »األنباء« 
للجولة األولى من بطول���ة الدوري املمتاز 
ويضم في حراس���ة املرمى شهاب كنكوني 
)كاظم���ة(، وف���ي خط  الدف���اع عبيد منور 
)الساحل(، مساعد ندا )القادسية(، خليفة 

عايل )الكويت(، فهد عوض )الكويت(، وفي 
الوسط ناصر العثمان )الساملية(، عبدالعزيز 
السليمي )العربي(، نواف احلميدان )كاظمة(، 
علي املشموم )كاظمة(، وفي الهجوم حسني 

املوسوي )العربي(، كاريكا )الكويت(.

»إن كنت ناسي أفكرك«
ناصر العنزي

س��أل أح��د الصحافيني قبل س��نوات غي��ر قليلة 
املدرب ميالن ماتش��اال عندما كان مدربا لكاظمة 

ع��ن عيوب الالع��ب الكويت��ي فقال:جميعهم 
يركضون ورؤوس��هم ال��ى األرض قولوا 

لهم يرفع��ون ابصارهم قلي��ال، ويبدو 
ان نصيحت��ه أف��ادت العبي��ه الذين 
قدموا في عهده السابق كرة جميلة، 
سهلة صفق لها البعيد قبل القريب 
وعادت الك��رة »البرتقالية« حينها 
ال��ى اإلب��داع املفق��ود وتوجت 
بلقبني في الدوري العام موسمي 
94/93 و96/95 إلى جانب كأسي 

سمو األمير وسمو ولي العهد.
يعود ماتش��اال بع��د ان طال 
غيابه عن بيت��ه اخلليجي االول 
الذي جاء إليه من موطنه التشيك 
في احد أي��ام يوني��و احلار عام 
1993 وانطلق بعدها إلى السعودية 

واالمارات وعمان والبحرين ليصبح 
اح��د اه��م املدرب��ني »األغني��اء« في 

املنطقة، ويقول الالعبون الذين عاصروه 
في كاظمة واملنتخب الوطني انه مدرب في 

الصباح وطبيب »شعبي« ومعالج نفسي في 
املس��اء، حازم صارم في امللعب جتده أيضا على 

طاولة العشاء يحدثهم ويستمع إليهم.

عاد ماتشاال إلى فريقه كاظمة وطلب من فوره عصير 
»البرتقال« ثم سأل عن حارسه السابق خالد الفضلي 
فوجده في الكويت، وبحث عن بدر حجي آخر 
في خط الوس��ط ولم يجد، ومتنى لو يعود 
فواز بخيت للع��ب معه ولو لدقائق، عاد 
ماتش��اال ولم يتغير به شيئا حركاته، 
تقدم س��نوات  انفعاالته،  س��كناته، 
ف��ي عم��ره لكن��ه ظل متمس��كا 
بذاكرته القوية عن حالنا الكروية 
ويعل��م  فرقن��ا،  ومس��تويات 
ماتش��اال ان فريقه احلالي ليس 
كفريقه الس��ابق وان املنافسة 
ال��دوري انحصرت  على لقب 
في  والكويت  القادس��ية  ب��ني 
املواسم الثمانية املاضية وعليه 
ان يعي��د »البرتقال��ي« إلى ما 
كان علي��ه كمناف��س دائم على 

االلقاب.
في الس��ابق كان ماتشاال يقول 
إن افضل فريقني ف��ي الكويت هما 
كاظمة والس��املية ف��االول في نظره 
هم العبون ولكن في ثياب »مهندسني« 
والثاني الن مهاجميه بشار عبداهلل وجاسم 
الهوي��دي، وف��ي أول مباراة له في املوس��م 
اجلديد حقق ف��وزا ثمينا على القادس��ية وكأنه 

يقول له »ان كنت ناسي أفكرك«.

تس���اوى في اجلولة األولى 
كل من حسني املوسوي )العربي 
والبرازيل���ي كاري���كا )الكويت( 
في ص���دارة الهدافني بهدفني لكل 
منهما بينما سجل هدفا واحدا كل 
من العبي الكويت بشار عبداهلل 
والعماني خليفة عايل ومن كاظمة 
علي املش���موم ومن الساحل زيد 
البوسني  الساملية  العيدان ومن 

الكسندر انديتش.
ش��هدت اجلول��ة حال��ة طرد 
واح��دة كانت ف��ي مب��اراة كاظمة 
البرتقالي فيصل  والقادسية ملدافع 
دش��تي بعد حصوله عل��ى الكرت 

األصفر الثاني.
الغري���ب ف���ي اجلولة هو 
مشاركة أغلب الفرق دون محترفني 
لس���ببني األول هو عدم وصول 
بطاقات الالعب���ني الدولية وعدم 
تسجيلهم في احتاد الكرة واألمر 
اآلخر هو عدم تعاقد بعضهم أصال 

مع محترفني حتى اآلن.
مب��اراة الس��احل والس��املية هي 
الوحيدة الت��ي انتهت بنتيج��ة التعادل 
بينم��ا الفريق��ان الوحيدان الل��ذان لم 
يسجال باجلولة هما القادسية والنصر.

لعب الساحل مباراته األولى 
م���ع الس���املية م���ن دون مدربه 
الكرواتي مارينكو كوجلانني لعدم 
االنتهاء من تأش���يرة دخوله إلى 
البالد وكذلك جلس مساعد املدرب 
عبداهلل الش���مري في املدرجات 
لعدم إصدار بطاقته من االحتاد 
ما استدعى مدرب حتت 16 حسن 

علي لقيادة الفريق.

لقطات 

العنزي ينضم إلى الساحل
فهد الدوسري

وقع مدافع كاظمة محمد العنزي على عقد ملدة عام مع الس���احل 
بعد ان مت رفع اسمه من س���جالت نادي كاظمة في املوسم احلالي، 
ورفض الالع���ب االفصاح عن قيمة العقد، ومن احملتمل ان يخوض 
املب���اراة املقبلة في الدوري املمتاز أمام الكويت بعد ان يتم قيده في 

كشوفات احتاد الكرة.

استياء لعدم وجود استديو تحليلي

الشمري: نقطة السالمية ستكون االنطالقة
فهد الدوسري

قال مس����اعد مدرب الساحل عبداهلل الش����مري ان فريقه قدم مباراة 
جيدة امام الس����املية وخرج بنتيجة ايجابية بالنس����بة إلعداد الفريق 
املتواضع مقارنة مع باقي فرق الدوري املمتاز، مش����يرا الى ان الفريق 
يحتاج مزيدا من االس����تقرار حتى يحافظ على املستوى الفني وأضاف 
ان الصراع على البقاء في دوري األضواء س����يكون من نقطة الساملية. 
وأوضح الشمري أن الفريق يعاني من قلة عدد احملترفني بعد ان اكتفت 
إدارة النادي بإبقاء العب الوسط البرازيلي بيتو فقط نظرا لعدم وجود 
املبالغ املالية املطلوبة للتعاقد مع عدد من الالعبني. وكشف الشمري عن 
غياب عدد م����ن الالعبني املؤثرين في الفترة املقبلة وهم حارس املرمى 
سعد العنزي نظرا إليقافه 5 مباريات من قبل جلنة املسابقات على خلفية 
أحداث مباراة فريقه امام الفحيحيل املوس����م املاضي، كما سيغيب عن 
صفوف الفريق بصورة نهائية الالعبان عبيد العتيبي وسعود شجاع 
بعد محاولتهما احلصول على عقود ملدة سنة مع النادي قابلة للتجديد 
عند رغبة الطرفني ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض الشديد من قبل ادارة 
النادي والتي تسعى ملعاملة جميع الالعبني معاملة واحدة دون تفرقة 

كونهم أبناء النادي.

عبدالعزيز جاسم
أعرب عدد من مش����اهدي القناة الرياضية الثالث����ة الناقلة للدوري 
املمتاز، عن استيائهم من عدم وجود االستديو التحليلي للدوري، حيث 
يحلل املباريات بحيادية لوجود عدد من احملللني املميزين في البرنامج، 
يوضحون جميع األمور للجمهور من خالل إعادة أبرز اللقطات، واألهداف 
وإجراء املقابالت مع الفريقني، وتقدمي تش����كيلة كل فريق قبل املباراة، 
وس����بب غياب أي العب عن املباراة، وكان يقدم البرنامج املذيع املتألق 
محم����د بوقريص. وقال بعضهم ان جميع الدول تهتم بدوري بالدها إال 
ف����ي الكويت، االهتمام معدوم بالرغم من حصول الدوري الكويتي على 

املركز الثالث عربيا وآسيويا في آخر تصنيف.

)هاني الشمري( النصر سقط بقوة في اجلولة األولى أمام الكويت 
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