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ناصر العنزي ـ فهد الدوسري 
عبداهلل العنزي ـ مبارك الخالدي

عاد القادسية بقوة الى موقعه 
ف����ي املركز األول بعد أن حقق فوزا 
مستحقا على خصمه اللدود العربي 
بهدفني مقابل ال شيء مستفيدا من 
تعادل الكويت والساملية مما جعل 
األصفر يقف����ز الى الصدارة منفردا 
برصيد )26 نقطة(، وكانت الكلمة 
املس����موعة للقادسية في مواجهته 
اجلماهيري����ة، حي����ث كان األفضل 
طوال املباراة وسجل هدفيه املتألق 
عبدالعزيز املش����عان )6( وفراس 
اخلطيب )20( في حني بقي العربي 
اخلاسر باملركز الرابع برصيد )20 

نقطة(.
وخس����ر الكوي����ت بتعادله مع 
الس����املية 1-1 بعد ان كان متصدرا 
بفارق األهداف وفقد نقطتني مهمتني 
وأصبح لألبيض )24 نقطة( ثانيا 
والس����املي )10( نقاط ف����ي املركز 

اخلامس.
وف����از كاظمة على اجلهراء 1-2 
ورفع رصي����ده الى )20 نقطة( في 
املركز الثال����ث واجلهراء في املركز 

األخير برصيد )26 نقطة(.
وتعادل الساحل مع النصر 1-1 
فأصبح لألول )9 نقاط( في املركز 
السادس وللثاني )7 نقاط( في املركز 

الثامن.
تفرغ العبو القادسية في الشوط 
االول لتمرير الكرات فيما تفرغ العبو 
العربي لتعطيلها، فانتهى قدساويا 
»صرفا« محمال بهدفني الى جانب 
فرص ضائعة اخرى، واجاد االصفر 
متاما في انطالقاته الهجومية التي 
شكلت خطرا متواصال على احلارس 
العرباوي خالد الرش���يدي بقيادة 
عبدالعزيز املشعان في خط الوسط 
الذي لعب واحدة من افضل مبارياته 
وجنح في تسجيل الهدف االول مبكرا 
بعد ان ارسل كرة ثابتة مباشرة الى 
الهدف  املرمى )6(، واضاف  داخل 
الثان���ي فراس اخلطي���ب اثر كرة 
مرس���لة باتقان من علي الشمالي 
واخطأ احلارس الرشيدي في التردد 
البعادها فسددها اخلطيب برأسه 

هدفا )20(.
وضح على القادسية احليوية 
والنشاط مبكرا وهاجم خصمه من 
كل اجلهات مستغال العشوائية في 
خط دفاع العربي، وجنح خط الوسط 
بوجود املشعان وجهاد احلسيني 
وفهد االنصاري وطالل العامر في 
»ضبط« توقيت الكرة تهاجم وتدافع 
بنظام، ومنح املدرب محمد ابراهيم 
الفرصة ملهاجمه سعود املجمد اللعب 
اساسيا الى جانب فراس اخلطيب 
وه���ددا مرمى اخلصم كثيرا، وكاد 
املشعان ان يضيف هدفا ثالثا بعد 
ان س���دد عبدالعزيز املشعان كرة 
ثابتة خدع بها احلارس الرشيدي 
وارتدت كرته من العارضة. وجنح 
االصفر في »احتواء« الشوط االول 
وفرض اس���لوبه من كل النواحي 
من انتشار ومترير متقن وتهديد 
املرمى م���ن اقصر الطرق وقد كان 
القادسية بالفعل في الشوط االول 
االفضل دفاع���ا وهجوما حيث لم 
يتع���رض مرمى ن���واف اخلالدي 
ألي تهديد مباشر. اما العربي فقد 
ظهر بحالة متواضعة في الشوط 
الدفاع والوسط  االول وخصوصا 
رغم ان املدرب البرازيلي مارسليو 
كابو زج بكل عناصره االساسية، 
وعجز املدافعون عن صد الهجمات 
القدس���اوية كما ان خط الوس���ط 
الس���ليمي  املكون من عبدالعزيز 

ونواف الشويع ومحمد جراغ وخالد 
خلف لم يقم بواجباته، االمر الذي 
صعب من مه���ام الفريق الدفاعية 
والهجومية ولعب كل العب حسب 
ما يراه هو وليس كما يريد املدرب، 
فكان���ت العابهم اجتهادية وفردية 
باستثناء احملترف املغربي عبداملجيد 
اجليالني الذي كان شعلة نشاط لم 
يجد من يسانده، ولم يسجل للفريق 
العرباوي اي فرصة خطرة له طوال 

الشوط االول.

هدوء في الثاني

وحافظ القادس���ية على تقدمه 
في الشوط األول وجنح في فرض 
اس���لوبه كما يريد وهاجم خصمه 
ولكن ليس كما كان عليه في الشوط 
األول وواصل عبدالعزيز املشعان 
تألقه وم���رر كرات خطرة لزمالئه 
وكاد أن يس���جل هدفا الى جانب 
زميله سعود املجمد الذي سدد كرة 
قوية بج���وار القائم قبل ان يترك 
مكانه للبديل حم���د العنزي، كما 
اشرك املدرب محمد ابراهيم العبيه 
فيص���ل العنزي وصالح الش���يخ 
لتعزيز صف���وف الفريق، وحافظ 
خط دفاع القادسية املكون من علي 
الشمالي ونهير الشمري وعصام 
العدوة وعامر املعتوق على احلد 

من الكرات العرباوية القليلة.
م���ن جانبه، فإن مدرب العربي 
أش���رك املهاجمني البرازيلي ڤابيو 
وعلي اشكناني بديلني خلالد خلف 
وحسني املوسوي، ولم يتغير من 
احلال شيء سوى كرات مرتدة لم 
تسفر عن شيء باستثناء تسديدة 
قوية للموس���وي قب���ل خروجه 
ارتطم���ت بالقائم، وع���اب ألعاب 
العربي سوء التمرير وكثرة الكرات 
الطويلة التي لم جتد نفعا أمام دفاع 

القادسية.
أدار املباراة احلكم محمد البلوشي 
وأنذر كل من عبدالعزيز املشعان 
وفراس اخلطيب من القادسية وعبيد 
منور وأحمد عبدالغفور من العربي، 
ومن���ح احلك���م )6( دقائق كوقت 
إضافي في الشوط الثاني مما اثار 

استغراب احلضور.

تعادل الكويت

تعادل ال�ك��ويت مع الساملية)1-1( 
على ستاد نادي الكويت.أنهى الكويت 
الشوط االول متقدما بهدف نظيف 
س���جله املتألق علي الكندري بعد 
ان تلق���ى بينية من خالد عجب لم 
يجد الكندري صعوبة في ايداعها 
على ميني حارس الساملية بعد ان 
اصطدمت مبدافع الس���املية راشد 

الراش���د »22«. وتس���يد االبيض 
الش���وط االول من املباراة وتناقل 
العبوه الكرة بوسط امللعب بسهولة 
ولكن م���ن دون اي خطورة على 
مرمى الس���املية، وتألق روجيريو 
في وس���ط امللع���ب، وكانت ابرز 
الهجمات التسديدة القوية للنشط 
خالد عجب ابعدها حارس الساملية 
الى ركنية »16«. اما الساملية فظهر 
بشكل س���يئ للغاية بهذا الشوط 
ولم تكن له اي محاوالت هجومية، 
واستس���لم الفري���ق الى حتركات 

الوسط االبيض روجيريو  رباعي 
واسماعيل العجمي وحسني حاكم 
وجراح العتيقي. وفي الشوط الثاني 
لم يتغير احلال عن سابقه، سيطرة 
بيضاء من دون اي خطورة، وبخالف 
مجريات اللعب استطاع راشد الراشد 
ان يخطف هدف التعادل لفريقه من 
تسديدة قوية اصطدمت بالعارضة 
قبل ان تدخل مرمى خالد الفضلي 
»52«. وحاول العبو االبيض تدارك 
الوضع ولكن من دون ان يفلحوا في 
هز شباك السماوي رغم سيطرتهم 

على وسط امللعب. ادار اللقاء احلكم 
مشعل العسعوسي.

 كاظمة والجهراء

في مباراة كاظمة واجلهراء كان 
األخير هو الط����رف األفضل خالل 
الشوط األول وكان صاحب املبادرة 
الهجومية عبر مهاجمه محمد دهش 
إال انه لم يجد املساندة من زمالئه 
وس����بب إزعاجا لدفاعات كاظمة ما 
اضطر حكم املباراة إلى توجيه إنذار 
إلى مدافع كاظمة البرازيلي ساندرو 
الذي تعم����د اخلش����ونة للحد من 
خطورة دهش، كما أهدر البحريني 
جيسي جون انفرادا حيث وضع الكرة 
بس����هولة بيد احلارس عبدالعزيز 
كميل )34(، وكانت النقطة السلبية 
في أداء اجلهراء عدم مقدرة العبي 
الوس����ط على خلق الفرص فغلب 

عليهم أداء املهام الدفاعية.
 فيما اعتمد كاظمة على الكرات 
الطولية باجتاه فهد الفهد وفرج لهيب 
ومتكن فهد من تهيئة احداها للمندفع 
من اخللف البرازيلي الكسندر غير 
املراق����ب ليضع الك����رة على ميني 

احلارس سطام حسيني )44(.
وسبقه فرج لهيب بتسديدة من 
حدود املنطقة إال أنها علت العارضة، 
وشهد الشوط تغييرا إجباريا للجهراء 

بخروج مدافعه العماني نبيل عاشور 
مصابا ولعب ب����دال منه بدر ناصر 
)19(.وفي الشوط الثاني كان كاظمة 
هو االفضل واالكثر استحواذا على 
الكرة لفاعلية العبيه نواف احلميدان 
وطالل الفاضل وعبداهلل الظفيري، 
وم����ن دربكة امام مرمى اجلهراء لم 
يحسن مدافعو اجلهراء تشتيت الكرة 
تصل الى الكسندر الذي ارسلها قوية 
في سقف املرمى معلنا الهدف الثاني 
لكاظمة )56(. وكاد فرج لهيب يضيف 
الهدف الثالث اال ان كرته مرت بجوار 
القائم االمين للحارس احلس����يني 
)68(. وفي الربع الساعة االخير دفع 
مدرب اجلهراء جانسينيز ديسيفيل 
مبهاجمه الواعد فه����د باجية الذي 
اس����تطاع ان يقلص الفارق عندما 
اخترق دفاعات كاظمة ليغمز الكرة 
على ميني احلارس عبدالعزيز كميل 
)81( لينشط اجلهراء بعدها محاوال 
احراز هدف التعادل اال ان محاوالته 

باءت بالفشل.

الساحل والنصر

وفي مباراة الس����احل والنصر، 
كان الشوط األول ممال وباهتا ولم 
يشهد أي فرص حقيقية على املرميني 
فانتهى سلبيا، اعتمد الساحل على 
اجلورجيني الش����ان وجورجو في 

خط الوسط لبناء الهجمات وعلى 
انطالقات محمد الظفيري من اجلهة 
اليسرى. ويعاني الفريق من االفتقاد 
الى التجانس بني صفوفه، ومن كثرة 
التمري����رات اخلاطئة التي غالبا ما 
كان����ت من نصيب العب����ي النصر. 
وق����اد الفري����ق في غي����اب املدرب 
الكرواتي املوقوف كوجلانني، العب 
الساحل السابق اسماعيل خليل. في 
املقابل، حاول مدرب النصر اجلديد 
الوطني عبدالعزيز الهاجري، اعادة 
ترتيب اوراق الفريق بعد اخلسارة 
االخيرة امام القادسية 1-2، واعتمد 
على مجهود محم����د قمبر في خط 
الوسط لتهديد مرمى الساحل، بيد 
ان محاوالت العنابي لم تسمن ولم 
تغن من جوع. وفي الشوط الثاني 
تبادل الفريقان بعض الهجمات الى 
ان جاء الهدف األول للنصر من ضربة 
جزاء سددها احملترف السوري محمد 
زين����و )53(، بعدها عادل النتيجة 
العب الساحل محمد العازمي الذي 
حول برأسه كرة عرضية من زميله 
داود النصراهلل لتستقر على يسار 
حارس النصر محمد الصالل )65(، 
وحرم القائم األمين ملرمى الساحل 
محمد زينو من إحراز هدف الفوز 

.)73(
ادار اللق����اء احلك����م علي طالب 

بـ»العربي«.. األصفر يسترد صدارته
السالمية أوقف الكويت وكاظمة هزم الجهراء وتعادل الساحل والنصر في الجولة الـ 11 للدوري الممتاز

مدافع العربي البرازيلي واالس يقطع الكرة من امام جنم القادسية عبدالعزيز املشعان

)هاني الشمري( مهاجم القادسية فراس اخلطيب منطلقا بالكرة ومطاردة من نواف الشويع وعلي مقصيد  

)عادل يعقوب( العب اجلهراء ماكينغا يعترض تقدم العب كاظمة البرازيلي ألكسندر 

العربي يتوج بلقب بطولة اتحاد الطائرة

قوة الفريق ومكانته«. واعرب اسد 
عن أمله في أن يواصل الالعبون 
تقدميه����م لهذا املس����توى القوي 
خالل البطولت����ني املقبلتني وهما 
بطولتا الدوري والكأس مش����ددا 
على ان »احملافظة على القمة أهم 
م����ن الوصول اليها وانا على ثقة 

بقدرة العبي الفريق«.

في البطولة.
وامت����دح أداء جميع الالعبني 
البطول����ة مضيفا  انط����الق  منذ 
»لق����د قدم العبون����ا أداء رجوليا 
وقوي����ا متكن����وا م����ن خالله من 
االيفاء بوعوده����م الدارة النادي 
وحتقيق املنش����ود والظفر بلقب 
هذه البطولة للمرة األولى واثبات 

كاس البطولة وامليداليات الذهبية 
لالعبي العربي وامليداليات الفضية 
لالعب����ي القادس����ية والبرونزية 

لالعبي كاظمة.
اللعبة  اك����د مدير  من جانبه 
أنور أسد احقية فريقه  بالعربي 
في الفوز باللقب كونه الفريق الذي 
قدم املس����توى االكثر ثباتا وقوة 

فقد كان من نصيب كاظمة بعد فوزه 
في مباراة االياب لتحديد املركزين 
الثالث والرابع على الس����احل 3 � 
0 وجاءت نتائج األش����واط 25 � 
22 و25 � 21 و26 � 24 في مباراة 
رجحت خبرة العبي كاظمة كفتهم 
في النهاية. وبعد ختام اللقاء قام 
رئيس االحتاد كمال االيوبي بتسليم 

توج العربي بلقب بطولة احتاد 
الكرة الطائرة الرابعة بعد تغلبه 
بصعوبة على القادسية 3 � 2 في 
مباراة االي����اب للدور النهائي في 
مباراة حماسية ومثيرة استحق من 
خاللها األخضر الفوز بلقب البطولة 

للمرة األولى في تاريخه.
 وجاءت املباراة منذ انطالقتها 
قوية وحماسية من الفريقني وكانت 
الغلبة في البداية للقادسية الذي 
فاز بالشوطني األولني 25 � 21 و25 � 
18 ليعطي انطباعا لدى كل من تابع 
اللقاء بانه في الطريق لتعويض 
خسارته في مباراة االياب والظفر 

باللقب.
 ولكن خالف����ا ملا متناه العبو 
القادسية وجماهيره متكن العربي 
من العودة ال����ى اللقاء بكل قوة 
واصرار مكشرا عن انيابه ومعطيا 
للقادس����ية درسا رائعا في فنون 
اللعبة ليظفر باالشواط املتبقية 
وينال لقب البطولة حيث جاءت 
نتائج األشواط لصاحله 25 � 15 

و25 � 10 و18 � 16.
وبهذا يكون العربي قد احرز 
لقب ه����ذه البطولة التي انطلقت 
في املوس����م 2007 � 2008 للمرة 
االولى حيث نال القادس����ية لقب 
أول بطولتني وحقق كاظمة لقب 
البطولة الثالثة. أما املركز الثالث 

العبو العربي فرحني بإحراز االحتاد للكرة الطائرة

»شواطين« يفوز بكأس الهجن

كأس ولي العهد في »الصيد«
يشمل س���مو ولي العهد الشيخ نواف االحمد برعايته بطولة س���مو ولي العهد لسباق اخليل التي 
يقيمها نادي الصيد والفروس���ية. وقد أناب سموه رئيس مجلس ادارة نادي الصيد والفروسية الشيخ 

ضاري الفهد حلضور حفل تسليم جائزة سموه اليوم.

فاز الذلول »ش���واطني« لناصر العجمي بكأس 
النادي للسباق العشرين لهذا املوسم واملخصص 
للقايا أبكار على مسافة 5 كيلومترات بعد منافسة 
مع الذلول »ثروة« حلش���ر بن ظفر الذي جاء في 
املركز الثاني وليالي حلس���ني املطيري وندا لعلي 
العجمي، وقام أمني السر العام للنادي ربيح العجمي 

بتسليم الكأس.

وقال العجمي ان مجلس االدارة قرر اقامة مهرجان 
كبير 21 اجلاري مبناسبة االحتفاالت باألعياد الوطنية 
ويتضمن املهرجان تقدمي أربع كؤوس مبناس���بة 
ذكرى مرور 50 عاما على االس���تقالل ومرور 20 
عاما على التحرير وكأس لشهداء الكويت وكأس 
مبناس���بة مرور خمسة أعوام على تولي صاحب 

السمو األمير مقاليد احلكم.

الذلول خالل السباق

حّمل الالعبين مسؤولية الهزيمة

الكاظمي لـ»األنباء«: كابو باٍق
اك��د رئيس الن��ادي العرب��ي جم��ال الكاظم��ي ل�»األنب��اء« ان الالعبني 
يتحملون وحدهم مسؤولية الهزمية من القادسية 0-2 بعد االداء املتواضع 
ال��ذي ظهر به الالعبون، حيث لم يقدموا املس��توى املأم��ول ولم تكن لديهم 
غي��رة على الفريق. وج��دد الكاظمي ثقته باملدرب البرازيلي مارس��يلو كابو 
مؤكدا ان كابو مس��تمر مع العربي حتى نهاية املوس��م وقادر على اس��تعادة 
نغمة االنتصارات في املراحل املقبلة من الدوري والعودة للمنافسة بقوة على 
اللقب رغم الهزمية من القادس��ية. واض��اف الكاظمي ان كابو يعد من افضل 
املدربني االجانب في اخلليج واس��تمراره ضروري لتحقيق االستقرار الفني 
والعودة للمنافس��ة، وألقى الكاظمي الكرة في ملعب الالعبني وناشدهم ببذل 
جه��د اكبر للفوز باملباريات املقبلة واعادة الفرحة والثقة للجماهير العرباوية 

مرة اخرى.


