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الحكام في الميزان

إبراهيم: ال غيابات والمشعان عاد للتدريبات

الردعان: صُدمنا بمستوى المحترفين

كابو نجم األسبوع

عناد: عودة الروح سبب الفوز

العدواني: بانتظار بطاقة بدرو

المبارك يرعى
اعتزال الدويسان

الدوسري: لم نحدد
مصير ساسا

عبدالرضا: ال نية
إلقالة المدرب

عقدت جلنة اعتزال الالعب 
عب���داهلل الدويس���ان جن���م 
نادي كاظمة لكرة القدم عدة 
اجتماعات برئاسة الشيخ عذبي 
العبداهلل بحض���ور أعضاء 
اللجنة عبدالعزيز السمحان 
وعبدالعزيز الرومي وعبداهلل 
الصانع وأحمد اخلميس وخالد 
الس���ند، وذلك  الغامن ووليد 
اللمس���ات اخلاصة  لوض���ع 
مبباراة اعتزال الدويسان والتي 
ستجمع كاظمة والقادسية 15 
فبراير املقب���ل ضمن بطولة 
ال���دوري املمتاز في القس���م 

الثاني.
اللجن���ة املنظمة  وأعلنت 
املب���اراة س���تقام برعاية  ان 
النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك الذي وافق على 

رعايتها.
وأعرب الدويسان عن خالص 
تقدي���ره وامتنانه الى املبارك 
على رعايته ودعمه وحرصه 
على جناح املباراة، وثمن موقف 
رئيسي وأعضاء مجلسي ادارتي 

ناديي كاظمة والقادسية.

عبدالعزيز جاسم 
قال مشرف الفريق االول بكاظمة عبداهلل 
الدوسري ان املدرب الروماني ايلي بالتشي لم 
يقرر بعد اذا ما كان يريد االبقاء على املدافع 
الصربي ساسا من عدمه، مشيرا الى انه اخر 
احملترفني الذين سيتم جتربتهم لضيق الوقت، 
مبينا في الوقت ذاته ان مواطنه الكسندر لم 
يشارك امام النصر بسبب عدم وصول بطاقته 

التي من احملتمل وصولها اليوم. 
وارجع خسارة البرتقالي امام النصر الى 
التغيير املفاجئ في اداء الالعبني الذي ال يجد 
له أي مبرر بسبب تقدميهم مستوى مميزا 

في اول نصف ساعة.

عبدالعزيزجاسم 
اوضح مدير الفريق االول بنادي الساملية 
علي عبدالرضا انه ال توجد نية لدى االدارة 
بإقالة املدرب البلجيكي وليام توماس رغم 
تذبذب نتائج الفريق الن االنتظار وتعديل 
االوضاع افضل من العودة الى املربع االول 

واالعداد من جديد. 
واضاف ان اخلسارة من القادسية كانت 
بسبب بعض االخطاء التي سنحرص على 
تالفيها في اجلولة املقبلة، الفتا الى مشاركة 
النيجيري اميانويل في خط الدفاع امام االصفر 
للحد من خطورة مهاجميه املعروفة باالختراق 
من العمق، الفتا الى ان العماني سعد السعدي 

سيكون جاهزا مع انطالق القسم الثاني.

سليمان امليل )القادسية والساملية(: كان جيدا في قراراته نظرا الى 
متركزه السليم في امللعب، واحتسب ركلة جزاء صحيحة تصدى 

لها القالف من بدر املطوع.

علي محمود )العربي والكويت(: متيز في اتخاذ القرارات الصحيحة 
والشجاعة في الوقت نفسه، وكان قراره بطرد العبي الكويت جراح 

العتيقي وفهد عوض صحيحا.

حم�د بوجروة )النصر وكاظمة(: لم يج���د صعوبة في إدارة املباراة 
بسبب سير املباراة بسالسة، كما لم تكن هناك احداث تعرقل سير 

املباراة لقراراته املوفقة.

محمود البلوش�ي )التضامن والصليبخات(: كان أداؤه جيدا باستثناء 
بعض االخطاء البسيطة التي لم تؤثر في النتيجة ولكنه في النهاية 

قاد املباراة الى بر األمان.

عبدالعزيز جاسم 
قال مدرب القادسية محمد ابراهيم ان العبيه يثبتون تفوقهم 
ومتيزهم من جولة الى اخرى، ولكن عليهم احلذر من الثقة الزائدة 
الن الطريق الي���زال طويال وهناك فرق تتربص وتنتظر الفرصة 
لس���قوط االصفر، ولم يخف س���عادته بتحقيق الفوز في جميع 
املباريات وتصدره للدوري بفارق مريح عن اقرب منافسيه قائال 

»يجب ان نكمل املشوار بنفس االداء«.
واشار ابراهيم الى انه يعد العبيه ملباراة الغد امام الكويت وانه 
سيقوم باختيار ال� 18 العبا االكثر جاهزية لهذه املباراة، الفتا الى 
ان صفوفه مكتملة بعودة نهير الشمري وعبدالعزيز املشعان الى 

التدريبات. 

يحيى حميدان
أكد رئيس نادي التضامن املعني فهد الردعان ان 
النتائج املخيبة لآلم���ال التي يقدمها الفريق تعتبر 
امرا طبيعيا خاصة مع صدمتنا الكبيرة من مستوى 

احملترفني االجانب.
وق���ال الردعان ان الرغبة كبي���رة لدينا لتغيير 
احملترفني لكن الظروف املالية ال تسمح ألن املخصصات 
املالية للمحترفني االجانب قد سحبت متاما ولم يتبق 
منها ش���يء، وال ميكننا تغييرهم اال في حالة قيام 

اعضاء الشرف في النادي بدعم النادي.
واوضح ان مدرب فريقنا احلالي جيد والالعبون 
كذلك والفرق االخرى تكمن جناحاتها في محترفيها 
الذين يصنعون الفارق وبش���كل واضح س���واء في 

الفرق الكبيرة او الصغيرة.

يستحق مدرب النصر البرازيلي مارسيلو 
كابو ان يكون جنم االسبوع بعد أن اجرى 
تغييرين غريبني من وجهة نظر الكثير في 
اول نصف س����اعة بعد ان اخرج مسعود 
فريدون ودغيم الرشيدي وادخل بدال منهما 
فيصل العدواني وزبن العنزي، وكانا لهما 
تأثير الس����حر وقلبا النتيجة في الشوط 
الثان����ي وحقق الفوز بفض����ل حتركاتهما 
االيجابية ليثبت كابو ان املدرب اذا احتاج 
الى تصحيح الوضع في اول ربع ساعة فال 
يعيبه استنفاد كل التغييرات، لم ال ان كان 
سيفيد الفريق، فكان سببا في صعود النصر 

الى املركز الثاني في سلم الترتيب.

مبارك الخالدي
ارجع مدرب فريق الصليبخات ثامر عناد الفوز على التضامن 
3 - 2 الى عودة الروح واحساس الالعبني باملسؤولية، وقال لقد 
قدمنا في اجلوالت الفائتة مستويات جيدة لكن دون نتيجة، وفي 
هذا اللقاء ركزنا على الفوز والنقاط الثالث بسبب تقارب املستوى 
مع اخلصم، واملواجهة ال حتتاج الى فنيات بقدر حاجتها الى الروح 
وكان العبونا رجاال بإحساس���هم باملسؤولية بالرغم من النقص 
الع���ددي لثالثة عناصر مهمة وهم القائد فيصل دش���تي وعفاس 
مفرح وحمد العازمي، وامتنى ان يستمر الفريق على هذه الروح 

لتعويض ما فات.

عبدالعزيز جاسم 
اكد مش���رف الفريق االول بنادي النصر محم���د العدواني ان 
الالعب���ني حققوا املطلوب بالفوز عل���ى كاظمة ولديهم الكثير من 
العمل في اجلوالت املقبلة، مش���يرا الى ان االدارة كافأتهم سريعا 

كعادتها بعد الفوز. 
وقال ان احملترف البرازيلي بدرو لم يشارك بسبب عدم وصول 
بطاقته من البرازيل واالدارة تنتظر وصولها لكي يتمكن من اللعب 
امام الصليبخات، الفتا ال���ى ان املهاجم البرازيلي جوني املصاب 
لم يغادر الى الس���عودية للعالج الن اجراءات الڤيزا لم تنته ومن 

احملتمل ان يستكملها في الكويت. 
وبني العدواني ان على ادارة املنتخب االلتفات الى العبي النصر 
اكثر وضم كل من عبدالرحمن املوس���ى ومحمد الصالل لتألقهما 

في الدوري. 

الجولة الخامسة: القادسية يسابق نفسه والعربي يكمل مسلسل »نحو الهاوية«
عبدالعزيز جاسم 

ال يترك القادس���ية مجاال ملنافسيه حتى 
يلتقطوا أنفاس���هم كأننا في سباق فورموال 
واحد، وكان اخر ضحاياه الساملية بهدفني في 
اجلولة اخلامسة ليحصل على العالمة الكاملة 
دون تعادل او خسارة، ويبدو انها قطرة في 
»البحر االصفر« ومن املمكن ان استمر على ذلك 
ان يلجأ منافسوه الى النظر بدربيل لقياس 

املسافة التي تفصله عن اقرب فريق. 
ومتكن النصر من اذاقة كاظمة اول خسارة 
ل���ه بالدوري بعد ان عاد بقوة في الش���وط 
الثاني وقلب تأخ���ره بهدفني مع اداء مميز، 
ول���م يكتف بذلك بل انفرد بالوصافة ايضا، 
وس���قط العربي مع الكويت في فخ التعادل 
ونزفا نقطتني مهمتني في س���باق املنافسة 
على الصدارة، وحقق الصليبخات اول فوز 
له بتغلبه على منافس���ه في القاع التضامن 

وتبادال املراكز بينهما.
كما شهدت اجلولة عودة بعض النجوم 
وتسجيلهم لالهداف، ففي اول ظهور ملهاجم 
االخضر خالد خلف بالدوري بعد تشافيه من 
االصابة س���جل هدف التعادل امام الكويت، 
وكذلك مهاجم االبيض البرازيلي كاريكا الذي مت 
قيده اول يناير في صفوف الكويت بالرغم من 
تواجده منذ الصيف اال ان العقوبة التي فرضها 
»فيفا« على االبيض حرمته من املشاركة في 
اجلوالت السابقة وفرح جمهور االصفر الحمد 
عجب الذي سجل هدف االمان امام الساملية 

مفتتحا اول اهدافه هذا املوسم. 

األصفر متنوع 

يعذب القادس���ية منافسيه من جولة الى 
أخرى بس���بب التنوع الكبير في االداء ليس 
من مباراة الى اخرى بل من ش���وط الى آخر 
وهذا ما حدث امام الساملية عندما عجز املدرب 
محمد ابراهيم ورجاله عن التقدم في الشوط 
االول ليعطي املفتاح لالعبيه ويفك ش���فرة 
السماوي ويسجل هدفني في الشوط الثاني 
بع���د تكثيف الهجوم، ال���ى جانب ان البدالء 
مبستوى االساسني وبالتالي مرور الوقت يكون 
لصاحله اكثر من غيره، ويحسب للقادسية انه 

تغلب على عامل االرهاق بسبب مشاركة اغلب 
الالعبني مع االزرق وكذلك محترفاه السوريان 
فراس اخلطيب وجهاد احلسني مع منتخبهما 

في تصفيات آسيا قبل املباراة بيومني. 

العنابي وصيد ثمين 

لم يكن هناك افضل من هذا الصيد الثمني 
بالنس���بة للنصر بعد ان تفوق على كاظمة 
وعلى نفس���ه بعد ان كان متأخرا بهدف في 
الش���وط االول وعاد وحقق الف���وز بالثاني 
بفضل التغييرات املميزة التي اجراها املدرب 
البرازيلي مارسيلو كابو وكذلك لتألق العبي 
الوس���ط بقيادة عبدالرحمن املوسى وطالل 
نايف والبرازيلي رودريغو، كما اظهر الفريق 
جنما جديدا وهو املهاجم الشاب زبن العنزي 
ولكن على النصر ان يلعب بواقعية اكثر وال 

يفرط في الهجوم كثيرا.

البرتقالي تخدر 

وظهر كاظمة وكأن العبيه اصابتهم ابرة 
مخدرة بعد ان سجل هدف التقدم في اول ربع 
ساعة عن طريق عبداهلل الظفيري ولكن بعد 
ذلك تاهت خطوطه وحاول املدرب الروماني 
ان يعيد متاسكها مرة اخرى بالتبديالت لكن 
دون فائدة ورمبا تأثر الفريق بإصابة ناصر 
شافي في ال� 30 دقيقة االولى الن البديل محمد 

العباد كان بعيدا عن مستواه.

األبيض وحاالت الطرد 

كان الكويت في افضل حاالته وسيطر على 
املباراة وتقدم على العربي وكان املبادر بالهجوم 
حتى بعد ان طرد جراح العتيقي، لكن الطرد 
الثاني لفهد عوض تسبب في تسجيل هدف 
التعادل ولوال استبس���الهم في الدفاع لكانت 
اخلس���ارة بانتظارهم ولكنهم اطمأنوا على 
مس���توى كاريكا الذي عاد سريعا الى اجواء 
املباريات بعد غياب بتسجيله هدف التقدم. 

السماوي وتبديالت توماس 

اعلن امل���درب البلجيكي وليام توماس 
خسارته بنفس���ه امام القادسية بإخراجه 

افضل العبيه وهما الفرنس���ي عبدالفتاح 
سافي وناصر العثمان، وهذا ما حدث حيث 
تلقى الهدفني ولم يستطع التعديل كما ان 
الالعبني يتحمل���ون جزءا منها الضاعتهم 
الفرص السهلة في الشوط االول ويحسب 
للحارس حميد الق���الف براعته لكنه كان 
الس���بب في تلقي شباكه الهدف االول بعد 

ان سقطت الكرة من يده. 

األخضر في غيبوبة 

ما فائدة احلدي���ث ان كان املريض في 
غيبوب���ة؟ هذا هو بالضب���ط حال العربي 
فمهما كانت الوصفة فلن يفيد العالج اال اذا 
تعافى واستفاق االخضر مرة اخرى وخير 
مثال انه لم يس���تفد من طرد العبني اثنني 
للكويت واكتف���ى بالتعادل، فهل يعقل ان 
فريق بحجم االخضر لم يحقق فوزا واحدا 
في 5 جوالت، ولذلك عليه احلذر من القادم 
والتفكير في اصالح االخطاء بدال من التفكير 
في التعاقد مع العبني لن يفيدوا بشيء الن 

اخلطأ في الداخل. 

الصليبخات كسر الحاجز 

اهم ما فعله الصليبخات في هذه اجلولة 
انه كسر حاجز اخلسارة بفوز بعد 4 خسائر 
وكذلك ارتفع مرك���زا واحدا ورمبا يتمكن 
من الوصول الى اكثر من ذلك في اجلوالت 
املقبل���ة ان قدم نف���س االداء الذي ظهر به 
ام���ام التضامن والذي متكن من خالله من 

تسجيل 3 اهداف. 

التضامن يعذب نفسه 

الى اخ���رى يعذب  من جول���ة 
الفوز  التضامن نفسه الن عناصر 

والتف���وق غير موج���ودة حتى ان 
محترفي���ه يعتب���رون االضعف على 

مس���توى الدوري والي���زال الوقت كافيا 
للتعاقد م���ع محترفني جدد ورمبا العبني 
محليني آخرين، لذلك عليه اال يعذب نفسه 
ويقاتل والنتيجة اخيرا معروفة اما خسارة 

او تعادل اال اذا صحح االوضاع.

الكويت اضطر للتعادل والنصر تفوّق وكاظمة تعطّل والسالمية في تراجع بالدوري الممتاز

)هاني الشمري(العربي لم ينجح في استغالل الفرصة أمام الكويت بعد طرد العبني من األبيض

مباريات الجولة السادسة
األربعاء
13 يناير

الكويت � القادسية
كاظمة � الساملية

ستاد الكويت
ستاد الصداقة والسالم

اخلميس
14 يناير

العربي � الصليبخات
النصر � التضامن

ملعب الصليبخات
ستاد التضامن

بدر المطوع خالد خلف

ارثر ديكيراعبدالرحمن الموسى

حسين فاضل

نواف الخالدي

مشاري العازمي

عصام فايل حسين حاكم

حمد أمان

اختار القسم الرياضي فريق »األنباء« للجولة اخلامسة من بطولة الدوري املمتاز ويضم 
في حراس���ة املرمى نواف اخلالدي )القادسية(، وفي خط الدفاع مساعد ندا وحسني فاضل 
)القادسية( وحسني حاكم )الكويت( وعصام فايل )النصر(، وفي خط الوسط عبدالرحمن 
املوس���ى )النصر( ومشاري العازمي )الس���املية( وارثر ديكيرا )الصليبخات( وحمد امان 

)التضامن(، وفي الهجوم خالد خلف )العربي( وبدر املطوع )القادسية(.

فريق »األنباء« بعد الجولة ال� 5

مساعد ندا

األسماء تكفي أحياناً
ناصر العنزي

جاء في اللغة ان اس��م بش��ار معناه البشوش، الطلق 
احمليا، املفرح بالبشرى، وبشار من الفعل بشر )على وزن 
فعال( وهي صيغة مبالغة تعني: كثير التبش��ير والتبليغ 
للبشرى، وتتناقل كتب التاريخ اسم بشار بن برد )96 � 
168 ه�( شاعرا هجاء، فاحشا في شعره، شديد السخرية 
ومات حتت سياط اخلليفة العباسي املهدي بعدما اتهم في 
آخر حياته بالزندقة. ولكن بشارنا الذي تعرفه اجلماهير 
هو ايضا ش��اعر »كرة« يتق��ن القوافي ويحكم االوزان، 
يهجو خصومه على طريق��ة جرير، ويقتحم حصونهم 
بس��هام الفرزدق، ول��د مرتني مرة في احد ايام ش��هر 
اكتوبر 1977 وكتب الطبيب مباش��رة في شهادة ميالده 
»العب« والثانية ف��ي احد ايام اكتوبر ايضا 1996 عندما 
س��جل هدف الس��بق للكويت في املباراة اخلتامية امام 
قطر في كأس اخلليج )13( وهو ابن التاس��عة عشرة قبل 
ان يس��جل حمد الصالح الهدف الثاني لتعود اجلماهير 
من مس��قط حاملة الكأس بيد »وبشارتهم« اجلديدة بيد 

اخرى.
هو بش��ارنا جميعا وليس بشار الساملية وحده ومن 
ينك��ر اهدافه فهو جاحد، ومن ينك��ر مهارته كمن يقول 
ان الس��كر ملح وامللح سكر، هو بشارنا الذي نحبه وان 
اختلفن��ا معه في بعض االحيان، هو بش��ارنا الذي طاملا 

انتقدناه عند اخلط��أ وامتدحناه عند الصواب، 
هو بشار كل بيت فال يصح ان نعامل االذكياء 

واملبدعني كمعاملة االغبياء واملتكاسلني.
بش��ار آخر من تبقى من عناقيد الكرز 
وآخ��ر من تبقى من رائحة القهوة الزكية 
في مرحلة التس��عينيات، يذكرنا بكأسي 
اخللي��ج 96 و98 ويذكرن��ا بأوملبي��اد 
برش��لونة 2000، يذكرنا مبانش��يتات 
الشيخ أحمد الفهد الرياضي املتمرس، 
يذكرنا باملدرب اجلدلي ميالن ماتشاال، 
يذكرنا بوبران والهويدي وفواز وسكني 
والدوخ��ي وبنيان واس��امة والفضلي 
ودبش��ة والصقر واحلس��يني، يذكرنا 
بزمالء املهن��ة املتخصصني ف��ي الكرة 

مبهنية واطالع.
عندما تقول وليد فيجب عليك ان تكمل 

وليد علي حتى يعرفه اجلالس��ون واذا قلت 
نواف فقل حارس القادسية نواف اخلالدي اما 

اذا قلت بشار فيكفيك.
بشار في الساملية، في الكويت، في القادسية، في 

الهالل، في العني، في ام صالل فلن يغير من جنوميته 
وتاريخه شيئا.


