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أنا المدرب..
ناصر العنزي

لو سألت احد قاطني مدينة برشلونة من هو افضل مدرب في العالم ألجابك على 
الفور هل انت مجنون؟ غوارديوال بالطبع، ولو وجهت نفس الس��ؤال الى مش��جع 

قدساوي يشد رأسه بقطعة قماش صفراء لقال لك ايضا »انت فيك شي« أكيد 
محمد ابراهيم، ويضيف: والدليل 21 بطولة حققها لألصفر، فمثلما لكل 

العب مشجعه فإن لكل مدرب مؤيده ويختلف كل مدرب عن اآلخر 
في عمله وقوله وحضوره وسلوكه وذكائه وشخصيته، فمثال 

مدرب مان يونايتد »السير« اليكس فيرغسون اعترف بعدما 
بلغ من العمر 67 عاما بأنه وعلى الرغم من فوزه بلقب الدوري 
للمرة ال� 11 إال انه يجد ان الليالي األوروبية هي التي تتمتع 
باإلث��ارة ويقول: اجنلترا تدور ح��ول القبلية، حيث ترى 
الدول املختلفة داخل دولة واحدة كبيرة فمباراة بني مان 
يونايتد وليدز مثال متتاز بالوحشية، تلك القبلية جتبرك 
عل��ى ان تلعب جيدا في الدوري ولك��ن االثارة احلقيقية 
جتدها في اوروبا ويضيف صاحب القلب »اخلضر« اجواء 

ليلة األربعاء مثال في مدريد او برشلونة ميكنك ان تشم فيها 
روائح السيجار والعطور تنساب من املدرجات، انه امر رائع 

وان��ا احب ذلك، وعندما تذهب الى ميالنو ترى اجلميع متأنقني 
وكل امرأة متر بك تبدو كملكة جمال العالم.

وأهم ما مييز املدرب هو شخصيته فعندما تكون مدربا ماهرا ولكن 
شخصيتك ضعيفة فإنك حتما لن تستمر في النجاح، ويذكر مقربون من نادي 

الهالل السعودي ان املدرب البرازيلي جويل سانتانا كان يقبل رأس يوسف الثنيان 
كي يلعب املباراة في حني استبعد االرجنتيني غابرييل كالديرون في املوسم املاضي 

جنم االحتاد محمد نور بعدما ملس منه قصورا في اجلدية وحضور التدريبات.
ولكل مدرب طريقته في توجيه االرش��ادات لالعبيه وتعامله معهم، فكان املدرب 
السابق لألزرق ميالن ماتشاال يظل واقفا الى جانب الدكة طوال املباراة ويعطي تعليماته 
ملساعده، وتتذكر اجلماهير املدرب االوكراني الراحل فاليري لوبانوفسكي كيف 
كان يجل��س صامتا وكأنه أبوالهول ال ينطق ابدا واكثر ما كان يفرحه 
عندما كان الالعب املرحوم ناصر السوحي ينطلق بالكرة، ويتذكر 
العبو االزرق مدربهم البرازيل باولو كامبوس في »خليجي 11« 
في الدوح��ة 1992 والذين كانوا يصفونه »بالكلكجي« بعدما 
كان يدخل غرفهم ليلة املباراة ويؤكد لكل العب انه سيكون 
أساس��يا في مباراة الغد، ويتذكر العبو التضامن مدربهم 
املج��ري جورج ميزي الذي كان يصر على الصوم معهم 
في شهر رمضان املبارك وتناول االفطار على مائدة واحدة 

قبل خوض املباريات.
وفي املوسم احلالي كان الروماني ايلي بالتشي مدرب 
كاظم��ة حديث املتابعني بعدما اعلن رحيله عن الفريق بعد 
فوزه على الصليبخات في الدوري احتجاجا على التحكيم ثم 
عدل عن قراره، وتتذكر ايضا جماهير العني االماراتي قراره 
اجلريء عندما كان مدربا للبنفسجي باستبعاد املهاجم املصري 
حسام حسن في املباراة احلاسمة لتحديد بطل الدوري وخلو اسمه 
من القائمة األساسية واالحتياطية األمر الذي اصاب االدارة واجلمهور 
باحليرة ولكن بالتشي فاز في املباراة واحرز اللقب فكان رده عن استبعاد حسام: 
اعل��م ان الصحافة منحازة إليه بحكم القربى عن��د بعض الصحافيني وعندما نفوز 

ينسبون الفضل كله حلسام حسن ويتجاهلونني.

لقطات من الجولة
غادر مهاجم االصفر بدر 
املطوع فجر امس الى اسبانيا، 
ليخضع الى التجربة مع نادي 
ملقة ملدة اسبوع، وبرفقته مدير 
الكرة السابق في النادي فواز 

احلساوي.
يعتبر التضامن النادي الوحيد 
الذي لم يحقق أي فوز حتى اآلن 
في الدوري املمت��از يليه العربي 
والصليبخات بفوز واحد، كما يعتبر 
خط هجوم التضامن أضعف خط 
لتسجيله هدفني فقط من 7 مباريات، 
بينم��ا يعتبر دف��اع الصليبخات 

االضعف لتلقيه 16 هدفا.
يحتل مهاجم القادس���ية 
السوري فراس اخلطيب صدارة 
الهدافني ب� 5 اهداف، يليه مهاجم 
النصر البرازيلي باتريك فابيانو 
4، ثم خلف السالمة وفهد الفهد 
وبدر املطوع وكاريكا ب� 3 أهداف 

لكل منهم.
أبرز ما في اجلولة السابعة 
هو احلضور اجلماهيري الزائد 
عن مع��دل املباريات الس��ابقة، 
ورمبا يعود ذلك لتغيير توقيت 

املباريات.
شهدت اجلولة السابعة 
حالتي طرد في مباراة كاظمة 
والقادس���ية، وكانت مناصفة 
بينهما جهاد احلسني من االصفر 
وعلي املشموم من البرتقالي.

ندا إلى النصر السعودي

الحكام في الميزان

مبارك: التحكيم سبب خسارتنا

عبدالرضا: المحترف البرازيلي يصل غدًا

كاريكا يغيب 10 أيام

عبدالعزيز جاسم 
وافق اجلهاز الفني واالداري للقادسية على السماح للمدافع مساعد 
ندا باالنتقال للنصر الس���عودي على سبيل االعارة حتى نهاية املوسم 
احلالي، وأبلغا مجلس االدارة باملوافقة بعد اجتماع الطرفني. ومن املتوقع 
ان تتم املوافقة النهائية اليوم بعد اجتماع مجلس ادارة القادسية »امس« 
ملناقشة العديد من االمور التي سيكون من ضمنها السماح لندا باالنتقال 

الى النصر، واملوافقة على العرض املقدم بقيمة 300 الف دوالر.

محمود البلوشـي )القادسية ـ كاظمة(: احتسب ضربة جزاء مشكوكا في 
صحتها لصالح كاظم���ة ألن العرقلة كانت خارج منطقة اجلزاء وظهر 

مرتبكا في توزيع املباريات.
حمد بوجروة )العربيـ  النصر(: كان متميزا جدا في ادارة املباراة بس���بب 
قربه من الكرة، ولكن يؤخذ عليه عدم احتس���اب ركلة جزاء صحيحة 

للعربي في نهاية املباراة ملصلحة محمد جراغ.
صـادق مختار )الصليبخاتـ  الكويت(: ظهر بحالة فنية وبدنية جيدة وان 
كان يؤخذ عليه التأثر كثيرا بانفعال الالعبني في اشهار البطاقات، لكنه 

لم يرتكب اخطاء أثرت في نتيجة املباراة.
محمد احلداد )الساملية ـ التضامن(: لم يستطع ادارة املباراة بشكل جيد 
وكثرت االحتجاجات عليه من الفريقني حيث لم يحتس���ب العديد من 

االخطاء وكادت املباراة تخرج عن سيطرته. 

قال مدير الفريق األول بالقادس���ية جمال مبارك ان املدافع مس���اعد
ندا سيعود الى التدريبات اليوم حيث لم يشارك أمام كاظمة إلصابته 
في االنكل، مؤكدا ان الغيابات أمام الصليبخات في اجلولة الثامنة تتمثل 
في بدر املطوع وجهاد احلسني حلصوله على البطاقة احلمراء. واضاف 
ان التحكيم تسبب في اضاعة الفوز على األصفر بسبب القرارت العكسية 

التي كان من ضمنها احتساب ركلة جزاء غير صحيحة.

أعلن مدير الفريق االول في الساملية علي عبد الرضا انه من املتوقع
ان يصل مهاجم السماوي اجلديد البرازيلي اليوم او غدا، رافضا الكشف 
عن اسمه خشية من دخول احد األندية احمللية على خط املفاوضات معه 
لتألقه في الدوري البرازيلي، مش���يرا الى انه سيكون بديال للسنغالي 

احلاج دميبا الذي سيتم تسوية عقده لتواضع مستواه.

مبارك الخالدي
تعرض مهاجم الكوي���ت البرازيلي كاريكا الى إصابة في األنكل في 
نهاية مباراة فريقه أمام الصليبخات وسيغيب عن املالعب 10 ايام. ويأمل 
اجلهازان الفني والطبي لالبيض ان يتماثل الالعب الى الشفاء خصوصا 

ان كاريكا احرز 3 اهداف حتى اآلن في مباراتني لعبهما مع األبيض.

الجولة السابعة: القادسية لم ُيكمل المشوار وكاظمة أنهى القصة باختصار
عبدالعزيز جاسم

تبعثرت األوراق واختلفت احلسابات 
في اجلولة الس����ابعة من الدوري املمتاز 
التي اختتم بها القسم األول، ليس لتقارب 
النقاط بني الفرق املتنافسة بل الن كاظمة 
اثبت ان املستحيل في كرة القدم هو من 
وح����ي اخليال بعد ان حق����ق الفوز على 
املتصدر القادس����ية 2 � 1 وأذاقه الهزمية 
االولى وأتاح املجال لباقي الفرق لالقتراب، 
لكن هذه السقطة لم يستفد منها الوصيف 
النصر الذي خرج بنقط����ة أمام العربي 
وضيق الفارق إلى 4 نقاط خلف األصفر، 
بينما فطن الكوي����ت أليام املاضي وعاد 
للتفكير بجدية واس����تغل إيقاف كاظمة 
لقطار القادسية بفوزه على الصليبخات 
2 � 0 وبنفس الطريق سار الساملية على 
أمل ان تتحسن األمور في املستقبل القريب 

وهزم التضامن بهدف يتيم.

األصفر مو بحالته

لم يكن القادسية في حالته الطبيعية 
فمنذ انطالق صافرة البداية اتضح ان هناك 
خلال في الفريق ويجب إصالحه الن الوسط 
كان مشتتا والهجوم ليس كعادته حتى ان 
الفرص كانت نادرة حتى جاءت صافرة 
اإلنذار بتسجيل كاظمة هدف التقدم مع 
ختام الشوط األول ليقوم املدرب محمد 
إبراهيم بتعديل األحوال مع انطالق الثاني 
بإدخال حمد العنزي بديال للسوري فراس 
اخلطيب الذي كان خارج نطاق التغطية 
ليتسبب العنزي في هدف التعادل بعد ان 
متت عرقلته أمام منطقة اجلزاء استغلها 
خلف السالمة ليواصل األصفر زحفه نحو 
التقدم، لكن جاء وقت الصدمة احلقيقي بعد 
ان احتسب احلكم ركلة جزاء ويطرد دينامو 
الفريق جهاد احلسني ويأتي هدف التقدم 
للبرتقال����ي، وكانت الغرابة في تبديالت 
إبراهي����م التي جاءت هجومية 100% بعد 
ان اخرج السالمة ونهير الشمري وادخل 
احمد عجب وصالح الشيخ وكأنه يقول 
يا فوق يا حتت وكادت تكون حتت أكثر 
من مرة لوال الرعونة في إضاعة الفرص 
من البرتقالي الن الوسط والدفاع أصبح 
مش����رعا أمام هجمات املنافس، ولم تكن 
فوق رغم طرد العب من كاظمة في آخر 
10 دقائق ألن الفرص احلقيقية لم تخلق 

بسبب اللعب بعشوائية فكانت اخلسارة 
هي املكافأة التي حصل عليها األصفر.

البرتقالي ودهاء بالتشي

ايلي  الروماني  عرف مدرب كاظم����ة 
بالتش����ي من أين تؤكل الكتف وأكلها بل 
زاد عليها بكثير بعد ان عذب القادس����ية 
بطريقته وأسلوبه، فاخلصم يهاجم وهو ال 
يدافع بل يهاجم أيضا حتى جعل اجلميع 
يحتار حتى العبوه بأسلوبه الذكي، ولو 
اس����تغل العبوه الفرص خلرجوا بأكثر 
من هدفني وق����د تألقوا جميعا خصوصا 
الكيني جمال محمد »مالو مالو« الذي يثبت 
علو كعبه ف����ي كل مباراة يظهر بها، كما 
يحسب لبالتشي إيقافه ملن يخالف أوامره 
حتى ان كان جنم الفريق، وهذا ما فعله 
مع طارق الشمري وأبعده عن التشكيلة 
بسبب تأخره عن التدريبات ليقول الكلمة 
باألمر ان من يعطيه يعطيه ما يستحق 
ويشركه دون تفرقة بني جميع الالعبني 
ما يؤدي الى راحة الالعبني نفسيا وهذا 
ما ظهر مع الالع����ب اجلديد محمد داود 
الذي حّل بديال للش����مري وسجل هدف 

التقدم للبرتقالي.

العنابي كفاية النقطة

لعب النصر أمام العربي بخطة أثبتت 
انه دخل املباراة وهدفه نقطة واحدة لذا 
كان قريبا من اخلروج خالي الوفاض، ولكن 
بالرغم من دفاعه إال انه أضاع فرصا من 
خالل الهجمات املرتدة والتي كان قائدها 
البرازيل����ي باتريك الذي يثبت من جولة 
الى اخرى انه أفضل محترف في صفوف 
الفريق، كما يجب اإلشادة بالعبي الدفاع 

الذين استبسلوا طوال ال� 90 دقيقة.

األبيض سيعود

كل األرقام واملؤشرات تقول ان الكويت 
سيعود وبقوة في القسم الثاني وسيكون 
كعادته من ابرز املنافسني، ليس ألنه متكن 
من الفوز على الصليبخات بهدفني بل لعدة 
أس����باب أهمها اكتمال الصفوف بصورة 
كبيرة وتعود الالعبني على طريقة املدرب 
ارثر وكذلك عودة هوية األبيض املعهودة 
بالضغط املتواصل على املنافس، لذلك لم 
يكن مس����تغربا الفوز على الصليبخات 

بجدارة بهدفني بفض����ل ماكينة األهداف 
البرازيلي كاريكا الذي س����جل 3 أهداف 
في 3 مباري����ات، ويبقى ان الكويت لديه 
األم����ل لتضييق الف����ارق الى 5 نقاط مع 
املتصدر القادسية الن لديه مباراة مؤجلة 

مع كاظمة

السماوي والواقعية

عندما يلعب الساملية بواقعية يحصل 
على ما يريد وهذا ما حدث أمام التضامن 
وان كان بهدف فرج لهيب ولكنه فوز و3 
نقاط ولك����ن ان عاد الى املكابرة واللعب 
بأكثر من إمكاناته فس����يعود خاسرا او 
متعادال ألن الفريق يحتاج الى املزيد من 
الوقت لكي يصل الى مرحلة املنافس����ة 
على الدوري ورمبا يكتمل هذا النضج من 

انطالق القسم الثاني من الدوري.

األخضر يا حالة التعادل

كأن العربي اشتاق الى التعادالت التي 
بات يستهويها أكثر من الفوز وحصل عليه 
بجدارة فبعد ان يضيع الفرص ويتخاذل 
في بعض اللحظات يعود ويتحس����ر في 
الوقت بدل الضائع ويقاتل ويبكي على 
ركلة جزاء غير محتسبة كأنه لم يفعل كل 
هذا بيده ويد مدربه الكرواتي دراغان الذي 
يتمنى ان ينتهي الدوري متعادال في كل 
املباريات على إال يخسر في مباراة رمبا 
لعدم ثقته بالعبيه الذين يقيدهم بادوار 
دفاعية واكبر دليل ان الظهيرين يجيدان 
التشتيت وال يعرفان كيف يتقدمان الى 

األمام بالكرة فكيف يريد الفوز.

الصليبخات ال يالم

ال يالم الصليبخات على اخلسائر التي 
يتلقاها ألن منافسيه أقوى بكثير سواء 
باحملليني او احملترفني وهو يقاتل ببسالة 
ولكنه يتجرع اخلس����ارة من مباراة الى 
اخرى، ويبدو انه يسير في طريق سيبعده 

عن أضواء الدوري املمتاز.
أم����ا التضامن فيلعب بالروح وحدها 
وهو ما ال يكفي لتحقيق الفوز فإذا كان 
الالعبون واإلدارة واملدرب غير مقتنعني 
باحملترفني فان اخلسارة عادية وهذا ما 
حدث أمام الس����املية بعد ان استبس����لوا 

ولكنهم خسروا.

النصر ما استغلها صح والكويت ينهض والعربي يهوى التعادالت والسالمية تعّدل في الممتاز

)رويترز( كاظمة متكن من إيقاف القادسية ويبدو محمد داود مع صالح الشيخ في كرة مشتركة  

ترتيب الفرق بعد الجولة السابعة
النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالنادي

118318-76القادسية
74218514النصر
632111811كاظمة
63128810الكويت
7232669الساملية
7151678العربي

65163-71الصليبخات
162111-7التضامن

مباريات الجولة الثامنة
التوقيتالملعبالفريقان

اخلميس 
2010/1/21

كاظمة � التضامن
الكويت � النصر

الصداقة والسالم
علي صباح السالم

5:45
5:45

اجلمعة 
2010/1/22

القادسية � الصليبخات
العربي � الساملية

الصليبخات
صباح السالم

3:20
5:45

البرتقالي نجم األسبوع
استحق كاظمة ان يكون جنم االسبوع بعد ان أحلق الهزمية 
االولى مبتصدر الدوري املمتاز القادس��ية ليس لفوزه فقط 
بل الدائه الرائع في املباراة هجوما ودفاعا. وكان ندا حقيقيا، 
واثبت انه من الفرق املرش��حة للمنافس��ة على اللقب، وعلى 
الرغم من تس��اوي الكفتني ف��ي آخر 10 دقائق بعد طرد علي 
املشموم وكان سبقه طرد العب القادسية جهاد احلسني، اال نه 
اضاع فرصا محققة كانت كفيلة بزيادة حصيلته من االهداف. 
ويحس��ب ملدرب البرتقالي الروماني ايلي بالتشي ذكاؤه في 

التعامل مع سير املباراة بشكل جيد. 

مغامرة

ملدرب كاظمة الروماني ايلي 
بيالتشي على حرصه منح الالعبني 
الشباب فرصة املشاركة االساسية 
رغم وجود عناصر اساسية، فكان 
نتيجة ذلك هدف السبق في مباراة 
القادسية عن طريق املهاجم الشاب 

محمد داود.
 »الشباب أنفع«.

تأخير متكرر

ان تتعمد بعض الفرق التأخير 
في النزول الى امللعب عن املوعد 
احملدد للمباراة، كما حصل في 
مباراة القادسية وكاظمة، اذ ان 
من اهم جناح املباريات هو التزام 
احلكم باطالق صافرته في املوعد 

احملدد للمباراة.
»نبي مواعيدنا اجنليزية«.

لسانك

غلط

غلط

مشعل ذياب يوسف ناصر

عبدالفتاح سافي

محمد جمالدغيم الرشيدي

روجيرو

محمد عبداهلل 

عبداهلل المرزوقي خالد الشمري

ناصرالعثمان

خالد الفضلي

فريق »األنباء« بعد الجولة السابعة
اختار القسم الرياضي فريق »األنباء« للجولة السابعة من بطولة الدوري املمتاز ويضم في 
حراس���ة املرمى خالد الفضلي )الكويت(، وفي الدفاع: ناصر العثمان )الساملية(، خالد الشمري 
)كاظمة(، عبداهلل املرزوقي )الكويت(، دغيم الرشيدي )النصر(، وفي خط الوسط: محمد عبداهلل 
)النصر(، عبدالفتاح سافي )الساملية(، محمد جمال )كاظمة(، روجيرو )الكويت(، وفي الهجوم: 

مشعل ذياب )الصليبخات(، يوسف ناصر )كاظمة(.

 


