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ألعاب نارية

وقعت مشاحنات بني جماهير 
القادسية والكويت في مواجهتهما 
السابقة، فاألولى ألقت بااللعاب 
النارية التي من شأنها أن تسبب 
اصابات بالغة، والثانية هاجمت 
مدربها البرازيلي ارثر بعد املباراة 
وتلفظت عليه بعبارات قاسية.

»ال ف���ات الف���وت م���ا ينفع 
الصوت«.

غلط

غلط

إجادة »الفوز«

مل���درب األصف���ر محم�����د 
إبراهيم الذي أحسن في قي�����ادة 
فريقه في أهم مبارياته م������ع 
الكويت وأجاد ايضا في وضع 
التشكيلة املناسبة من الناحية 
الهجومية التي كفلت له فوزا 
ثمينا بعد ما تعرض النتقادات 

سابقة.
»راح املهم وباقي األهم«.

لسانك

الجولة الـ 20: األصفر »صادها بحرفنة« و خسارة األبيض مضاعفة
عبدالعزيز جاسم

فرح وبكاء وتأجي����ل وانتظار، هذا 
ملخص ما ش����هدته اجلول����ة ال� 20 من 
الدوري املمتاز وهي اجلولة قبل األخيرة. 
كان الفرح من نصيب القدساوية الذين 
انتظروا كثيرا تلك اللحظات حتى يعودوا 
الى الصدارة مرة أخرى، وما أجملها النها 
جاءت من ب����ني فكي األبيض الذي بكى 
وحتسر كثيرا حتى على ضياع التعادل 
الذي كان سيقربه من اللقب بنسبة %90، 
ألنه سيخوض مباراة سهلة في اجلولة 

األخيرة أمام الصليبخات.
وبفوز األصفر فقد تأجل حسم اللقب 
إلى اجلولة األخيرة التي س����تكون بيد 
القادس����ية في حال ف����وزه على كاظمة 
العني����د دون النظر الى نتيجة الكويت 
مع الصليبخات، ولكن ان تعادل األصفر 
أو خس����ر فرمبا يضيع الدوري منه أو 
يدخل في حسابات معقدة بإقامة مباراة 
فاصلة مع الكويت. كما ش����هدت كتيبة 
النصر ايضا أخبارا سارة بعد الفوز على 
التضامن 1-0 ليحسم املركز الثالث رسميا 
لصاحله، وبالرغم من خسارة التضامن 
فإن س����قوطه إلى دوري املظاليم تأجل 
ألن منافسه املباشر على السقوط وهو 
الصليبخات خسر هو اآلخر بالثالثة من 
العربي. كما أن فوز كاظمة الكبير على 
الس����املية 4-1 في هذه اجلولة لم يكن 
ذا أهمية كبيرة ألنه سيظل في مركزه 

الرابع في كل األحوال. 

صيد ثمين لألصفر

من حق العبي القادسية ان يفرحوا 
كثيرا بعد الفوز الثم����ني على الكويت 
واقتناص الصدارة واالقتراب من اللقب، 
اال ان هذه الفرحة ستدوم أليام فقط ألنه 
سيلتقي كاظمة الذي سبق ان حرمه لقب 
الدوري قبل موسمني بتعادله معه، لذلك 
سيكون اجلهاز اإلداري مطالبا بتهيئة 
الالعبني نفس����يا كما ح����دث في مباراة 

الكويت.
وإذا نظرنا الى أداء القادس����ية أمام 
األبيض فهو أش����به باملثال����ي ألنه أوال 
استطاع ان يس����جل وثانيا النه متكن 
من احلفاظ عليه، كما أن املفاجأة الكبيرة 

الكرات احلرة.

آرثر لم يكن موفقًا

أهدر مدرب الكويت البرازيلي آرثر كل 
جهده وتعبه مع األبيض خالل الشهور 
املاضية في مباراة واحدة كلفته اإلقالة 
والتي كان يستحقها قياسا الى خطته أمام 
القادسية، حيث دخل املباراة بتشكيلة 
تختلف عن املباريات الس����ابقة، فكيف 
ملدرب يجلس حسني حاكم على مقاعد 
البدالء وهو العب ميتلك إمكانات عالية 

متكن م���ن الفوز على التضامن وقدم 
مباراة جيدة.

البرتقالي وتجربة مفيدة

رمبا يكون فوز كاظمة على الساملية 
فوزا معنويا وجتربة مفيدة أكثر من 
كونه حصد 3 نقاط الن البرتقالي قابع 
في املركز الرابع، ورغم ذلك فقد أثبت 
أنه في أفضل حاالته لقادم املنافسات 
وخصوص���ا كأس االحتاد اآلس���يوي 
ونصف نهائ���ي كأس األمير بعد إقالة 

كانت في التشكيلة التي شهدت اشراك 
الظهير األيسر عامر املعتوق الذي تألق، 
وعلى عكس عادة كثير من املدربني لم 
يتعجل إبراهيم بالزج بكل أوراقه ولم 
يلعب مبهاجمني صريحني حلاجته امللحة 
للنقاط الثالث فقط بل اعتمد على األداء 
اجلماعي لكل الالعب����ني بتبادل األدوار 
بينهم، كما أن تبديالته كانت في محلها 
خصوصا عبدالعزيز املشعان الذي كان 
يحتفظ بالك����رة بتعليمات من ابراهيم 
وحصول اكثر من مرة على العديد من 

األجدر به أن يشرك املهاجم خالد عجب 
ليضغط اكثر على القادسية. 

  العنابي.. كفيت ووفيت

كفى النصر ووفى حتى اآلن ويكفي 
أنه لم يي���أس وحصل عل���ى املركز 
الثالث وأمل���ه ضعيف في احلصول 
على الثاني لصعوبة خسارة الكويت 
أمام الصليبخات في اجلولة األخيرة، 
كما انه فقد املنافسة على اللقب نهائيا 
بعد فوز القادسية، ورغم ذلك اال انه 

في خط الوسط خصوصا في التسديد 
والكرات العرضية ويعتبر احد أسباب 
صدارة الكويت في اجلوالت الس����ابقة، 
وكذلك احلال مع املدافع البحريني عبداهلل 
املرزوقي الذي لم يبدأ به املباراة اذ يعتبر 
من مرعبي املهاجمني، وكيف ملدرب يدخل 
ب� 4 محترفني في الوسط والهجوم وينسى 
أمر الدفاع، وعندم����ا ادرك خطأه وعاد 
ليصححه كان كما يقول املثل »جا يكحلها 
عماها« بعد أن ادخل حاكم العب االرتكاز 
واملرزوقي العب الدفاع وهو خاسر، وكان 

الروماني ايلي بالتشي وإسناد املهمة 
ملس���اعده جمال يعقوب الذي يعرف 
الالعبني رمبا أكثر من بالتشي نفسه 
وها ه���و حقق النجاح في أول جتربة 

له مع الفريق.

 األخضر وترتيب أوراقه

ل���م يك���ن ف���وز العرب���ي على 
الصليبخ���ات 3-0 ه���و هم املدرب 
الكرواتي دراغان سكوسيتش بل كان 
همه ترتيب األوراق ومشاهدة بعض 
الالعبني الغائبني منذ فترة والوقوف 
على مستواهم استعدادا لنهائي كأس 
األمير 3 ماي���و املقبل أمام الكويت، 
وبالفعل شهدت املباراة عودة موفقة 
خلالد عبد القدوس من اإلصابة حيث 

سجل احد األهداف الثالثة. 

 السماوي »يبيها تخلص«

لم يكن أداء الساملية في هذه اجلولة 
مختلفا عن اجلوالت املاضية خاصة انه 
فقد املنافسة على أي بطولة ووضح انه 
كان يلعب املباراة كسد خانة فقط، وكأن 
أكثر ما يتمناه العبو الساملية ومدربهم 
صالح زكريا هو أن ينتهي الدوري بسرعة 
حتى ان خسروا بالستة في آخر جولة 

ليفكروا في املوسم اجلديد.

الصليبخات واألمل األخير

أضاع العب الصليبخات مشعل ذياب 
فرصة ثمين����ة على فريقه بعد ان اهدر 
ضربة جزاء، وقد بات بذلك امل الفريق 
في تفادي السقوط صعبا ألنه سيلتقي 
الكويت الذي يحتاج للنقاط الثالث هو 
اآلخر للمنافسة على اللقب في حال تعثر 

األصفر.

 التضامن والجولة المقبلة

سقط التضامن في هذه اجلولة امام 
النصر وكان من املمكن ان يحقق نتيجة 
ايجابية تفيده في جتنب السقوط لدوري 
املظاليم، ولم يستثمر العبوه الفترات 
التي تراجع فيها النصر ولذلك سيكون 
في حاجة الى نقطة في مباراته املقبلة 

أمام الساملية.

النصر ثّبت موقفه وكاظمة نجح مع »جمال« والصليبخات والتضامن يرفضان السقوط

نجم األسبوع

الحكام في الميزان

عبداهلل: تركيزنا على استعادة 
التوازن ومعالجة األخطاء

لقطات من الجولة
حاف���ظ مهاجم النص���ر البرازيلي 
باتري���ك فابيانو عل���ى صدارته لقائمة 
الهداف���ني برصيد 12هدف���ا يليه مهاجما 
العجمي  العماني إس���ماعيل  الكوي���ت 
والبرازيلي كاري���كا ومعهما مهاج�����م 
القادس���ية السوري فراس اخلطيب ب�11 
هدفا لكل منهم، ويأت���ي خلفهم مهاجم 
العربي السوري محمد زينو في املركز 

الثالث ب�9 أهداف.
ش��هدت اجلولة إقالة مدرب الكويت 
البرازيلي آرثر بعد خس��ارته من القادسية 
0-1 وفقدان��ه الصدارة، كما س��بق اجلولة 
بيومني إقالة م��درب كاظمة الروماني ايلي 
بالتشي لس��وء النتائج في الفترة األخيرة 
وعني بدال منه مساعده جمال يعقوب الذي 
حق��ق أول فوز له بالدوري على الس��املية 
4-1، وكذلك اقيل مدرب التضامن الروماني 
الكس��ندر مولدوفان وعني بدال منه س��عد 

شبيب.
شهدت اجلولة أحداثا مؤسفة بعد 
اذ  الكويت والقادس���ية  نهاية مب���اراة 
وقعت بعض املشاجرات بني اجلماهير 
وتلفظ البعض بعبارات ال متت لألخالق 

الرياضية.
يعتبر خط هجوم القادسية األقوى حتى 
اآلن بتسجيله 47 هدفا ثم كاظمة ب�40هدفا، 
كما أن األصفر يع��د أقوى خط دفاع بتلقيه 

14 هدفا ويأتي خلفه الكويت ب�16 هدفا.

املجري فيكتور كاسـاي )القادسية والكويت(:  أدار املب�����اراة بامتياز 
وكان قريبا من الكرة، كما أن مس���اعديه كانا يقظ�����ني، خاصة 
ف���ي املتابعة الدقيقة للكرة التي تص���دى لها اخلالدي ولم تعبر 

اخلط.
سليمان امليل )كاظمة والساملية(: كان لتمركزه السليم في امللعب دور 
إيجابي في إدارته املباراة بأريحية، ولم يترك مجاال الحتجاجات 
أي من العبي الفريقني وس���اعده في ذل���ك تعامله االحترافي مع 

الالعبني.
عبدالعزيز أمان )التضامن والنصر(:  أدار املب����اراة باقت�����دار بالرغ����م 
من بعض االعتراضات على قراراته إال أن ثقته بنفسه واحتساب���ه 
األخط���اء ف���ي التوقيت املناس���ب أدى إلى خروج املب���اراة لبر 

األمان.
حمد بو جروة )العربي والصليبخات(: كان متميزا في قراراته ولم يترك 
مجاال لتطرق الش���ك الى الالعبني في أي قرار، كما انه احتس���ب 

ركلة جزاء صحيحة للصليبخات.

مبارك الخالدي
قاد الوطني محمد عبداهلل تدريب الكويت مساء امس واستمر ملدة 
ساعة ونصف الس���اعة بحضور جميع الالعبني، وقد أصر عبداهلل 
على تواجدهم بعد انتهاء الراحة اإلجبارية املمنوحة لهم بعد مباراة 

القادسية.
وطالب عبداهلل الالعبني خالل محاضرة بدأ بها التدريب بنسيان 
تداعيات مباراة القادسية وما تالها من أحداث خصوصا إقالة املدرب 
السابق البرازيلي ارثر، مطالبا إياهم بالتركيز على املباريات املقبلة 
وخصوصا كأس االحتاد اآلس���يوي الذي س���يلتقي خالله تشرشل 
الهندي غدا، وضرورة حتقيق الفوز حتى يتصدر املجموعة ملا لذلك 
من اثر معنوي على الفريق وحتى يلعب على أرضه وبني جماهيره 

في دور ال� 16.
وش���كر عبداهلل في تصريح ل� »األنباء« اجلهاز اإلداري للفريق 
ورئيس مجلس ادارة النادي على الثقة التي أولوها إياه بها لقيادة 

األبيض في هذه املرحلة احلرجة واحلساسة.
وأضاف ان هذه ليست املرة االولى التي يتولى فيها قيادة الفريق 
خصوصا انه قريب من الالعبني ولم يبتعد عنهم واعرف متاما احلالة 
البدنية والفنية لكل العب وهذا ما سيسهل املهمة. مبينا ان أولوياته 
حاليا إخراج الالعبني من احلالة النفسية التي صاحبت احداث مباراة 
القادس���ية والعمل على استعادة التوازن الذهني والنفسي لالعبني 
ومعاجلة بعض األخطاء الفنية التي رافقت أداء الفريق في املباريات 

السابقة من منظور متابعة لصيقة للفريق.
وأش���ار عبداهلل الى ان العبي األبيض كبار بخبرتهم ومهارتهم 
ومتى اس���تعادوا الروح املعهودة عنهم فيصعب إيقافهم واحلد من 
خطورتهم وهذا ما يجب ان يعرفه الالعبون جيدا فهم قادرون على 

حتقيق الفوز.
وأكد ان الثق���ة كبيرة في الالعبني لتجاوز هذه املرحلة والعودة 

بقوة مجددا، ألن األبيض فريق كبير وتاريخه زاخر بالبطوالت.

استحق العب خط وسط القادسية جهاد احلسني أن 
يكون جنم هذا األس���بوع لعدة أسباب أولها انه كان 
سببا في عودة صدارة الدوري إلى األصفر مرة أخرى، 
بتس���جيله الهدف الوحيد في املب���اراة أمام الكويت، 
واألهم من ذلك عودته الى مس���تواه املعهود من خالل 
حتركاته اخلطيرة وإرهاقه ملدافعي األبيض خصوصا 
في الشوط األول، باإلضافة إلى انه قام بأدوار دفاعية 

في الشوط الثاني.

)هاني الشمري( احلكم املجري فيكتور كاساي متكن من ضبط املباراة 

ـْ .. ُهم حاِتم
ناصر العنزي

من نوادر البخالء ان رجال قال لبعضهم: ملاذا ال تدعوني الى طعامك؟
قال: ألنك جيد املضغ سريع البلع، اذا أكلت لقمة هيأت اخرى.
ق��ال: يا أخي أتري��د اذا أكلت عندك ان أنام س��اعتني بني كل 

لقمتني؟
وقال بعض البخالء: أنا ال آكل إال نصف الليل، قيل له: 

وِل��َم؟ قال: يبرد املاء وينقمع الذباب وآمن فجأة الداخل 
وصرخة السائل.

وقال بخيل لغالمه: ه��ات الطعام ثم أغلق الباب، 
قال: يا موالي ليس هذا بحزم، وإمنا أغلق الباب ثم 

أقدم الطعام، فقال له: أنت حر لوجه اهلل. 
والبخ��ل صفة س��يئة باالنس��ان وتعريفه هو 
كنز املال وجمع��ه وعدم انفاقه في املباحات بحجة 
اخلوف من املس��تقبل ومن أش��هر بخ��الء العرب 
احلطيئ��ة ويحكى انه كان جالس��ا أم��ام بيته وهو 
يحمل عصا فمر به رجل فقال: أنا ضيف، فأش��ار 

احلطيئة الى العصا وق��ال: امنا هي للضيوف، وفي 
اجلانب اآلخر فإن الكرم من العادات العربية احلس��نة 

ومصدر افتخار ش��عرائهم، واختار التاريخ ش��خصية 
عربية متثل س��خاء العرب وكرمه��م وهو حامت طّي فكانت 

تقول في أمثالها »أكرم من حامت«. 
وفي مالعبنا الكروية فإن الالعب البخيل هو الذي يحتفظ بالكرة 

لنفس��ه وال يقوم بواج��ب ضيافتها، هو الذي يضي��ع الفرصة ويتمنى أال 
يس��جل غيره، هو من ينفرد باملرمى وال »يك��رم« اجلماهير بهدف تبّل به 

أرياقها املتيبس��ة، الالعب البخيل هو من يح��رم املتابعني من ابداعات غيره 
ويصيبه��ا بالعطل، هو من يصرخ بأعلى صوته »ه��ات هات« ولم يقل في 

حياته »خذ خذ« فكفانا واياكم شر الالعبني البخالء. 
ولو سألتم أقدم مشجع في برشلونة: من هو أفضل العبيكم؟ 
ألجابك��م: ميس��ي طبعا، ولو س��ألتم آخر: من ه��و »أكرم« 
جنومكم؟ لقال على الفور: تش��افي هرنانديز فهو مثلما 
تقول��ون أنتم العرب أكرم من حامت فيده دائما ممدودة 
لغي��ره، يراوغ اخلصوم ويقترب من املرمى ثم يعود 
بالك��رة مرة اخ��رى يراوغ اخلص��وم ويقترب من 
املرمى ويفعلها ثالثة ثم يبحث عن ميس��ي وهنري 

وغيرهما كي يهدي لهم الكرة للتسجيل.
أما لو س��ألتم جماهير االصف��ر: من هو أكرم 
جنوم الفريق؟ لرمبا قالوا: من يسجل لنا االهداف، 
ولكن اس��ألوا الكرماء كي يقول��وا لكم ان »حامت« 
القادسية هو »بدره« املطوع، نعم انه كرمي بالفطرة، 
يذب��ح لغدائه ويفكر في عش��ائه، يدعو زمالءه الى 
امللعب ويقسم الكرات فيما بينهم، هذه لك يا فراس، 
وتلك تستحقها خلف، أما هذه الكرة فاحفظها جيدا يا 
عجب وال تتركها خلفك، خذ يا حمد هذه الكرة وس��جل 
منها هدفا ومارس معها رقصة الرعب »الدحة«، وينادي في 
بعض االحيان زميله كيتا ويهديه كرة جميلة لتس��جيل هدف، 

لكنه يأبى ألنه ال يعرف ان يسجل اال برأسه!
م��ن نوادر الكرماء ان كرميا تزوج كرمي��ة فلما وضعت مولودها أهدياه 

للجيران.

محمد جراغ

فراس اخلطيبجهاد احلسني

روجيرو

غازي القهيدي فهد العنزي

محمد راشد

نواف اخلالدي

فايز بندر

 رودريغوكيِتا

فريق »األنباء« بعد الجولة الـ 20
اختار القس���م الرياضي فريق »األنباء« للجولة العشرين من بطولة الدوري املمتاز 
ويضم في حراسة املرمى نواف اخلالدي )القادسية( وفي خط الدفاع فهد العنزي )كاظمة(، 
فايز بندر ومحمد راشد )القادسية(، غازي الفهيدي )النصر(، وفي الوسط محمد جراغ 
)العربي(، كيتا )القادسية(، رودريغو )النصر(، روجيرو )الكويت( وفي الهجوم جهاد 

احلسني وفراس اخلطيب )القادسية(.

ترتيب الفرق بعد الجولة الـ 20

النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريق

201433471445القادسية

201343381643الكويت

201253291841النصر

201145402437كاظمة

20695281727العربي

205510244020الساملية

20201815566الصليبخات

2012179455التضامن

مباريات الجولة الـ 21 واألخيرة

اخلميس
5/6

القادسية � 
7الكويتكاظمة

الكويت � 
7ثامرالصليبخات

العربي � 
7الصداقة والسالمالنصر

الساملية � 
7علي صباح السالمالتضامن


