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)هاني الشمري(محمد ابراهيم ملساعد احلكم املجري: متى يصفر احلكم؟! 

الجولة األخيرة: األصفر »ملك« أصعب دوري
عبدالعزيز جاسم

قالوا ان األصفر سيدخل اجلولة األخيرة أمام 
كاظمة وهو متوتر مشدود األعصاب، ورمبا يفقد 
نقاط املباراة الثالث لذلك السبب، ورمبا أيضا يكلفه 
لقب الدوري، اال اننا فوجئنا به يدخل املباراة كمن 
وضع أعصابه في ثالجة وكأنه كان يضمن فوزه 
وحصوله على اللقب، وقالوا ان بدر املطوع سيلعب 
وه����و حتت ضغط كبير رمب����ا يعوقه عن تقدمي 
أداء جيد اال انه حطم كل تلك املقوالت والتكهنات 
بقذيفة من طراز »بدر« افتتح بها التهديف في مرمى 
كاظمة ليعلن اقتراب الدرع من خزائن القادسية 
ليأتي اخلطيب املفوه فراس ليؤكد الفوز ليحصل 
األصف����ر على لقب ال����دوري املمتاز األصعب منذ 
سنوات بس����بب قوة املنافسة بني الفرق. وأهدى 
األصفر فرحة جلماهيره متتد ملوسم كامل ويحافظ 
على اللقب للمرة الثانية على التوالي ويدع اجلراح 
واحلزن لألبيض الذي يعض أصابع الندم بالرغم 
من اكتس����احه الصليبخات برباعية لم متنحه إال 
الوصافة، بينما أعلن الصليبخات سقوطه رسميا 
الى دوري الدرجة األول����ى وودع أضواء الدوري 
املمتاز. وكانت األخبار سارة ألبناء التضامن بتأجيل 
سقوطهم الى مباراة بعد غد أمام ثاني دوري الدرجة 
األولى الساحل أو اجلهراء بعدما تفنن في تعذيب 

الساملية املفكك برباعية نظيفة.
في حني لم يكن ملباراة العربي والنصر أي نكهة 
بل جاء الفريقان لتأدية الواجب فقط كونها لن تغير 
في مراكزهما في الترتيب شيئا ليستغلها األخضر 
بثالثية أعطته دافعا معنويا آلخر البطوالت وهي 

كأس سمو األمير.

األصفر وتكتيك الفوز

لم يكن مس����تغربا فوز القادسية على كاظمة، 
ولم يكن مفاجئا هذا األداء الراقي لكن الغريب هو 
قراءة املنافس قبل بدء املباراة وانهائها في الشوط 
األول، فعلى الرغم من معرفة القادسية بقوة هجوم 
البرتقالي اال انه رمى بكل ثقله واستدرج كاظمة 
حتى فتح جميع خطوطه، فعندما تعلم ان جميع 
العبي الفريق الذي يواجهك يتحركون ويركضون 
في كل أرجاء امللعب فما عليك س����وى ان تباغته 
بالكرات البينية والطولية لتكس����ر كل حتركاته، 
وهو م����ا جنح فيه األصفر بهدف����ني بإمضاء بدر 
املطوع وفراس اخلطيب في الشوط األول، ودخلوا 
غرفة املالبس بني الشوطني وهم واضعني نصب 
أعينهم ان ما يفصلهم عن اللقب هو 45 دقيقة فقط 

فاس����تمعوا الى تعليمات اجلنرال محمد ابراهيم 
بالتركيز ومواصلة العمل وجنحوا في عملية أشبه 
بتخدير املنافس فتبادلوا الهجمات وعرفوا كيف 
يغلقون منطقة الدفاع أمام العبي البرتقالي لتمر 

ال� 45 دقيقة كما أراد محمد ابراهيم.

األبيض »ما عليه«

لن يلوم أي ش����خص الكويت حتى جماهيره، 
فهي راضية عما قدمه حت����ى اآلن ونحن بدورنا 
أيضا نقول »ما عليه وهارد لك« ألنك فعال كفيت 
ووفيت ويكفي انك كنت احد األسباب في اضفاء 
املتع����ة واحلماس للدوري املمت����از، وال يقلل من 

قيمتك عدم فوزك بلقب الدوري املمتاز.
فحتى اجلولة األخيرة برهن األبيض على انه 
فريق بطوالت فتالعب بالصليبخات كما شاء وتفنن 
في األداء اجلميل وهاجم طوال املباراة ولم يستسلم 
للظروف، وكان كعادته يس����جل األهداف ويكفي 
انه خطف في نهاية املطاف لقبا معنويا ملهاجمه 
اسماعيل العجمي بحصوله على لقب هداف الدوري.
ولكن في النهاية على األبيض ان يعيد حساباته 
جيدا في قادم املنافس����ات ويعلم جيدا انه ان لم 
تنافس بذراعك فان ذراع غيرك س����تكون اقصر 

منها ولن تفيدك.

العنابي وآخر مباراة

أدرك العبو العنابي ان مباراة العربي هي األخيرة 
لهم في املوسم احلالي فلعبوا لكي ميتعوا أنفسهم 
قبل ان يفكروا في النتيجة، فارتد عليهم تفكيرهم 
بنتيجة عكس����ية ب� 3 أهداف لكنها لم تؤثر على 
مركزهم وكانت مبثابة اخلتام السلبي، ألن جماهير 
العناب����ي كانت تتوق الن ينهي فريقهم املوس����م 
بفوز، لك����ن أداء الفريق أول من أمس ومن خالل 
النتيجة كان يقول انها مج����رد مباراة ونريد ان 
ننهيها، وذلك ألن أملهم في احلصول على املركز 
الثاني كان محدودا الن الكويت يواجه الصليبخات 

واملباراة محسومة له.

البرتقالي والدفاع

لم يكن كاظمة هو كاظمة الذي يعرفه اجلميع 
فظهر بطريقة كانت أشبه بالعشوائية في االداء، 
فكل العب يريد أن يس����تحوذ عل����ى الكرة وحده 
ويصل بها الى املرمى ويس����جل وهو ما تس����بب 
ف����ي ضياع وربكة جميع اخلطوط التي كانت في 
األصل، وخاصة الدفاع، مهلهلة لم تصل الى درجة 

التمي����ز ولم ترتق ملواجه����ة العبي االصفر، وبال 
ش����ك فان لم يكن القادس����ية في يومه فسيسجل 
العبوه األهداف ألن دفاع كاظمة كان أشبه بهدية 
للخصم، وبكل تاكيد فان العبي االصفر رحموهم 
عندما هدأوا اللعب، كما ان خطي الوسط والهجوم 
افتقدا أساسيات الكرة من صناعة وتهديف فكانت 

النتيجة اخلسارة الواقعية.

األخضر والخبرة

ما أغرب العربي فعندما يلعب باخلبرة جتده 
ميتع ويس����جل، فكيف جند الثنائي احمد موسى 
وخال����د عبدالقدوس في مقاعد البدالء وال نطالب 
مبشاركتهما، فقد قدما أول من أمس مباراة جيدة 
أمام النصر وكانا ابرز العبني في صفوف االخضر، 
لذلك سيعي املدرب الكرواتي دراغان سكوسيتش 
أنه ليس بالضرورة من يجري كثيرا يؤدي جيدا بل 
للخبرة عنوان وبصمة في كل مباراة وهذا ما شاهده 
بعينه في مواجهة النصر فموسى وعبدالقدوس 

أمتعاه قبل ان ميتعا اجلمهور.

السماوي »ما هو شي جديد«

لم يكن غريبا خس����ارة الساملية باألربعة ألنه 
س����بق ان خس����ر بنتيجة اكبر منها لكن الغريب 
هو ممن جاءت اخلسارة؟ من فريق يصارع على 
البقاء. لقد وضح من أداء العبي الس����ماوي خالل 
املباراة انهم ل����م يتدربوا منذ فترة طويلة ورمبا 
جاء بعضهم من البيت الى امللعب مباشرة ولعب 

ال� 90 دقيقة.

التضامن »باقي واحدة«

خرج التضامن من الصعب وقدم مباراة أحالمه 
بهزمية الساملية باألربعة وظهر بأداء مقنع غير به 
الفكر السابق عنه ويبدو ان بصمات الوطني سعد 
شبيب بدأت تتضح من خالل مباراة السماوي لكن 
عليه تكملة املشوار للبقاء وهو األهم عندما يلتقي ثاني 

الدرجة االولى في صراع البقاء بالدوري املمتاز.

الصليبخات »باي باي«

وداعا الصليبخات، فلم تشفع لك ال� 6 نقاط مع 
نهاية املوسم فهي قليلة ال تستحق عليها البقاء في 
دوري األضواء وخير دليل اخلسارة من الكويت 
برباعية نظيفة، فراجع حساباتك قبل ان تصعد 
الى املمتاز وتكون ضيفا ثقيال خير من ان تكون 

ضيفا ال هوية له.

لقطات من الجولة
الكويت  خطف مهاجم 
العماني اسماعيل العجمي صدارة 
ف����ي اجلولة  ال����دوري  هدافي 
االخيرة من الدوري املمتاز بعد 
تس����جيله هدفني واصبح اول 
عماني يحصل على لقب الهداف 
برصيد 13 هدف����ا ويأتي بعده 
مهاجم النصر البرازيلي باتريك 
القادس����ية  فابيان����و ومهاجم 
ب� 12  السوري فراس اخلطيب 
الكويت  هدفا، وثالث����ا مهاجم 

البرازيلي كاريكا ب� 11 هدفا.
حضر جمهور كبير مباراة 
القادسية وكاظمة وكاد ميأل مدرجات 
ستاد الكويت، لكن كانت هناك بعض 
التصرفات غير الرياضية من بعض 
اجلماهي��ر برف��ع الفتات مس��يئة 

آلخرين. 
انتهى املوسم بالنسبة لكل 
من الصليبخات والنصر والساملية 
بينما تبقت مهمة اخيرة للتضامن 
لتحديد مصيره في الدوري املمتاز، 
بينما يخوض القادسية والكويت 
والعرب����ي وكاظمة بعد اس����بوع 
مباريات الدور نصف النهائي لكأس 

سمو االمير. 
احتل الكويت والقادس��ية 
املركز االول والثاني في كل ش��يء 
فبعد الصدارة جاء الدور على الهدافني 
والذي كان من نصيب العب الكويت 
العجمي ثم بتسجيل االهداف الذي 
كان من نصيب االصفر ب� 49 هدفا 
مقابل 42 لألبيض، بينما يعتبر دفاع 
القادسية هو االقوى بتلقيه 14 هدفا 

بينما تلقى الكويت 16 هدفا.

الكويت ما فاده التعويض والصليبخات »حياك« في األولى والتضامن محاولة أخيرة

عتيق: ال نستحق البقاء في »الممتاز«
مبارك الخالدي

قال مدير فريق الصليبخات فالح عتيق ان فريقنا مع االسف غير 
جدير بالبقاء في دوري االضواء وهناك اس����باب لهبوطنا الى دوري 
الدرجة االولى والسبب الرئيسي للهبوط هو خسارتنا 21 نقطة على 
ملعبن����ا، فمن غير املعقول اال نحقق الفوز على ملعبنا الذي تعودنا 
عليه بالرغم من وقوفنا ف����ي وجه من اراد نقل بعض املباريات الى 
ملعبه وكنا اكثر اصرارا على اللعب في ملعبنا وامام جمهورنا اال اننا 
لم نوفق في استثمار ذلك فضاعت علينا 21 نقطة كان نصفها كفيال 
بابعادنا عن الهبوط. واضاف عتيق ان الس����بب الرئيسي االخر هو 
تواضع مستوى احملترفني خاصة اننا في القسم الثالث لعبنا مبحترف 
واحد وكان دون املستوى ايضا فلم يستفد الفريق من ميزة الالعب 
احملترف الذي كان من املفترض ان يرقى بالفريق والالعبني احملليني 

ولكن ما حصل هو اننا افتقدنا العبني مؤثرين من هذا اجلانب.
وقلل عتيق من تغيير اجلهاز الفني وتأثيره على هبوط الفريق 
وقال ان اكثر الفرق العاملية او احمللية تلجأ لتغيير مدربيها منتصف 
او اخر املوس����م وه����ذا امر عادي في كرة الق����دم وليس من العوامل 
التي ادت لهبوطنا بل العكس فاجلهاز الفني اجلديد بقيادة عبداهلل 
اليرموك كانت له بصمة واضحة ونقلة نوعية لكن الوقت لم يخدمه 
وكذلك احملترفون الذين لم نس����تفد منهم فكل تلك العوامل جتعلنا 

غير جديرين بالبقاء في الدوري املمتاز.

يا كثر ما قلت باسوي وباسوي..
ناصر العنزي

يقول ابن خلدون: تنسب العرب الى قبائلها وتنسب العبيد الى مواليها وتنسب 
االعاجم الى مهنها ومدنها، ويقول حفيد حفيد احفاد ابن خلدون وتنسب البطوالت 

الى »قادسيتها«، وجاء في اللغة ان القادسية من القداسة فعندما 
تقدس الشيء فإنك حتبه الى احلد االقصى من درجات 

احلب، فإذا كنت قدساويا فماذا تفعل؟ عليك ان 
ترفع رأسك وتخاطب الذي يجلس بجوارك: 

ماذا تشجع؟ فإذا قال لك انا قدساوي 
فقل له »صحيح عندك ذوق«.

بعد نهاي��ة مباراته مع كاظمة 
وتتويجه بط��ا رددت جماهير 
القادسية مانش��يت »األنباء«.. 
»الدوري لنا ومنا وفينا« فالدرع 
لنا منذ ان كان حديدا، وال يعرف 
س��وانا وهو احد افراد أسرتنا 
فإذا لم يفز االصفر بلقب الدوري 

فيجب اعادة النظ��ر في قوانني 
الك��رة، فقد كنا االفضل من غيرنا 

مبراحل كثيرة فإذا تعثرنا في بطولة 
فالقادم احلى، فهذا اصفرنا ال يبحث اال عن 

البطوالت ذات النفس الطويل فهو مثل اخليل 
االصيلة اولها اذا اقبلت وآخرها اذا ادبرت.

يقول القدساويون: نحن نلعب الكرة وغيرنا الكرة »تلعب« 
به، نق��ف في منتصف امللعب فتأتينا الكرة متس��ح دموعها فيما تذهب لغيرنا 
ببطء ش��ديد وحتدثه بغرور، نحن نخاطبها بأفعال االمر وغيرنا يحدثها بأفعال 

التمني، الكرة عند القادسية اخف من بالونة الهواء وعند غيرنا أثقل من صخور 
اجلبال.

يقول القدساويون: نحن االكثر عددا واسألوا جلنة »االحصاء« الرسمية، عندنا 
مدرب والعبون يسألون دائما عن االلقاب وال ينظرون للوراء، 
عندنا حارس جسور ومدافعون اشداء ومهاجمون 
اقوياء، عندنا مهاجم مثل بدر املطوع من عشرة 
العبني ف��إذا كان لديكم ما لدينا فتعالوا 
إلينا، فاز القادس��ية باللقب ورددت 
جماهيره »عاش االصفر ورجاله« 
فاز االصفر باللقب فاحتفلت الكرة 
بعيد ميادها، فاز االصفر باللقب 
فأعلنت نشرة االخبار اجلوية 
عن قرب سقوط االمطار مجددا، 
فاز االصفر باللقب فازدحمت 

املطاعم بروادها.
اذا فاز القادس��ية بالدوري 
فذلك ليس خب��را، ولكن اخلبر 
االهم كيف فاز وعلى من؟ والفوز 
على كاظمة والكويت والعربي يختلف 
بالطبع عن الفوز على الساملية والصليبخات 
والتضامن، فعندما تكون قويا فاختر خصما 

قويا حتى تنال شرف البطولة.
فاز القادسية فاحتفل باللقب وحده وترك احلسرة في نفوس 

منافسيه الذين راحوا يرددون بيت الشعر الشعبي: 
»يا كثر ما قلت باسوي وباسوي وال شي من اللي قلت سويته«.

الحكام في الميزان
 املجري سـاندرو زابو )القادسية ـ كاظمة(: لم يجد صعوبة في 
ادارة املباراة، وكان قريبا من موقع الكرة حتى ان االعتراضات 

على قراراته لم يكن لها موجود رغم حساسية املباراة. 
 حمـد بوجـروة )العربي ـ النصر(: كانا متمي���زا جدا في ادارة 
املباراة النه كان قريبا من الكرة، ولعدم اهمية املباراة للفريقني 
فكانت االحت���كاكات قليلة، م���ا قلل من وج���ود البطاقات 

الصفراء. 
 علـي محمود )الصليبخات ـ الكويت(: ظهر بحالة فنية وبدنية 
جيدة كعادته وكانت اغلب قراراته سليمة، عرف كيف ميتص 
اندف���اع الالعبني منذ البداية ما س���اهم ف���ي خروجها كما 

يريد.
 محمود البلوشي )السـاملية ـ التضامن(: اجاد في ادارة املباراة 
وقادها الى بر االمان واستخدم صافرته في الوقت املناسب 

وكان محقا في احتساب ركلة اجلزاء للتضامن. 

نجم األسبوع
استحق القادسية ان يكون جنم الدوري وليس هذا االسبوع 
فقط حلصوله على اللقب بجدارة اوال، ثم ظهوره بش����كل رائع 
ومميز في املباراة احلاسمة التي لم يكن يرغب فقط باخلروج 
منه����ا فائزا بل أراد امتاع جماهيره باللقب وقدم أداء جيدا امام 
العنيد كاظمة فأراح نفسه عناء املباراة الفاصلة وأراح جماهيره، 
كما أن املدرب محمد ابراهيم كان له تكتيك جيد فاجأ به البرتقالي 

ومتكن من خالله من خطف النقاط الثالث ولقب الدوري.

فريق »األنباء« بعد الجولة األخيرة
اختار القسم الرياضي فريق »األنباء« للجولة األخيرة من الدوري املمتاز ويضم في حراسة 
املرمى مصع���ب الكندري )الكويت(، وفي الدفاع عامر املعتوق )القادس���ية(، احمد عبدالغفور 
)العربي(، نهير الش���مري )القادس���ية(، صالح وليد )التضامن(، وفي الوس���ط جهاد احلسني 
)القادسية(، صالح الشيخ )القادسية(، طالل العامر )القادسية(، بدر املطوع )القادسية(، وفي 

الهجوم اسماعيل العجمي )الكويت(، فراس اخلطيب )القادسية(.

صالح وليد

أحمد عبدالغفور

بدر املطوع

إسماعيل العجميفراس اخلطيب

صالح الشيخ طالل العامر

جهاد احلسني

عامر املعتوق

نهير الشمري

مصعب الكندري

سعره فيه

لالعبي األصفر أبطال الدوري 
الذين أهدوا الفوز الى الشيخ طالل 
الفهد األب الروحي للفريق وقائد 
انتصاراته منذ سنوات وإلى فواز 
احلساوي املدير الناجح الذي لم 

يتخل عن فريقه بعد ابتعاده.
»اللي ماله أول ماله تالي«

لسانك

رد الجميل

ما حصل من س���وء التنظيم 
وق���ت تتويج األصف���ر من قبل 
اللجنة االنتقالية حيث يفترض 
ان يكون التتويج داخل امللعب 
بدال من تدافع الالعبني في مكان 

مزدحم.
»متى نتعلم من جتاربنا؟«

غلط

غلط
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