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سيدوبا جنم األسبوع فريق »األنباء« بعد اجلولة السابعة
استحق محترف القادسية الغيني 

سيدوبا سامواه أن يكون جنم 
األسبوع للجولة السابعة لتسجيله 

هدف الفوز والصدارة على 
الصليبخات مبجهود فردي من 

مراوغة وتسديد بعد ان كان الوصول 
إلى مرمى الصليبخات أمرا صعبا 

جدا للتنظيم العالي للفريق املنافس، 
كما انه يشارك في مركز غير مركزه 

كرأس حربة بعد أن كان يلعب في 
املباريات السابقة كصانع للعب لذا 

يعتبر تألقه في هذا املركز دليال على 
متيز هذا الالعب.

اختار القسم الرياضي فريق »األنباء« للجولة السابعة من 
دوري VIVA ويضم:

٭ احلارس: سليمان عبدالغفور )العربي(.
٭ الدفاع: أحمد عتيق )الساحل(، طالل مجيد )الصليبخات(، 

فهد الهاجري )الكويت(.
٭ الوسط: أحمد الظفيري )القادسية(، مشاري العازمي 

)كاظمة(، أحمد يونس )الشباب(، محمد العجمي )اجلهراء(، 
عدي الصيفي )الساملية(.

٭ الهجوم: سيدوبا سامواه )القادسية(، جمعة سعيد 
)الساملية(.

ي
جمعة سعيد

محمد العجميسيدوبا سامواه
أحمد الظفيريأحمد يونس عدي الصيفي

مشاري العازمي
فهد الهاجري

طالل مجيد
أحمد عتيق

سليمان عبدالغفور

الدفاع الوسط الهجوم

صح لسانك

غلط × غلط

األهداف التي تسجل من 
الوضع الطائر مرغوبة عند 

اجلماهير وهدف عدي 
الصيفي مثال لذلك.

»متعوب عليه«

سرعة النرفزة عند أول احتكاك 
أصبحت سمة بعض الالعبني 

احملترفني وكأن الكرة ال تخلو 
من االلتحام.

»اجمد شوي«

احلكام في امليزان
٭ أحمد العلي )الكويت والساملية(: لم يكن موفقا في إدارة املباراة 
وكثرت أخطاؤه في الشوط الثاني، حيث كان يتوجب ان 
يتدخل إداريا في حالتني من خالل إشهار البطاقة احلمراء 
في وجه مدافع الكويت سامي الصانع لدخوله القوي على 
مس����اعد ندا وكذلك بوجه العب الس����املية عدي الصيفي 
بعد ملس����ه للكرة متعمدا وهو ما يتوجب إشهار البطاقة 
الصفراء الثانية، وتغاضى أيضا عن عديد األخطاء لكل 

من طرفي املواجهة.
٭ عب�داهلل الهندال )الفحيحيل والنصر(: كان موفقا في احتساب 
القرارات احلاسمة كإشهار البطاقة احلمراء بوجه العب 
النصر خلف باني وكذلك إعطاء البطاقة الصفراء الثانية 
لالعب الفحيحيل علي املوس����وي ومن ثم طرده، كما أنه 
احتس����ب ركلة جزاء صحيحة للنصر لكن يحسب عليه 
إش����هاره املتكرر للبطاقات الصفراء من أجل الس����يطرة 
على املباراة لكن ذلك األم����ر أدى إلى كثرة االحتجاجات 
على قراراته وبالتالي احتس����ابه لعدد من األخطاء غير 

الصحيحة.
٭ ضيف اهلل الفضلي )العربي وكاظمة(: أدار املباراة باقتدار وكان 
موفقا في معظم القرارات التي اتخذها ويحس����ب له عدم 
تأثره باحتجاجات الالعبني واجلماهير ما ساهم في زيادة 
تركيزه واتخاذه للقرارات بطريقة مميزة، كما انه تعامل 
مع الالعبني بطريقة احترافية ساهمت في إيصال املباراة 
إلى بر األمان رغم صعوبتها وأهميتها لطرفي املواجهة.

٭ عبدالعزيز أمان )القادسية والصليبخات(: تعامل مع املباراة بطريقة 
جيدة ولم يجد صعوبة في إدارة املواجهة بسبب متركزه 
اجليد وقربه من الكرة، كما أنه لم يتأثر باحتجاجات بعض 
الالعبني وكان حازما في القرارات التي اتخذها ما ساهم 

في سيطرته على املباراة بشكل مميز.
٭ علي محمود )الس�احل واليرم�وك(: لم يجد صعوبة في إدارة 
املباراة خلبرته الطويلة ومتركزه السليم سواء في خالل 
مجري����ات اللعب أو في الكرات الثابتة األمر الذي أتاح له 
احتس����اب ركلة جزاء صحيحة وجريئة لصالح الساحل 

رغم احتجاجات العبي اليرموك عليها.
٭ علي طالب )اجلهراء والشباب(: لم يكن موفقا في إدارة املباراة 
وتغاضى عن العديد من األخطاء خصوصا عدم احتسابه 
لركلة جزاء واضحة لصالح الشباب عندما تعرض الالعب 
محمد زنيفر لإلعاقة م����ن قبل احلارس بدر العازمي في 
الشوط األول األمر الذي ساهم كثيرا في تكرار االحتجاجات 

على قراراته طوال شوطي املباراة.

٭ حافظ مهاجم العربي فراس اخلطيب على 
صدارته لقائمة هدافي الدوري برصيد 7 أهداف، 

وجاء بعده مهاجم كاظمة باتريك فابيانو برصيد 
5 أهداف، ثم يأتي كل من مهاجم الساملية جمعة 

سعيد ومدافع اجلهراء الكسندر نينو والعب وسط 
الساحل مهدي بن حرب برصيد 4 أهداف، فيما جاء 

9 العبني باملركز الرابع وبرصيد 3 أهداف وهم: 
البرازيلي تياغو بيزيرا وعلي مقصيد )العربي(، 

خالد عجب )الكويت(، سالم الهاجري )الفحيحيل(، 
دوريس ساالمو )القادسية(، حمد العنزي وعدي 
الصيفي )الساملية(، إلياسو أوليفيرا )اجلهراء(، 

وأبوبكر كوني )الشباب(.
٭ شهدت اجلولة حالتي طرد كانتا في مواجهة 

الفحيحيل والنصر واحدة كانت من نصيب العب 
النصر خلف باني واألخرى من نصيب العب 

الفحيحيل علي املوسوي.
٭ 4 فرق لم تتمكن من التسجيل في هذه اجلولة 

وهي: العربي وكاظمة والصليبخات واليرموك.
٭ يعتبر هجوم الكويت هو األقوى حتى اآلن برصيد 
19 هدفا ويأتي خلفه القادسية بـ 18 هدفا، فيما يعتبر 

دفاع األبيض هو األقوى باستقباله 3 أهداف.
٭ فريقان حتى اآلن لم يتمكنا من حتقيق أي 

انتصار هما الفحيحيل والشباب.
٭ فريقان لم يتعرضا للخسارة هما الكويت والقادسية.

٭ شهدت مواجهة اجلهراء والشباب انطفاء أحد 
الكشافات في ستاد مبارك العيار مرتني ملدة 12 

دقيقة، ورغم ذلك أكمل احلكم علي طالب املواجهة 
دون توقف لعدم تأثر الالعبني واحلكم بالرؤية.

لقطات من اجلولة

األعلى من النجاح وتتطلب الدقة 
في التصويب وقبلها رباطة جأش 

املنفذ، وال تقتصر صد ركالت اجلزاء 
على احلراس املقتدرين بل إن اغلب 

حراس االحتياط من املميزين في 
صد مثل هذه الركالت والتي تتطلب 

منهم سرعة استجابة لإلشارة 
املرسلة من الالعب املنفذ، ويلجأ قلة 
من احلراس في ركالت الترجيح إلى 
اتخاذ زاوية واحدة في الركالت الـ 

5 وقد يصيب منها واحدة أو اثنتني، 
ويقول خبراء الكرة إن افضل وسيلة 

لتنفيذ ركالت اجلزاء تسديد الكرة 
بقوة على ميني ويسار احلارس في 

علو متوسط بحيث يصعب على 
احلارس مالمستها، وهي الطريقة 

التي يلجأ إليها معظم العبي الفرق 
األوروبية، ويخالف تلك القاعدة 

العبون مهرة حيث يرسلون الكرة 
خفيفة مباشرة في اجتاه احلارس، 

حيث من الطبيعي أن يتجه إلى إحدى 
الزاويتني.

وفي مباراة الكويت وتايلند في 
تصفيات كأس آسيا املاضية سدد 

احمد عجب ركلة جزاء حيرت 
املتابعني حتى اآلن بعد أن انطلق 
بسرعة وسدد الكرة منحرفة في 

زاوية بعيدة عن املرمى.

»بلنتيات«
ناصرالعنزي

يلجأ بعض ممارسي الكرة في األحياء 
واملدارس قدميا إلى حيلة طريفة عند 
تسديد ركلة اجلزاء، فيتقدم أحدهم 

ويهمس في أذن الالعب املنفذ ويشير 
بإصبعه إلى زاوية وتسدد الكرة إلى 
الزاوية األخرى اعتقادا منهما بخداع 
احلارس، واألدهى أن احلارس تنطلي 
عليه اخلدعة ويصدقها، ومن أصعب 

ركالت اجلزاء التي تسمى أيضا 
»بلنتي أو بنلتي« في تلك الفترة تلك 

التي يضع بها الالعب الكرة فوق 
كومة من الرمل ويسددها بقوة في 
مقدمة القدم وتذهب الكرة حسب 
اجتاه الريح أوال ومزاجية املسدد 

للكرة ثانيا وتكون غالبية الكرات فوق 
العارضة.

وتصل نسبة التسجيل في ركالت 
اجلزاء في مالعب الكرة إلى احلد 

»األصفر« يفتقد األنصاري 
وسعيد واملشعان 

ويستعيد صومايال ودوريس
عبدالعزيز جاسم

يفتقد القادسية خلدمات عدد من الالعبني أمام النصر 
اجلمعة املقبل ف���ي اجلولة الثامنة من الدوري، حيث 
لن يشارك كل من فهد األنصاري وعبدالعزيز املشعان 
وضاري سعيد لإليقاف، فيما تواصل غياب كل من طالل 
العامر وسعود املجمد ونواف اخلالدي عن التدريبات 
لظروف خاصة، كما لن يشارك عامر املعتوق بسبب 
اإلصابة والتي يحتاج إلى اس���بوعني على أقل تقدير 
حتى يتمكن من التعافي منها، في املقابل سيس���تعيد 
الفريق خدمات املهاجم الكونغولي دوريس س���االمو 
الذي انته���ت فترة عقوبته في مواجه���ة األمس أمام 
برق���ان في الدوري العام بع���د أن فرضت عليه جلنة 
االنضباط ف���ي احتاد الكرة اإليقاف ل� 6 مباريات بعد 
بصقة على العب العربي أحمد إبراهيم، وسيعود أيضا 
للتشكيلة املدافع الغاني رشيد صومايال بعد تعافيه 
من اإلصابة التي تعرض لها في مواجهة الساملية في 

اجلولة اخلامسة.

العربي وكاظمة توقفا اضطرارياً.. واجلهراء لم يعد كما كان

اجلولة السابعة: القادسية »ما يطّوف فرصة« 
والكويت والساملية.. ل�»اخللف در«

ترتيب الفرق بعد اجلولة السابعة
نقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالترتيب
761018419القادسية
651019316الكويت
751115616الساملية
632115511العربي
7322121011اجلهراء
622210108كاظمة
72238138الساحل
62135107خيطان

61237125الصليبخات
61236135النصر

70435144الفحيحيل
71061133اليرموك
60245132الشباب

مباريات اجلولة الثامنة
اخلميس
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5:25الساحلالساحل � اجلهراء
5:25مبارك العياراليرموك � الصليبخات

7:40صباح السالمالعربي � الكويت

اجلمعة
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4:00الشبابالشباب � كاظمة
6:35علي صباح السالمالنصر � القادسية

6:35ناصر العصيميخيطان � الفحيحيل

@aziz995 – عبدالعزيز جاسم

 ،VIVA لم يكن أحد يتوقع سيناريو اجلولة السابعة من دوري
والذي جاء على هوى وأمنيات العبي وجماهير القادسية بعد 
أن تعادل الكويت مع الس����املية 1-1 وتبعها تعادل بني العربي 
وكاظمة سلبا ليحقق األصفر املطلوب كعادته ودون تعقيد بعد 
أن تغلب على الصليبخات بهدف دون رد ليغرد بالصدارة وحيدا 
وبفارق 3 نقاط ألول مرة منذ انطالق الدوري، وإذ تعثر جميع 
فرق الصدارة فإن املالحق الدائم لهم اجلهراء لم يس����تفد هو 
اآلخر وسقط في فخ التعادل أمام الشباب 2-2، فيما واصل 
الساحل صحوته وحقق فوزه الثاني في الدوري وجاء 
على حساب اليرموك 2-0، بينما لم يستغل الفحيحيل 

ظروف النصر واكتفى بالتعادل 1-1.

األصفر بالخبرة أول

على الرغم من األداء واملستوى املتراجع 
للقادس����ية في مواجهة الصليبخات إال 
أن الفريق »ماش����ي صح« ويحقق األهم 
من جولة إلى أخرى وهو حصد النقاط 
ال� 3، لكن على املدرب الكرواتي داليبور 
ستاركفيتش والعبيه احلذر من هذا التراجع 

في اجلوالت املقبلة.

األبيض وتراجع غريب

لم يكن الكويت حاضرا في مواجهة الساملية وتعتبر النقطة 
التي حققها الفريق مبنزلة فوز في هذه املواجهة ألن الفريق ككل 
طاله تراجع كبير في املستوى اجلماعي والفردي ولوال اخلبرة 
الطويلة التي ميتلكها العبو األبيض ملا نالوا التعادل، لذلك على 
املدرب محمد إبراهيم ترتيب أوراقه سريعا ألنه سيواجه العربي 

في اجلولة املقبلة والسقوط فيها سيكلفه الكثير.

السماوي »نفس القصة«

في كل جولة من اجلوالت نكرر نفس السبب عن الساملية وهو 
أن إضاعة الفرص هي السبب الرئيسي لفقدان النقاط فالفريق 
يتألق في املباراة ويتمكن من الوصول إلى املرمى في العديد من 
املناسبات إال أنه يضيع فرصا سهلة بإمكانها أن تريح الفريق من 
الشوط األول وهذا ما حدث أمام الكويت إضاعة متكررة للفرص 

وتعادل مخيب لآلمال قياسا على األداء العام للفريق.

األخضر ظهر بالثاني

لم يظهر العربي مبستواه املعهود في مواجهة كاظمة خصوصا 
في الشوط األول وكاد أن يفقد النقاط الثالث لوال يقظة احلارس 
سليمان عبدالغفور، لذلك على املدرب البرتغالي لويس فيليبي 
قراءة املباراة قبل انطالقتها ال في الش����وط الثاني فقط ورمبا 
تكون مواجهة الكويت هي األخيرة له في حال اخلسارة، األمر 

الذي يعني ابتعاده كثيرا عن فرق الصدارة.

الجهراء يحتاج إلى تعديل

لم يعد اجلهراء كما كان في الس����ابق الفريق الذي يستغل 
ظروف املنافس����ني وكذلك عامل األرض، وخي����ر دليل تعادله 
مع الش����باب األخير بعد أن كان في السابق يؤمن النتيجة من 
الش����وط األول، لذا يجب على املدرب األلباني الكس����ندر جيجا 
إعادة حساباته خصوصا في التشكيلة التي يقع عليها االختيار 

في بداية املباراة حتى ال يضطر للتبديل في الشوط األول كما 
حدث امام الشباب.

البرتقالي شوط واحد

قدم كاظمة مس����توى مميزا أمام العربي في الش����وط األول 
وكان قريبا من حس����م املواجهة خالل هذا الش����وط إال أن أداء 
الفريق بش����كل عام تراجع في الش����وط الثاني وكاد أن يخسر 
نقاط املباراة بعد أن كان هو األحق بالفوز قياسا على الفرص 
الضائعة بالشوط األول ما يعني أن هناك تذبذبا باملستوى العام 

يجب تداركه سريعا.

الساحل واستغالل المنافسين

جنح الس����احل للمرة الثانية في استغالل املنافسني الذين 
يتساوون معه باملستوى بالفوز على اليرموك لذلك جنده حاليا 
باملركز السابع وهو مركز مميز قياسا ب� 3 مواجهات خسرها من 
العربي والكويت والقادسية ما يعني انه ال يسقط أمام منافسيه 

املباشرين على مراكز الوسط.

الصليبخات.. ال لليأس

يعتبر الصليبخات من الفرق العنيدة هذا املوسم واملميزة 
في الوقت نفس����ه، حيث ال يسقط بسهولة فمواجهة القادسية 
والسقوط بهدف تعتبر سيناريو مكررا من اخلسارة أمام الساملية 
2-4، حيث يظهر الفريق مبس����توى جيد إال أنه ال يكس����ب أي 
نقط����ة لذلك على الالعبني واملدرب عماد س����ليمان عدم اليأس 
والتفكير بحصد نقاط مستقبال تضعهم مبركز يليق ومستواهم 

هذا املوسم.

العنابي »ما تطور«

لم يتغير النصر في ه����ذه اجلولة ويعتبر التعادل مبنزلة 
انتصار له أمام الفحيحيل ألن الفريق يلعب مبستوى ضعيف 
ويحتاج إلى ترتيب أوراقه من جديد خصوصا على مس����توى 

األسماء التي تشارك في التشكيلة األساسية منذ فترة.

الفحيحيل وتعادل جديد

يبدو ان الفحيحيل يرفض االنتصار في الدوري فهو يعتبر 
ملك التعادالت ب� 4 تعادالت آخرها أمام النصر ورمبا يعود السبب 
لسوء التركيز في الدقائق األخيرة والتي كان من املفترض أن 
يدافع فيها بشكل جيد خصوصا في الكرات الثابتة التي دائما 

ما تكون سببا في خسارة النقاط للفريق.

اليرموك محير

ال أحد يعرف السر وراء تقدمي اليرموك ملستوى متواضع أمام 
الفرق التي تنافسه على نفس املراكز فعندما يلعب أمام الفرق 
الكبيرة يظهر بشكل مميز، وعندما يشارك أمام الفرق املنافسة 
له يظهر مبستوى متواضع، لذا على الفريق التفكير بتجميع 

النقاط في هذه املباريات أفضل من أجل حتسني املركز.

الشباب تطور في األداء

يقدم الشباب مستوى جيدا من مباراة إلى أخرى إال أنه لم 
يتمكن من حتقيق أي انتصار يرفع من احلالة املعنوية للفريق 
ورمبا يكون التعادل مع اجلهراء في اللحظات األخيرة مبنزلة 
الدافع من أجل عودة الفريق للمسار الصحيح وحتقيق االنتصار 

األول في قادم اجلوالت.
عدي الصيفي سجل أجمل أهداف 
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