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ناصر العنزي
يقولون عن حراس املرمى ما ال ينبغي ذكره وحمده، يصفونهم بالتهور واالندفاع 

واخلروج عن النص، يقولون انهم احللقة االضعف في خطوط الفريق، فمن 
ير في نفسه قلة املهارة يتجه فورا الى حراسة املرمى ألنها ال تتطلب 

سوى »قفازين« وقميص ملون وربطة شعر للتصدي الى الكرات 
املصوبة، فمن يس��تخدم يديه للتعامل مع الكرة ال يجد صعوبة 

في مهامه خالف املهاجم واملدافع اللذين يجوبان امللعب ملدة 90 
دقيقة وعليهما ان يسجال االهداف ويدفعاها عن مرمييهما، 
يقولون ال تأمن للكرة حتى لو كانت فارغة من الهواء، فترد 
عليهم سريعا وال تأمنوا حلارس املرمى حتى لو اقسم لكم 
بأغلظ االميان، ويحدثنا التاريخ الرياضي عن حارس مرمى 
ليدز االجنليزي غاري س��بريك انه في العام 1967 ارتكب 
جرما ال يغتفر للحراس، فبدال من ان يرمي الكرة الى احد 
زمالئه داخل امللعب اجته نحو مرماه فجأة وقذف بها داخل 
ش��باكه! وقبله صوب حارس مرمى ارسنال دينيس ايفانز 
الكرة في شباكه بعد سماعه صافرة احلكم، واتضح فيما بعد 

انها صادرة من املدرجات، اما اطرف املواقف في املالعب فذلك 
الذي تعرض له حارس مرمى كورينثيانز البرازيلي الذي اعتاد 

ممارسة طقوس دينية معينة قبل بداية كل مباراة، واطال مرة في 
طقوس��ه فلمحه البرازيلي املعروف ريڤالينيو العب فلوميننزه في 

السبعينيات فأرسل الكرة من قذيفة بعيدة داخل املرمى!
ويداف��ع حراس املرمى عن انفس��هم ويقولون نحن نص��ف الفريق، نتعرض 

للهجمات املتالحقة واخلطأ منا يذهب بنا الى »املقصلة«، في حني ان خطأ املهاجم لو 
اضاع ركلة جزاء او كرة انفرادية فهو خطأ محمود عند اجلماهير التي ترفعه الى 
الس��ماء وتهبط بنا الى االرض، حتى الصحافة احيانا تقسو علينا، فعندما 
نتصدى بجدارة لركلة جزاء تقول الصحافة ان الالعب اهدر الركلة وال 
تقول ان احلارس صد الكرة، كما اننا معش��ر احلراس نتعامل مع 
مهاجمني من شتى االصناف، فهناك الذي يسدد الكرة بقوة هائلة 
وهن��اك من يراوغ بكثرة وهناك الالعب الذكي وعلينا في كل 
مباراة ان ندرس احلالة الفنية لكل مهاجم، والغالب ايضا في 
عالم الكرة ان املهاجم يفوق املدافع كثيرا في كل اجلوانب، 
فاملالعب اخرجت مارادونا كمهاجم غربل املدافعني واحلراس 
لكنها لم تخرج مارادون��ا »مدافع« يصد اخلطر عنا نحن 
احلراس، وأخرجت لنا ايضا ليونيل ميس��ي وباستطاعته 
ان يهدد احلراس وهو حافي القدمني، لكن هاتوا لنا مدافعا 

في مثل موهبته.
يقولون ان اكثر الالعبني عمرا في املالعب هم احلراس، 
فاالجنليزي بيتر شيلتون واصل اللعب حتى سن 47 عاما، 
والكاميروني نكونو اعتزل في سن 42 عاما، وااليطالي دينو 
زوڤ 41 عاما، وفي مالعبنا احمللية فإن اكبر احلراس حاليا هو 
خالد الفضلي ب� 36 عاما وباستطاعته ان يواصل اللعب حتى سن 

40 عاما ليدخل بذلك في موسوعة غينيس اخلاصة بنا.
اذا كن��ت مدربا حلراس املرمى فابحث ع��ن حارس بهذه املواصفات: 

الطول املناسب، الذكاء، النظرة الثاقبة وردة الفعل السريعة.

أشكناني: إبراهيم أفضل مدرب في الدوري 

عقلة: نفتقد الجماعية في األداء
وأندريه غير مقنع حتى اآلن

نجم األسبوع

الحكام في الميزان

لقطات
 شارك مهاجم النصر البرازيلي 
باتريك فابيانو مهاجم القادسية 
السوري فراس اخلطيب صدارة 
هدافي الدوري بـ 8 اهداف، يليهما 
مهاجم الكويت البرازيلي كاريكا 
بـ  5 اهداف، وتساوى 7 العبني 
في املركز الثالث بـ 4 أهداف وهم: 
مهاجم كاظمة يوســــف ناصر 
وفهد الفهد، والســــوري محمد 
زينو »العربــــي« واحمد عجب 
»القادسية« والعماني اسماعيل 
العجمي »الكويت« والبرازيلي 
برونو هسيفي »الصليبخات« 

وفرج لهيب »الساملية«.
شهدت هذه اجلولة حالة طرد 
واح��دة كانت م��ن نصيب مدافع 
كاظمة الصربي ساشا الذي يشارك 

الول مرة مع فريقه. 
اكثر مدرب كاظمة الروماني 
ايلي بالتشي من تدخني السجائر 
طــــوال شــــوطي مباراتــــه مع 
الصليبخات والتــــي كان يقف 
فيها باملنطقة احملددة لتوجيه 

الالعبني. 
حرص مدرب النصر البرازيلي 
مارس��يلو كابو عل��ى مت��ابعة 
مباراة الصليبخ�ات وكاظم���ة 
من املدرجات وتسجيل املالحظات 
النه سيلتقي البرتقالي في اجلولة 

املقبلة. 

»العنابي« قادر

للروح العالية التي ظهر 
عليها افراد العنابي حتى 
اآلن مكنتهم من املنافسة 
على الصــــدارة واقترنت 
بــــاالداء الفني العالي من 
الالعبني الى جانب االدارة 
اجليدة للمدرب مارسيلو 
كابو ولتكن هذه النتائج 
دافعا لالعبني للمنافسة 
على املركــــز االول فلم ال 

يفوز العنابي باللقب؟
تعــــرف  ال  »الكــــرة 

كبير«.

نيران صديقة

ملراقب مباراة القادسية 
والعربي عيسى اجلساس 
لتســـجيله هدف االصفر 
باسم احمد عجب والصحيح 
ان من ســـجل الهدف هو 
العرباوي مساعد  املدافع 
عبـــداهلل بشـــكل واضح 
في االعـــادة التلفزيونية 
وبذلك يكون الهدف بنيران 

صديقة.
»في اإلعادة إفادة«

عبدالعزيز جاسم 
قال مهاجم العربي علي اشكناني ان مدرب القادسية محمد إبراهيم 
يعتبـــر األفضل حاليا بني مدربني الـــدوري املمتاز النه يجيد قراءة 
املباراة ودائما ما تكون تبديالته في محلها وخير دليل اشراكه احمد 
عجب في الشوط الثاني أمام العربي الذي تسبب في هدف التعادل 
في الدقائق األخيرة، الفتا الى ان العناصر اجليدة املوجودة لديه في 
صفوف األصفر يساعدونه على ذلك أيضا ولكن ال ميكن للنجوم ان 
تبدع من دون مدرب مبدع. واضاف اشكناني ان احلصول على لقب 
الدوري املمتاز أصبح أشبه باملستحيل خصوصا بعد التعادل االخير 
امام القادسية، ونأمل ان يتطور االخضر بصورة كبيرة السيما بعد 
انضمام محترفني من طراز عال مثل اجلزائري امير ســـعيود الذي 
ســـيمثل قوة ضاربة لالخضر، الفتا الـــى ان التعاقد مع محترفني 
ســـيجعل الالعبني احملليني اكثر التزاما في التدريبات وسيخشون 
على اماكنهم ليس فقط في التشـــكيلة األساسية بل في قائمة الـ 18 
العبا في كل مباراة ما يعني ان األخضر ســـيطور مستواه ونتائجه 

بال شك في اجلوالت املقبلة. 
واشار الى اننا في الوقت احلالي نريد تعويض اجلمهور عن اإلخفاقات 
املاضية في النتائج وان نظهر مبســــتوى مميز يعيد لهم االبتســــامة 

خصوصا بعد التشجيع األخير واحلضور الكبير أمام القادسية.

مبارك الخالدي
اعتبر مدير الكرة بنادي الكويت عادل عقلة ان جميع الفرق تلعب 
حتت الضغط فال يوجد فريق يريد اخلسارة أو حتى التعادل، مشيرا 

الى ان املنافسة مازالت قائمة بني فرق املقدمة.
واضـــاف ان األبيض يخوض كل مباراة بـــروح البطولة بصرف 
النظـــر عن موقع الفريـــق املنافس، منتقـــدا أداء فريقه من الناحية 
اجلماعية وانه مازال يعتمد على احللول الفردية سواء البرازيليان 
كاريكا أو روجيرو او العماني اسماعيل العجمي وهو أمر مقبول في 
بعض األحيان لكنه ال يليق بفريق في حجم األبيض يلقى دعما غير 
محدود من االدارة، الفتا الى ان مستوى البرازيلي اندريه لم يرق ملا 

كنا نأمله ونعتقد ان لديه الكثير لم يظهره حتى اآلن.
واكد عقلة ان الســـبب في افتقادنا اجلماعية في األداء رمبا يسأل 
عنها اجلهاز الفني وهى مسؤوليته بالدرجه األولى وجزء منها يقع 
علـــى الالعبني باعتبارهم العبني كبارا ميتلكون من اخلبرة واملهارة 

ما ميكنهم من تقدمي املتعة اضافة الى النتيجة.

اســـتحق حكم مباراة العربي والقادسية علي محمود ان 
يكون جنم هذا األسبوع بعد األداء املميز الذي ظهر به خالل 
املباراة، حيث شـــهد »الدربي« في الفترة األخيرة كثيرا من 
االحتجاجات والعصبية مـــن الالعبني وحاالت الطرد، لكنه 
أدار هـــذه املباراة بأعصاب هادئة وبقـــرارات حازمة، ومنها 
ما قام به عندما أوقف العب وســـط القادســـية العاجي كيتا 
بسرعة وأشهر البطاقة الصفراء في وجهه ولم يعطه املجال 
لالحتجاج، وكذلك ألول مرة ال نشاهد التصريحات التي حتمل 
حكم املباراة اخلسارة أو فقدان النقطتني من مدربي الفريقني 

أو اإلداريني أو الالعبني.

- علي محمود )القادسية والعربي(: ادار املباراة باقتدار وكانت صافرته 
في محلها، وخطؤه عدم منح عبداهلل احلداد انذارا ثانيا يستوجب 

طرده بعد امساكه بدر املطوع منتصف الشوط الثاني.
- حمد بوجروة )الساملية والنصر(: لم يجد صعوبة في قيادة املباراة 
وكان قريبا من احلدث رغم سرعة املباراة خصوصا في الهجمات 

املرتدة. 
- محمود البلوش�ي )كاظمة والصليبخ�ات(: كانت ردة فعله سريعة 
خصوصا في بعض املشـــادات التي حدثت بني الالعبني، وكان 

طرده ملدافع كاظمة الصربي ساشا في محله. 
- عبدالعزيز امان )الكويت والتضامن(: لم تكن هناك اعتراضات على 
قراراته الن اغلبها كان سليما، السيما ان املباراة كان معظمها 

في منتصف ملعب التضامن.

الجولة الحادية عشرة: نزيف األصفر مستمر والكويت والنصر يحاصرانه
عبدالعزيز جاسم

لم يتمكن القادســــية من ايقاف نزيف النقاط في ســــعيه للمحافظة 
على صدارة الدوري املمتاز بعد تعادله مع غرميه التقليدي العربي 1 - 1 
في اجلولة احلادية عشــــرة بعد ان كانت بداية هذا النزيف باخلســــارة 
امام النصر فــــي اجلولة املاضية 3 - 2 ليخســــر 5 نقاط في جولتني، 
واصبحت صدارتــــه في خطر بعد ان فاز الكويت على التضامن 3 - 0 
وصار وصيفا بفارق نقطتني مع النصر الذي تغلب على الساملية 2 - 1، 
وبالتالــــي اصبح الصراع محموما على الصدارة ودخل على اخلط مرة 
اخرى كاظمة بفوزه على الصليبخات 3 - 2 واقترب من فرق الصدارة، 
بينما اســــتمر »االخضر« في اضعاف آماله على املنافسة وبقي سادسا 
وبفارق 12 نقطة عن »االصفر« املتصدر، ولم يتغير حال الصليبخات، 

وبقي التضامن على ما هو عليه.

»األصفر« شحيح الفرص

ظهر »االصفر« بصورة غير التــــي اعتادتها جميع اجلماهير، حيث 
اصبح شحيح الفرص على الرغم من ان هدافه السوري فراس اخلطيب 
موجود والقناص خلف الســــالمة ايضا والنجم السوري جهاد احلسني 
وبدر املطوع ال يعانيان من أي اصابة توقف خطورتهما، لكن اللوم هنا 
ليس لعدم اضاعتهما الفرص لكن لعدم توافرها امام العربي باستثناء 
كرة املطوع في الشوط االول، والباقي كان تسديدات من خارج منطقة 
اجلزاء، وحاول املدرب محمد ابراهيم تصحيح االوضاع واجرى تبديالت 
لكنها لم تفلح اال بهدف التعادل، ورمبا يعود السبب في تراجع القادسية 

الى االرهاق الكبير خاصة في القسم االول.

سياسة النفس الطويل

تعود اجلميع ان يسمع باملدرسة الشاملة او املدرسة البرازيلية، لكن 
املدرسة الواقعية يبدو انها من اختراع الكويت الذي يلعب بواقعية مع 
كل فريق يواجهه من خالل امكاناته، فهو امام التضامن يظهر مبستوى 
عــــادي ويفوز بـــــ 3 اهداف ليس ألنه غير قادر علــــى االداء اجلميل بل 
ليحافظ على لياقة العبيه ملا هو اقوى وقادم، وهذا ما يسمى بسياسة 
النفس الطويل اذ يلعب كل مباراة حسب قوتها، ألن البطل ال يفكر في 
االهداف بقدر جتميع النقاط، وهذا ما يفعله »االبيض« في الوقت احلالي 
وان استمر علي ذلك فسينافس على اللقب حتى الرمق االخير الن الفوز 
على التضامن ليس مقياســــا له على الرغم من ان املباراة حملت اجمل 
اهداف الدوري للبرازيلي روجيرو الذي تفنن في مراوغة 4 العبني قبل 

ان يضعها في املرمى.

»العنابي« حلى الدوري

لم يكن وحيا من اخليال عندما قال العبو النصر انهم قادمون 
للمنافسة على اللقب، فالفوز على الساملية ومن قبل على القادسية 
يثبت ما قالوه، فـ »العنابي« دائما يتقدم وعندما يدخل مرماه هدف 

الفــــرص فــــي الشــــوط االول، لــــم يــــؤد ولــــم يصنــــع   فالفريــــق 
 وتأخــــر مــــع بداية الشــــوط الثانــــي بهدفــــني وطرد العبــــه الصربي

ساشــــا، لكن بعدها ظهر كأنه يلعب بـ 12 العبــــا لتألق جميع الالعبني 
وعادوا كما كانوا في السابق لكنهم كادوا يخسرون نقاط املباراة بتغيير 
بالتشي الغريب باخراج جراح الظفيري الذي دخل اصال بديال في الشوط 
االول ليفتح الوسط والدفاع على مصراعيه، لكن نواف احلميدان انقذه 

وسجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

»السماوي« والسيطرة السلبية

يفتخر مدرب الســــاملية البلجيكي وليام توماس انه يستحوذ على 
الكرة كثيرا، لكنه ال يعرف ان السيطرة دون فاعلية تعتبر سلبية، وان 
الفرص اخلطرة كانت من نصيب النصر الذي اضاع اهدافا باجلملة، وانه 
في النهاية خســــر نقاط املباراة، والغريب في الســــاملية ان املدرب دائم 
التغيير في اخلطة والالعبني وهذا يتسبب في عدم االستقرار والتذبذب 

في النتائج وهذا ما حدث امام النصر.

»األخضر« ودفاع دراغان

ملاذا يلعب العربي بطريقة متيل اكثر الى الدفاع؟ سؤال ال يجيب عنه 
اال مدرب العربي الكرواتي دراغان سكوســــيتش الذي يصر على اللعب 
بـــــ 3 العبني ارتكاز وكأنه ال ميلك العبني يجيدون النزعة الهجومية، فـ 
»االخضر«، فقد بنســــبة كبيرة احلصــــول على اللقب، وكيف ملدرب ان 
يقتنع مبحترف في مستوى مواطنيه ايغور وداباك وال يقتنع مبهارات 
اجلزائري امير ســــعيود الذي احترق بالتسخني طوال شوطي املباراة 
فكافأه باملشــــاركة آخر 5 دقائق فإن لم يكن يرغب في محترفني فلماذا 

تعاقد معهما من االساس وكلف خزينة النادي امواال طائلة.

الصليبخات وفكر عناد

عندما تتقدم بهدفني وتعود وتخســــر بالثالثة في اقل من 45 دقيقة 
والفريق اآلخر يلعب بعشرة العبني، فإن املدرب بالتأكيد يتحمل اجلزء 
االكبر منها وهذا ما حدث مدرب الصليبخات ثامر عناد السيما انه دافع 
بشــــكل غير مقبول واملفروض انه يلعب بتوازن ويهاجم كي ال تتدفق 
عليه الهجمات، لكن زادها عندما اخرج العب الوسط عفاس مفرح وادخل 
املدافع محمد عيسى عندما كانت تشير النتيجة الى تقدمه 2 - 1، وكان 
االجدر به ان يخرج العب وســــط ويدخل وسطا آخر لكي يحافظ على 

النتيجة التي فقدها في الوقت بدل الضائع.

التضامن ال يتغير

ال يتغيــــر التضامن مــــن جولة الى اخرى وال يتطــــور كأنه ينتظر 
اخلسائر، فإن كان املدرب ال يصلح واالدارة ال تعمل شيئا فعلى الالعبني 
ان يدافعوا بكل ما لديهم عن الوان الفريق واحلفاظ على ماء الوجه ألن 

10 خسائر كبيرة على فريق بحجم التضامن.

للنقاط بينه وبني الفرق االخرى وتنظيمه الهجومي.

»البرتقالي« انتصر بالروح

من شــــاهد مباراة كاظمة مــــع الصليبخات يتأكــــد ان »البرتقالي« 
حقــــق الفــــوز بالروح التــــي عــــادت اليه فجأة فــــي الشــــوط الثاني 
 وليــــس لتبديــــالت الرومانــــي ايلــــي بالتشــــي فــــي الشــــوط االول،

التعـــادل يكون مبنزلة عقاب للمنافس الذي يتلقى هدفا آخر ثم 
سيال من الهجمات اخلطرة بقيادة البرازيليني املاكرين رودريغو 
سيلڤا وباتريك فابيانو ومن خلفهما طالل نايف، ويجب اال ننسى 
دور املدرب البرازيلي مارسيلو كابو الذي يقرأ املباراة جيدا قبل 
البداية وخالل انطالقتها حتى ان خسر يخسر بشرف، وفي النهاية 
يجب ان نقـــول ان النصر »حلى« الدوري الدائه املميز وتقريبه 

العربي عاد للتعادل وكاظمة يدخل المنافسة والسالمية متذبذب في الدوري

)هاني الشمري(القادسية أفلت أمام العربي بنقطة ثمينة في مشوار الدوري

باتريك فابيانو يوسف ناصر

روجيروعبداهلل الشمالي

نهير الشمري

شهاب كنكوني

رودريغو سيلفا

نواف المطيري حمود ملفي

بدر المطوع

اختار القسم الرياضي فريق »األنباء« بعد اجلولة احلادية عشرة من الدوري املمتاز ويضم 
في حراســـة املرمى شـــهاب كنكوني )العربي( وفي خط الدفاع حمود ملفي )الصليبخات(، 
احمد الرشيدي )العربي(، نهير الشمري )القادسية(، وفي الوسط نواف املطيري )الساملية(، 
بدر املطوع )القادســـية(، عبداهلل الشمالي )العربي(، روجيرو )الكويت(، رودريغو سيلفا 

)النصر( وفي الهجوم يوسف ناصر )كاظمة( وباتريك فابيانو )النصر(.

فريق »األنباء« بعد الجولة الحادية عشرة

احمد الرشيدي

»حارس« عليكم

مباريات الجولة الثانية عشرة
الوقتالملعبالفريقانالتاريخ

األحد 
2010/2/7

6ثامرالساملية ـ القادسية

6الكويتالكويت ـ العربي

6الصداقة والسالمكاظمة ـ النصر

3:30الصليبخاتالصليبخات ـ التضامن

ترتيب الفرق بعد الجولة الحادية عشرة

الفريق
املباريات

النقاط
خسرتعادلفازلعب

1181225القادسية

1172223الكويت

1172223النصر

1154219كاظمة

1143415الساملية

1127213العربي

1110103الصليبخات

1101101التضامن
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