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عقلة: روماو قرأ المباراة جيدًا
مبارك الخالدي

ق���ال مدير الكرة بنادي الكويت عادل عقل���ة ان مدرب الفريق 
البرتغالي جوزيه روماو جنح في قراءة املباراة وقدم ش���رحا بني 
الشوطني اشتمل على مالحظاته على االداء في الشوط االول، وهو 
ما ادركه الالعبون جيدا ما كان سببا في التفوق على خصم كبير 

بحجم كاظمة الزاخر بالنجوم واملواهب.
واضاف عقلة: نعم اقتربنا من فرق الصدارة وهذا هو الوضع 
الطبيعي لالبيض اال ان من اهم حسنات الفوز على البرتقالي ان 
بعض العبينا كانوا بحاجة الى مثل هذا االنتصار الذي ساهم في 
ارتف���اع معنوياتهم ومازالت لدينا قناعة بان فريقنا ميلك الكثير 

ليقدمه.

إبراهيم: فاضل طلب 
عدم المشاركة 

عبدالعزيز جاسم 
قال مدرب القادس����ية محمد إبراهيم ان الوصول للصدارة 
ليس بأمر جديد على القادس����ية إال ان املهم اآلن هو احملافظة 
عليها في باقي اجلوالت، مش����يرا إلى أن األصفر في كل جولة 
يس����تحق الفوز، حتى املباراة التي خسر فيها امام كاظمة في 

انطالقة الدوري وأضعنا فيها العديد من الفرص. 
وبني إبراهيم أن عدم مش����اركة حسني فاضل أمام الساملية 
كانت بسبب شجاعة الالعب الذي طلب قبل املباراة بساعتني 
عدم اللعب ألنه مرهق وغير قادر على املشاركة وهو أمر نادر 
احلدوث في مالعبنا. مبينا انه طلب من الالعبني إبالغه أثناء 
التدريبات مبن يش����عر باإلرهاق حتى يضع احلل املناس����ب 

والبديل. 
وأضاف ان جميع املباريات املقبلة ستكون غاية في الصعوبة 
خصوصا مواجهة الس����احل التي يكون فيها امللعب مكشوفا 

حيث لم يتعود عليه العبونا. 
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ركلة »بانينكا«
ناصر العنزي

ركلة اجلزاء هي إحدى الضربات احلرة في قوانني كرة القدم، وتأتي كعقاب 
لالعب في حال ارتكابه خطأ »إعاقة املنافس س��واء باليد او بالقدم، ملس 

الكرة باليد متعمدا« داخل منطقة اجلزاء املعروفة باسم منطقة 
ال��� 18، ويتم تنفي��ذ الركلة من على بعد 11 مترا من خط 

املرمى، ويشترط عدم وجود أي العب من الفريقني 
داخل املنطقة أثناء تنفيذها سوى احلارس والالعب 

الذي سينفذ الركلة، على أن أشهر ركالت اجلزاء 
هي املعروفة باسم ركلة »بانينكا« نسبة إلى 
مبتكرها الالعب التشيكي انطونني بانينكا 
في املباراة النهائية لكأس أمم أوروبا في 
بلغراد ع��ام 1976 عندما خاض منتخب 
بالده تشيكوسلوڤاكيا قبل تقسيمها مع 
منتخب أملانيا مغامرة ركالت الترجيح، 
وكان��ت النتيجة تقدم األولى 4�3 وإذا 
ما جنحت في ركلتها اخلامس��ة تفوز 
باللقب وتقدم بانينكا وركز الكرة عند 
نقطة اجلزاء ثم سدد كرة ضعيفة بعدما 

»نكزها« بلطف وحياء وعندما كانت الكرة 
في الطريق مباشرة أي في الوسط ال ميينا 

وال يسارا كان حارس أملانيا العظيم سيب ماير 
قد ارمتى الى اجلهة اليسرى فسميت الطريقة 

باسمه »ركلة بانينكا«.
ويقول النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان 

»لعبت طويال مع يوڤنت��وس جنبا إلى جنب مع احلارس 
جانلويجي بوفون، كان حافظا لطريقة تسديدي الكرة من نقطة 

اجلزاء فقررت ان أفاجئ��ه في نهائي مونديال 2006 وجنحت على طريقة ركلة 
بانينكا، س��ددت الكرة في الوسط وارمتى هو الى إحدى الزاويتني«، وال يجرؤ 

الالعب��ون عادة على تنفيذ ركالتهم مبثل هذه الطريقة لصعوبتها وعدم ضمان 
جناحها وحتت��اج إلى العب جرئ صاحب قلب »ميت« ومن أهم ش��روط ركلة 
بانين��كا أن يكون منفذها واثقا بنس��بة عالية من أن احلارس س��يختار 
إحدى الزاويت��ني ليرمتي صوبها وقد حدث م��رارا ان الكرة 
س��ددت مس��تقيمة ولكن احلارس لم يتحرك من مكانه 
فالتقط الكرة بسهولة وكأنها هدية، ومن الضروري 
ان تكون الكرة بطيئة فلو سددت بقوة لوصلت 
الى احلارس قبل ان يرمتي الى احدى اجلهتني 
باعتبار ان القانون مينعه من اي حركة قبل 

ان تلمس الكرة قدم الالعب.
وفي مالعبنا فان جنم القادسية مساعد 
ندا املتخصص في الركالت الثابتة سجل 
على طريقة بانينكا في مرمى الكويت 
ترجيحية حاسمة في نهائي كأس االحتاد 
وفاز األصفر باللقب واختير هدفه من 

أجمل أهداف املوسم.
ويقول احد حراس املرمى احملليني 
ان االنطباع السائد عند احلراس هو ان 
الالعب الذي يستخدم قدمه اليمنى يسدد 
الكرة الى ميني احلارس والذي يس��تخدم 
قدمه اليس��رى يس��دد الى يسار احلارس، 
وكل ما علينا فعله االرمتاء الى الزاوية والباقي 

على احلظ.
 من أش��هر جنوم الكرة الس��ابقني املتخصصني 
في تنفيذ ركالت الترجيح جاسم يعقوب الذي كان يسدد 
الكرة بقوة في حني يلجأ فيصل الدخيل الى ركنها نحو الزاوية 
الضيق��ة، ورغم مهارة فتحي كميل إال انه كان يفضل صناعة ركلة اجلزاء بدال 

من تسديدها.

وفرة أهداف
الصدارة الثالثية من شأنها ان ترفع 
من حدة املنافسة في اجلوالت املقبلة 
الى جانب اقتراب الكويت من الصراع 
عل��ى املقدمة، بعدما ق��دم الالعبون 
مستويات جيدة تكللت بأهداف ملعوبة 
اسعدت اجلماهير املتابعة، فاملباراة بال 

أهداف كالطعام بال ملح.
»العبرة بالنهاية«

لسانك

وين التنظيم؟
سوء التنظيم كان واضحا في ملعب 
الساحل في مباراته مع العربي حيث 
عانى الصحافي��ون من اداء مهامهم 
بالش��كل املطلوب، كما ان املدرجات 
اخلش��بية في حالة متهالكة ال تبعث 

على االرتياح ملتابعة املباراة.
»اليد الواحدة ال تصفق«

غلط

غلط

مقصيد نجم األسبوع

لقطات

اس���تحق مدافع العربي علي مقصيد أن يكون جنم االسبوع دون 
منازع بعد أن س���جل هدف الفوز لفريقه على الساحل في الوقت بدل 
الضائع من ركلة حرة مباشرة متقنة ساهمت في ابقاء العربي ضمن 
فرق الصدارة ومنحته 3 نقاط ثمينة، ولم يكن الهدف وحده هو الذي 
استحق عليه مقصيد لقب جنم االسبوع بل أيضا الدائه املميز طوال 

الشوطني دفاعا وهجوما.

 تساوى مهاجم القادسية بدر املطوع 
مع مهاجم العربي حسني املوسوي في رصيد 
األهداف ليشاركه صدارة هدافي الدوري برصيد 
5 أهداف لكل منهما، وباتا متقدمني بهدف واحد 
فقط أمام مهاجم القادسية حمد العنزي، بينما 
تساوى 6 العبني برصيد هدفني وهم مهاجما 
كاظمة فرج لهيب ويوسف ناصر ومهاجمو 
الكويت كاريكا وإسماعيل العجمي ووليد علي 

ومهاجم القادسية فراس اخلطيب.
 ش��هدت اجلولة حالتي ط��رد في مباراة 
العربي والساحل من نصيب العب العربي محمد 
جراغ والعب الساحل نواف العتيبي، بينما طرد 
مدرب الساحل الكرواتي مارينكو كوجلانني بسبب 

اعتراضه املتكرر على قرارات احلكم.
 حرصت جماهير األخضر على الزحف 
وراء فريقها، بالرغم من عدم اتساع مدرجات 
الساحل، وش���اهد بعضهم املباراة من وراء 

الشبك اخلارجي للملعب.
 للمرة الثانية عل��ى التوالي يقود مدرب 
العربي البرازيلي مارسيلو كابو فريقه من خارج 
امللعب بسبب إيقافة 6 مباريات وحلق به في هذه 
اجلولة مدرب الس��احل كوجلانني بعد ان طرد 

محمد إبراهيم في اجلولة املاضية.
 بعد طرد مدرب الساحل كوجلانني حدثت 
مشادة كبيرة بينه وبني املشجع العرباوي 
جواد القبقب ما جعل اجلماهير تنصرف عن 
متابعة املب���اراة وكذلك مدرب العربي كابو، 
وجاء حلظتها هدف علي مقصيد ليذهب كابو 
الى الصحافيني ويسألهم من سجل الهدف؟

 تعرض كاظمة ألول خسارة له بالدوري 
وكذلك ألول ثالثية في مرماه بينما حقق النصر 

أول فوز له بعد 5 جوالت.

الحكام في الميزان
 ناصر العنزي )الساحل والعربي(: فقد السيطرة على املباراة خصوصا في 
الش���وط الثاني بعد طرد محمد جراغ املبالغ فيه، كما أن طرده لالعب 
الس���احل نواف العتيبي لم يكن صحيحا ووقع في أخطاء أفس���دت 

متعة املباراة.
 جاس�م حبيب )النصر واجلهراء(: لم يرتكب أخطاء أثرت في نتيجة املباراة 
لكنه احتسب العديد من القرارات العكسية على الفريقني وكان عصبيا في 

قيادته للمباراة ما أثر كثيرا على أدائه. 
 محمود البلوشي )القادسية والساملية (: كان جيدا في مجمل املباراة لكنه 
تس���رع في احتساب ركلة جزاء لصالح القادسية بعد مشاركة عادية 

بني بدر الطاهر وحمد العنزي. 
 حم�د بوج�روة )الكويت وكاظمة(: يعتبر من أفض��ل حكام اجلولة بالرغم 
من قوة املباراة بفضل متركزه الس��ليم وتعاون العبي الفريقني معه طوال 

شوطي املباراة.

فريق »األنباء« بعد الجولة الخامسة
اختار القسم الرياضي فريق »األنباء« للجولة اخلامسة من الدوري املمتاز ويضم: 
في حراس��ة املرمى خالد الفضلي )الكويت( وفي خط الدفاع حسني حاكم )الكويت(، 
عصام العدوة )القادسية(، محمد فريح )الساحل(، علي مقصيد )العربي(، وفي الوسط 
فيص��ل العدواني )النصر(، نواف الش��ويع )العربي(، أحمد حواس )اجلهراء(، جهاد 

احلسني )القادسية(، وفي الهجوم فرج لهيب )كاظمة(، وبدر املطوع )القادسية(.

خالد الفضلي

حسني حاكم

محمد فريحعصام العدوة
علي مقصيد

جهاد احلسني

احمد حواس نواف شويع

فيصل العدواني

بدر املطوعفرج لهيب

األصفر أكبر مستفيد والكويت يعود للمنافسة والعربي »فك العقدة«

الجولة الخامسة : »تساوت الروس«
عبدالعزيز جاسم 

»تس����اوت الروس« في هذه اجلولة بعد 
أن أصبح 3 فرق ش����ركاء في الصدارة، لكن 
األوفر حظا هو املتصدر بفارق األهداف وهو 
القادس����ية الذي تفنن ولعب كما يش����اء في 
مباراته مع الس����املية، وعلى النقيض متاما 
هبط كاظمة من فوق عرش الصدارة بفارق 
األهداف بعد أن ذاق مرارة اخلسارة على يد 
الكويت الذي يبدو أنه سيعود بقوة للمنافسة 
كعادته بعد أن اقترب من الصدارة وبفارق 
نقطتني، بينما حافظ العربي على ش����راكة 
الصدارة وأنقذ نفس����ه من الغرق في ملعب 
الساحل بهدف يتيم جعله ثالثا بفارق األهداف 
عن األصفر والبرتقالي، ورمبا يكون النصر 
أكثر الفرق نشوة بعد أن حقق فوزا خجوال 
على متذيل الترتيب اجلهراء لكنه يبقى أول 
فوز له في املسابقة وأول 3 نقاط، ولكن في 
مجمل اجلولة يعتبر املس����تفيد األكبر هو 
القادسية الذي تصدر ألول مرة ويأتي خلفه 
الكويت الذي عادت له الروح واملنافسة في 

وقت واحد.

األصفر عاد لمكانه 

ال يختلف اثنان على أن القادسية يستحق 
الصدارة التي ارتقى اليها وخاصة في اآلونة 
األخيرة وهو أمر طبيعي، ففريق يضم بني 
صفوفه 12 العبا في تش����كيلة األزرق ليس 
غريبا عليه أن يدك مرمى الساملية برباعية 
ويضيع مثلها، فهو في اجلولة املاضية فاز 
عل����ى العربي بهدفني ثم وص����ل الى نهائي 
كأس االحتاد اآلسيوي بعد فوزه على الرفاع 
البحريني برباعي����ة، فاألصفر منذ انطالق 
صافرة البداية ينطلق للهجوم وال يتوقف 
حتى بعد تس����جيله له����دف أو هدفني، وقد 
اختلف كثيرا عن اجلوالت السابقة فهو في 
هذه اجلولة سجل أوال ثم أخذ يضيع الفرص، 
كما انه لم يتأثر بغياب جنمي الوسط طالل 
العامر وفهد األنصاري لإليقاف بسبب تواجد 
عمر بوحمد وصالح الشيخ، بينما كان إخراج 
عبدالعزيز املش����عان في محله ألنه لم يؤد 

دوره كما ينبغي. 

البرتقالي شوط واحد 

لعب كاظمة مع الكويت فقط شوطا واحدا 

وهذا ي���دل على أن املدرب البرتغالي جوزيه 
روماو يقرأ منافسيه جيدا في األول ويتغلب 
عليهم في الثاني، كما أنه يحسن التبديالت 
وهو ما ظهر امام كاظمة بإدخال خالد عجب 
مسجل الهدف الثاني بعد متابعة الكرة وهي 
ترتد من يد شهاب كنكوني، واملالحظ على أداء 
االبي���ض أنه يرتفع من مباراة ألخرى وكأنه 

يوجه رسالة لباقي الفرق بأنه عائد بقوة. 

الساحل خسر بشرف

لن تقلل خسارة الساحل من شأنه وصالبته 
خصوصا الدفاعية فخسارته هذه اجلولة هي 
األولى له على أرضه وقد تفتح املجال لباقي 
الفرق للتغلب عليه مرة أخرى ومن يشاهد 
الساحل يجده فريقا منظما يعرف كيف يوزع 
مجهوده، فاحتواؤه العبي العربي وصموده 
طوال ال� 90 دقيقة يدل على انه فريق ستكون 

له كلمة في قادم اجلوالت. 

السماوي وعقدة الهدف

يدخل الساملية كل مباراة بأسلوب مميز 
وبتوازن بني الدفاع والهجوم ويجاري منافسه 
في كل شيء لكن مبجرد دخول هدف في مرماه 
يسقط سريعا ويستسلم، وكأن املباراة تنتهي 
مبجرد تلقيه هدفا، وهذا األمر يجب أن ينتبه 
اليه جيدا املدرب البوسني زياديتش، فمن 
غير املعقول أن يظهر السماوي أمام القادسية 
مبستوى مميز طوال 42 دقيقة ثم يهبط فجأة 

ويتغير 180 درجة بعد الهدف.

العنابي عاد للنصر

أخيرا وبعد 5 جوالت عاد النصر وحقق 
الفوز الذي كان يبحث عنه ورمبا يكون فوزه 
املتواضع والثمني في نفس الوقت على اجلهراء 
مبثابة اس����تعادة الفريق لبريقه الذي ظهر 
عليه في املوسم املاضي وبالرغم من الفوز 
إال أن العناب����ي بحاجة إلى كثير من العمل 

خصوصا في خطي الوسط والهجوم.

الجهراء يعاني

ما زال اجلهراء يعاني من جولة إلى أخرى 
ويبحث عن نقطة وليس فوزا يعيد الثقة لالعبيه 
على الرغم من أنه قدم مستوى جيدا أمام النصر 

إال أن عقدة اخلسائر مازالت تالزمه. 

وخرج فيه متعادال اال انه في الشوط الثاني 
تاهت جميع خطوطه واستسلم لتحركات 
العبي الكويت ووقف كاملتفرج ولم يحرك 
املدرب ميالن ماتشاال ساكنا لتعديل األوضاع 
خصوص����ا في خط الدفاع ال����ذي تألق فيه 
فقط ناصر الوهيب، وعلى الرغم من تقدم 
البرتقالي بهدف إال أن التراجع الكبير غير 
املبرر كان سببا رئيسيا في اخلسارة بالثالثة 
الى أن البرتقالي طغى عليه اللعب العشوائي 
والفردي كثيرا، ولم يصنع س����وى فرصة 

واحدة لم تكن كافية لتحسني وضعه.

األخضر لم ييأس 

من����ذ الدقيقة األولى ف����ي مباراته مع 
الس����احل حتى آخر دقيقة سيطر العربي 
سيطرة تامة لكنه كالعادة يعيبه صناعة 
الفرص خصوصا في الشوط األول الذي 
دخل����ه املدرب البرازيلي مارس����يلو كابو 
بتشكيلة مغايرة بجلوس أفضل العبيه 
على دكة البدالء وهما عبدالعزيز السليمي 

وحسني املوس����وي لكنه رغم ذلك سيطر 
على املنافس واس����تمر ف����ي الضغط في 
الشوط الثاني بالرغم من طرد محمد جراغ 
وهاجم كثيرا لكنه صحح من وضعه وادخل 
املوسوي والسليمي وخالد خلف فسنحت 
له العديد من الفرص ولم ييأس حتى في 
الوقت بدل الضائع وسجل هدفه الوحيد 
بتسديدة صاروخية من علي مقصيد ليفك 
العقدة املتمثل�����ة في ملع�����ب الساحل 
الذي لم يف����ز علي�����ه العربي في ع����دد 

من املناس���ات السابقة. 

األبيض قادم بقوة 

من أفضل املباري���ات التي قدمها الكويت 
حتى اآلن هي تلك التي أطاح فيها باملتصدر 
السابق كاظمة، وللمرة الثانية على التوالي 
يعود األبيض بقوة في الشوط الثاني ويقلب 
النتيجة على خصمه فبعد تأخره امام الساملية 
في اجلولة املاضية بهدف عاد وتقدم بهدفني، 
ونفس احلال ينطبق على مباراته مع كاظمة، 

)هاني الشمري(جنم األصفر حمد العنزي تسبب بركلة جزاء كانت نقطة التحول في الفوز على الساملية برباعية
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