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»على راسي«
ينصح األطباء العبي الكرة بعدم 

تسديدها بالرأس من موضع 
الثبات، حيث تصل سرعة الكرة 

في بعض األحيان إلى أكثر من مائة 
كيلومتر في الساعة، وذلك جتنبا 

ملضاعفات سيئة قد تصيب الالعب 
عند التوقف عن ممارسة اللعبة 

ومنها البطء في التفكير، وينصح 
األطباء بضرب الكرات والرأس 
تتحرك لتخفيف قوة اصطدام 
الكرة بها، كما أوصت دراسات 

طبية االحتاد الدولي )فيفا( بلعب 
كرة القدم دون ضربات الرأس 

إال انها ستفقد الكثير من جمالها 
مثلما يقول املعارضون. 

ويعرف عن الكرة االجنليزية ميلها 
الدائم إلى الكرات الطويلة العالية 
الستغالل إجادة الالعبني االرتقاء 
العالي وحسن التسديد بالرأس، 

وتتذكر جماهير ليڤربول في 
الثمانينيات وفي عز انتصاراتها 

جنمها الويلزي أيان راش صاحب 
القامة الطويلة والرأس الذي ال 

يخطئ املرمى، وكانت التحضيرات 
تأتيه من جنوم كبار مثل كيني 

دالغليش وسامي لي وسونيس، 
وقد كان »الريدز« وقتها مرعبا 

دائما ملنافسيه مان يونايتد 
وابسويتش وايڤرتون وتوتنهام 
ونوتنغهام فورست ووستهام. 
وفي الكويت فإن التنافس كان 
على أشده في الثمانينيات بني 

مدرب العربي االسكوتلندي ديڤيد 
مكاي )1979 الى1986 ( ومدرب 

الكويت االجنليزي جون كاترايت 
)1982الى 1988(، وكانت املواجهة 
بينهما على أشدها حيث يعتمد 
مكاي على صباح عبداهلل وعلي 
حسني وعنبر سعيد في الكرات 

العالية، فيما كان صالح احلساوي 
مصدر خطورة كاترايت في 

الكرات الهوائية، ويقول املدافعون 
ان احلساوي كان يلعب بكوعه ثم 

رأسه في تسديد الكرة. 
ويبحث املدربون عادة عن مدافعني 

طوال القامة في مركز »قلب 
الدفاع« لصد الكرات العالية، ومن 

ابرز املدافعني السابقني في الكرات 
الرأسية مدافع كاظمة عبداهلل 

معيوف وجنم الساملية محبوب 

جمعة الذي كان يعوض قصر 
قامته نسبيا بالقفز العالي فوق 

رؤوس املهاجمني، كما برز مدافع 
العربي سامي احلشاش صاحب 

هدف التعادل في مرمى نيوزيلندا 
في الثواني االخيرة وصرخة خالد 
احلربان املشهورة »منو منو منو 

سامي سامي سامي«، اما مدافع 
الفحيحيل اخلشن ربيع سعد فقد 

كان يقفز عاليا فوق املهاجمني 
مستخدما كل ما يتحرك في 

جسمه. 
ومن جنوم اخلليج يأتي أوال اسم 

املهاجم السعودي الفنان ماجد 
عبداهلل صاحب الضربات الرأسية 
املدهشة، وتقول جماهير النصر 

ان حراس املرمى يخبئون في 
مرماهم حبات من »البندول« اذا 
واجهوا ماجد عبداهلل، وبعد ان 

راوغ مدافعي الصني وحارسهم ثم 
سجل هدفا رائعا في نهائي كأس 

آسيا في سنغافورة 1984 قال 
املعلق زاهد قدسي »ماجد عبداهلل 

يكسر طقم الصني كله«.
ناصر العنزي  ٭

للمدرب جانسينيز داسيلفيا 
في مب���اراة النص���ر تبديالته 
خصوصا إش���راك الواعد فهد 
باجية الذي أعاد احلياة خلطي 
الوسط والهجوم بفضل حتركاته 

الفعالة.

الساحل والمحاوالت

يحاول العبو الس���احل في 
كل جول���ة ان يقاتلوا من اجل 
اقتناص ولو نقطة تفيدهم على 
األقل في لعب مباراة فاصلة في 
نهاية املطاف إال إمكانات الالعبني 
وقلة خبرتهم ال تسعفهم كثيرا 

السماوي يندم
عندم���ا تزرع ف���ي نفوس 
الالعبني أنهم أقل شأنا ومستوى 
من الفريق الذي يواجههم فالفشل 
دائما يكون مصيرهم ولو عاد 
الزمن بإدارة الساملية الى الوراء 
ملا أقالوا املدرب البوسني سالفني 
زياديتش ال���ذي حقق لهم 10 
نقاط بينما حق���ق محمد كرم 
نقطة واح���دة.. فأين الصواب 

في قراراتهم؟
عبدالعزيز جاسم  ٭

تألق الالعبون وقدموا مستوى 
مميزا وس���جلوا 3 أهداف الن 
األهم وهو احلصول على لقب 
ال���دوري قد ضاع منذ جولتني 
وضاعت معه أحالم اجلماهير، 
وهو ما يحسب للمدرب الصربي 

زوران.

العنابي أداء غير مقنع

لم يك���ن فريق النصر الذي 
ظهر في ه���ذه اجلولة هو ذلك 
الفريق الذي عهدناه في اجلوالت 
السابقة فالعبوه كانوا مبثابة 
أشباح فاألداء لم يكن مقنعا حتى 
الهدف لم يكن مس���تحقا وفي 
النهاية خسر الفريق الذي غابت 
عنه اجلماعية والروح القتالية، 
لذلك على امل���درب عبدالعزيز 
الهاجري تعدي���ل الوضع قبل 

وقوع الفأس بالرأس.

الجهراء يواصل التألق

التألق من  يواصل اجلهراء 
جول���ة إلى أخ���رى ليثبت أن 
الطفرة التي حدثت في مستواه 
لم تكن مصادفة، كما يحس���ب 

وسجل هدفا مبكرا وأضاع فرصا 
باجلملة ثم أضاع ركلة جزاء من 
املباراة  انقلبت  العجمي نفس����ه 
رأس����ا على عقب لي����س إلضاعة 
ركلة اجلزاء بل لتراجع مستوى 
الكويت بطريقة مخيفة حتى أن 
رأس احلربة عل����ي الكندري كان 
يداف����ع، وكان للمدرب البرتغالي 
جوزيه روماو دور في ذلك لعدم 
فطنته خلطورة فهد العنزي الذي 
فتح شارعا باجلهة اليمنى لألبيض، 
وزادها عندما تأخر في تبديالته 
وإصراره على بقاء وليد علي الذي 

كان بعيدا عن مستواه.

البرتقالي حاول في الثاني

دفع كاظمة ثمن أدائه السيئ 
في الش���وط األول ف���ي جميع 
اخلطوط من الدفاع حتى الهجوم 
الذي  باستثناء شهاب كنكوني 
كان جنما فوق العادة وتصدى 

ألكثر من هدف .

األخضر وفوز متأخر

جاء فوز العربي على الساحل 
متأخرا بصورة كبيرة حتى إن 

ف����ي صحتها، إال أن اجلهاز الفني 
والالعبني لهم رأي آخر بأنهم حققوا 
املطلوب باحلصول على ال� 3 نقاط 
خاصة ان الدوري يلفظ أنفاس����ه 
األخيرة، لكن يجب أن نتوقف أمام 
بعض األمور أهمها إضاعة الفرص 
السهلة واالستهتار في أداء مهاجمي 
األصفر أمام املرمى وعدم وعيهم 
بأن املباراة 90 دقيقة وهذا ما حدث 
أمام الس����املية وكادوا يخسرون 
نقطتني ف����ي الوقت بدل الضائع، 
كما أن امل����درب محمد إبراهيم لم 
يكن موفقا في إشراك علي الشمالي 
كالعب وس����ط بدال من السوري 
جهاد احلسني الذي مير بظروف 

نفسية لوفاة جنله.

األبيض وإبداع الفضلي

الكويت تضع  كانت جماهير 
الدقائق  أيديها على قلوبه����ا في 
األخيرة من مباراة فريقها مع كاظمة 
بسبب الضغط الكبير على مرمى 
احلارس اخلبير خالد الفضلي الذي 
تصدى لهدفني محققني، فبعد ان 
كان األبيض يس����ير في الطريق 
الصحيح نحو حتقيق فوز كبير 

لم تش���هد اجلول���ة ال� 19 من 
الدوري املمتاز أي جديد، فجميع 
الفرق ظلت في مراكزها، فاملتصدر 
القادسية خطف فوزا بركلة جزاء 
من الساملية الذي بات أقرب الفرق 
للهبوط ل���دوري الدرجة األولى، 
والكويت مازال يواصل انتصاراته 
اخلجول���ة بهدف وكان هذه املرة 
على حس���اب كاظمة الذي حافظ 
على املركز الثالث رغم خسارته، 
ورمبا يعتبر اجلهراء أكثر الفرق 
فرحا في هذه اجلولة بعد أن متكن 
من الفوز على النصر 2 � 1 وبات 
قريبا من إعالن بقائه ضمن فرق 
املمتاز،  بينما عاد العربي لسكة 
االنتصارات على حساب الساحل 
الذي يقترب من الهبوط ش���يئا 
فشيئا، ومع مرور الوقت يتضح 
أن احلذر هو س���مة جميع الفرق 
بانتظار ساعة احلسم والتي رمبا 

تكون مع اجلولة اخلتامية.

األصفر حقق المطلوب

ظهر القادس����ية أمام الساملية 
مبس����توى هزيل وفاز بصعوبة 
عن طريق ضربة جزاء مش����كوك 

عقلة: أهدرنا فرصًا محققة

كرم: القادسية اليحتاج 
إلى  الشطي 

 دشتي: اللقب سيحسم 
في اجلولة األخيرة 

احلكام في امليزان

لقطات من اجلولة

قال مدير الكرة بنادي الكويت عادل عقلة ان تراجع فريقه 
في الشوط الثاني أمام الهجوم الكظماوي أمر طبيعي للحفاظ 
على الفوز الثم���ني، وأضاف ان املباراة كانت قوية وصعبة 
على الطرفني وأهدرنا ثالث فرص محققه للتسجيل منها ركلة 
جزاء وانفراد صري���ح لروجيريو ولكنها كرة القدم التي ال 
حتكمها ظروف، مشيرا الى ان وضع الفريق في املنافسة ال 
يتحمل خسارة أي نقطة، وأضاف ان الالعبني ناصر القحطاني 
وسامي الصانع يحتاجان الى الراحة إلصابة األول بشد قوي 

في العضلة اخللفية ومعاناة الثاني من اإلجهاد.
مبارك الخالدي  ٭

وجه مدرب الس���املية محمد كرم نقدا الذعا للحكم وليد 
الشطي الذي أدار مباراة فريقه أمام القادسية وقال ان القادسية 
بنجومه ومحترفيه ال يحتاج إلى مساعدة فالكل شاهد سقوط 
حمد العنزي خارج املنطقة مع افتراض أصال ان اللعبة خطأ، 
ولكن الش���طي تسبب بقراره املجحف هذا في إرباك خطتنا 
وإحباط العبينا خاصة ان الساملية في وضع حرج من حيث 
الترتيب ونحن احوج الى نقطه فضال عن الفوز واستطعنا 
الوصول الى مرمى القادس���ية في الشوط الثاني لكننا مع 

األسف لم نسجل.            مبارك الخالدي

قال مدرب حراس القادسية احمد دشتي ان األصفر حاول 
بكل الطرق فتح دفاع الس���املية م���ن العمق واألطراف إال أن 
الكثافة العددية لالعبي الساملية حالت دون ذلك، مشيرا إلى 
أن اجلمي���ع الحظ أن األصفر أضاع العديد من الفرص عندما 
تخلى الس���املية عن حذره الدفاعي ف���ي الدقائق األخيرة من 

الشوط الثاني. 
وبنينّ دشتي أن ما مييز القادسية في اجلوالت السابقة هو 
التماسك الدفاعي وحراسة املرمى وعدم تلقيه أي هدف خالل 
5 جوالت ماضية، مضيفا أن حسم لقب الدوري سيكون في 

املواجهة األخيرة بني الكويت والقادسية. 
واش���ار إلى أن تدريبات األصفر ستستأنف السبت املقبل 
بعد أن فض���ل املدرب محمد إبراهيم إعط���اء جميع الالعبني 

راحة ملدة 3 أيام.
وأضاف دشتي أن الالعب الوحيد الذي سيتم معاجلته خالل 
االيام القليلة املقبلة هو عامر املعتوق مضيفًا الى أن اشراك 
الالعبني املصابني منذ بداية املوس���م امر في غاية الصعوبة 

بسبب ضيق الوقت.
ومتنى دش���تي أن الحتدث اصابات لالعبي االصفر خالل 
مشاركتهم مع االزرق االوملبي في املباريات الودية الدولية. 

٭ حمد بوجروة )الكويت وكاظمة(: كان مميزا في إدارة اللقاء نظرا 
لقربه من موقع الكرة، كما انه كان موفقا في احتساب ركلة 

جزاء صحيحة لصالح الكويت. 
٭ وليد الش�طي )القادس�ية والس�املية(: لم يك���ن موفقا في إدارة 
املباراة ويعتبر من أس���وأ حكام اجلولة مس���توى لتسببه 
املباشر في خس���ارة الساملية بعد احتسابه ركلة جزاء غير 

صحيحة للقادسية. 
٭ علي محمود )العربي والساحل(: لم يجد صعوبة في قيادة املباراة 
لبر األمان كونها كانت من طرف واحد هو العربي، كما أن العبي 

الفريقني لم يحتجوا على قراراته طوال شوطي املباراة. 
٭ ثام�ر العن�زي )النصر واجلهراء(: لم تكن ل���ه أخطاء مؤثرة على 
نتيجة املباراة بالرغم من كثرة تردده في احتساب األخطاء 
ما تسبب في احتجاجات متكررة من الفريقني، ولكن يحسب 
له احتساب هدف النصر بعد أن ظن اجلميع أن الكرة ملست 

يد فيصل العدواني. 

٭ تساوى كل من علي الكندري »الكويت« والسوري فراس 
اخلطيب »القادس���ية« في صدارة هدافي الدوري برصيد 10 
أهداف، ويأتي خلفهما في املركز الثاني املهاجم حسني املوسوي 
»العربي« ومحمد العازمي »الساحل« برصيد 9 أهداف، فيما 
ينفرد مهاجم العربي املغرب���ي عبداملجيد اجليالني باملركز 
الثالث برصيد 8 أهداف، ويتقاسم 3 العبني املركز الرابع ب� 
6 أهداف وهم خالد عجب وإسماعيل العجمي »الكويت« وبدر 

املطوع »القادسية«.
٭ حدثت مشادة كالمية بني مدرب الساملية محمد كرم واحلكم 
وليد الشطي بعد املباراة وطالب كرم الشطي مبشاهدة املباراة 

مرة أخرى. 
٭ لم تش���هد اجلولة أي حالة ط���رد وتعتبر من اجلوالت 

النظيفة هذا املوسم. 
٭ شهدت اجلولة ركلتي جزاء األولى لصالح الكويت فشل 

العماني إسماعيل العجمي في تسجيلها والثانية للقادسية جنح 
حمد العنزي في تسجيلها في مرمى الساملية. 

٭ عبرت بعض اجلماهير الكويتية عن غضبها جتاه املدرب 
البرتغالي جوزيه روماو الذي تأخر كثيرا في إجراء التبديالت 

وكادت تذهب ال� 3 نقاط من بني يديه.
٭ طالب بعض إداريي الفرق بأن تستقدم جلنة احلكام في 

احتاد الكرة بدءا من اجلولة املقبلة حكاما من اخلارج خصوصا 
للمباريات احلاسمة لكي تخفف الضغط عن احلكام احملليني 

الذين كثرت أخطاؤهم في هذه اجلولة. 

جون جنم األسبوع فريق »األنباء« بعد اجلولة ال� 19
استحق مهاجم اجلهراء جيسي جون أن 
يكون جنم األسبوع لهذه اجلولة بعد أن 

قدم مستوى مميزا أمام النصر توجه 
بتسجيل هدفني كانا كفيلني بحصول 
اجلهراء على 3 نقاط ثمينة أمام أحد 

منافسيه على البقاء في دوري األضواء، 
كما متيز بروحه العالية والقتالية حتى 

الدقيقة األخيرة.

اختار القسم الرياضي فريق 
»األنباء« للجولة التاسعة عشرة 

من الدوري املمتاز ويضم 
في حراسة املرمى: شهاب 

كنكوني )كاظمة( وفي الدفاع: 
دانيال مانساريه )الكويت(، 

عصام فايل )النصر(، عصام 
العدوة )القادسية(، علي 

مقصيد )العربي( وفي خط 
الوسط: فهد باجية )اجلهراء(، 

ناصر القحطاني )الكويت(، 
مشاري العازمي )الساملية(، 

فهد األنصــاري )القادسية( 
وفي الهجــوم: فهد العنـــزي 

)كاظمة( وجيســـي جون 
)اجلهراء(.

فهد العنزي
جيسي جون

مشاري العازميفهد األنصاري
ناصر القحطاني

فهد باجية
علي مقصيد

عصام العدوة
عصام فايل

شهاب كنكونيدانيال مانساريه

خط الدفاع خط الوسطفريق األنباء خط الهجوم

غلط X غلطصح لسانك
بادرة طيبة

يستحق النجم بدر املطوع 
االشادة بعد حرصه على حضور 
مباراة فريقه السابق القادسية مع 

كاظمة للوقوف بجانب فريقه الذي 
يخوض منافسة قوية على لقب 

الدوري. 
»نقل فؤادك ما شئت من الهوى..«

ما يجوز
ال يصح ما قاله مدير فريق النصر 
محمد العدواني بحق العبي فريقه 

بعد اخلسارة من اجلهراء، حيث 
استهزأ بالالعبني ووصفهم بأنهم 

العبون كبار شاركوا في كأس 
االحتاد اآلسيوي فدخلوا املباراة 

»اخلسارة مو عيب« غير مبالني.  

ترتيب الفرق بعد اجلولة ال� 20
النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعب

191432371045القادسية
191351431444الكويت
191054271335كاظمة
191036251833العربي
194411163016النصر

194411112716الجهراء
193313154312الساحل
192512133211السالمية

مباريات اجلولة

الجمعة

4-1

5:25صباح السالمالقادسية ـ الساحل
5:25الصداقة والسالمالعربي ـ السالمية
7:40علي صباح السالمالكويت ـ الجهراء

7:40محمد الحمدكاظمة ـ النصر

الساملية يواصل الهبوط والساحل ال يستطيع الصمود واجلهراء يدخل منطقة األمان

اجلولة ال� 19: األصفر ماشي.. والكويت »وراه وراه«

)االزرق .كوم( العبو الساملية يحتجون على احلكم وليد الشطي بعد احتسابه ركلة جزاء للقادسية 

احلظ 
لم يخدم كاظمة 

أمام الكويت


