
رياضة
االحد ١٧ سبتمبر ٢٠١٧

PDF 39ملشاهدة الصفحة

احلكام في امليزان

علي محمود )النصر - اجلهراء(:  أدار املباراة باقتدار واشهر 
بطاقة حمراء صحيحة لالعب اجلهراء عبداهلل سالمة. 

جاسم جعفر )التضامن - كاظمة(: أدار املباراة 
بصورة جيدة لكن يحسب عليه عدم إشهاره للبطاقة 

الصفراء في بعض احلاالت التي كانت تستوجب منه 
حماية الالعبني بسبب التدخالت القوية.

عبداهلل جمالي )الساملية - الكويت(: لم يتعامل
مع احتجاجات الالعبني غير املبررة بشكل سليم.

عمار أشكناني )العربي - القادسية(: أدار املباراة 
بطريقة مميزة وأشهر بطاقة حمراء صحيحة ملهاجم 

العربي بوبي كليمنت.
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روجي جنم األسبوع فريق »األنباء« بعد اجلولة األولى
استحق العب وسط 

الساملية روجي 
توندوبا أن يكون 

جنم األسبوع لهذه 
اجلولة بعد أن قدم 
مستوى الفتا أمام 

الكويت، حيث متكن 
من تسجيل هدفني كما 

أنه تألق في التمرير 
وقطع الكرات حتى 

الدقائق العشر األخيرة 
بعد خروجه من امللعب 

بداعي اإلصابة.

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

احلارس: بندر سليمان )اجلهراء(.

الدفاع: اميبي ارون )اجلهراء(، محمد الهدهود )الساملية(، 
مساعد ندا )القادسية(.

الوسط: مشاري العازمي )كاظمة(، فرحان سعد )التضامن(، 
روجي توندوبا )الساملية(، احمد الظفيري )القادسية(، 

علي مقصيد )العربي(.

الهجوم: محمود املرضي )العربي(، جمعة سعيد )الكويت(.

ي
محمود املرضي

فرحان سعدجمعة سعيد
روجي توندوبا علي مقصيدمشاري العازمي

احمد الظفيري
اميبي ارون

محمد الهدهود
مساعد ندا

بندر سليمان

الدفاع الوسط الهجوم

صح لسانك

غلط × غلط

محمود املرضي العب العربي على 
هدفه اجلميل والنادر في مالعبنا 
ويدل على مهارة عالية في التهديف.
»كثروا منها«.

االحتجاج والنرفزة واخلشونة 
والبطاقات احلمراء في انطالقة 
الدوري تصرفات غير مقبولة.

»هدوا شباب«

محمد إبراهيم: 
»ماني راضي عن احلكم«

ع« اخلطيب: الدوري »مولِّ

ناصر العنزي

أعرب مدرب العربي محمد إبراهيم عن استيائه من قرارات 
مؤثرة للحكم عمار اشــكناني والتي أضرت بفريقه وقال: 
»ماني راضي عن احلكم« بعدما أصر على انذار العبني من 
فريقي في أول نصف ساعة مما أصاب الفريق باإلرباك في 
حني ان العب القادسية رضا هاني يستحق البطاقة الصفراء 
ثالث مرات ولم ينذره، وفي الشــوط الثاني طرد مهاجمنا 
كليمنت ولعبنا ناقصني ملدة »٢٥« دقيقة وأثر علينا كثيرا. 
ووجه ابراهيم رسالة إلى العبيه وقال »كفيتوا ووفيتوا« 
وأنا راض عن لعبهم في املباراة التي شــهدت تنافسا بني 
فريقني كبيرين وكنا أصحاب السبق في التسجيل ومازلنا 

في بداية املشوار والبطولة حتتاج الى جهد مكثف.

مبارك الخالدي

اكــد النجم الســوري في صفوف فريــق الكرة بنادي 
الساملية فراس اخلطيب ان دوري »VIVA« املمتاز لهذا املوسم 
»مولــع من بدايته«. وقــال اخلطيب ان النتائج في ختام 
األســبوع االول، مثيرة وأداء الفرق متيز بالروح والقوة 
والرغبة في الفوز. وتابع بالقول ان فريقه »الســماوي« 
قــادم للمنافســة على اللقب وليس مجــرد احتالل مركز 
متقدم، الفتا الى ان الفوز »هرب« من فريقه امام الكويت 
في االفتتاح التي انتهت بالتعادل ٢-٢.  وأوضح اخلطيب 
ان حتضيرات الســاملية رمبا جاءت متأخرة نوعا ما لكن 
اداء الالعبني في ظهورهم األول كان رائعا ومتيز بالرجولة، 
مشــيرا الى ان اجلهــاز الفني بقيادة املــدرب عبدالعزيز 
حمادة تعامل مع املباراة بتكتيك عال كفل له التقدم حتى 
اللحظات األخيرة. وقال: »ميتلك الساملية الطموح واإلرادة 
والالعبني األكفاء والتميــز باللعب اجلماعي وال ينقصه 

شيء للمنافسة على اللقب«.

٭ تصدر العب وســط الســاملية روجي توندوبا 
قائمة هدافي الدوري برصيد هدفني.

٭ مدافع كاظمة البرازيلي أليكس ليما أول من افتتح 
أهداف الدوري مبرمى التضامن.

٭ حرص مدرب العربي محمد إبراهيم على الذهاب 
إلى دكة بدالء القادسية ومصافحة جميع الالعبني 

واجلهازين اإلداري والفني.
٭ شهدت اجلولة حالتي طرد األولى كانت من نصيب 
مدافع اجلهراء عبداهلل ســالمة أمام النصر، والثانية 

ملهاجم العربي بوبي كليمنت أمام القادسية.
٭ منــذ اجلولة األولى تلقــت جميع الفرق هدفني 

باستثناء اجلهراء الذي تلقى هدفا.
٭ ظهر عدد من احملترفني مبستوى مميز في االطاللة 

األولى وهو أمر يحسب إلدارات األندية.

الساملية: روجي توندوبا )هدفني(
الكويت: محمد البذالي ـ جمعة سعيد

كاظمة: أليكس ليما ـ ناصر فرج
التضامن: فرحان سعد ـ حامد الرشيدي

اجلهراء: فيصل زايد ـ فرانسيسكو توريس
النصر: مشعل فواز

العربي: محمود املرضي ـ علي مقصيد
القادسية: تياغو بيريرا ـ مساعد ندا

لقطات من اجلولة

منو سجل ؟

ترتيب الفرق بعد اجلولة األولى
النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريق
١١٠٠٢١3اجلهراء
١٠١٠٢٢١كاظمة
١٠١٠٢٢١العربي

١٠١٠٢٢١التضامن
١٠١٠٢٢١الساملية
١٠١٠٢٢١القادسية
١٠١٠٢٢١الكويت
١٠٠١١٢٠النصر

مدرب العربي محمد إبراهيم

البالم يعتذر من احلكام الشطي: سيطرنا على »الثاني« قبل الطرد

مبارك الخالدي

قــدم نائب رئيــس اجلهــاز اإلداري 
بالفريق األول لكرة القدم بالنادي العربي  
خليل البالم اعتــذاره من احلكم الرابع 
مبواجهــة فريقه العربي مع القادســية 
 VIVA في ختــام اجلول األولى لــدوري
املمتــاز، وقال البــالم في تصريح عقب 
املبــاراة اعتــذر عن ســوء الفهــم الذي 
حصــل واالعتــذار موصــول إلخواني 
وأبنائي احلكام جميعــا الذين أكن لهم 
كل التقديــر واالحترام وليس بيننا أي 
شيء، ولكــــن ما حصــــل في الدقائق 
األخيرة من املباراة أن املـــــدرب محمد 

إبراهيــم أراد أن يجــري تبديـال تكتيكيا 
في ظـــــل النقــص العددي لفريقنا، إال 
أن احلكم الرابــع تأخر في اتخاذ اإلجراء 
املعمـول به وهو رفع اللوحة أو تنبيه 
احلكم وعليــه ذهبت للحكم مستفسرا 
عن التأخيــر في التبديل فقال إن الساعة 
»خربانــة«، وهنا أردت أن أوضح له أن 
العطـــل في الساعة ليس سببا في عدم 
إجـــراء التبديل فكان يجـب اتخــاذ الالزم 
من مراقب املباراة أو احلكم الرابع بشكـــل 
اسرع للتواصل بأي طريقه مع حكــــم 
الســاحة إلجراء التبديل وهذا ما حصل 
بالضبـــط فليس ذنب الفريق أن يحـــرم 

من التبديــل بسبب عطل فنــي.

عبدالعزيز جاسم 

قال املنسق اإلعالمي للفريق للفريق األول 
لكرة القدم في القادسية زياد الشطي إن مباراة 
»الديربي« أول من أمس كانت من أروع مباريات 
الفريقني في السنوات املاضية سواء من ناحية 
األداء أو األهداف، مشيرا إلى أن الفريقني كانا 
يبحثان عن الفوز في انطالقة الدوري ملنحهما 
دفعة معنويــة كبيرة للجــوالت املقبلة، قائال 
»العبونا أبطال ولم يقصروا واألمر يبشر باخلير 
وسنشاهد تطورا في املستوى من خالل ارتفاع 
اللياقة البدنية«. وأضاف الشــطي أن األصفر 
سيطر على مجريات الشوط الثاني كامال حتى 
قبل طرد مهاجم العربي بوبي كليمنت، ويحسب 

لالعبني العودة بعد التأخر في النتيجة، مشيرا 
إلى أن ذلك األمر ال يعني أن املنافس لم يهاجم 
لكن جميع هجماته كانت تنتهي عند خط الدفاع، 
مشيرا إلى أن الفريق خسر نقطتني لكننا قادرون 

على تعويضهما في املباريات املقبلة.

اصابة القحطاني بتمزق
وبني الشــطي أن الفحوصات الطبية أثبتت 
إصابة املدافع خالد القحطاني بتمزق في العضلة 
اخللفية وستتحدد فترة غيابه في تدريبات اليوم 
ورمبا يغيب عن مواجهة كاظمة اخلميس املقبل 
في الدوري، مشيرا إلى ان عبدالعزيز املشعان 
غادر الستكمال عالجه في أملانيا، كما سيغادر 

ضاري سعيد إلى أميركا لنفس السبب.

اجلولة األولى: 
اجلهراء.. »استغلهم«

خليل البالم واحلكم ضيف اهلل الفضلي ونقاش حول اللوحة االلكترونية

مباريات اجلولة الثانية
اخلميس

9-٢١
6:١٥محمد احلمدالساملية – التضامن
8:4٥الصداقة والسالمكاظمة – القادسية

اجلمعة
9-٢٢

6:١٥مبارك العياراجلهراء – العربي
8:4٥الكويتالكويت – النصر

فرحة تياغو بيريرا بتسجيل هدف التعادل

بداية قوية لدوري VIVA.. والتعادالت طغت على االنتصارات

@aziz995 – عبدالعزيز جاسم

استغل اجلهراء جميع الظروف في 
اجلولة األولى من دوري VIVA املمتاز 
وجنح بتحقيق بدايــة مثالية له من 
خــالل تصدره للــدوري بعــد فوزه 
على النصر ٢-١، مستفيدا من تعادل 
الغرميني العربي والقادسية وحامل 
اللقب الكويت أمام الساملية، وكذلك 
تعادل كاظمة مع التضامن وجميعها 

بنتيجة واحدة ٢-٢.
ومتيــزت اجلولة األولــى بكثرة 
األهــداف )١٥ هدفا فــي اجلولة( من 
خالل األداء الهجومي ما يبشــر ببداية 
قوية توضح أن جميع املباريات ستكون 

صعبة خالل اجلوالت املقبلة.

الجهراء.. بداية صح
كان واضحا تكتيك وملسات املدرب 
الصربي بوريس بونياك على فريقه 
اجلهراء، فقد أشرك عددا من الالعبني 
الذين سبق وان تألق معهم في قيادة 
الفريــق، خصوصا في ثالثي املقدمة 
محمــد دهــش وفيصل زايــد ومحمد 
سعد، كما ظهر اجلهراوية بشكل منظم 
الســيما خط الدفاع حتى بعد تعادل 
النصر لم يهتز األداء ليجري تبديلني 
بدخول إبراهيم العتيبي والبرازيلي 
فرانسيسكو توريس، ساهما بسرعة 
في حتقيق هدف الفوز ويحســب 
للفريق عدم تأثره بحالة الطرد. 

البرتقالي.. تألق وتراجع 
كانــت بداية كاظمــة أمام 
التضامـــن مثالية خصوصا 
في أول ٢٠ دقيقة والتـي 
سيطر مـــن 

خاللها على الكرة بنسبة كبيرة وسجل هدفني 
وأضــاع العديد من الفرص، إال أن مســتواه 
بدأ يتراجع تدريجيا، خصوصا في الشوط 
الثاني الذي استقبل فيه هدفي التعادل، كما 
أن املدرب انتونيو أوليفيرا لم يحرك ساكنا 
بعد أن شــاهد فريقه يعاني في خط الوسط 
الذي بدا عاجزا عن مســاندة الدفاع بشــكل 
كبير، لكن يحسب له إعطاء مشاري العازمي 

احلرية في التحرك.

األبيض.. وين التنظيم؟
رغم سيطرة الكويت على مجريات شوطي 
املباراة بشــكل كبير، إال انــه افتقد التنظيم 
فــي بناء الهجمات وكذلك في الكرات الثابتة 
والتي جاء منها هدفا املنافس، كما أن وسط 
امللعب بحاجة إلى إعادة الترتيب مرة أخرى 
قبل املواجهات املقبلة، والســيما أن الفريق 
اعتمد بشكل كبير على املهارة الفردية لالعبه 
جمعة ســعيد الذي أوقــف محاوالته كثيرا 

العبو الساملية.

التضامن.. شوط وشوط
من املمكن أن نقسم أداء التضامن لشوطني، 
األول صدمــة وارتباك وعــدم تركيز ودفاع 
مهزوز ووسط غير منظم خصوصا بعد دخول 
الهدفني، أما الشوط الثاني فتحسن األداء وظهر 
بشكل اكثر ترتيبا السيما بعد دخول راشد 
املطيري الذي أعطى توازنا لوســط امللعب 
ما ســاهم كثيرا بتحقيق التعــادل وهو أمر 
يحسب للمدرب ماهر الشمري الذي يتضح 
بأن فريقه ومــن أول مباراة بحاجة لتغيير 
بعض األســماء إذا أراد حتقيق االنتصار في 

اجلوالت املقبلة. 

السماوي.. قاتل
تعتبر بداية الساملية في الدوري مميزة بعد 
أن أظهــر روحا قتالية عالية وتنظيم دفاعي 

جيد رغم تلقيه هدفني، إال أن تراجعه الدفاعي 
الكبير في الشــوط الثاني تســبب في إرهاق 
معظــم العبيه، ما أدى إلــى خروجه متعادال 
بعــد أن كان قريبــا جــدا من الفــوز، لكن اذا 
استمر الفريق مع الوطني عبدالعزيز حمادة 
بهذا األداء والروح العالية فستكون له كلمة 

في الدوري في نهاية املطاف.

األخضر.. أداء مغاير
ظهر العربي بأداء مغاير عن املوسم املاضي، 
وكانت واضحة ملسات املدرب محمد إبراهيم، 
خصوصا من الناحية الهجومية والتي شهدت 
عــددا من اجلمــل التكتيكية وتبــادل املراكز 
وساهمت التشــكيلة املتوازنة التي دخل بها 
املبــاراة مببادرتــه للتقدم فــي النتيجة، كما 
يحســب له تبديالته بعد طرد املهاجم بوبي 
كليمنت ما ســاهم في إنهــاء املباراة بنتيجة 

التعادل.

األصفر.. دائمًا يعود 
عودنــا القادســية في كل موســم إن ظهر 
بشــوط بأداء متراجع يعود بالثاني بشــكل 
مغاير كما يحســب له عودته بالنتيجة بعد 
كل هدف يســجل في مرماه، لكن يؤخذ على 
املــدرب داليبور ســتاركيفيتش عدم تفعيله 
لألداء الهجومي بشكل إيجابي، خصوصا بعد 

حالة الطرد للمنافس.

العنابي.. تغيير كبير 
كان واضحــا تأثير النصر بعض الشــيء 
بتغيير عدد من الالعبني في جميع املراكز عن 
املوسم املاضي، األمر الذي يدل على أن الفريق 
بحاجة الــى مزيد من الوقت حتى نشــاهده 
مبستواه املعهود، خصوصا وان املدرب ظاهر 
العدواني يعــرف إمكانات العبيه جيدا، لكن 
يؤخذ على الفريق إضاعة الفرص السهلة في 

بداية املباراة.
فريق النصر اخلاسر الوحيد في اجلولة

)األزرق.كوم(


