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االثنني ٨ فبراير ٢٠٢١ رياضـة

في املرمى

٭ شــهدت اجلولة حالتي طرد كانتا من نصيب 
العبي الشــباب أمام العربي، وهما ســليم ممادو 

ومامي ساهر، واحلالتان كانتا بالطرد املباشر.
٭ لم تتمكن ٤ فرق من التســجيل في هذه اجلولة، 

وهي: الساملية والشباب والكويت وخيطان.
٭ بعــد دخول هــدف في مرمى النصــر من قبل 
الفحيحيل لم يعد هناك فريقا حافظ على نظافة 

شباكه مع ختام اجلولة الثالثة.
٭ ٣ فرق لم تتعرض للخســارة حتى اآلن، وهي: 
العربــي والنصر والكويت، فيمــا لم يحقق كاظمة 

وخيطان أي انتصار.
٭ يعتبــر هجومــا العربــي والســاحل األقــوى 
بتســجيلهما ٦ أهــداف، وهو نفس العــدد الذي 
دخل مرمى الفحيحيل وخيطان، اللذين يعتبران 

أضعف خط دفاع.
٭ متكن مهاجم «األخضر» السوري عالء الدالي، من 
تســجيل هدفني في أول ظهور له مع الفريق سواء 

وديا أو رسميا.

احلكام في امليزان  (من ١٠)

٧٫٥
أحمد العلي (الكويت - خيطان): 

لم يكن موفقا في قراره بعدم إشهار البطاقة 
احلمراء ملدافــع الكويت رامي البدوي بعد 
دخوله العنيف على ســاق العب خيطان 
اإلسباني خيمي سياج في الشوط األول، 
وباستثناء تلك احلالة أدار املباراة بشكل جيد.

٨
هاشم اإلبراهيم (النصر - الفحيحيل): 

أدار املبــاراة باقتدار وكان قريبا من 
اخلطأ حلظة وقوعه، ويحسب له هدوؤه 

في التعامل مع احتجاجات الالعبني.

٨
هاشم الرفاعي (كاظمة - الساحل): 

كان موفقا في القرارات الصعبة بإلغاء هدفني 
لكاظمة، األول بعد خطأ من شبيب اخلالدي، 
والثاني بسبب التسلل، واللذان لم جتزم بهما 
تقنية «ڤار» من خالل احلكام املتواجدين، 
إال أنه اتخذ القرارين بنفسه بعد مشاهدة 

الهدفني من خالل التقنية.

٨٫٥
عمار أشكناني (الشباب - العربي): 

أدار املباراة بطريقة مميزة وكان واثقا 
من قرارته وأشهر بطاقتني حمراوين 
صحيحتني حملترفي الشباب سليم ممادو 
ومامي ساهر، وكان قراره سليما بإلغاء 

هدف عدي الدباغ بالشوط األول.

٨
يوسف نصار (القادسية - الساملية):

كان موفقا في إدارة املباراة ولم تكن هناك 
احتجاجات كثيرة على قراراته لصحتها، 
منها إلغاء هدف الساملية في الشوط األول 

لوجود خطأ قبل تسجيل الهدف.

متريــر الكــرة من بني 
األقــدام مــن املهارات 
الصعبة على أن يكون في 
وقته ومحله وليس على 

حساب هجمة لفريقه.

«مرة تفوت»

املرونة في تعديل القرارات 
ينصب في صالح وعودة 
اجلماهيــر بعد التوقف 
وبأعداد محدودة أصبح 

من الضروريات.

«ملح املباراة»

اختار القسم الرياضي فريق «األنباء» للجولة 
الثالثة من دوري stc املمتاز، ويضم:

احلارس: أحمد الدوسري (خيطان).
الدفاع: محمد فريح (العربي)، وليد فالح (خيطان)، تاليسون 

سوزا (الساحل).
الوسط: حمد احلربي (كاظمة)، سيف احلشان (القادسية)، محمد 
دحام (النصر)، عدي الصيفي (القادسية)، فيصل زايد (الكويت).

الهجوم: فواز الرشيدي (الفحيحيل)، عالء الدالي (العربي).

فريق «األنباء» للجولة الثالثةغلط في غلط صح لسانك

استحق مدرب العربي الكرواتي انتي ميشا، 
أن يكون جنم األسبوع لهذه اجلولة بعدما 
قاد «األخضر» لصدارة الدوري بفوز 
مســتحق على الشباب بثالثية دون 
رد، ويحسب له تغيير طريقة اللعب 
واالعتماد على األطراف بشــكل فعال 
باإلضافة إلى مشاركته مبهاجمني صريحني 

ما مكنه من تسجيل األهداف بأريحية.

ميشا جنم األسبوع

اجلولة الثالثة

استحق مدرب العربي الكرواتي انتي ميشا، 
أن يكون جنم األسبوع لهذه اجلولة بعدما 

باإلضافة إلى مشاركته مبهاجمني صريحني 

مبارك اخلالدي

طالبت األندية الرياضية في اجتماعها املنعقد 
مســاء أول من امس بالنادي العربي باســتثناء 
الرياضة من التعطيل واإليقاف واتباع أســلوب 
التقنني، وأعلنت في بيان إخالء مسؤوليتها عن 
أي إخفــاق للمنتخب في التصفيات اآلســيوية 
املشــتركة واملؤهلة لكأس العالم في قطر ٢٠٢٢ 
وكأس آسيا ٢٠٢٣ في حال استمر تعطيل النشاط.

وأوضحــت األنديــة فــي بيانها انهــا تواجه 
التزامات مالية ضخمة وعواقب وخيمة مرتقبة 
في ظل استمرار التعطيل، متعهدة بالتزام كامل 

لإلجراءات الصحية واالحترازية.

وكان قد استجاب ١٥ ناديا لدعوة رئيس النادي 
العربي عبدالعزيز عاشــور لالجتماع ومناقشة 
احللــول لعودة اســتئناف النشــاط وغاب عن 
االجتماع نادي اليرموك. من جانبه، قال رئيس 
نادي الكويت خالد الغامن ان االجتماع تطرق إلى 
رفض جميع األندية قرار وقف النشاط الرياضي 
واتفق اجلميع وبدون استثناء على ضرورة وجود 
حل وان يستمر النشاط ملا فيه مصلحة الرياضة 
الكويتية، وقد اتفقنا على مقابلة وزير الشباب 
وكذلــك رئيس مجلس األمة إليصال وجهة نظر 
األندية وإن كان في اإلمكان مقابلة ســمو رئيس 

الوزراء حلل جميع األمور بأسرع وقت ممكن.
بدوره، أشار رئيس النادي العربي عبدالعزيز 

عاشــور، إلى انه ال يوجد في األنظمة األساسية 
لألندية ما مينع من اســتمرار التسجيل والقيد 
والتجديد في اجلمعيات العمومية خصوصا انه 
ال يوجد إغالق لألندية، كما حصل في بداية األزمة 
املوســم املاضي فاألندية مفتوحة ومستمرة في 
عملها فال نستطيع منع أعضاء اجلمعية العمومية 
من التسجيل أو التسديد وسنتواصل مع الهيئة 

العامة للرياضة بشأن ذلك.
االحتاد يجتمع اليوم

إلى ذلك، ســيعقد مجلــس إدارة احتاد الكرة 
اجتماعا مســاء اليوم للنظر في آخر التطورات 
بشأن استئناف النشاط وإيجاد احللول املناسبة.

مزعل: التعطيل 
سيدخلنا في دوامة

يحيى حميدان

أكد رئيس نادي خيطان 
إيقاف  أن  عبداهللا مزعــل، 
النشاط الرياضي في الوقت 
احلالي سيدخلنا في دوامة 
نحن في غنى عنها، مضيفا 
انه في الوضع الطبيعي كان 
موسمنا سينتهي في شهر 
يوليو، أمــا اآلن فإننا رمبا 
ننتهي في سبتمبر وبالتالي 
فإن هــذا األمر ســيكبدنا 
خســائر مالية كبيرة كوننا 
ســنضطر لتمديــد عقود 

الالعبني واملدربني.
وبني مزعل ان العملية في 
الرياضي باإلمكان  النشاط 
الســيطرة عليها مع ضمان 
اســتمرار املنافسات وسط 
اإجــراءات احترازية  اتخاذ 
إلغاء  أكثر ومنها  مشــددة 
احلضور اجلماهيري نهائيا، 
مشيرا إلى ان التوقف سيكون 
له مردود سلبي كبير على 
الالعبني وسيتأثر مستواهم 

الفني.
وختم مزعل حديثه متمنيا 
مراجعة هذا القرار من جانب 
املسؤولني، مؤكدا وجود رغبة 
لدى األنديــة ملقابلة الوزير 
عبدالرحمن املطيري لشرح 
الظروف له وهو رجل متفهم 

للوضع الرياضي.

تشديد العقوبات على مخالفي 
االشتراطات الصحية

عبدالعزيز جاسم

أرسل احتاد الكرة كتابا إلى األندية يوضح من 
خالله العقوبات اخلاصة في حال مخالفة البروتوكول 
الصحــي واالجراءات االحترازية، حيث قرر فرض 
غرامة ٥٠٠ دينار على النادي لكل شــخص حاضر 
لم يلتزم باالشتراطات الصحية، على أن تتضاعف 
العقوبة بحال تكرارها مرة أخرى وبعدها يرفع األمر 
الــى جلنة االنضباط. كما ســيغرم النادي الذي ال 
يلتزم بعدد احلضور في املنصة الرئيسية مببلغ 
٢٠٠٠ دينار وتنقل أولى مباراة له على ملعبه الى 
ملعــب آخر، وإذا تكرر احلدث يغــرم ٢٠٠٠ دينار 
مــع نقل مباراتني على ملعبه ثــم يحول األمر الى 

جلنة االنضباط.

األندية ترفض اإليقاف وتطالب باستمرار النشاط

@azizإعداد وحتليل: عبدالعزيز جاسم - ٩٩٥

استغل العربي فرصة إمكانية تصدر دوري stc املمتاز 
بأفضــل صورة ممكنة بعدما تغلــب بثالثية نظيفة على 
الشباب ومستفيدا من سقوط املتصدر السابق النصر في 
فخ التعادل أمام الفحيحيل بهدف ملثله، لتذهب الصدارة مع 
ختام اجلولة الثالثة الى «األخضر»، فيما نهض القادسية 
بسرعة بعد خسارة النصر باجلولة السابقة وحقق فوزا 
صعبا ومتأخرا على الســاملية بهدف دون رد، فيما عانى 
الكويــت األمرين أمــام خيطان وخرج بنقطــة «حزينة» 
بتعادله سلبا، وحصل كاظمة على أول نقطة له بالدوري 

بعد تعادل «مخيب» مع الساحل بهدف ملثله.
العربي.. «ماشي فوق الزين»

من الواضح أن املستوى الذي ظهر عليه «األخضر» لم 
يكن مؤقتا فقد بات اآلن يســير املباراة كما يشاء وهذا ما 
حدث في مباراة الشــباب خصوصا انه لم يعط ملنافســه 
الفرصة وســجل هدفــا مبكرا، لكن يحســب على الفريق 
عدم اســتغالل حالــة النقص لدى الشــباب بطرد العبني 
بصــورة مميزة، حيث كان األخضر هادئا أكثر من الالزم 

رغم تسجيله هدفني.
النصر.. «نقطة وتراجع»

على غير املتوقع لم يظهر «العنابي» مبستواه املعهود 
أمام الفحيحيل خصوصا من الناحية الهجومية التي كانت 
غائبة متاما طوال شوطي املباراة باستثناء هدف التعادل 
الذي جاء في الوقت الضائع، حيث عاب الفريق البطء في 
نقل الكرة الذي أدى الى عدم قدرة املهاجمني على التخلص 
من الرقابة وبالتالي غياب اخلطورة، لذلك قياسا على األداء 

تعتبر النقطة ثمينة للمدرب أحمد عبدالكرمي.
القادسية.. «ال ييأس»

جاء هدف الفوز الذي ســجله عدي الصيفي في مرمى 
الساملية مبنزلة إنقاذ للجهاز الفني بقيادة املدرب اإلسباني 
بابلو فرانكو ومنحه مزيدا من الثقة التي اهتزت باخلسارة 
أمام النصر. ورغم فوز «األصفر» وحتقيقه نقاط غالية إال 
أن الفريق في حاجة ملزيد من العمل إذا أراد حتقيق اللقب 
خصوصا في خط املقدمة لكن يحسب للفريق 

عدم اليأس والبحث عن الفوز حتى الدقيقة األخيرة.
الكويت.. «عادي جدًا»

ماذا يحدث لـ «األبيض»؟ استفسار يجب أن يجد القائمون 
على الفريق إجابة له سريعا، حيث حذرنا في السابق من 
تراجع املســتوى املخيف والذي يظهر عليه الفريق بشكل 
عادي جدا وليس كأنه حامل اللقب أو بطل كأس ولي العهد 
الشــهر املاضي، ألن األداء غريب ولم نعتد عليه خصوصا 
من ناحية تواجد خطة أو حتى اإلصرار على حتقيق الفوز 
وهذا ما ظهر عليه أمام خيطان ليخرج بنقطة التعادل التي 

قد تكلفه كثيرا مستقبال.
الساحل.. «محافظ على شكله»

حاول الســاحل كثيرا حتقيق الفوز على كاظمة وظهر 
ذلك بشكل واضح بعد تسجيل هدف التعادل إال أن مشكلته 
املتكررة بإضاعة الفرص السهلة مازالت متواصلة، ويحسب 
للمدرب محمد دهيليس محافظته على شكل الفريق وطريقة 
لعبه الهجومية التي لم تتغير خصوصا أنه يدرك أن املنافس 
يريد حتقيق الفوز بأي ثمن، لذلك لعب الساحل بأسلوبه 

وطريقته دون تغيير فظهر بشكل جيد.
الفحيحيل.. «راحت عليه»

كل األمــور كانت تســير على خير ما يــرام للفحيحيل 
ومدربهــم ظاهر العدواني بتحقيــق الفوز الثاني لهم على 
حســاب النصر، لكــن افتقد الدفاع للتركيــز في اللحظات 
األخيرة ليخسر نقطتني كانتا في متناول اليد، إال ان هناك 
سببا آخر أيضا ساهم في هذا التعادل وهو إضاعة الفرص 
السهلة وعدم استغاللها، والتي كانت كفيلة بتأمني النتيجة.

الساملية.. «نفس األخطاء»

لــن يتغير وضع «الســماوي» ان كانت األخطاء الدفاعية 
فــي بداية املباراة او نهايتها وهذا ما حدث للفريق بالضبط، 

فبعــد التركيز الكبير للدفاع في بداية اللقاء أخفق في نهاية 
املطاف باحملافظة على نظافة شــباكه، فمــن غير املقبول أو 
املعقول أن يقوم «السماوي» بفتح دفاعه بهذه الطريقة قبل 
النهاية بدقائق ليســتقبل هدفا بضــرب قلبي دفاعه كالعادة 

من منتصف امللعب تقريبا.
الشباب.. شجاعة وتهور!

ميكن تقسيم أداء «أبناء األحمدي» إلى نوعني: األول شجاع 
ومميز ومنظم ويقاتل حتــى النفس األخير، والثاني متهور 
وصعب من مهمة الفريق وكان ســببا مباشــرا في خســارة 
النقاط الثالث حيث أرهق املدافعان اللذان مت طردهما زمالءهما 
كثيرا بعد تدخالت غير مبررة وتستحق الطرد، ورغم حالتي 
الطرد لم يســقط الفريق كثيرا وهاجم وحاول لكن بالنهاية 
استقبل هدفني ال ميكن ان نلوم من خاللهما أي العب موجود 

داخل أرضية امللعب.
كاظمة.. يحتاج شغل

ظهر «البرتقالي» بشكل منظم أمام الساحل بصورة أفضل 
من اجلولتــني األولى والثانية ليس ألنــه حقق أولى نقاطه 
بل ألن شــكل الفريق وطريقة اللعب حتســنا قليال، لكن إذا 
أراد حتقيــق البطوالت فعليه أن يرفع من مســتواه، وكذلك 
يحتــاج لعمل فني أكبر خصوصا في تنظيم خطي الوســط 
والدفــاع، وعلى الرغم مــن أن نتيجة التعادل ال تفيده كثيرا 

لكنها ستكون بداية مفيدة لعودة حصد النقاط.
خيطان.. صحح وضعه

انضباط والتزام تنظيــم دفاعي وترابط خطوط كل تلك 
األمور ساهمت في حصول خيطان على نقطة معنوية أولى 
غالية من أمــام فريق ينافس على اللقب مثل الكويت، حيث 
ظهر الفريق بشكل مغاير عن اجلولتني األولى والثانية وكأنه 
فريــق آخر، لذلك إذا حافظ على هذا الرمت فسنشــاهده وهو 
يحصد نقاط انتصار مبرور اجلوالت ويخرج من مركزه األخير.

مباريات اجلولة الرابعة

ناصر العصيميخيطان ـ كاظمة
عبداهللا اخلليفة الصباحالساحل ـ الشباب
عبداهللا اخلليفة الصباحالفحيحيل ـ الكويت
ثامرالساملية ـ النصر
صباح السالمالعربي ـ القادسية

 جدول ترتيب دوري stc  للدرجة املمتازة بعد اجلولة (الثالثة)

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريق
٣٢١٠٦٢٤٧العربي

٣٢١٠٣١٢٧النصر

٣٢٠١٥٢٣٦القادسية

٣١٢٠٤٣١٥الكويت

٣١١١٦٥١٤الساحل

٤-٣١١١٥٦١الفحيحيل

٣-٣١٠٢٣٤١الساملية

٣-٣١٠٢٢٥٣الشباب

١-٣٠١٢٣٥٢كاظمة

١-٣٠١٢٢٦٤خيطان

عبداهللا مزعل

فرانكو: حققنا فوزًا صعبًا.. واملشعان عاتب على حكم اللقاء
عبدالعزيز جاسم - هادي العنزي

أكد مــدرب الفريق األول لكــرة القدم بنادي 
القادســية بابلو فرانكو أن مواجهة الساملية في 
اجلولة الثالثة لدوري stc للدرجة املمتازة، والتي 
حسمها فريقه في الدقائق األخيرة للمباراة، جاءت 
صعبة ومتكافئة بدرجة كبيرة، مضيفا ان األصفر 
حصــل على ٣ نقاط مهمة في مواجهة مهمة جدا 
وأمــام منافس قوي ومتميــز يعرف جيدا كيف 

يواجه منافسيه ويقدم كرة متطورة.
وقال فرانكو ان الســاملية لديه مدرب مميز، 
وقد جاء الفريقان من خسارة في اجلولة الثانية، 
وعليه كانا بحاجة للفوز من أجل جتاوز اخلسارة 
ولبداية جيدة جديدة، وقد متكنا من الظفر بنقاط 

املواجهة في النهاية، رغم أدائنا الذي شابه بعض 
التوتر في املباراة.

وذكــر أن املباريــات ال تنتهــي إال مع إعالن 
احلكم نهاية املباراة، وإحراز فريقه فوزا متأخرا 
ال يسلبه أحقية الفوز، مضيفا: خسرنا كأس ولي 
العهد في الشوط اإلضافي الثاني (١١٦)، وهذه كرة 
القدم، ولعله من اجليد أن القادسية حاول حتى 
الدقائق األخيرة للمباراة، وبادر باملغامرة من أجل 
حتقيق الفوز، وهذه الروح التي يجب أن ميتاز 
بهــا الفريق البطل. من جهة اخرى، أبدى مدرب 
الساملية د.محمد املشعان استياءه من أداء حكم 
مباراة فريقه مع القادسية، مضيفا: «حصلت على 
بطاقة حمراء من دون أن يعرف احلكم الســبب 
الرئيسي وراء إشهاره لتلك البطاقة، ومن دون أي 

فعل مني يستحق تلك العقوبة، وعند سؤاله عن 
السبب تعذر بأنه لم يسمع ولم يشاهد احلدث، 
لكن عليه بالوقت نفســه طرد الطرفني، علما أن 
إخراج مدرب أي فريق من امللعب من شــأنه أن 
يجعله بعيدا عن التوجيهات الفنية الضرورية 

لفريقه، بعكس احلال مع إداري فريق».
وذكر املشعان أن السماوي خسر من األصفر 
بعدما افتقد التركيز املطلوب في حلظات قليلة، 
مضيفا أن هدف الســاملية امللغى كان من شــأنه 
أن يغير مجرى املباراة بطريقة كاملة، ومن غير 
املقبــول أن يعود احلكم إلى الـــ(VAR)، متعذرا 
بوجود التحام طبيعي في كرة القدم بني العبني 
متنافسني، وفي الوقت نفسه لم يتخذ احلكم أي 

إجراء بحاالت مشابهة.

العربي.. الصدارة «مشتاقة لك» 
والقادسية ينهض بسرعة

لقطة جماعية لرؤساء االندية املشاركني في االجتماع         
(املركز اإلعالمي للعربي)


