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اجلهراء «يباغت» حامل اللقب.. والقادسية «أنقذ نفسه».. والعربي يحتاج  لـ«تنظيم»

كاظمة األفضل.. يستاهل «األول»
إعداد وحتليل: عبدالعزيز جاسم 

@aziz٩٩٥

لــم تظهر فــرق دوري «زين» 
املمتاز مبستوى جيد في اجلولة 
األولى من املسابقة، وزاد عليها عدم 
قدرة معظم الالعبني على مجاراة 
املنافسني بدنيًا وهما أمر قد يكون 
عذرا لبعض الفرق ومدربيهم لكن 
في املســتقبل ال ميكن الســكوت 
عنه، ورمبــا يكون كاظمة أفضل 
الفــرق حتضيــرا ومســتوى في 
هذه اجلولة بعد فوزه املريح على 
الفحيحيل بثالثية نظيفة، بينما 
يعتبــر اجلهراء مفاجــأة انطالق 
الدوري بفوزه على الكويت «حامل 
اللقب» بهدف دون رد، فيما أنقذ 
القادسية نفسه بعدما خطف الفوز 
من الساحل في اللحظات األخيرة 
من الوقت الضائع ٣-٢، كما لم يجد 
الساملية صعوبة كبيرة في حتقيق 
الفــوز على التضامــن حتى وان 
كان بهدف وحيد، ويعتبر التعادل 
الوحيد الذي شهدته اجلولة بني 
العربي والنصر١-١ مستحقا قياسا 

على مجريات شوطي املباراة.
البرتقالي.. ثابت ومركز

قدم كاظمة املســتوى األفضل 
في اجلولة من ناحية األداء الفني 
والثبــات عليه تقريبــا على مدى 
شوطي املباراة أمام الفحيحيل فتقدم 
بهدفني بشــكل مريح وحافظ على 
مرماه بطريقة مثالية، ولم يكتف 
بذلك بــل ظل يهاجــم حتى نهاية 
املباراة ليتمكن من إنهاء املواجهة 
بهــدف ثالــث، ويحســب للمدرب 
الصربي زيلكو ماركوف أن الالعب 
البديــل ال يقل أهميــة عن الالعب 
األساسي وهي صفات فريق قادر 

على مواصلة حتقيق البطوالت.
األصفر.. بس فوز

حقق القادسية األهم في الظهور 
األول بالــدوري أمــام الســاحل، 
حتى وان جاء متأخرا ومبستوى 
متراجع لكنه يبقى انتصارا مهما 
في بداية الطريق نحو اســتعادة 
اللقب املفقود منذ سنوات، وظهر 
الفريق بشكل جيد في الشوط األول 
وتقــدم بهدفني، لكــن حاله تغير 
متاما في الشــوط الثاني وشــهد 

اللقــب وانــت قــادم مــن دوري 
الدرجة األولى فهي تعتبر بداية 
مثاليــة وقويــة، وهو مــا فعله 
اجلهراء أمام الكويت كما سيكون 
لذلك االنتصار عــدة أمور مهمة 
منها دخول املنافســني اآلخرين 
وهم يدركــون ان اجلهراء ليس 
باملنافــس الســهل بالتزامن مع 
ارتفــاع احلالــة البدنية لالعبني 
لذلك يحســب للفريــق واجلهاز 
الفني الثبات وعدم االرتباك رغم 
ضغــط «األبيض» وهو أمر يدل 
على التجهيز البدني والنفســي 
لالعبني لكن يجب االنتباه جيدا 

للفرص الضائعة.
األخضر.. نص مفقود

على الرغم من تعادل العربي 
مع النصــر، إال أنه ميكن وصف 
أداء الفريــق بأمريــن، االول هو 
فرص ضائعة بسبب عدم تركيز 

تراجعا بدنيا مخيفا يضع عالمات 
استفهام حول جاهزية الفريق الذي 
انتظم مبعسكر خارجي وخاض 

عددا من املباريات الودية.
السماوي.. بداية جيدة

ال ميكن احلكم على املستوى في 
انطالق الدوري، وهو أمر ال نلوم 
عليه الفرق كثيرا ومنها الساملية 
الــذي عرف كيف يكســب مباراة 
التضامــن، فبعد تســجيل هدف 
التقــدم لم يغامــر كثيرا وحافظ 
علــى توازنه في جميع اخلطوط 
فتحصل على فرص لم يســجلها 
كما منع املنافس من الوصول إلى 
مرماه إال ما ندر وهو أمر يدل على 
التركيز املميــز لالعبني واملدرب 

محمد إبراهيم.
اجلهراء.. بداية قوية

أن حتقــق الفــوز على حامل 

مهاجميه، والثاني هو دفاع مهزوز 
ووسط أرهقه املدرب بسبب عدم 
اختيار التشكيلة املناسبة، وقياسا 
على معطيات املباراة وأحداثها فإن 
اخلروج بنقطة التعــادل بنهاية 
املبــاراة بعــد تصــدي ســليمان 
عبدالغفــور لركلــة اجلــزاء في 
اللحظات األخيرة تعتبر مكسبا.

العنابي.. ضّيع الفوز

اكثــر  النصــر  قــد يكــون 
الفرق حســرة في هذه اجلولة 
بسبب إضاعته لركلة جزاء في 
العربي  أمام  اللحظات األخيرة 
ما أضــاع معها الفــوز واكتفى 
بنقطة التعادل التي تعتبر قبل 
املبــاراة ومجرياتها ثمينة أمام 
فريق يطمح لنيل اللقب ومدجج 
بالعبــني مميزين وعلى املدرب 
محمد املشــعان قــراءة املباراة 

بشكل سليم قبل انطالقها.

الساحل.. براڤو رغم اخلسارة

لم يتأثر الساحل بتأخره بهدفني 
أمام فريق بحجم القادسية لكن املدرب 
محمــد دهيليس متكن مــن تنظيم 
صفوفه ورتب أوراقه سريعا وبادر 
بالهجوم ومتكن من حتقيق التعادل 
إال أنه خســر املباراة من كرة ثابتة، 
وهو أمر قد يؤثر معنويا نوعا ما على 
الالعبني، لكن ان استمر على هذا األداء 
فسيكون أحد الفرق املميزة والقادرة 

على الصمود أمام فرق بالدوري.
األبيض.. اندفاع غير منظم

مــن بداية املبــاراة حتى نهايتها 
ظهر الكويت بشــكل مندفع بطريقة 
عشوائية جعلت دفاعه يظهر بشكل 
«هش» وهو أمر ال يتحمله املدافعون، 
بل طريقة اللعب التي اتبعها املدرب 
رادان ومنها إشراك محمد فريح كظهير 
أيسر، ولكي ال نحمل املدرب اخلسارة 
كاملة يجــب ان نعترف بــان هناك 
أخطــاء فرديــة كبيرة ســاهمت في 
اخلســارة األولى مــع الظهور األول 
لذلك يجب تعديل طريقة اللعب من 

اجلولة املقبلة.
التضامن.. اللياقة مفقودة

الواضــح أن عــدم ذهــاب  مــن 
التضامن إلى معســكر خارجي مثل 
باقي الفرق وانضمام احملترفني في 
وقت متأخر ساهم كثيرا بعدم قدرة 
الفريــق علــى مجاراة الســاملية في 
معظم فترات املباراة التي حاول من 
خاللها املدرب جمال القبندي توزيع 
مجهــود العبيه لكنها لم تكن كافية 
ألنه خسر املباراة ونقاطها اذا يجب 
االنتباه جيدا للعامل البدني سريعا 

قبل فوات األوان.
الفحيحيل.. األقل مستوى

يعتبــر من أقل الفرق ظهورا في 
املستوى بني جميع فرق الدوري، فهو 
لــم يكن جيدا في الهجوم ومشــتت 
في الدفــاع لذلك اســتقبل ٣ أهداف 
ولــم يكن قــادرا على الــرد على أي 
هدف منهم، لذا علــى املدرب فراس 
اخلطيــب التمعن بصورة جيدة في 
اختياراتــه قبل انطالق املباراة، كما 
على احلارس خالد العجاجي التركيز 
أكثر ألن غلطة «احلارس» بألف بعكس 

باقي الالعبني.

فرحة العبي اجلهراء بهدف الفوز الغالي في شباك حامل اللقب  (قاسم باشا)

اجلولـة األولى

٭ النصر: دينيس سيسوجه.
٭ العربي: كينجسلي إيدو.

٭ الساملية: مبارك الفنيني.
٭ اجلهراء: رودريغو يوري.

٭ الساحل: جيوفاني سيلفا - طارق عجان.
٭ القادسية: عدي الصيفي - بدر املطوع - باتريك مالو.

٭ كاظمة: بندر بورسلي - عماد الدين عزي - شبيب اخلالدي.

منو سجل؟

٭ تعرض العب النصر الفي عمــاش إلى اإلصابة بقطع في الرباط الصليبي 
حيث اضطر مدرب الفريق محمد المشعان الستبداله في لقاء العربي .
٭ مهاجم النصر النيجيري دينيس سيسوجه أول العب يسجل في بطولة 

دوري «زين» الممتاز بمسماه الجديد.
٭ شهدت الجولة حالة طرد واحدة كانت من نصيب مدافع الكويت سامي 

الصانع أمام الجهراء.
٭ الفحيحيل والساحل هما أكثر فريقين تلقيا أهداف بالجولة بواقع ٣ أهداف، وهو 
نفس العدد الذي جعل من كاظمة والقادسية أكثر فريقين تمكنا من التسجيل.

٭ فرق الكويت والتضامن والفحيحيل هي الوحيدة التي لم تتمكن من التسجيل 
في انطالق الدوري.

في املرمى

٨٫٥
عبداهللا جمالي (النصر - العربي): 

يحسب له احتساب ركلة جزاء للنصر 
في اللحظات األخيرة بعد العودة إلى 

تقنية الـ VAR كما كان موفقا في معظم 
القرارات التي اتخذها.

٨
علي محمود (الساملية - التضامن):

لم يتأثر كثيرا باحتجاجات الفريقني 
على قراراته السليمة وتعامل 

بهدوء مع الالعبني.

٨٫٥
عبداهللا الكندري (الكويت - اجلهراء): 

أدار املباراة بصورة مميزة وكان موفقا 
في احتساب ركلة جزاء ملصلحة اجلهراء، 

وكذلك إشهار بطاقة حمراء صحيحة 
ملدافع الكويت سامي الصانع.

٨٫٥

أحمد العلي (الساحل - القادسية): 
كان موفقا في إدارة املباراة التي اتسمت 
بالقوة والسرعة، ويحسب له إلغاء ركلة 
جزاء للقادسية واحتساب ركلة جزاء 

أخرى للساحل بعد العودة 
.VAR لتقنية الـ

٨
سعد الفضلي (كاظمة - الفحيحيل):

أدار املباراة باقتدار ولم تكن هناك 
قرارات تؤثر على النتيجة النهائية 

للمباراة، بل جاءت معظم 
القرارات سليمة.

احلكام في امليزان

اســتحق مدرب اجلهراء الســلوڤيني 
ســاندي أن يكون جنم األســبوع لهذه 
اجلولــة بعدما متكن من حتقيق الفوز 
علــى حامــل اللقب الكويــت قدم من 
خالله الفريق الوافد اجلديد للدوري 
املمتــاز مســتوى جيد مــن الناحية 
التنظيميــة والدفاعية باإلضافة إلى 
متيزه بالهجمات املرتدة، وهو أمر يدل 
على تأقلم العبي اجلهراء مع طريقة لعبه.

مؤمتــر  إقامــة 
صحافــي للمدربــني 
بعد كل مباراة خطوة 
جيدة كمــا هو معتاد 
في كل البطوالت حتى 
يكون احلوار مباشرا 

مع وسائل اإلعالم.

«شغلكم زين»

بعــض  حصــول 
الالعبني على البطاقتني 
الصفــراء وبالتالــي 
احلمراء في حاالت ال 
الوقوع في  تستدعي 
اخلطــأ من شــأنه أن 
يضر بالفريق كثيرا.

«احلذر واجب»

اختار القســم الرياضي فريق «األنباء» للجولة األولى 
من دوري زين املمتاز ويضم:

٭ احلارس: سليمان عبدالغفور (العربي).
٭ الدفــاع: باتريك مالو (القادســية)، عماد الدين عزي 
(كاظمة)، عمرو ميداني (النصر)، اينيس بوسيفيتش 

(اجلهراء).
٭ الوسط: خالد املرشد (العربي) عدي الصيفي (القادسية)، 
عبداحملسن العجمي (الساحل)، مبارك الفنيني (الساملية).
٭الهجوم: أحمد عرسان (كاظمة)، طالل العجمي (اجلهراء).

فريق «األنباء» للجولة األولىغلط X غلطصح لسانكساندي جنم األسبوع

مباريات اجلولة الثانية

امللعبالساعةالفريقاناليوم

الثالثاء
صباح ٨العربي – الساملية٣٠-٨

السالم

اخلميس 
١-٩

الشباب٦:٤٠الساحل ـ النصر

التضامن٩التضامن – الكويت

اجلمعة
٢-٩

الصداقة ٦:٣٠الفحيحيل – القادسية
والسالم

مبارك العيار٩اجلهراء – كاظمة

ترتيب الفرق بعد اجلولة األولي

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالنادي

11003033كاظمة1

11003213القادسية2

11001013الساملية3

11001013اجلهراء4

10101101العربي5

10101101النصر6

0-1001231الساحل7

0-1001011الكويت8

0-1001011التضامن9

0-1001003الفحيحيل10

ماركوف: كاظمة انتصر باخلبرة.. 
واخلطيب: األخطاء وراء خسارة الفحيحيل

عبدالعزيز جاسم - هادي العنزي

أكد مدرب كاظمة الصربي زيلكو 
ماركوف بعد الفوز على الفحيحيل 
٣-١ في انطالق مباريات الفريقني 
فــي دوري زين املمتاز أن اخلبرة 
لعبــت دورا كبيــرا فــي حتقيق 
«البرتقالي» لالنتصار، مشيرا إلى 
أن فريقه ميتلك مزيجا بني العبي 
اخلبرة والشباب ما مينحه أفضلية 
عن باقي املنافســني، مشيدا بأداء 
املنافس الذي ظهر مبستوى جيد.
وأضــاف: «قمــت بإجــراء ٥

بينها فريق يخطئ وآخر يستفيد 
من تلك األخطاء، وقد سجل كاظمة 
هدفني من أخطاء، ومن بعدها غير 
طريقــة لعبه، وأخــذ يعتمد على 
الهجمــات املرتــدة، وقــد حاولنا 
العودة للمباراة على مدار الشوطني، 

ولكن لم نستطع.
وشدد اخلطيب على أن فريقه 
مطالب بالعمــل واالجتهاد خالل 
الفترة املقبلــة، موضحا: «علينا 
العمل بجد لتصحيح األخطاء التي 
وقعنا بها، والعودة سريعا وبأفضل 

صورة ممكنة».

جانب من مباراة كاظمة والفحيحيل  (متني غوزال)

تبديالت للوقوف على مســتوى 
الالعبني من بينهم شبيب اخلالدي 
العائد من اإلصابــة والذي متكن 
من تسجيل الهدف الثالث»، الفتا 
إلى أن معاناة الفريق من التراجع 
البدني بسبب عدم اكتمال الصفوف 

خالل فترة اإلعداد.
من جهته، هنأ مــدرب الفريق 
األول لكرة القدم بنادي الفحيحيل 
فــراس اخلطيب كاظمــة بالفوز، 
مضيفــا ان النتيجة غيــر عادلة، 
ولكــن كحــال الرياضــة دائما أن 
النتائــج تأتــي ألســباب عدة من 

العربي يستقبل السيب العماني السبت
مبارك اخلالدي

تصل إلى البالد السبت املقبل بعثة الفريق األول لكرة القدم 
بنادي السيب العماني استعدادا ملواجهه العربي االثنني املقبل 
ضمن الدور الربع نهائي لبطولة كأس االحتاد اآلسيوي عن 
غرب آسيا، حيث من املقرر أن يحتضن ستاد نادي الكويت 
املواجهة املرتقبة. وفي هذا اإلطار، اتخذت إدارة «األخضر» 
كافة الترتيبات بالتنســيق مع احتاد كــرة القدم واالحتاد 
اآلسيوي للعبة ومن املتوقع أن يدخل الفريق معسكرا داخليا 

قبل املباراة لتوجيه تركيز الالعبني نحو املواجهة املرتقبة.

الصقر: فوز خيطان على الكويت 
وديًا.. ثمرة املعسكر اخلارجي

يحيى حميدان

اعتبر مدرب فريق خيطان هاني الصقر أن الفوز على حامل 
لقب الدوري املمتاز الكويت برباعية نظيفة وديا أول من أمس 
يعطي انطباعا جيدا عن فوائد املعسكر التدريبي الذي أقيم في 

القاهرة ملدة أسبوعني.
وأضاف الصقر لـ «األنباء» أن الالعبني أدوا املطلوب منهم 
أمام فريق صعب شارك مبعظم عناصره املعروفة وبالتالي كانت 
الفائــدة مضاعفة لنا قبل لقاء برقان يوم ٦ الشــهر املقبل في 

اجلولة الثانية من دوري «زين» للدرجة األولى.
وبني الصقر أن املباراة األولى في املوســم ألي فريق دائما 
مــا تكون صعبة ولها طابع خاص، وبالتالي علينا العمل بجدية 

حلصد النقاط الثالث.
وذكر أن خروج العديد من الالعبني عن خيطان هو بالتأكيد 
أمر مؤثر كون عدد الالعبني املميزين محدود في النادي ولكن 
«اخلبر باملوجودين» وباستطاعتنا العمل وحتقيق النتائج املميزة.
وكان خيطان قد خاض مباراة جتريبية أخرى أمام النصر 

وانتهت بخسارته ٠-٤ اجلمعة املاضي.
ووافق اجلهاز الفني خليطان على التوقيع مع الالعبني أحمد 
عمار ومحمد درويش لضمهم لقائمة الفريق لدى احتاد الكرة 

بعدما قدما مستويات مميزة خالل فترة التجربة.


