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االثنني ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢ رياضـة

اجلولـة الثالثة

٭ الساملية: جمعة سعيد ـ ساجن بيير.
٭ الساحل: عبداحملسن العجمي.

٭ النصر: محمد دحام.
٭ الفحيحيل: عبداهللا الظفيري (٢) ـ فواز الرشيدي.

٭ التضامن: توني ايدجو.
٭ القادسية: بدر املطوع.

٭ كاظمة: جاي دميبلي ـ شبيب اخلالدي (٢).
٭ الكويت: ياسني اخلنيسي (٣).

٭ العربي: السنوسي الهادي ـ علي فريدون.

منو سجل؟

٭ يتصدر مهاجم الكويت ياســني اخلنيسي قائمة 
هدافي الدوري برصيد ٤ أهداف، ويأتي خلفه مهاجم 

كاظمة شبيب اخلالدي برصيد ٣ أهداف.
٭ شهدت اجلولة ٤ حاالت طرد، األولى من نصيب 
مدافع النصر فهد العنزي أمام الفحيحيل، والثانية 
لالعب اجلهراء أســعد عبدالعزيز أمام التضامن، 
والثالثة لالعب وســط الكويت مهدي برحمة أمام 
العربي الذي كانت احلالة الرابعة من نصيب العبه 

طارق بوعبطة.
٭ فريقان حتى اآلن في الدوري لم يحققا أي انتصار 
هما العربي والساحل ومثلهما لم يتعرضا للخسارة 

هما كاظمة والساملية.
٭ كاظمة يعتبر أقوى خط هجوم بتسجيله ٧ أهداف، 

والتضامن هو االضعف بتسجيله لهدف واحد.
٭ يتساوى كاظمة واجلهراء بكونهما أقوى خط دفاع 
بعد استقبالهما لهدفني، فيما يعتبر دفاع الساحل هو 

االضعف بدخول مرماه ٨ أهداف.

في املرمى

استحق مدرب كاظمة الصربي زيلكو ماركوف 
أن يكون جنم األسبوع لهذه اجلولة بعدما قدم 
فريقه أداء مميزا وممتعا أمام القادســية جنح 
من خاللــه من حتقيق الفوز وخطف الصدارة 
وأثبت للجميع بن ما قدمه «البرتقالي» في العام 
املاضي ليس وليد الصدفة وانه قادم للمنافسة 
علــى اللقب هذا العام، كما يحســب للمدرب قراءته 
املميزة للمنافس ومعرفة نقاط ضعفه واستغاللها 
بطريقة مثالية ما ساهم في حتقيق انتصار ثمني.

بادرة طيبة من نادي 
بدخــول  الكويــت 
اجلماهير مجــــانا 
فــي مباراتــه مــع 
العـــــربي تشجيعا 
لهم إلثراء املنافســـة 

بني الفرق.

«ما قصرتوا»

بعض األندية تتعاقد 
مــع محترفيهــا على 
طريقة «سلق بيض» 
ثم تبحث عــن غيره 
بعــد جتربتــه، األمر 
الــذي يربــك صفوف 

الفريق.

«في العجلة الندامة»

اختار القسم الرياضي فريق «األنباء» للجولة الثالثة من دوري زين الممتاز ويضم:
احلارس: حسني كنكوني (كاظمة). ٭

٭ الدفاع: ساجن بيير (الساملية)، عيسى وليد (العربي)، 
فهد الهاجري (الكويت).

٭  الوســط: مبارك الفنيني (الســاملية)، جــاي دميبلي 
(كاظمــة)، محمد دحــام (النصر)، عبــداهللا الظفيري 

(الفحيحيل)، يوسف العنيزان (التضامن).
٭ الهجوم: ياسني اخلنيسي (الكويت)، شبيب اخلالدي 

(كاظمة). 

فريق «األنباء» للجولة الثالثةغلط X غلطصح لسانكماركوف جنم األسبوع 

٨
سعد الفضلي (الساملية ـ الساحل): 

أدار املباراة بصورة جيدة لقربه من 
اخلطأ حلظة وقوعه وأشهر بطاقات 

صفراء مستحقة.

٨
مصطفى الشطي (النصر ـ الفحيحيل): 

تعامل مع املباراة بصورة جيدة رغم قلة 
خبرته وأشهر بطاقة حمراء مستحقة 
ملدافع النصر فهد العنزي في بداية 
.«VAR» املباراة قبل الرجوع لتقنية الـ

٨

علي عباس (التضامن ـ اجلهراء): 
أدار املباراة بصورة مميزة ويحسب له 

اتخاذ القرارات السليمة في احلاالت الصعبة 
منها احتساب ركلة جزاء سليمة للتضامن، 
وكذلك طرد العب اجلهراء أسعد عبدالعزيز، 
باإلضافة إلى صحة قراره بعدم احتساب 

ركلة جزاء للجهراء في الشوط األول.

٨٫٥
عبداهللا الكندري (القادسية ـ كاظمة): 

 كان موفقا في إدارة املباراة ويحسب له 
قربه من اخلطأ واحتسب ركلة جزاء صحيحة 
للقادسية، كما كان موفقا بعدم احتساب ركلة 

جزاء لألصفر في الشوط األول.

٨٫٨

الكرواتي إيڤان بيبيك (الكويت ـ العربي): 
أدار املباراة بامتياز فكانت جميع قراراته 

احلاسمة صحيحة منها ركلتا جزاء 
للكويت وواحدة للعربي، وكذلك طرد 

العب الكويت مهدي برحمة وطرد العب 
العربي طارق بوعطبة كما أنه لم يسمح 
باحتجاجات الالعبني االنفعالية من خالل 

إشهار البطاقات الصفراء.

احلكام في امليزان

العربي «يعاني».. والكويت «عاد».. والقادسية «تعثر».. والساملية «ثابت»

كاظمة.. إبداع وإمتاعكاظمة.. إبداع وإمتاع
إعداد وحتليل: عبدالعزيز جاسم  

@aziz٩٩٥

ذهبــت الصدارة إلى كاظمة مع 
ختام اجلولة الثالثة من دوري «زين» 
املمتاز، وهو بالفعل من يستحقها 
بكل جدارة بعدما قدم أقوى عرض 
في اجلولة على حســاب القادسية 
حيث متكن من خالله حتقيق الفوز 
٣-١، فيما لم يتركه الساملية وحده 
بعدما عبر الســاحل ٢-١ ليشاركه 
الصــدارة فــي عدد النقــاط، بينما 
واصل الكويت صحوته بفوز مهم 
على العربي ٣-٢ وهذا األخير بات 
فــي املركز قبل األخير من تعادلني 
ودون حتقيق أي انتصار، فيما سقط 
النصر للمرة األولى أمام الفحيحيل 
١-٣ وهو نفس احلال الذي ينطبق 
على اجلهراء الذي خسر من التضامن 

بهدف دون رد. 
البرتقالي.. مميز بكل شيء

إن حتدثت عن متاســك الدفاع 
فسيكون اجلواب كاظمة، وان أردت 
التحدث عن خط وسط قوي وهجوم 
مثالي فسيكون اجلواب هو الفريق 
ذاته حتى إن دكة البدالء ال تقل أهمية 
عن الالعبني األساسيني وهو ما ظهر 
بصورة واضحة للجميع في مواجهة 
القادسية، كما أن «البرتقالي» بعد 
كل هــدف يواصل العمل ليســجل 
اآلخر ما يثبت أنه يسير على نفس 

خطى املوسم املاضي.
السماوي.. لعب بتوازن 

عــرف الســاملية فــي مواجهــة 
الســاحل «من أين تــؤكل الكتف»، 
ففريق املدرب محمد إبراهيم لعب 
بتــوازن كبيــر فــكان يهاجم دون 
ترك مســاحات كبيــرة في اخللف 
وعندمــا تقدم بالهدف األول اعتمد 
على الهجمــات املرتدة حتى متكن 
من تسجيل الهدف الثاني الذي كان 
ســببا وراء تشتت أذهان الالعبني 
ألنهم اســتقبلوا هدفا ســريعا من 
املنافــس إال أن الفريق عرف كيف 
يقف على قدمه مرة أخرى وخرج 

بانتصار مهم.
األبيض.. عودة مثالية 

ظهر الكويت بشــكل مغاير عن 
اجلولتني الســابقتني فــكان ثابتا 
في املســتوى أمــام العربي وتقدم 
بهدفني حتــى تعرض العبه مهدي 
برحمه للطرد لتنقلب املباراة لصالح 
املنافس واســتقبل هدفــني، إال أنه 
لم ييأس وبحث عن الفوز 

الوضع الهجومي.
األخضر.. ما يفوز 

لم يكن العربي في مستوى جيد 
أمــام الكويت، فبعد تأخره بهدفني 
لم تكن له ردة فعل تذكر حتى جاء 
طرد العب الكويــت مهدي برحمه 
ومن بعدها سيطر «األخضر» على 
مجريات املباراة وسجل هدف ولم 
يتأثــر بطرد العبه طارق بوعطبة 
وتعادل إال أن فقدان التركيز وفتح 
خطوطه واندفاعه من أجل تسجيل 
هــدف الفــوز ســاهم فــي حدوث 
عشوائية كبيرة ساهمت في ارتكاب 
السنوسي الهادي لركلة جزاء كانت 

وراء خسارة الفريق.
الساحل.. خسارة ثالثة 

لم يظهر الساحل باملستوى املأمول 
فــي مباراتــه الثالثة بالــدوري أمام 
الساملية وغابت عنه اجلرأة الهجومية 
فلم يكن مميزا في الدفاع وال قويا في 
الهجوم، فاستقبل هدفني وبعدها حاول 
العودة التي كانت مبنزلة أمر صعب 
جدا على الرغم من تســجيله لهدف 
التقليص ومتكن املشكلة احلقيقية 
في الفريق هو عدم تركيزه في البداية 

ليدفع الثمن في النهاية.

هو من كان يشكل اخلطورة ومتكن 
من التقدم بهدف رائع لنجمه محمد 
دحــام لكن في ظل أجــواء املباراة 
والرطوبة العالية كان من الصعب 
أن يصمد الفريق وبالفعل مع اقتراب 
نهاية املواجهــة تلقى «العنابي» ٣

أهــداف في ١٠ دقائــق كانت كفيلة 
بتلقيه الهزمية األولى.

اجلهراء.. ما في ردة فعل 

لــم تكــن ردة فعــل اجلهــراء 
بالصورة املطلوبة بعد تلقيه هدفا 
مــن التضامن في أول ٥ دقائق من 
املباراة، بــل بالعكس ظهر الفريق 
برمت بطيء في تناقل الكرة، وكذلك 
في حترك الالعبني ما ساهم في عدم 
قدرتهــم على الوصــول إلى مرمى 
املنافس وتعتبر هذه املواجهة هي 
األقل مــن ناحية املســتوى ألبناء 
«القصــر األحمــر» خالفا ملــا قدمه 
أمام الكويت وكاظمة في اجلولتني 
السابقتني، لذا على الفريق االستفاقة 

سريعا.
الفحيحيل.. السر في التبديل

لــم تكــن ردة فعــل الفحيحيل 
والعبيــه بعــد أن لعــب املنافــس 
النصــر منقوصا في بداية املباراة 

وســجل هدف االنتصار قبل نهاية 
الوقت بدل الضائع بدقيقة وهو ما 
يدل على أن الفريق بدأ يتأقلم بشكل 
جيد مع املدرب الكرواتي رادان الذي 
بدأ بتنظيم خطوطه خصوصا في 
خط الوسط الذي يعتبر أفضل حاال 

في الوقت احلالي.
األصفر.. انهار في االختبار احلقيقي

لم يقدم القادســية أي مستوى 
يســتحق من خالله حتقيق نقطة 
أمام كاظمة، فبعــد البداية اجليدة 
وإضاعــة فرصتــني انهــار الفريق 
بصورة سريعة بعد تسجيل هدف 
التقدم للمنافس، بل ظهر «األصفر» 
بشكل مفكك في جميع خطوطه ما 
ساهم في سهولة وصول مهاجمي 
«البرتقالي» إلى مرماه، ما يدل على 
أن الفريــق انهــار مــع أول اختبار 
حقيقي وهــو أمر يجب أن يتفاداه 

مستقبال.
العنابي.. لم يكمل الصمود 

حاول النصر تقدمي كل ما لديه في 
مواجهة الفحيحيل بعد حالة الطرد 
التي تعرض لها مدافعه فهد العنزي 
فــي بداية املباراة وكان بالفعل ندا 
قويا وثابتا في امللعب، بل بالعكس 

جيــدة، بل علــى العكــس تراجع 
أداء الفريق ولم يســتفد واستقبل 
هدفا، إال أن التبديالت التي أجراها 
املدرب فراس اخلطيب في الشوط 
الثاني بدخول عبــداهللا الظفيري 
وفواز الرشيدي هما من كانا وراء 
حتقيــق االنتصــار األول بفضــل 
قدراتهما الفنية الهجومية املميزة 
التي تفوق العبني آخرين يشاركون 
بصفة أساسية، لذا على اخلطيب 
مســتقبال أن يفكر فــي اختياراته 
بصورة أدق وأفضل إن أراد حتقيق 

انتصار آخر.
التضامن.. فوز مهم 

بعيــداً عــن املســتوى واألداء، 
حقــق التضامن فــوزا مهمــًا أمام 
اجلهراء أخرجه من حالة الضغط 
النفســي واملعنوي بعد خسارتني 
في اجلولتني األولى والثانية، فعلى 
الرغم من أن مستوى العبي املدرب 
جمال القبندي لم يرتق إلى املستوى 
املطلــوب إال أن ثبــات الفريق في 
الدفــاع بعكس املباريات الســابقة 
يعتبــر نقطة إيجابية ودليال على 
تصحيــح املســار بصــورة جيدة 
بعكــس املباراتني الســابقتني لكن 
يجب على القبندي أيضا تصحيح 

شبيب: 
«البرتقالي» في 

املسار الصحيح
أبــدى مهاجــم كاظمة 
شبيب اخلالدي، سعادته 
القادسية،  بالفوز على 
مضيفا: «كاظمة يؤدي 
فــي أغلــب املباريات 
مبستوى الفت، وأداء 
الفريق في مواجهة فريق 
كبير بحجم القادســية 
يعزز من املسار الصحيح 

للبرتقالي».
«العمل قائم في  وزاد: 
قلعة البرتقالي منذ فترات 
طويلــة، وهــو ما أتى 
بثماره سواء بحصد لقب 
كأس األمير في املوسم 
املاضي، أو بالتواجد في 
مســابقة الدوري على 
أغلب  الترتيب في  قمة 
األوقات». وشدد على 
أن املوسم احلالي اليزال 
في بدايته، وأن املشوار 
ال يزال طويال للحديث 
املنافسة في  عن شكل 

املوسم احلالي.

عاشور: اجتماعات متواصلة لبحث أوضاع «األخضر»
مبارك اخلالدي - يحيى حميدان

قــدم رئيــس مجلــس إدارة النــادي العربي 
عبدالعزيز عاشــور الشــكر والثنــاء إلى العبي 
«األخضر» رغم اخلســارة أمام الكويت ٣-٢ في 

قمة اجلولة الثالثة لدوري «زين».
وقال عاشور في تصريحات عقب املباراة: قدم 
الفريقان مباراة كبيرة من الناحية الفنية، ونقول 
جلماهير العربي «هارد لك»، مضيفا: «قدمنا أداء 
ممتــازا ونشــكر الالعبني على ذلــك وقد جنحوا 
في العودة إلى التعادل ولكن االســتعجال وعدم 
التركيز تسبب في ضربة اجلزاء في وقت متأخر».
وعــن املــدرب املقدوني ترينشوفســكي، قال 
عاشور: «في النادي العربي ال يوجد قرار فردي 
ونحن في اجتماعات متواصلة لبحث ما في مصلحة 
الفريق وأقولها لألمانة من الناحية الفنية املدرب 
اخطأ مرة واحدة وكانت في مباراة الساملية ولكن 
بعدها كان جيدا في التشكيل والتبديالت ورمبا 
الزم املدرب سوء احلظ والتوفيق وانسحب ذلك 
على الفريق بشكل عام»، الفتا الى انتقاد اجلماهير 
ملدربني ســابقني عملوا مع األخضر. وفي جانب 
متصل، اعلن النادي بشكل رسمي ضم احملترف 
املالي يعقوبا دومبيا قادما من نادي شبيبة القبائل 
اجلزائري إذ من املتوقع وصول الالعب إلى البالد 
قريبا. اجلدير بالذكر أن إدارة النادي قامت بتسجيل 

الالعب رســميا في كشــوفات الفريق قبل إغالق 
باب االنتقاالت.

إلى ذلك، أكد مــدرب الكويت الكرواتي رادان 
غاسانني، أن العبيه طبقوا التعليمات الفنية بشكل 
مميز خالل اللقاء. وأضاف رادان، عقب اللقاء، أن 
اجلهاز الفني حلل أداء املنافس «األخضر» بصورة 
كاملة واستخرجنا الكثير من النقاط والتي منحتنا 
التفوق في بداية الشوط الثاني بهدفني نظيفني، 

قبل أن يســتعيد العربي املبادرة بسبب خروج 
املغربي مهدي برحمة بالبطاقة احلمراء.

وأشار رادان إلى أن العربي أصبح أفضل عقب 
طرد برحمة وشــكل خطورة بالغة علينا، وقمت 
بالــزج مبهاجم إضافي في أواخر اللقاء لتخفيف 
الضغط على الدفاع وتفوق املنافس باملواجهات 
الفرديــة. ورأى أن املبــاراة كانــت مميزة وبارك 

للفريقني هذا املستوى.
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رادان: طرد برحمة صّعب املهمة على «األبيض»

ترتيب الفرق بعد نهاية اجلولة الثالثة

النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريق

٣٢١٠٧٢٥٧كاظمة

٣٢١٠٥٣٢٧الساملية

٣٢٠١٥٣٢٦الكويت

٣٢٠١٥٥٠٦القادسية

٣١١١٥٥٠٤النصر

٣١١١٢٢٠٤اجلهراء

٣-٣١٠٢٣٥٢الفحيحيل

٣-٣١٠٢١٣٢التضامن

٢-٣٠٢١٥٦١العربي

٠-٣٠٠٣٤٨٤الساحل

مباريات اجلولة الرابعة
التوقيتامللعبالفريقاناليوم

األربعاء 
٧:٤٠عبداهللا اخلليفةالفحيحيل – الساملية١٤-٩

اخلميس 
١٥-٩

٦:٢٠مبارك العياراجلهراء – القادسية
٨:٤٠الصداقة والسالمكاظمة – النصر

اجلمعة 
١٦-٩

٦:٢٠صباح السالمالعربي – التضامن
٨:٤٠الشبابالساحل – الكويت


