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مبارك اخلالدي - يحيى حميدان

عبر املدرب املؤقت للعربي التونســي يامن الزلفاني 
عن اسفه لتعادل «األخضر» مع التضامن وضياع فرصة 
الفوز، مضيفا: «سعينا بكل الطرق الفنية للفوز واخلروج 
بنقاط اللقاء الثالث، ولكن لألسف لم يتحقق لنا الهدف 
املرجو. فقد لعبنا بطريقة هجومية ٤-٤-٢ ومت تعديلها 
أثناء ســير املبــاراة للوصول إلى أســلوب أكثر جناعة 

واجلميع شــاهد الفرص الضائعــة ومنها تصدي 
القائم لثالثة أهداف، وهو ما يعني أن احلظ 

كان مفقودا لنا».
وقــال: «نعلم أننا مــا زلنا حتت 

الضغــط اجلماهيــري، وهــذا أمر 
طبيعي فال ميكــن القبول مبركز 
الفريــق احلالي ونحن مطالبون 
دائمــا باالنتصــارات ومراكــز 

متقدمة».

وفي جانب آخر، تغادر بعثة الفريق ٢٣ اجلاري إلى 
مدينة بريدة السعودية خلوض مباراة ودية أمام الرائد 
الســعودي في ٢٥ اجلاري، علــى أن تعود بعثة الفريق 

مباشرة إلى البالد.
من جانبه، قال مدرب التضامن جمال القبندي إن فريقه 
بحث عن الفوز أمام العربي وليس التعادل، مضيفا أنه 
احترم املنافس وقام بالتحضير ملواجهته بشــكل جيد، 
ولذلك خرجنا بنقطة من أمامه، وهو أمر جيد بالنسبة لنا.
وبــني القبندي أن «العنيــد» لم يتأثر حتى بعد 
الطــرد ولعب بثالثة مدافعني، واســتطعنا 
أن نحافــظ علــى التعادل، مشــيرا إلى 
أن املشــادة التي حصلت بني املدافع 
محمد القبندي واحملترف النيجيري 
موســيس اوركوما بني الشوطني 
عاديــة وانتهت بشــكل ســريع 
حلرصهما على الظهور بصورة 

مميزة وعدم ضياع أي نقطة.

اجلولـة الرابعة

٭  الفحيحيل: لويز فيرناندو - يوسف بن سودة (٢).
٭  الساملية: اسو رستم - فهد املجمد.

٭  اجلهراء: أساكا أبودو (٢) - عبدالعزيز مروي.
٭  القادسية: نايف زويد.

٭  كاظمة: شبيب اخلالدي.
٭  العربي: كينجسلي إيدو.

٭  التضامن: يوسف العنيزان.
٭  الساحل: جيوفاني سيلفا (٢).

٭  الكويت: ياسني اخلنيسي (٢) - محمد فريح.

منو سجل؟

٭ يتصدر مهاجم الكويت ياسني اخلنيسي قائمة 
هدافــي الدوري برصيــد ٦ أهــداف، ويأتي خلفه 

مهاجم كاظمة شبيب اخلالدي برصيد ٤ أهداف.
٭ شهدت اجلولة ٣ حاالت طرد كانت واحدة من نصيب 
مدافع النصر عمرو ميداني أمام كاظمة، والثانية من 
نصيب العب التضامن حامد الرشيدي أمام العربي، 
فيما كانت البطاقة احلمراء الثالثة من نصيب مهاجم 

«األخضر» كينجسلي إيدو.
٭ العربي والساحل هما الفريقان الوحيدان اللذان 
لــم يحققا أي فــوز في الدوري حتــى اآلن، بينما 
يعتبــر كاظمة الفريق الوحيــد الذي لم يتعرض 
ألي خسارة بعد سقوط الساملية في هذه اجلولة.

٭ النصر يعتبر الفريق الوحيد الذي لم يســجل أي 
هدف في هذه اجلولة.

٭ هجوم كاظمــة والكويت هما األقوى برصيد ٨
أهداف والتضامن األضعــف برصيد هدفني، فيما 
يعتبر دفــاع «البرتقالي» األقــوى بدخول مرماه 

هدفني والساحل األضعف باستقباله ١١ هدفا.

في املرمى

استحق مدرب اجلهراء السلوڤيني 
ساندي جنم األســبوع لهذه اجلولة 
بعدما قدم عرض مميز أمام القادسية 
طوال شوطي املباراة حقق من خالله 
انتصار مستحق ساهم في وصول 
الفريق للمركز الثالث، كما يحسب 
له تبديالته املدروسة والتي ساهمت 
فــي احلفاظ علــى أداء الفريق مع 

مرور الوقت.

إلــى كل أفــــــــراد 
اجلهراء، إدارة ومدربا 
والعبــني وجماهيــر، 
فوزكــم علــى الكويت 
والقادسية يبشر بعودة 
اجلهراويني للمنافسة 

بعد غياب طويل.

«قدها وقدود»

كثــرة سقـــــــوط 
الالعبــني داخل امللعب 
مشــهد تكــرر فــي كل 
اجلولــة  مباريــات 
الرابعة، ما يبعث امللل 
في نفوس املشــاهدين 
ويؤخر من سير املباراة.

«شدوا احليل»

اختار القسم الرياضي فريق «األنباء» للجولة الرابعة من دوري زين الممتاز ويضم:
٭  احلارس: بدر الصعنون (اجلهراء).

٭  الدفاع: عزيز نصــاري (التضامــن)، ياكوبا دومبيا 
(العربي)، أدو روبن (النصر).

٭  الوســط: لويز فيرنانــدو (الفحيحيــل) عبيد رافع 
(اجلهراء)، يوســف بن سودة (الفحيحيل)، جيوفاني 

سيلفا (الساحل).
٭  الهجوم: شــبيب اخلالدي (كاظمة)، ياسني اخلنيسي 

(الكويت)، أساكا أبودو (اجلهراء).

فريق «األنباء» للجولة الرابعةغلط X غلطصح لسانكساندي جنم األسبوع

٨
عبداهللا الكندري (الفحيحيل - الساملية): 

أدار املباراة بصورة جيدة واحتسب ركلة 
جزاء سليمة ملصلحة الفحيحيل، كما أشهر 

عددا من البطاقات الصفراء املستحقة.

٨
سعود السمحان (اجلهراء - القادسية): 

على الرغم من عدم وجود أخطاء 
مؤثرة ساهمت في تغيير سير املباراة، 
إال أنه لم يحتسب أكثر من خطأ كاد 

يتسبب في نرفزة الالعبني.

٨٫٥
أحمد العلي (كاظمة - النصر): 

كان موفقا في إدارة املباراة ويحسب 
له إشهار بطاقة حمراء مبكرة لالعب 
النصر عمرو ميداني في بداية املباراة 

بعد الرجوع لتقنية احلكم املساعد.

٨٫٥

سعد الفضلي (العربي - التضامن): 
أدار املباراة بصورة مميزة لقربه من 
اخلطأ حلظة وقوعه وأشهر بطاقة حمراء 

صحيحة لالعب التضامن الرشيدي 
ومثلها ملهاجم العربي كينجسلي إيدو.

٨
هاشم اإلبراهيم (الساحل - الكويت): 

كان موفقا في إدارة املباراة وتعامل 
مع احتجاجات الالعبني بشكل جيد ولم 

تكن له أخطاء مؤثرة تذكر.

احلكام في امليزان

العربي والقادسيةالعربي والقادسية
 «حالتهم حالة»..  «حالتهم حالة».. 
والكويت يضغطوالكويت يضغط
 على املتصدر..  على املتصدر.. 
والفحيحيل «يواصل والفحيحيل «يواصل 
االنتفاضة»االنتفاضة»

@azizإعداد وحتليل: عبدالعزيز جاسم - ٩٩٥

واصل كاظمة انطالقته في دوري «زين» 
املمتــاز وحصد ٣ نقاط جديدة أبقته على 
قمة الترتيب وحيداً، بعد فوزه على النصر 
بهدف دون رد، وحافظ الكويت على فارق 
النقطة بينهما بعد تغلبه على الساحل ٣-١، 
فيما قدم اجلهراء أفضل عروضه وجنح في 
جتاوز القادسية ٣-١، بينما متكن الفحيحيل 
من إحلاق اخلسارة األولى بالساملية بفوزه 
٣-١، وفشــل العربي في إسعاد جماهيره 
بعدمــا عجز عن حتقيق الفــوز األول في 
الدوري محققا التعادل الثالث له في الدوري 

والذي جاء أمام التضامن ١-١.
البرتقالي.. شبيب فك الشفرة

لــم يظهر كاظمة في مســتواه املعهود 
الذي ظهر عليه في اجلوالت الســابقة، إال 
أنه متكن مــن حتقيق األهم أمــام النصر 
وهــو الفوز، فعلى الرغــم من طرد مدافع 
«العنابي» عمرو ميداني بعد مرور ٣ دقائق 
فقط، إال أن «البرتقالي» عانى كثيرا في فك 
شفرة املنافس حتى متكن مهاجمه شبيب 
اخلالدي من الطيران ووضع الكرة برأسه 
في الشباك لينهي النتيجة السلبية والتي 

حافظت لفريقه على صدارة الترتيب.
األبيض.. لعب وتراجع

قــدم الكويــت شــوطا أول مثاليا أمام 
الساحل تّوجه بثالثية مستحقة ظهر من 
خالله بشكل مميز ولو استمر عليه حلقق 
نتيجــة كبيرة، لكن «األبيض» تراجع في 
الشــوط الثاني بشــكل مخيف واستقبل 
هدفني وكاد يفقد نقطتني، لذلك على املدرب 
الكرواتي رادان حتسني 

أداء الفريق الذي يتراجع دائما في الشوط 
الثاني، وهو ما حصــل أيضا في مواجهة 

العربي السابقة.
اجلهراء.. مميز في كل شيء

ما قدمه اجلهراء في مباراة القادســية 
يعتبر درسا مميزا لكل الفرق بأن الفوارق 
باتت مفقودة بني بطل أو فريق صاعد من 
دوري املظاليم، فالفريق قدم مباراة مثالية 
في كل شيء، فعندما نتحدث عن الهجوم 
جنده مبدعــا ونفس احلــال ينطبق على 
الوسط وفي الدفاع كان التماسك والتركيز 
والقتال هو الســمة البــارزة ومن خلفهم 
حارس متألــق هو بدر الصعنون كل ذلك 
صاغه بشكل فني رائع مدربهم السلوڤيني 
ساندي، لذلك الفوز على الكويت وتعادل 
كاظمــة معه في اللحظات األخيرة لم يأت 

من فراغ.
السماوي.. فاقد التركيز

دخل الســاملية مواجهــة الفحيحيل، 
وهو يفتقد التركيز متاما بســبب الثقة 
املفرطة لالعبيه بأن املباراة ستكون في 
متناول اليــد، إال أن الفحيحيل صدمهم 
بــأداء راق متكــن من خالله مــن التقدم 
بهدفني مستحقني وبعدها استفاق العبو 
املدرب محمد إبراهيم وتدخل بخبرته من 
خالل توجيه الالعبــني، لكنه بذل جهدا 
مضاعفــا ليحقق التعــادل الذي لم يكن 
كافيا ألن املنافس لم يكن ســهال ومتكن 
من اصطياده مرة أخرى بهدف كان كفيال 

بخسارته للنقاط الثالث.
الفحيحيل.. بداية ونهاية مثالية

بدأ الفحيحيل مباراته مع الساملية 

بشكل وال أروع من خالل هجوم منظم 
ووســط ثابت ودفاع ال يترك أي كرة 
متــر من أمامه وخلفه وكانت النتيجة 
تقدمه بهدفــني توجا مجهوده الكبير، 
إال أنه تراجع للوراء كثيرا بعد التقدم 
ليعاقبه املنافس بالتعادل، ولكن املدرب 
فراس اخلطيب كان مصرا على حتقيق 
فوز ثان ليعود إلى الهجوم مرة أخرى 
ويتمكــن من التســجيل وبعدها قاتل 
العبوه للحفاظ على فوزه، وكانت له 
اكثر من هجمــة مرتدة لتكون النهاية 

مثالية كما كانت البداية.
األصفر.. ضياع وروح مفقودة

لم تكن خســارة القادســية الثانية في 
الدوري تواليا أمام اجلهراء سببها املدرب 
ناصر الشطي وإمنا ما يعانيه الفريق من 
ضياع طوال شوطي املباراة، وما زاد عليها 
الروح املفقــودة لالعبيه الذين لم يقاتلوا 
على كل كرة كما كان الفريق في الســابق، 
فحتــى إن تغير اجلهاز الفني فيجب على 
اإلدارة اجللوس مع الالعبني وحثهم على 
العطاء مبا يتناسب مع من يرتدي الفانيلة 

الصفراء.
العنابي.. كالكيت ثاني مرة

عانى النصر كثيرا في مواجهة كاظمة 
ولعب وفق الظروف بطريقة مميزة بعد 
طرد مدافعه عمرو ميداني في بداية املباراة 
وهو تكرار ملا حدث في اجلولة املاضية 
بعد طرد فهد العنزي أمام الفحيحيل، وال 
ميكن لوم املدرب محمد املشعان والعبيه 
بعد اخلسارة بهدف ألنهم قاتلوا وصمدوا 
طويال حتى أن هدف املباراة الوحيد جاء 
مــن كرة ثابتــة وعبر مهــارة عالية من 

شبيب اخلالدي.
التضامن.. لعب بإمكاناته

على الرغم من البداية اجليدة للتضامن 
أمام العربي بتســجيله هدفا، إال أن الفريق 
كان يخشى أن يدخل مرماه األهداف ما تسبب 
في تراجعه إلى وســط امللعــب ولم يبادر 
للهجوم كثيرا ما تســبب في دخول مرماه 
هدف التعادل، وفي الشــوط الثاني واصل 
على نفس املنوال مع تراجع املردود البدني 
لالعبيه الذين سقطوا بصورة كبيرة وهو أمر 
يجب على املدرب جمال القبندي حتسينه، 

ولكن يحسب له اخلروج بنقطة التعادل.
األخضر.. يحتاج «نفضة»

عشوائية كبيرة نالحظها في طريقة لعب 
العربــي مــن التشــكيلة األساســية حتى في 
التبديالت ما يعني أن الفريق بحاجة إلى نفضة 
كبيرة من جميع النواحي لكي يعود «األخضر» 
كما كان في السابق فخطوطه متباعدة والعبوه 
يفتقدون للسرعة ما يتسبب في نزيف نقاط 
متواصل، لذلك ظهر صعبا جدا حتقيقه للفوز 
أمام التضامن وليحقق ثالث تعادل في الدوري 
مع خسارة وحيدة، ورمبا تكون فترة التوقف 
مثالية لتصحيح األوضاع والتوقيع مع مدرب 

خبير بعيدا عن احللول الترقيعية.
الساحل.. هزائم متتالية

دفع الساحل ثمن التراجع الكبير في الشوط 
األول أمــام الكويــت بكل شــيء، وكان الثمن 
غاليا بعدما اســتقبلت شباكه ٣ أهداف حاول 
بعدها املدرب محمد دهيليس تصحيح األوضاع 
وترتيب األوراق وهاجم بقوة وســجل هدفني 
وأحرج «األبيض» لكن عندما تكون البداية سيئة 
من الصعب العودة، خصوصا أمام حامل اللقب.

كاظمة.. «ال يستسلم أبدًا» كاظمة.. «ال يستسلم أبدًا» 
واجلهراء يقنع وميتعواجلهراء يقنع وميتع

داليبور يقترب من قيادة «األصفر»
عبدالعزيز جاسم

اقتربت إدارة نادي القادسية من 
التوقيع مع املدرب الكرواتي داليبور 
ســتاركيفيتش لقيادة الفريق األول 
لكــرة القــدم ليحل بدال مــن املدرب 

الوطنــي ناصــر الشــطي املقرر أن 
تعلن إدارة النادي رحيله عن الفريق 
باالتفاق بعد اخلسارتني املتتاليتني 
فــي الدوري أمام كاظمــة واجلهراء. 
وســبق لداليبور أن قــاد «األصفر» 
ملدة ٣ مواســم مــن ٢٠١٥ حتى ٢٠١٨

وحقق لقب الدوري في املوسم األول 
لــه مع الفريق، كما متكــن من إبقاء 
الفحيحيل في دوري األضواء بعد أن 
اســتعانت به إدارة النادي في شهر 
ينايــر املاضي لكنه لم يســتمر مع 

الفريق في املوسم احلالي.

الزلفاني: «األخضر» ينقصه احلظ.. والقبندي: «العنيد» لعب للفوز رادان: الساحل صّعب األمور علينا
يحيى حميدان

أكد مــدرب نادي الكويت الكرواتي رادان غاســانني، أن 
االطمئنان على نتيجة اللقــاء بعد التقدم بثالثية نظيفة أمام 
الساحل والتبديالت املبكرة ساهمت في تسجيل املنافس لهدفني 
وهو ما صّعب الدقائق األخيرة على الفريق، مشــيرا إلى أن 
غياب التركيز الذهني في الشوط الثاني ساهم كذلك في تراجع 
الفريق بشكل واضح. وأشــاد رادان مبستوى الساحل في 
الشوط الثاني، حيث بدا أكثر إصرارا على تعديل النتيجة رغم 
التفوق الكبير مع نهاية الشوط األول. هذا، وسيواصل الفريق 
الكويتاوي تدريباته في البالد خالل التوقف الدولي قبل عودة 
املباريات في ٣٠ اجلاري دون وجود رغبة في إقامة معسكر 

خارجي وسيتم االكتفاء مبباراتي كأس «زين» التنشيطية.
هذا وطالب النادي بطاقم حتكيم أجنبي الدارة مباراته مع 

القادسية في اجلولة السابعة.

«الهيئة» جتتمع مع األندية
مبارك اخلالدي

يعقد املدير العام للهيئــة العامة للرياضة بالتكليف، نائب 
املدير العام لقطاع الرياضة التنافسية محمود أبل اجتماعا في 
السادسة مساء اليوم مع ممثلي األندية الرياضية الشاملة، ملناقشة 
االقتراحات اخلاصة بتعديل لوائح النظام األساســي لألندية 
ولالتفاق على الئحة موحدة واالســتعداد خلوض االنتخابات 
املقبلة. ومن املتوقع أن تشمل التعديالت املطلوبة آلية التسجيل 
والرســوم وهي التي شهدت خالفات في عدد من األندية بني 

أعضاء اجلمعيات العمومية ومجالس إدارات تلك األندية.

مباريات اجلولة اخلامسة

التوقيتامللعبالفريقاناليوم

اجلمعة 
٢٠٢٢/9/٣٠

٦:٠٠التضامنالتضامن – الساحل
٨:٢٠صباح السالمالعربي – اجلهراء

السبت 
٢٠٢٢/١٠/١

٦:٠٠علي صباح السالمالنصر – القادسية
٨:٢٠الكويتالكويت – الفحيحيل

األحد 
٧:٢٠ثامرالساملية – كاظمة٢٠٢٢/١٠/٢

ترتيب الفرق بعد اجلولة الرابعة

النقاطالفارقعليه لهخسرتعادلفازلعبالفريق

431082610كاظمة

43018539الكويت

42115327اجلهراء

42117617الساملية

16-420267الفحيحيل

26-420268القادسية

14-411256النصر

24-411224التضامن

13-403167العربي

50-4004611الساحل


