
24
االربعاء ٥ اكتوبر ٢٠٢٢ رياضـة

اجلولـة اخلامسة

٭  التضامن: صامويل سارفو

٭  الساحل: جيوفاني سيلفا

٭  العربي: محمد الصولة - علي فريدون

٭  الكويت: ياسني اخلنيسي - يوسف ناصر

٭  الفحيحيل: يوسف بن سودة

٭  الساملية: محمد الهويدي

٭  كاظمة: جاي دميبلي

منو سجل؟

٭ حافظ مهاجم الكويت طه ياسني اخلنيسي، على 
صدارة هدافي الدوري برصيد ٧ أهداف، وجاء 
خلفه مهاجما كاظمة شبيب اخلالدي والساحل 

جيوفاني سيلفا برصيد ٤ أهداف.
٭ شهدت اجلولة حالتي طرد كانتا من نصيب حارس 
مرمى النصر خليفة رحيل أمام القادسية، ومدافع 

الفحيحيل حسني دشتي أمام الكويت.
٭ لم تتمكن ٣ فرق من تســجيل األهداف في هذه 

اجلولة وهي القادسية والنصر واجلهراء.
٭ كاظمة الفريق الوحيد حتى اآلن الذي لم يتعرض 
للخســارة، فيما لم يحقق الساحل أي فوز بعد 

مرور ٥ جوالت.
٭ الكويت أكثر الفرق تسجيال لألهداف بواقع ١٠
أهداف، فيما يعتبر التضامن األقل بـ٣ أهداف.

٭ كاظمة أقل الفرق استقباال لألهداف بواقع ٣ أهداف، 
بينما يعتبر الساحل األكثر تلقيا بواقع ١٢ هدفا.

في املرمى

حــرص بعـــــض 
الزج  املدربــني علــى 
بعناصــر شــابة بعد 
فتــرة التوقــف دعما 
الفريــق  لصفــوف 
وحتفيزهم على تقدمي 

األفضل.

«شجعوهم»

تأخــــــر سيـــارة 
اإلسعاف عن احلضور 
التضامن  في مبــاراة 
أال  والســاحل يجــب 
يتكرر في مباراة أخرى 
حفاظــا على ســالمة 

الالعبني واحلضور.

«بلغوهم»

اختار القسم الرياضي فريق «األنباء» للجولة الخامسة من دوري زين الممتاز، 
وضم كال من:

٭  احلارس: فواز الدوسري (النصر).
٭  الدفاع: فهد الهاجري (الكويت)، طارق بوعبطة (العربي)، 

أدو روبن (النصر).
٭  الوســط: لويز فيرناندو (الفحيحيــل)، نواف ثامر 
(الساحل)، ســاجن بيير (الساملية)، السنوسي الهادي 

(العربي)، سلمان البوص (القادسية).
٭ الهجوم: جاي دميبلي (كاظمة)، ياسني اخلنيسي (الكويت).

فريق «األنباء» للجولة اخلامسةغلط X غلطصح لسانكرادان جنم األسبوع

٨
ضيف اهللا الفضلي (التضامن - الساحل): 

كان موفقا في احتساب ركلة جزاء 
صحيحة للساحل، لكن يؤخذ عليه 

عدم إشهار البطاقة الصفراء في بعض 
احلاالت التي كانت تستدعي التدخل منه.

٧
علي محمود (العربي - اجلهراء): 

لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة للجهراء 
في الشوط األول، رمبا كانت ستغير 

نتيجة املباراة.

٨
عبداهللا عرب (النصر - القادسية): 

كان موفقا في إشهار البطاقة احلمراء 
حلارس مرمى النصر خليفة رحيل، لكن 
يؤخذ عليه عدم احلزم مع بعض الالعبني 

الذين تعمدوا إضاعة الوقت.

٨٫٥

عبداهللا الكندري (الكويت - الفحيحيل): 
احتسب ركلة جزاء سليمة للفحيحيل، 
كما أشهر بطاقة حمراء صحيحة لالعب 

الفحيحيل حسني دشتي، ويحسب 
له إشهار بطاقات صفراء في مكانها 

الصحيح.

٨٫٥

سعد الفضلي (الساملية - كاظمة): 
احتسب ركلة جزاء صحيحة للساملية 

في اللحظات األخيرة بعد رجوعه للڤار، 
كما أشهر عددا من البطاقات الصفراء 

املستحقة إليقاف اخلشونة.

احلكام في امليزان

العربي يقفز بانتصار أول..  وكاظمة تراجعالعربي يقفز بانتصار أول..  وكاظمة تراجع

والقادسية ال يعرف طريق «النصر»والقادسية ال يعرف طريق «النصر»

الكويت.. الكويت.. 
يا «زين» الصدارةيا «زين» الصدارة

@azizإعداد وحتليل: عبدالعزيز جاسم - ٩٩٥

شهدت اجلولة اخلامسة من دوري زين املمتاز الكثير 
من األحداث واملتغيرات أهمها خطف الكويت صدارة وقمة 
الترتيــب بعد فــوزه على الفحيحيل ٢-١، مســتفيدا من 
تعثر املتصدر الســابق كاظمة بالتعادل مع الساملية ١-١، 
فيما فشــل القادســية في العودة إلى طريق االنتصارات 
في الظهور األول للمــدرب الصربي بوريس بونياك بعد 
تعادلــه مع النصر ٠-٠، بينما ضرب العربي عصفورين 
بحجــر واحد في هذه اجلولة، حيث حقق انتصاره األول 
في الدوري على حساب اجلهراء ٢-٠ ومتكن من القفز إلى 
املركز السادس بعدما كان في املركز قبل األخير، فيما لم 
يتمكن الساحل من الظفر بانتصاره األول بعد أن أجبره 

التضامن على التعادل ١-١.
األبيض.. معاناة وعودة

يحقق الكويت ما يريده في كل مباراة وكل جولة، إال أنه 
في مواجهة الفحيحيل عانى كثيرا في البداية واستقبل هدفا 
لكــن كعادة األبيض لديه القدرة على العودة وهو ما حصل 
بالفعل فســجل هدفا وأجرى مدربه تبديالت هجومية جنح 
من خاللها يوســف ناصر في تســجيل هدف النقاط الثالث 
ليظفر بالصدارة التي يبحث عنها دائما كونه حامل اللقب.

البرتقالي.. غلطة وضياع صدارة

لعب كاظمة أمام الساملية مباراة تكتيكية جيدة، فهو لم 
يسلم منافسه وسط امللعب ومتكن من إغالق منطقته الدفاعية 
بصورة مثالية حتى وجد ثغرة في خط دفاع املنافس استغلها 
بهدف وإن جاء متأخرا كان سيضمن له االحتفاظ بالصدارة 
جلولة أخرى، لكن ما لم يكن في احلسبان أن حتدث غلطة 
فردية تتسبب في ركلة جزاء للساملية في اللحظات األخيرة 

تترجم لهدف ويفقد معه الصدارة.
السماوي.. ال يفقد األمل

ما مييز الساملية عن معظم الفرق أنه ال يفقد األمل مهما 
كانت النتيجة بتقدم املنافس حتى ان كانت املباراة تشير 
إلى الوقت بدل الضائع، وهو ما حدث في مواجهة كاظمة 

بعدما حقــق رجال املدرب محمد إبراهيــم نقطة التعادل 
في اللحظات األخيرة، لكن على الســماوي ترتيب أوراقه 
بصــورة أفضل وأن يبادر بالفعل وليس ردة الفعل، ألنه 

كما يقول املثل «ليس كل مرة تسلم اجلرة».
اجلهراء.. تراجع في الثاني

قدم اجلهراء شوطا أول مميزا أمام العربي وكان قريبا من 
التقدم في أكثر من كرة خطرة إال أنه لم يستغل هذا الثبات 
في األداء لينقلب احلال في الشوط الثاني ويستسلم أبناء 
القصر األحمر لضغط املنافس وتستقبل شباكهم هدفا لم 
يتمكن من رده بل استقبل هدفا ثانيا بسب سوء الرقابة 
وفقدان التركيز خصوصا في خط الدفاع الذي كان يعتبر 
األفضل بني جميع خطوط الفريق في اجلوالت املاضية.

األصفر.. ما في تركيز

ظن اجلميع أن القادسية في طريقه لتحقيق االنتصار 
على النصر بعد طرد حارس مرمى املنافس خليفة رحيل 
في بداية املباراة، إال أن ظن اجلميع خاب بسبب عدم قدرة 
األصفر على فك شيفرة دفاع العنابي ملا يقارب ٧٥ دقيقة 
بسبب متاسك املنافس وسوء تركيز العبي القادسية في 
بعض األحيان، لكن يحســب للمــدرب الصربي بوريس 
بونياك ضخ دماء جديدة بعد تغيير خط الوسط بإشراك 

سلمان البوص ومشاري العازمي وعبدالعزيز وداي.
األخضر.. بدأ بتصحيح املسار

قد يكون الشوط األول للعربي أمام اجلهراء غير مرض 
متامــا جلمهوره أو املتابعني خصوصــا من ناحية القوة 
الهجوميــة، لكن مع مرور الوقت متكن املدرب البوســني 
روسمير ســفيكو من تطبيق فكره على الالعبني، وجنح 
من خالل تبديالته بتنشــيط الفريق ليحقق الفوز األول 
لألخضــر بالدوري وهو أمر مهم معنويــا لالعبني، لذلك 
تعتبر تلك النقاط مبنزلة بداية مميزة لتصحيح مســار 

الفريق خصوصا أن الطريق مازال طويال.
الفحيحيل.. ما حتمل الضغط

رغم البداية اجليــدة واملثالية للفحيحيل في مواجهة 

الكويــت بتســجيل هدف والصمود بعدها لفترة ليســت 
بالقصيرة إال أن الفريق لم يتحمل ضغط املنافس الكبير 
وكثــرت أخطاؤه أوال في التمركز الدفاعي وثانيا في عدم 
قدرتهم على استغالل الهجمات املرتدة السهلة، كما زادت 
أخطاء الالعبني الفردية ما تســبب في طرد حسني دشتي 
وهو ما زاد الضغط على الدفاع الذي لم يصمد واستقبل 

الهدف الثاني قبل النهاية.
العنابي.. طرد ثالث وصمود

مــا يحدث مع النصــر أمر غريب في عالــم كرة القدم 
بسبب حاالت الطرد التي حتدث للمرة الثالثة على التوالي 
في بداية مباراته مع القادســية بعد طرد احلارس خليفة 
رحيل، وهو ما جعل من مهمة املدرب محمد املشعان صعبة 
جدا إال أن العنابي لم يخسر في هذه اجلولة بعد أن هزم 
أمام الفحيحيل وكاظمة في اجلولتني املاضيتني، وهو أمر 
يحســب للفريق ككل الســيما أن املنافس كان يبحث عن 

استعادة االنتصارات ومستواه.
التضامن.. قاتل ونال التعادل

يعتبــر التضامن من الفــرق احمليرة بالــدوري حتى 
اآلن، فتــارة جتده فريقا مميزا وقادرا على حتقيق الفوز 
علــى أي منافس وتارة تراه فريقا عاديا جدا ومن املمكن 
هزميته بسهولة، وهذا قد يحدث في مباراة واحدة وليس 
من مباراة ألخرى، لذلك تعتبر نتيجة التعادل التي حققها 
أمام الساحل جيدة قياسا على تفاوت أدائه، ويحسب له 

القتال حتى النهاية من أجل احلصول على النقطة.
الساحل.. ما يعرف يفوز

على الرغم من أن الســاحل كســب النقطــة األولى له 
فــي الدوري بعد ٤ هزائم متتالية إال أنها جاءت ممزوجة 
باحلسرة ألنه سعى أمام أحد منافسيه لتحقيق االنتصار 
األول وليــس التعــادل وكان قريبا منــه بعد ان تقدم في 
الشوط األول على التضامن وحاول بكل ما لديه احملافظة 
على الهدف لكنه أجبر على تلقي هدف في الدقائق األخيرة 
لم يعرف بعدها أبناء أبوحليفة تعويضه، وكان من األجدر 

تأمني الهدف بآخر.

استحق مدرب الكويت 
الكرواتي رادان، أن يكون 
جنم األسبوع لهذه اجلولة بعدما 
متكن من خطف الصدارة وحتقيقه االنتصار 
الرابــع تواليــا في الــدوري على حســاب 
الفحيحيــل بعدما جتاوز كبوة اخلســارة 
األولى في املباراة االفتتاحية أمام اجلهراء، 
ويحســب له تبديالته التي دائما ما تسهم 

في تغيير النتيجة.

ماركوف: راٍض عن أداء «البرتقالي»
والهاجري: الساملية أجاد في التنظيم الدفاعي

عبدالعزيز جاسم - هادي العنزي

أبدى مــدرب كاظمة زيلكو ماركوف 
رضاه التام عــن األداء العام الذي قدمه 
فريقه أمام الساملية في املواجهة التي أقيمت 
أول من أمس وانتهت بالتعادل ١-١ ضمن 
منافسات اجلولة الـ ٥ لدوري زين املمتاز، 
مضيفا أن «البرتقالي» قدم أداء عاليا أمام 
أحد الفرق التي حتظى بسمعة طيبة على 
مستوى العناصر الفردية، واألداء العام 

للفريق، واجلهاز الفني املتميز.
ورفض ماركوف التعليق على ركلة اجلزاء 
التي حتصل عليها الســاملية وسجل منها 
هدف التعادل، وقال: تشير اإلحصاءات إلى 
أن كاظمــة ال يتحصل على ركالت اجلزاء 
في الدوري، على عكس فرق أخرى، ومن 
املستغرب أن جميع قرارات حكم الڤيديو 
املساعد «VAR» تأتي ضد كاظمة، وهذا األمر 
غير مقبول في كرة القدم، وفي املجمل نحن 
هنا لنلعب كرة القدم فقط، وسنواصل اللعب 
مباراة بعد أخرى، الفتا إلى أن كاظمة سيبدأ 
التحضير ملواجهــة الكويت املقبلة، ورمبا 
يكون املنافس مرشحا للفوز، لكن في املقابل 
سنكون جاهزين للمواجهة، وسنحرص على 

تقدمي مباراة جيدة.
كما أكد املدرب املســاعد للفريق األول 

لكرة القدم بنادي الساملية بداح الهاجري، 
أن املواجهــة التي جمعت فريقه مع كاظمة 
في اجلولة اخلامسة لدوري «زين» للدرجة 
املمتازة، وانتهت بالتعادل اإليجابي ١-١، جاءت 
متكافئة بدرجة كبيرة، مشيدا بأداء جميع 

العبي السماوي.
وقــال الهاجري: «لعبنــا أمام متصدر 
الــدوري، وفريق ميلك الكثير من احللول 
الفردية واجلماعية، وميتاز بالنزعة الهجومية، 
ويعد أحد أفضــل الفرق احمللية من حيث 
املستوى الفني، وقد حتضرنا جيدا ملالقاته، 
ومتكن الســماوي من فرض أسلوبه في 
الشــوط األول بدرجة كبيرة، وأجدنا من 
حيث التنظيم الدفاعي، وكذلك في الواجبات 

الهجومية».
وذكر أن حتسن أداء كاظمة في الشوط 
الثاني جعــل األفضلية إلى جانبهم على 
فتــرات مختلفة، ممــا أدى إلى تراجع 
السماوي، مضيفا بالقول: بادرنا بإجراء 
عدة تبديالت لزيادة حيوية خطي الوسط 
والهجوم عبر إشراك فواز عايض، ومحمد 
الهويــدي، وعبدالهــادي خميس، الذي 
حتصل على ركلة جــزاء، وفي املجمل 
سعى الفريقان للفوز، لكن جاء التعادل 
واقعا، ومن األهمية مبكان عدم اخلسارة 

في مواجهة كبيرة.

ترتيب الفرق بعد اجلولة اخلامسة

النقاطالفارقعليهلهخسارةتعادلفازلعب

٥٤٠١١٠٦٤١٢الكويت
٥٣٢٠٩٣٦١١كاظمة
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٢٥-٥١٢٢٣٥التضامن
٥١-٥٠١٤٧١٢الساحل

مباريات اجلولة السادسة

التوقيتامللعباملباراةاليوم

اخلميس
٧:١٥الشبابالساحل ـ العربي٦-١٠

اجلمعة
٧-١٠

٥:٥٥الشبابالفحيحيل ـ التضامن

٨:١٥مبارك العياراجلهراء ـ النصر

السبت
٨-١٠

٥:٥٥الصداقة والسالمكاظمة ـ الكويت

٨:١٥محمد احلمدالقاد سية ـ الساملية

يحيى حميدان

بات احملتــرف األردني حمزة الصيفي 
خارج حسابات فريق الكرة بنادي برقان حتى 
االنتقاالت الشتوية املقبلة لتعطل تسجيله 

في كشوفات «الذهبي».

وشارك الصيفي في مباراة برقان أمام 
خيطان ضمن اجلولة الثانية من دوري «زين» 
للدرجة األولى، والتي انتهت لصالح فريقه 
٢-١، قبل أن يتم احتساب «الذهبي» خاسرا 
٠-٣ ملشاركته دون وجود توقيع معتمد في 

طلب تسجيله لدى احتاد الكرة.

مبارك اخلالدي

تستأنف مساء اليوم منافسات دوري زين 
للدرجة االولى بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، 
وذلك بإقامة مباراتني في اطار منافسات اجلولة 
الرابعة من البطولة، حيث يحل اليرموك برصيد 

٦ نقــاط ضيفا على خيطان اخلالي رصيده من 
النقاط في الـ ٨:٢٠ مساء. ويسبق املباراة اللقاء 
الذي يقام على ستاد مبارك العيار ويجمع الشباب 
برصيد ٤ نقاط مع الصليبخات بـ ٣ نقاط، وذلك 
في الـ ٦ مســاء. ويغيب عن منافسات اجلولة 
بداعي الراحة فريق برقان الذي ميتلك ٤ نقاط.

مبارك اخلالدي

يخوض منتخبنا الوطني للناشئني حتت ١٧
ســنة حتديا جديدا مساء اليوم عندما يواجه 
منتخب الهند في اجلولة الثالثة من منافسات 
املجموعة الرابعة من تصفيات كأس آسيا ٢٠٢٣

املقامة على ستاد سعود بن جلوي في مدينة 
اخلبر السعودية، والتي تضم ايضا منتخبات 
السعودية واملالديف وميامنار ويخوض األزرق 
املباراة وفــي رصيده ٦ نقاط، بينما يخوض 
املنتخب الهندي املباراة وفي رصيده ٣ نقاط من 
مباراة واحدة بعد ان تغلب علي املالديف ٥-٠.

أزرق الناشئني يواجه الهند

مواجهتان في دوري «األولى»

الصيفي خارج حسابات برقان


