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اجلمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢ رياضـة

٭ النصر: عبدالرحمن العنزي - محمد دحام (٣)

٭ الساحل: طارق عجون

٭ كاظمة: أحمد عرسان

٭ الجهراء: عبدالعزيز مروي - عمر زكري - أبودو أوساكا

٭ القادسية: فيصل الشطي - بدر المطوع

٭ السالمية: فهد المجمد

٭ العربي: طارق بوعبطة

منو سجل؟

٭ لم تشــهد اجلولــة أي حالة طــرد وتعتبر من 
اجلوالت الهادئة مــن ناحية احتجاجات الالعبني 

وتدخالتهم القوية.
٭ فرق الكويت والتضامن والفحيحيل لم تسجل في 

هذه اجلولة أي هدف.
٭ هجوم الكويت هو األقوى بتســجيله ٢٠ هدفا، 
فيما يعتبر هجوم التضامن األقل تسجيال لألهداف 

بـ ١١ هدفا.
٭ دفــاع التضامن هو األقوى بدخول مرماه ١١ هدفا 
بينما يعتبر دفاع الســاحل األكثر استقباال لألهداف 

بواقع ٢١ هدفا.
٭ حافظ مهاجم الكويت ياســني اخلنيســي على 
صدارة هدافي الدوري برصيد ١١ هدفا، وجاء بعده 
العــب النصر محمد دحــام بـ ٨ أهداف، ثم كل من 
العب العربي محمد الصولة ومهاجم اجلهراء أبودو 
أساكا بـ٧ أهداف، ثم مهاجم الساحل جيوفاني سيلفا 
ومهاجم الفحيحيل يوسف بن سودة بـ٦ أهداف.

٭ سيتوقف دوري زين مرة أخرى بسبب مشاركة 
األزرق في «خليجي ٢٥» على أن يستأنف مرة أخرى 
بتاريخ ٣ فبراير املقبل، وسيسبقه انطالق بطولة كأس 

سمو األمير في ٢٣ يناير.

في املرمى

الســاملية  جلــوء 
لالحتجــاج وفـــــــق 
اللوائــح علــى حكــم 
مباراته مع العربي حق 
له ولغيره في التظلم 
من أي قرار يرونه في 

غير صاحلهم.

«وصلت الرسالة»

مــا حصــل أثنــاء 
وبعد مباراة الساملية 
والعربي من الطرفني 
مقبــوال  يكــن  لــم 
ويتطلب اجراءات من 
احتاد الكرة لعدم تكرار 

مثل هذه األحداث.

«احلذر واجب»

اختار القسم الرياضي فريق «األنباء» للجولة الـ١١ من دوري زين 
الممتاز وضم:

٭  احلارس: علي جراغ (القادسية).
٭  الدفاع: عبدالعزيز الرسام (اجلهراء)، أدو روبن (النصر)، 
فهد املجمد (الســاملية)، طارق بو عبطــة (العربي)، خالد 

إبراهيم (القادسية).
٭  الوسط: فواز عايض (الساملية) توني ايدجو (التضامن)، 

عمرو عبدالفتاح (الكويت).
٭  الهجوم: محمد دحام (النصر)، أبودو أساكا (اجلهراء).

فريق «األنباء» للجولة الـ ١١غلط X غلطصح لسانكدحام جنم األسبوع

٨
عبداهللا جمالي (النصر - الساحل): 

كان موفقا فــي إدارة املباراة دون أخطاء 
مؤثرة، وساهمت تقنية «الڤار» في مساعدته 

باحتساب هدف الساحل.

٨
هاشم اإلبراهيم (كاظمة - اجلهراء): 

أدار املباراة بصورة جيدة وتعاون بشكل 
جيد مع مساعديه، ويحسب له عدم التأخر 

في اتخاذ القرارات.

٨
أحمد العلي (القادسية - الفحيحيل): 

لم يجد صعوبة في إدارة املباراة بســبب 
متركزه السليم وقدرته على السيطرة على 

احتجاجات الالعبني.

٦٫٥

عمار أشكناني (الساملية - العربي): 
لم يكن موفقا في اتخاذ قرار حاسم في نهاية 
املباراة بعد احتساب ركلة جزاء غير صحيحة 
ملصلحة العربي رغم عودته لتقنية «الڤار» ما 
تســبب في تغيير النتيجــة النهائية لكنه في 
املقابل احتسب ركلة جزاء صحيحة للساملية.

٨
مصطفى الشطي (الكويت - التضامن): 

أدار املباراة بثقة عالية وسيطر عليها بشكل 
جيد بسبب قراراته السليمة التي لم جتد 

احتجاجات كثيرة من طرفي املواجهة.

احلكام في امليزان

استحق العب النصر محمد دحام أن يكون 
جنم األســبوع لهذه اجلولــة، بعد ما متكن 
مــن تســجيل ٣ أهداف في مرمى الســاحل 
ســاهم من خاللها في عودة فريقه لطريق 
االنتصارات بعد غياب ٤ جوالت، كما أنه 
سجل هدفني رائعني من تسديدتني بعيدتني، 
وهي أهداف ال نشاهدها في دورينا كثيرا 
سواء على مستوى الالعبني احملليني أو 

حتى احملترفني.

ترتيب الفرق بعد اجلولة الـ ١١

النقاطالفارقعليهلهخسارةتعادلفازلعبالفريق

١١٦٤١٢٠١٢٨٢٢الكويت

١١٤٦١١٩١٤٥١٨العربي

١١٤٤٣١٨١٦٢١٦كاظمة

١١٥١٥١٤١٤٠١٦اجلهراء

١٥-١١٤٣٤١٤١٨٤القادسية

١١٣٥٣١٣١٢١١٤الساملية

١٤-١١٣٥٣١٥١٦١النصر

١١٣٤٤١١١١٠١٣التضامن

١٢-١١٤٠٧١٣١٨٥الفحيحيل

٨-١١٢٢٧١٥٢١٦الساحل

مباريات اجلولة الـ ١٢
التوقيتامللعبالفريقاناليوم

اجلمعة 
٢٠٢٣/٢/٣

٤:٣٥الشبابالساحل - الساملية
٧:١٠صباح السالمالعربي - الكويت

السبت 
٢٠٢٣/٢/٤
األحد 

٢٠٢٣/٢/٥

٤:٣٥محمد احلمدالفحيحيل - النصر
٧:١٠الصداقة والسالمكاظمة - القادسية

٥:٥٥مبارك العياراجلهراء - التضامن

الساملية يطالب 
بالتحقيق مع أشكناني

أصدر نادي الساملية بيانا تعليقا على 
أحداث مباراة السماوي مع العربي وعلى 

قراءات حكم املواجهة عمار أشكناني.
وجاء في البيان: تعرض فريق كرة القدم 
فــي مباراته امام النــادي العربي الخطاء 
حتكيميــة فادحــة ومت توثيق العديد من 
تلــك االخطاء املؤثرة على نتيجة املباراة 
بشــهادة جميع متابعي اللعبــة وخبراء 
التحكيم بأنها اخطاء ال تعتبر تقديرية بل 
هي متعمدة وساهمت في خسارة الفريق 
نقطتني، واضاعت عمل الفريق طوال املباراة 
بقيامه بهذا التصرف املوجه في اللحظات 
االخيرة من املباراة، ضاربا عرض احلائط 
باللوائح والقوانني حيث ال تعد هذه الواقعة 
األولى من نوعها من هذا احلكم الضعيف 
فنيا بل تعرضنا ســابقا حلاالت مشابهة 
من هذا الشخص في العديد من املباريات.
وتؤكــد إدارة نــادي الســاملية علــى 
مســؤولية احتاد كرة القــدم أوال وجلنة 
احلكام ثانيا فيما يحدث من جتاوزات وان 
عليهم مســؤولية اخالقية قبل اي شــيء 
بالتحقيق مع حكم املباراة وايقافه وعدم 
اسناد اي مباراة لهذا احلكم يكون نادينا 
طرفا فيها لهذا املوســم ولبقية املواســم 
القادمة وكذلك بالكشف عن محادثة غرفة 
«VAR» مع احلكم بعد احتسابه ركلة اجلزاء 

ضد فريقنا في الدقائق األخيرة.

 @azizإعداد وحتليل: عبدالعزيز جاسمـ  ٩٩٥

لم يستغل الكويت الفرصة لكي يبتعد بصدارة دوري زين 
املمتاز عن أقرب منافســيه العربي بفارق ٦ نقاط بعدما تعثر 
بالتعادل السلبي ٠-٠ أمام التضامن مع ختام اجلولة الـ١١ ليبقى 
الفــارق بينهما على حاله ٤ نقاط، الســيما أن األخضر تعادل 
مع الساملية ١-١ في اللحظات األخيرة، وقدم اجلهراء مستوى 
مميزا أمام كاظمة اســتحق من خالله االنتصار بنتيجة ٣-١، 
بينما استعاد القادسية ثقته بنفسه وحقق فوزا مهما ومعنويا 
على الفحيحيل ٢-٠، وظهر النصر مبستوى راق وظفر بالفوز 
والنقاط الثالث بأكبر نتيجة باجلولة على حساب الساحل ٤-١.

األبيض.. افتقد احللول

على الرغم من سيطرة الكويت شبه املطلقة على مجريات 
مباراتــه أمام التضامــن إال أن الفريق عانى كثيــرا في ايجاد 
احللول للوصول إلى مرمى احلارس ســعود القناعي وحاول 
التسديد واللعب على العرضيات لكنها أمور لم تأت بثمارها، 
السيما أن األبيض عانى في هذه املباراة من عدم التركيز والنقل 
البطيء للكرة، فكانت نتيجة التعادل طبيعية ألن املســتوى 

لم يكن مثاليا.
األخضر.. صحا متأخرًا 

لــم يكن العربي في مســتواه املعهود أمام الســاملية وكان 
متراجعا من الناحية الهجومية ومعظم متريراته خاطئة، كما 
كانت ردة فعله متأخرة في جتاوز هدف التقدم للمنافس حتى 
اســتعاد ثقته نوعا ما في منتصف الشــوط الثاني مع بعض 
التبديالت اجليدة للمدرب البوسني روسمير ليتحصل الفريق 
على ركلة جزاء ويتكرر سيناريو مواجهة الذهاب التي انتهت 

بالتعادل ٢-٢.
البرتقالي.. يفتقد احللول 

مــن الطبيعــي 
أن يحدث تذبذب في 
مستوى كاظمة من مباراة 
ألخرى بعد تغيير اجلهاز 
الفني في منتصف الطريق، 

لذلك شاهدناه أمام اجلهراء يفتقد احللول بسبب افتقاده اللعب 
اجلماعي، وكان اعتماده بشكل كبير على احللول الفردية من 
خالل املهارة الفردية أو التسديد، لذا قد تكون فترة التوقف املقبلة 
فرصة جيدة ومثالية الستعادة البرتقالي توازنه خصوصا أن 
اخلســارة من اجلهراء بثالثية سيكون لها آثار جانبية كثيرة 

السيما من ناحية تغيير بعض األسماء.
اجلهراء.. لعب بذكاء 

كما يقول املثل عرف اجلهراء من أين تؤكل الكتف ولعب بذكاء 
كبير مع كاظمة وحقق املطلوب بطريقة مميزة، فكان املبادر للهجوم 
وعندمــا تقدم بفــارق هدفني اعتمد على إغالق املنطقة ما ســاهم 
بصعوبة وصول املنافس ملرماه، وان وصل يجد احلارس املميز بدر 
الصعنون باملرصاد، لذلك لعب أبناء القصر األحمر على التفاصيل 

الصغيرة من خالل «شل» حركة مفاتيح اللعب وجنح في ذلك.
األصفر.. فوز معنوي 

يعتبر الفوز الذي حققه القادسية على الفحيحيل له أهمية 
معنوية كبيرة جدا فهو أخرج الفريق بشكل عام سواء الالعبون 
أو املدرب بوريس بونياك من حالة الضغط الرهيبة بعد تراجع 
النتائج في اآلونة االخيرة وآخرها اخلسارة من الساحل بنتيجة 
كبيرة ١-٤، لذلك كان الهدف في هذه املباراة هو حتقيق الفوز 
وال شيء غيره بعيدا عن املستوى واألداء، وبالفعل حتقق هذا 
الهدف، واآلن سيقوم النادي بتغيير عدد من العبيه احملترفني 

وقد نشاهد صفقة محلية أيضا.
السماوي.. فقد نقطتني 

تعتبر مواجهة الســاملية أمام العربي من أفضل مباريات 
السماوي هذا املوسم قياسا على األداء املتراجع له منذ فترة 
واخلسارة من التضامن في اجلولة املاضية، إال أن كل ما فعله 
الفريق طوال ٩٦ دقيقة ضاع في حلظة واحدة بعد تســجيل 
املنافس هدفا قاتال من ركلة جزاء حرم كتيبة محمد إبراهيم 
من اســتعادة ذاكرة االنتصارات قبل فترة التوقف وســاهم 

بتراجعه للمركز السادس.
العنابي .. بالثاني شكل ثاني 

اختلف النصر أداء وأسلوبا وطريقة متاما في الشوط 

الثاني عما قدمه في الشوط األول في مباراته أمام الساحل، 
فبعد مستوى عادي جدا تغير حاله في الثاني وقدم كرة 
قــدم جميلة ومثالية متكن خالله من تســجيل ٤ أهداف 
كانت كفيلة الســتعادته ذاكرة االنتصارات بعد غياب ٤
جوالت وحتديدا في اجلولة السادسة من الدوري، لذلك 
يعتبر توقيت االنتصار مثاليا قبل فترة التوقف املقبلة.

التضامن.. تنظيم مميز

مــا قدمه التضامن من تنظيــم مميز وتكتيك وتركيز 
عال فــي مواجهة الكويت املتصدر أمر يحســب للمدرب 
جمال القبندي والعبيه، فالفريق كان يدرك متاما خطورة 
املنافس وقدرته على التســجيل مــن أي مكان خلطورة 
العبيــه إال أن أبنــاء الفروانية أوقفــوا بصالبة هجمات 
األبيض وعرفوا كيف يوقفون مفاتيح اللعب، ما ساهم في 
تقليل الهجمات اخلطرة التي إن جتاوزتهم وجدت احلارس 
ســعود القناعي سواء من خالل التصدي للتسديدات أو 

إبعاد الكرات العرضية.
الفحيحيل.. لم يستغل البداية

عندما تضيع فرص سهلة محققة للتسجيل أمام فريق 
بحجم القادســية مهما تراجع مستواه فعليك أن تتحمل 
العواقب في نهاية املطاف، هذا ما حدث للفحيحيل والعبيه 
الذيــن أضاعوا أكثر من فرصة خطرة ليســتفيق بعدها 
املنافس ويعاقبهم بهدفني، وقد تكون مباراة األصفر من 
أقل املباريات مستوى لالعبي فراس اخلطيب الذين ظهروا 

بشكل مغاير في اجلوالت السابقة.
الساحل.. انهيار سريع 

على الرغم من أن الساحل قدم شوطا أول مثاليا أمام 
النصــر تّوجه بهــدف مســتحق إال أن الفريق مبجرد أن 
دخل مرماه هدف التعادل في الشــوط الثاني انهار متاما 
وهاجم بأكبر عدد من الالعبني على حساب الدفاع لتستقبل 
شباكه ٤ أهداف في نهاية املباراة، ما يعني أنه لم يستفد 
من الهجوم بســبب إضاعته الفرص السهلة ولم يتمكن 
من حماية مرماه من هجمات املنافس املتقنة ليخسر كل 

شيء في املباراة.

اجلهراء اقتنص فوزا ثمينا 
من كاظمة (هاني الشمري)

استحق العب النصر محمد دحام أن يكون 

سجل هدفني رائعني من تسديدتني بعيدتني، 
وهي أهداف ال نشاهدها في دورينا كثيرا 

بالتعادل 

مستوى كاظمة من مباراة 
ألخرى بعد تغيير اجلهاز 
الفني في منتصف الطريق، الفني في منتصف الطريق، 

عاشور: عانينا من العجلة أمام التضامن
والقبندي: سعيد بالنتائج األخيرة

الشباب يهزم الصليبخات وينفرد بصدارة «األولى»

يحيى حميدان

أكد مدرب فريق الكرة بنادي الكويت، 
البحريني علي عاشور أن «األبيض» 
عانى من العجلة في املباراة التي انتهت 
بالتعادل السلبي أمام التضامن أول من 
أمس في ختام اجلولة الـ ١١ من دوري 

«زين» املمتاز.
وأشار عاشور، في املؤمتر الصحافي 
عقب املباراة، إلى أنه حذر الالعبني في 
أكثر من مناسبة من ضرورة التفريق 
بــني العجلة والســرعة، حيث األولى 
تسبب األخطاء والثانية جتعل اللعب 

سريعا وسلسا ويجلب نتيجة إيجابية.
وأضاف أن حصــول الكويت على 
فرص قليلة في املباراة يعد أمرا طبيعيا 
بسبب دفاع العبي التضامن في آخر 
٢٠ مترا من منطقته الدفاعية وهو ما 
ضيق املساحات بالنسبة لنا، الفتا إلى 
أن مثــل هذه املباريــات كانت حتتاج 
للحســم من الكرات الثابتــة وهو ما 

افتقدناه. 
وبني عاشور أنه سعيد جدا بفترة 
التوقــف احلالية ملدة شــهر بســبب 
كأس «خليجي ٢٥» في البصرة وذلك 
العادة ترتيب األوراق وعودة املصابني، 

باالضافة إلى رغبته في تعزيز مركزي 
الظهير األيسر ومركز ٨ في خط الوسط 
الذي يخلق الزيادة العددية في منطقة 

جزاء املنافس.
من جهته، قال مدرب التضامن جمال 
القبندي إن فريقه دخل املباراة لتحقيق 
الفــوز ولكن ظروف املبــاراة أجبرت 
الالعبني على التراجع للدفاع دون أن 
أطلب منهم ذلك، مشيرا إلى أن اخلروج 
بشباك نظيفة (كلني شيت) للمباراة 
الثالثة على التوالي يعد أمرا إيجابيا 
وحصلنــا خالل هذه املباريات على ٧

نقاط بعد فوزين وتعادل.

مبارك اخلالدي ـ عبدالعزيز جاسم 

انفرد فريق الشباب بصدارة فرق دوري 
زين للدرجة االولى بفوزه مساء امس على 
ضيفه فريق الصليبخات ٣-٢ في ختام 
منافسات اجلولة التاسعة من املسابقة، 

وبهــذه النتيجة ارتقى الشــباب للنقطة 
١٧ في صدارة الترتيب، فيما بقي رصيد 
الصليبخات عند ٥ نقاط. ســجل للفائز 
مامي ساهر وعمر ويد وعمر بوحمد، فيما 
سجل للصليبخات اوبي ووليد الشمري.
وعلى ســتاد ناصر العصيمي تعادل 

خيطان وضيفــه اليرمــوك ١-١، وبذلك 
ارتفع رصيد اليرمــوك الى ١٥ نقطة في 
املركــز الثاني، وخيطان الــى النقطة ١٠
في املركــز الثالث. تقدم اصحاب االرض 
بهدف محمد عبيد، وادرك التعادل لليرموك 

محمد العطار.

اجلولة الـ ١١

الكويت.. وقفالكويت.. وقف العربي ما استفاد.. والقادسية العربي ما استفاد.. والقادسية 
عاد.. واجلهراء والنصر يتألقانعاد.. واجلهراء والنصر يتألقان


