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القادسية يجهز البدالء

في كأس االتحاد التنشيطية

• جانب من تدريبات سابقة للقادسية

ر�أى زياد ال�شطي املن�سق الإعالمي لنادي القاد�سية،
�أن الأ�صفر حقق فوزً ا م�ستحقًا على الن�رص بثالثية
نظيفة يف اجلولة الثانية للدوري املمتاز م�ساء
اجلمعة املا�ضية وو�صل مبوجب هذا االنت�صار �إلى
النقطة الرابعة .
وق��ال ال�شطي يف ت�رصيحات من�سوبة له «ظهر
الفريق مب�ستوى رائع ال �سيما يف ال�شوط الثاين،
الذي �أحرز خالله ثالثة �أهداف».
و�شدد على �أنه ال يحبذ التعليق على قرارات احلكام
�أي ًا كانت ،م�ضيفًا« :مع ذلك ف�إذا كانت هناك قرارات
حتكيمية خاطئة فقد ت�رضر منها الفريقان على حد

�سواء ومل يكن لها ت�أثري يذكر على النتيجة».
ولفت ال�شطي �إلى �أن القاد�سية لعب خالل فرتة
وجيزة  4مباريات يف ك�أ�س العرب وال�سوبر
والدوري ،لذلك قرر اجلهاز الفني منح الالعبني
راحة يومني من التدريبات تنتهي اليوم ويعود
الفريق �إل��ى التدريبات م�ساء اليوم االثنني
فعليا.
وختم� :أن املباريات التي �سيخو�ضها القاد�سية يف
بطولة ك�أ�س االحتاد خالل توقف الدوري �سيمنح
خاللها اجلهاز الفني الفر�صة لالعبني الذين مل
ي�شاركوا يف الفرتة املا�ضية لتجهيزهم.

إشادة بمستوى فابيانو وانتقاد للسوري حسام السيد

ارتياح في السالمية وغضب في العربي
عقب قمة الجولة الثانية
ابدى اجلهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ال�ساملية ارتياحا كبريا
عقب الفوز املهم والثمني الذي حتقق على العربي بهدفني مقابل هدف يف
اجلولة الثانية لبطولة دوري فيفا حيث اعترب اجلهاز الفني للم�ساوي بان
الفوز �سيكون له انعكا�س ايجابي كبري على اداء الالعبني يف الفرنة املقبلة
التي �ست�شكل حتديا بالن�سبة لهم خا�صة وان الفوز هو الثاين على التوايل.
وح�صل الربازيلي فابيانو على ا�شادة خا�صة من اجلمهور بعد امل�ستوى الكبري
الذي قدمه وتاثريه الوا�ضح يف هجوم ال�سماوي  .وعلى النقي�ض متاما ابدى
جمهور العربي انزعاجا وع�ضبا بعد اخل�سارة خا�صة وان اجلمهور كان قد
منى النف�س بتحقيق نتيجة ايجابية عقب التعادل يف اجلولة االولى امام
القاد�سية بهدف مقابل هدف .واعترب اجلمهور العرباوي ان ادارة املباراة من
الناحية الفنية مل تكن على امل�ستوى املطلوب وهو ما يعني عدم ر�ضا عن
املدرب ال�سوري ح�سام ال�سيد.
وكان قد قاد الربازيلي باتريك فابيانو ،فريقه ال�ساملية للفوز بنتيجة
« ،»1-2على ح�ساب العربي ،يف املباراة التي جمعت بينهما ،يف ختام
مناف�سات اجلولة الثانية من الدوري الكويتي املمتاز.
وا�ستطاع ال�ساملية عرب فابيانو قلب الطاولة على العربي يف الدقيقة ،80
حيث تقدم الأخ�رض بهدف حل�سني املو�سوي من ركلة جزاء يف الدقيقة ،65
وعاد فابيانو لي�ضيف هدف الفوز يف الدقيقة .88
وو�صل ال�سماوي �إلى النقطة ال�ساد�سة ،فيما جتمد ر�صيد العربي عند نقطة
واحدة ،ح�صدها بتعادله يف اجلولة املا�ضية مع القاد�سية.
�أف�ضلية ن�سبية وا�ستطاع ال�ساملية �أن يحقق الأف�ضلية الن�سبية يف �شوط
املباراة الأول ،بف�ضل حتركات مثمرة لفرا�س اخلطيب ،وباتريك فابيانو،
ونايف زويد ،وعدي ال�صيفي� ،إال �أن هذه االف�ضلية مل تثمر عن �أهداف،
و�سط تنظيم دفاعي للعربي ،قاده �أحمد رحيل ،و�أحمد عبدالغفور ،وجمعة
العنزي ،وعي�سى وليد ،وحممد فريح.
ويف ال�شوط الثاين ،ا�ستطاع العربي �أن يهدد مرمى ال�ساملية ،بعد حتركات
�إيجابية مل�شاري الكندري ،وح�سني املو�سوي يف اخلط الأمامي.
وجنح املو�سوي يف �إدراك هدف التقدم ،من ركلة جزاء ،بعد �أن ح�صل م�شاري
الكندري على ركلة جزاء ،عقب �إعاقة من املدافع الأردين طارق خطاب.
وعدل ال�ساملية ،و�ضعه يف الدقيقة  ،80حيث جنح الربازيلي فابيانو يف
اقتنا�ص هدف التعادل بعد �أن ترجم عر�ضية يف �شباك احلار�س �سليمان
عبدالغفور.
ووا�صل ال�ساملية تقدمه ،و�سط ارتباك من الأخ�رض ،لي�ضيف فابيانو الهدف
الثاين ،بعد تبادل ناجح للكرة مع في�صل العنزي ،ليخطف ال�ساملية  3نقاط
ثمينة.

• عدي الصيفي وفابيانو يقدمان مستويات كبيرة مع الساملية

اليرموك وخيطان يواجهان الصليبخات وبرقان الجهراء يدعم صفوفه
بالدرجة األولى

بخالد عجب رسمي ًا

تنطلق ال��ي��وم مناف�سات اجلولة
الثانية لبطولة دوري الدرجة االولى
باقامة مباراتني �ستتم اقامتهما يف
نف�س املوعد وهو ال�سابعة اال ربع
م�ساء حيث يلعب ال�صليبخات مع
الريموك على ا�ستاد نادي الكويت
فيما �سيلعب يف املباراة الثانية
برقان مع خيطان على ملعب نا�رص
الع�صيمي يف نادي خيطان.
باحلديث عن مباراة ال�صليبحات
والريموك �سنجد �أن كل �شيء متوقع
يف مواجهة الليلة بينهما فالريموك
يد�شن بدايته يف البطولة اليوم
وي�سعى للفوز بالنقاط الثالث بعد
�أن غاب عن املباراة االولى ب�سبب
القرعة فيما يامل ال�صليبخات من
جانبه �أن يتدارك اخل�سارة التي
تعر�ض لها يف اجل��ول��ة االول��ى
ويعرف �أن ال�سقوط اليوم �سيعني
ب�شكل كبري خروجه من ح�سابات
املناف�سة وال�صعود �إل��ى دوري
الدرجة االولى .
م��ن املتوقع �أن ت��ك��ون املباراة
هجومية من الدرجة االولى ولكن
اي�ضا بكثري م��ن احل��ذر والرغبة
يف عدم ا�ستقبال �أهداف قد ت�صعب
املهمة على من ا�ستقبلها.
كل فريق لديه ا�سلوب اللعب املقرر
�أن يعتمد عليه وان كان الرتكيز
�سيكون هو العامل الفي�صل والفريق
االكرث ا�ستغال ًال للفر�ص والتعامل
معها �سيكون هو �صاحب احلظوط

ي��وا���ص��ل ال��ف��ري��ق الأول لكرة
القدم بنادي اجلهراء تدريباته
اجل��م��اع��ي��ة ا���س��ت��ع��دادا للفرتة
املقبلة حيث يريد اجلهاز الفني
عالج كل ال�سلبيات التي وقع فيها
الالعبون خالل اجلولتني االولى
والثانية من عمر اللقاء من اجل
تالفيها يف قادم املواعيد.
اجلهراء يعمل ب�شكل �أو ب�آخر على
حماولة خلق حالة من املعنويات
اجليدة التي �سيكون لها انعكا�س
ايجابي كبري على الالعبني يف
الفرتة املقبلة.
وعلى جانب اخ��ر جن��ح جمل�س
�إدارة ن��ادي اجلهراء يف تدعيم
�صفوف الفريق ،بالتعاقد مع
خ��ال��د ع��ج��ب م��ه��اج��م الكويت
والقاد�سية ال�سابق ملدة عام يف
�صفقة انتقال حر.
ووقع عجب على العقد م�ساء اول
ام�س ال�سبت يف مقر نادي اجلهراء
بح�ضور ده��ام ال�شمري رئي�س
النادي ،وحممد علي ع�ضو جمل�س
الإدارة ورئي�س جهاز الكرة.
وان�����ض��م خ��ال��د ع��ج��ب يف فرتة
االنتقاالت ال�شتوية باملو�سم
املا�ضي لنادي القاد�سية بعد قرار
م�س�ؤويل الكويت بعدم قيده يف
�سجالت احتاد الكرة الكويتي.
ومن املقرر� ،أن يقيد م�س�ؤولو
ن��ادي اجل��ه��راء ال�لاع��ب ،وذلك
خالل الأ�سبوع املخ�ص�ص لالعبني
امل�شطوبني وغ�ير املرتبطني
بعقود مع �أندية.

كتب �سامح فريد:

• برقان يطمح في الفوز الثاني على التوالي

االوفر يف ح�صد النقاط الثالث من
املباراة.
ويف املباراة الثانية املتوقع �أن
تكون قوية اي�ضا بعد احداث اجلولة
االولى للبطولة برقان يريد �أن يعزز
من رغبته يف العبور �إلى دوري فيفا
بعد فوز اول مثري على ال�صليبخات
بثالثة �أهداف مقابل هدفني والفوز
اليوم �سيمنحه ���ص��دارة الرتتيب

العام للم�سابقة بعد مرور جولتني
وهو امر �سيكون له انعكا�س كبري
على معنويات الالعبني يف املرحلة
املقبلة.
يف ال��وق��ت نف�سه خ��ي��ط��ان يريد
تعوي�ض التعادل ال��ذي ح��دث يف
اجلولة االولى بعد �أن فقد الفوز يف
الثواين االخ�يرة من عمر املباراة
امام ال�ساحل حيث ظل متقدما طوال

اللقاء بهدف مقابل ال �شيء قبل
�أن ينجح ال�ساحل يف خطف هدف
التعادل يف �آخر املباراة وهو ما
اثر على معنويات خيطان.
امل��ب��اراة اليوم �ستكون مفتوحة
بن�سبة كبرية والهجوم هو ال�شعار
االن�سب لها وكل مدرب ميلك االوات
التي تتيح له التفكري يف الفوز
وال غريه .

• خالد عجب عقب توقيع عقد انتقاله للجهراء

«الطائرة» أكثر المتضررين ومطالبات بتعديل النظام

ضم السبيعي وعقاب والسيسي وجدد للصراف

مكافآت االحتراف الجزئي

سلة الجهراء دعم صفوفه ويسعى لمعسكر خارجي

 ...صداع في رأس األجهزة الفنية
كتب يحيى �سيف :
على الرغم من جهود الهيئة العامة للريا�ضة يف
ت�شجيع الالعبني على االلتزام بالتدريب وامل�شاركة
بجدية يف املباريات ال�سيما بعد تطبيق نظام االحرتاف
اجلزئي بتخ�صي�ص مكاف�آت مالية لالعبي الفريق االول
بهدف تطوير الأداء الفني لفرق االندية وتنمية القدرات
البدنية واملهارية مبا يعود بالفائدة على املنتخبات
الوطنية ،اال ان تنفيذ هذا النظام احتوى على بع�ض
الثغرات وو�ضع االجهزة الفنية واالدارية يف حرية من
امرها لتحديد املعاير اخلا�صة لالعبني امل�ستحقني
لهذه املكاف�آت والف�صل بني امل�ستويات الفنية الفراد
الفريق حيث تركت الهيئة ه��ذا االم��ر الختيارات
املدربني واالداري�ين وبذلك و�ضعتهم يف مواجهة مع
الالعبني ل�صعوبة ار�ضائهم .

وتعترب الكرة الطائرة اكرث املت�رضرين حيث تخ�ص�ص
هيئة الريا�ضة مكاف�آت مادية لـ 16العبا يف الفريق
االول رغم ان االحت��اد ي�سمح بت�سجيل  18العبا كما
انها الت�رصف هذه املكاف�آت اال بعد مرور � 3سنوات من
م�شاركة الالعب مع الفريق وهناك م�شكلة اخرى تتعلق
باختالف قيمة املكاف�آت بني العبي الفريق وتق�سمها
الى م�ستويات االول  500دينار لـ  8العبني والثاين 350
لـ 5العبني وامل�ستوي الثالث  250دينار لـ  3العبني.
ويحدد اجلهاز الفني م�ستويات االعبني امل�ستحقني يف
كل م�ستوى وقد يعرت�ض احدالالعبني خا�صة لوكان
من النجوم على م�ستوى ت�صنيفه والقيمة التي يح�صل
عليها ومن الوا�ضح ان االمر يحتاج الى اعادة تقييم
ودرا�سة من قبل الهيئة لكل الثغرات وامل�شاكل التي
ظهرت بعد اعتماد نظام االحرتاف اجلزئي علما بان
الكويت تنفرد بتطبيق هذا النظام .

كتب يحيى �سيف :

• لقاء سابق للجهراء وكاظمة

يف �إط����ار اال���س��ت��ع��دادات خلو�ض
مناف�سات املو�سم املقبل يوا�صل
الفريق الأول لكرة ال�سلة يف نادي
اجلهراء تدريباته املكثفة لت�أهيل
الالعبني وجتهيز الفريق قبل بداية
الدوري .حيث يتطلع اجلهاز الفني
بقيادة ال�رصبي زوران كريكوفيت�ش
الذي يتولى مهمة تدريب الفريق يف
املو�سم اجلديد خلفا للتواين لوكا�س
يتطلع مع الالعبني �إل��ى موا�صلة
االجن��ازات التي حققها اجلهراء يف
املو�سم املا�ضي واملناف�سة بقوة
يف الدوري وكا�س االحتاد ب�إحرازه
بطولة درع االحت��اد وع��ودت��ه �إلى
من�صة التتويج بعد غياب دام 20
عاما عن امل�شهد.
وف���ور ان��ت��ه��اء فعاليات املو�سم

املا�ضي �سعت �إدارة ال��ن��ادي الى
دعم �صفوف الفريق وا�ستغالل فرتة
االن��ت��ق��االت ال�صيفية وجنحت يف
�ضم جنم القاد�سية �صانع الألعاب
املتميز فهاد ال�سبيعي على �سبيل
الإعارة ملدة مو�سم واحد.
ومت جتديد الإعارة لعبدالله ال�رصاف
ملو�سم واحد �أي�ضا بعد موافقة نادي
القاد�سية بالإ�ضافة �إل��ى �ضم العب
كاظمة حممد ال�سي�سي والعب الن�رص
يو�سف عقاب الى �صفوف الفريق.
وتتجه النية ال��ى �إق��ام��ة مع�سكر
خ��ارج��ي و�إج���راء بع�ض املباريات
التجريبية لتحقيق اك�بر ق��در من
االن�سجام والتوافق بني جنوم الفريق
اجلدد والقدامى ورفع م�ستوى اللياقة
وتطوير ال��ق��درات البدنية والفنية
لالعبني و�إتاحة الفر�صة مل�شاركة
البدالء قبل بداية املو�سم.

