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عجل باتخاذ القرار
أكد أن الجدل حول الموضوع ّ

الشمري يكشف أسباب قبول احتجاج النصر
ومنحه نقاط القادسية

كتب �سامح فريد:

فند خالد ال�شمري رئي�س جلنة امل�سابقات
حيثيات القرار الذي مت اتخاذه باحت�ساب
مباراة القاد�سية والن�رص مل�صلحة االخري
وقبول احتجاج العنابي واعتبار الن�رص
فائزا بثالثة اهداف مقابل ال�شيء.
وق���ال ال�شمري يف ت�رصيحات ل��ه ان
جلنة امل�سابقات ت�ستند يف املقام االول
واالخ�ير على التقرير القادم من حكم
املباراة ويت�ضمن كل احداث اللقاء وما
حدث فيه.
وتابع ب ��أن احلكم ق��دم تقريرا للجنة
امل�سابقات يت�ضمن ا�سماء العبي القاد�سية
اال�سا�سيني وال��ب��دالء ومل يكن يت�ضمن
ا�سم ر�ضا ه��اين وك��ان موقعا من قبل
اداري القاد�سية في�صل ال�شمري واحلكم
نف�سه وهو ما يعتمد عليه اع�ضاء جلنة
امل�سابقات فقط.

واكمل ب���أن اال�سكور �شيت املقدم من
القاد�سية للحكم امر خا�ص بينهما ولكن
يف النهاية جلنة امل�سابقات تنظر الى
التقرير القادم من احلكم فقط ال غري.
ونفى ال�شمري ان يتحمل الن�رص ر�سوم
االح��ت��ج��اج وق��ال انهم بالفعل قاموا
بت�سديد ر�سوم االحتجاج خالل االجتماع
الذي مت ح�سم االم��ور خالله م�ضيفا ان
جلنة امل�سابقات اي�ضا متلك �صالحيات
اتخاذ مثل هذه القرارات حتى من دون
احتجاج للن�رص.
وح��ول ال�سماح لر�ضا هاين باجللو�س
على مقاعد البدالء وهو ما يتحمله احلكم
الرابع ومراقب املباراة قال ال�شمري ان
هذا االم��ر يوجه للحكم الرابع ولي�س
جلنة امل�سابقات .
واختتم ال�شمري قائال انه كان من املقرر
ان يعقد االجتماع م�ساء الثالثاء بالفعل
ولكن نظرا حلالة اجل��دل ق��ررا تغيري

املوعد وح�سم القرار م�ساء االثنني .
ويف �سياق مت�صل ق��ال ام�ين �رس نادي
القاد�سية ح�سن اب��و احل�سن ان خ�صم
النقاط من فريقه هو ك�رس عظم وقرار
غري من�صف ب�أي حال من االحوال م�ضيفا
ان اج���راءات اال�صفر �سليمة وقانونية
متاما وال يوجد اي �شيء يدعو الحت�ساب
النقاط مل�صلحة الن�رص .
وتابع ان الدليل على �صحة االجراءات
القانونية هو دخ��ول الالعب للمباراة
وكيف �سيتم اقحامه من دون ان يكون
ا�سمه يف قائمة الفريق التي خا�ضت
اللقاء .
ومل ي�ست�سلم القاد�سية للقرار حيث بات
من املقرر ان ي�ستانف العقوبة وهو ما
حدث بالفعل من خالل ا�صدار بيان ر�سمي
ق��ال��وا فيه انهم �سيوا�صلون حماولة
احل�صول على حقهم وا�ستعادة النقاط
الثالث.

aهل ينجح الكرواتي يوزاك في تحقيق أهداف األزرق

خالل المرحلة المقبلة؟

• القادسية والنصر شكال أزمة للجنة املسابقات

هزم الشباب ويلتقي الساحل قبل بداية الدوري

«يد اليرموك» يعتمد الوديات
استعداداً للموسم الجديد
كتب يحيى �سيف:

بعد فرتة الإع��داد البدين لرفع
م�ستوى اللياقة اعتمد اجلهاز
الفني بقيادة امل��درب الوطني
خ��ل��دون اخل�شتي على خو�ض
ب��ع�����ض امل���ب���اري���ات ال��ودي��ة
التجريبية لتحقيق اكرب قدر من
االن�سجام وتطوير اجلانب الفني
للطرق الدفاعية واال�ساليب
الهجومية قبل االن��خ��راط يف
مناف�سات دوري الدمج الذي
ينطلق يف  17احل��ايل مبباراة
االفتتاح بني كاظمة وال�ساحل
بينما يلعب ال�يرم��وك اول��ى
مواجهاته امام العربي .

وال��ت��ق��ى ال�ي�رم���وك م��ع ن��ادي
ال�شباب يف اللقاء الودي ال�سابق
وا�ستطاع الفوز باملباراة وحقق
العديد من الفوائد لهذه املواجهة
منها اتاحة الفر�صة امام البدالء
واال�سا�سيني للم�شاركة وت�صحيح
االخ��ط��اء واخ��ت��ي��ار الت�شكيلة
املنا�سبة لبداية املو�سم ومن
املتوقع ان يلتقي الفريق مع
ال�ساحل يف اخر اللقاءات الودية
ويعتمد الريموك على جمموعة
من ال�شباب يتمتعون بقدر كبري
من احلما�س والروح القتالية،
ف�ضال ع��ن االم��ك��ان��ات البدنية
والفنية وامل��ه��ارات الفردية،
منهم فواز ال�شمري وحممد عامر

وحممد ال�صانع واحلار�س حممد
متعب مع بقية افراد الفريق .
ويتطلع العبو الريموك وجهازاهم
الفني والإداري الى املناف�سة
على الت�أهل ل��ل��دوري املمتاز
م��ع اخلم�سة ال��ك��ب��ار و�صعود
من�صة التتويج او على الأقل
تقدير �ضمان مقعد يف الدوري
املمتازمع الفرق الثالثة االوائل
بالدرجة االول���ى ،بالإ�ضافة
الى خما�سي املقدمة باملو�سم
املقبل عندما يطبق االحتاد نظام
الدرجتني يف املو�سم الذي يليه
خا�صة بعد ان ت�صدر الريموك
دوري الدرجة االولى يف املو�سم
املا�ضي .

• جدية واضحة على العبي األزرق خالل التدريبات

ي�سعى امل��دي��ر الفني للمنتخب
ال��ك��وي��ت��ي الأول ل��ك��رة ال��ق��دم،
الكرواتي روميو يوزاك� ،إلى حتقيق
� 4أهداف من مواجهة منتخب العراق
املقبلة ،والتي �ستقام م�ساء الأحد
املقبل ،يف «.»FIFA DAY
وح���دد بالفعل امل��ج��رب ي��وزاك
اهدافه ،خالل االجتماع الذي عقده
مع الالعبني ،قبل انطالق تدريبات
ام�ساء اول ام�س الإثنني ،على �إ�ستاد
الريموك ،والتي جاءت كالتايل:
حتقيق الفوز الأول:
من امل�ؤكد �أن ي��وزاك يطمح بقوة
�إل���ى حتقيق ال��ف��وز ،خا�صة �أن
املباراة معتمدة من قبل االحتاد
الدويل ،وهو الأمر الذي �سيدون يف
م�سريته مع الأزرق ،بتحقيق الفوز
على منتخب عنيد وقوي يف املباراة

الأولى حتت قيادته.
حت�سني ترتيب الأزرق:
ي�سعى ي��وزاك بقوة �إل��ى االرتقاء
برتتيب الأزرق� ،سواء من خالل
لقاء العراق �أو املباريات املقبلة،
وذل��ك للتواجد يف مركز جيد يف
ت�صنيف الفيفا ،وبالتايل التواجد
يف ت�صنيف م��ت��ق��دم ق��ب��ل قرعة
ت�صفيات ك�أ�س العامل  2022وك�أ�س
�آ�سيا .2023
بث روح الإ�رصار بالفريق:
�أعرب املدير الفني ،خالل اجتماعه
م��ع ال�لاع��ب�ين ،ويف ت�رصيحاته
لو�سائل الإع�لام ،عن �أمنيته ب�أن
ميتلك الالعبون رغبة الإ�رصار على
الفوز ،ال �سيما �أن كرة القدم متثل
فنيات وتكتيك ًا وخطط ًا وروح�� ًا
وعزمية و�إ�رصاراً.

�إ�شعال املناف�سة بني الالعبني:
ك��م��ا يخطط امل����درب الكرواتي
�إلى االرتقاء بروح املناف�سة بني
الالعبني يف جميع املراكز ،خا�صة
�أنها �ستعود بالفائدة على الفريق
ككل� ،إذ �ستدفعهم �إل��ى االجتهاد
وتقدمي كل ما يف جعبتهم.
بدوره �أ�شاد املدير الفني للمنتخب
الكويتي الأول لكرة القدم ،الكرواتي
روميو يوزاك ،باحل�ضور الإعالمي
يف التدريب الأول للفريق الذي
جرى على ملعب نادي الريموك،
ا�ستعدادا ملواجهة العراق،
وق���ال ي����وزاك« :،م��ن امل ��ؤك��د �أن
ه��ذا احل�����ض��ور الإع�لام��ي الكثيف
للتدريبات يعك�س مدى االهتمام
باملنتخب ،وهو �أمر يبدو رائع على
كل حال».
و�أ�شاد يوزاك بقدرات العبي املنتخب

الكويتي ،م ��ؤك � ًدا �أنهم ميتلكون
�إمكانيات فنية ج��ي��دة ،بجانب
متتعهم بروح معنوية �ست�ساعدهم
ريا على قطع خطوات هامة يف
كث ً
الو�صول للم�ستوى امل�أمول.
واختتم بت�أكيده على �أن��ه يواجه
ال��ع��راق بطموح ال��ف��وز ،من �أجل
حت�سني ال�ترت��ي��ب يف الت�صنيف
ال�شهري ال�صادر عن االحتاد الدويل
لكرة القدم ،كما �أنه من الأف�ضل �أن
يكت�سب الالعبون روح االنت�صارات
يف جميع املباريات.
يذكر �أن تدريبات منتخب الأزرق،
الإثنني املا�ضي� ،شهدت م�شاركة
 24العبا من �أ�صل  25وقع عليهم
اختيار امل���درب� ،إذ تخلف عن
التدريب الع��ب القاد�سية �سلطان
العنزي ،ب�سبب ظ��روف خا�صة،
اعتذر على �إثرها عن عدم احل�ضور.

نصار :استغالل الفرص سبب انتصار
برقان على خيطان

كتب �سامح فريد:

• صراع على الكرة في مباراة خيطان وبرقان

قال املدير الفني للفريق االول لكرة القدم بنادي برقان وليد ن�صار
ان فريقه ا�ستحق الفوز على خيطان باجلولة الثانية لبطولة دوري
الدرجة االولى بهدفني مقابل هدف والو�صول الى النقطة ال�ساد�سة
وت�صدر امل�سابقة بعد مرور مباراتني.
وتابع ان املباراة كانت �صعبة للغاية يف ظل مواجهة خ�صم قوي ولديه
اي�ضا احلافز يف حتقيق الفوز وخطف النقاط الثالث وهو ما دفعنا
للعب بالكثري من الرتكيز وحتى الثانية االخرية من عمر املباراة.
واكمل انه لعب على امكانات العبيه وقدراتهم من خالل الت�أمني الدفاعي
مع حماولة االعتماد على الهجوم املرتد ال�رسيع يف امل�ساحات اخلالية
خلف دفاعات خيطان وبالفعل جنح العبو برقان يف تنفيذ التعليمات
وت�سجيل هدفني كانا �سببا يف اخلروج بالنقاط الثالث من املباراة .
وحول ا�سباب الفوز اكد ان ا�ستغالل الفر�ص والتعامل اجليد معها كانا
�سببا ا�سا�سيا يف الفوز حيث جنح العبونا يف التعامل مع الفر�ص التي
اتيحت لنا ب�شكل مميز .
وا�شاد ن�صار بالعبي خيطان وادائهم يف املباراة وقال انهم قدموا
مردود ًا مميز ًا طوال �شوطي املباراة وكانوا بالفعل خ�صما عنيدا للغاية
و�شكلوا لنا الكثري من املتاعب.
بدوره قال جنم املباراة و�صاحب هديف الفوز مل�صلحة برقان الالعب
املحرتف حممد �سامل ان تعاون زمالئه معه ودعمهم له كان �سببا يف
ت�ألقه وا�شاد بالفريق وقراءة املدرب ملجريات املباراة ومتنى ان
يوا�صل العمل بنف�س الكفاءة ويكون عند ح�سن الظن يف املباريات
املقبلة.

يد اليرموك بطل الدرجة األولى

• هاني الصقر

هاني الصقر أشاد بأداء

العبيه أمام الصليبخات
�أ�شاد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريموك
هاين ال�صقر بالفوز الذي حققه الالعبون على نادي
ال�صليبخات  0/4يف �أول مباراة لهم يف دوري الدرجة
االولى وحتقيقهم �أول ثالثة نقاط ،مبينا �أن ال�شيء
املميز هو ا�ستغالل الفر�ص التي �أتيحت للفريق
وعدم ت�سجيل �أى هدف يف مرماه.
وقال ال�صقر يف ت�رصيح �صحايف �أن الالعبني قدموا
مباراة كبرية وا�ستطاعوا ال�سيطرة على جمريات
املباراة بالكامل ،م�شريا الى �أنهم طبقوا اخلطة
والتعليمات التي تدربوا عليها �أثناء احل�ص�ص
التدريبية والتي �أثمرت عن هذه النتيجة ،متمنيا
ا�ستمرارهم بنف�س امل�ستوى وال��روح القتالية التي
ظهروا عليها يف اللقاء.
و�أثنى على م�ستوى املحرتفني الذين كان وا�ضح ًا
عليهم الت�أقلم والتجان�س مع بقية زمالئهم الالعبني
يف �أول مباراة �إ�ضافة الى الرتكيز العايل بني جميع
اخلطوط ما يعني ان االمور ت�سري ح�سب ما هو خمطط
له وهو حتقيق الفوز يف بقية املباراة واال�ستمرار
على نف�س امل�ستوى والروح القتالية.
و�أكمل �أنه مت منح الفريق اجازة ملدة يومني كما انه
مت االتفاق مع نادي ال�شباب خلو�ض مباراة ودية خالل
فرتة التوقف والتي �ست�صادف يوم ال�سبت املقبل الفتا
الى ان املباراة املقبلة مع خيطان �ستكون مباراة �صعبة
واين كلي ثقة بالالعبني على تقدمي م�ستوى مميز وحتقيق
الفوز الثاين.

