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الظفيري يدخل تدريبات كاظمة
يدخل مهاجم كاظمة عبداهلل الظفيري تدريبات الفريق اجلماعية التي تستأنف اليوم 
بعد تعافيه من اإلصابة التي منعته من التمرين مع باقي زمالئه طوال فترة اإلعداد 
سواء في الكويت أو في املعسكر التركي، وتعتبر عودة الظفيري مهمة للبرتقالي، 
السيما أن احملترف البرزايلي جوليسون دياز لم يصل حتى اآلن، وبالتالي ال يوجد 
بديل ليوسف ناصر في خط املقدمة سوى الشاب بندر بورسلي.
عبدالعزيز جاسم

الفحيحيل يلتقي برقان.. وخيطان يستضيف الساحل

اليرموك يصطدم بالصليبخات في انطالق دوري الدرجة األولى
مبارك الخالدي

تنطلق مساء اليوم منافسات اجلولة األولى 
لدوري VIVA للدرجة األولى بإقامة 3 مباريات، 
حيث يلتقي الفحيحيل مع فريق برقان على 
ستاد نادي الشباب، ويصطدم اليرموك مع 
الصليبخات على ستاد علي صباح السالم 
النصر، ويستضيف خيطان فريق  بنادي 
الساحل على ستاد ناصر العصيمي، ويغيب 
فريق الشباب عن مواجهات اجلولة للراحة 
وتقام منافسات البطولة من 3 أقسام اذ من 
املقرر أن يختتم القسم األول منها في الرابع 
من نوفمبر املقبل على أن تنطلق مواجهات 
القسم الثاني في 20 يناير املقبل وتنتهي في 
3 مارس الذي يليه والذي سيشهد انطالق 
جولة احلســم في إطار القسم الثالث من 

البطولة في 10منه وينتهي في 28 أبريل.
الـ 7 خلوض منافسات  الفرق  واستعدت 
البطولة عبر إقامة معسكرات خارجيه كما دعمت 

صفوفهــا بالالعبني احملليني واحملترفني أمال 
في حصد اللقب والتأهل إلى الدوري املمتاز.
الشباب  تعاقد  التعاقدات،  وعلى صعيد 
مع السنغاليني عيسى باه وجوراتال، فيما 
ضم خيطان كال من العاجيني رحيم وستام 
والبرازيلي ليمــا، بينما جنح اليرموك في 
االتفــاق مــع كل من البرازيلي واالســي 

والتونسي وسام اإلدريسي.
وفي الساحل مت التعاقد مع البرازيليني 
فرناندو بيريز ورومولو كارفاليو والعاجي 
شيخ إسماعيل والســوري زين العابدين 

الفندي.
وفي برقان حتصل الفريق على خدمات 
الالعبني الغيني نابي سوما وديغالو من أفريقيا 
الوسطي والبرازيلي ايدو. أما الصليبخات 
فأبقى على العاجي جان سيرجي، فيما ضم 
الفحيحيل الليبــي معتز املهدي واألردني 
منذر رجا والعاجي جــاي تبيلي واملغربي 

عبدالكرمي بوزملاض.

مواجهة صعبة بني اليرموك والصليبخات اليوم

الصليبخات اليرموك
الساعة ٦:٢٠

برقان الفحيحيل
الساعة ٦:٢٠

الساحل خيطان
الساعة ٦:٢٠

السربل: »السماوي« أهدر نقطتني والقادم أفضل

مبارك الخالدي

قال مســاعد مدرب الفريق األول لكرة القدم 
سلمان السربل ان فريقه كان األقرب لتحقيق الفوز 
حتى جاء هدف التعــادل لألبيض في اللحظات 
األخيرة قائال »هذه هي أحوال كرة القدم« والتي 
كانت تتطلب الكثير من احلذر والتركيز لتنتهي 

املبــاراة املثيرة بتعادل اعتقد انــه بطعم الفوز 
للكويت وخسارة نقطتني لفريقنا الذي كان األقرب 
حلصــد نقاط املباراة. وأضــاف اعتقد أن القادم 
في املباريات املقبلة ســيكون أفضل، فالسماوي 
لديه الكثير. وأشــار السربل إلى خروج الالعب 
الكاميروني روجي توندوبا في وقت حرج، الفتا 
إلى أن التغيير كان إجباريا بسبب إصابة الالعب.

روجي توندوبا سجل هدفني وخرج مصابا

املطلوب منهم.
ولفــت العمــران إلــى أن 
املباريــات التجريبية الهدف 
منهــا التعــرف علــى قدرات 
الالعبني بصورة أكثر وضوحا 
ودقــة والتأكد مــن جاهزية 
الالعبني ومعرفة مكامن اخللل 
ومواقع القوة واآللية املطلوب 
تطبيقها لالستفادة من قدرات 
كل العــب، كمــا ستســاهم 
املباريات التجريبية في منحنا 
املســاحة الكافيــة للتأكد من 
جاهزية العبي الفريق، وهو 
األمر الذي نعمل على تفعيله 

فعليا.
الفريــق  إلــى أن  وأشــار 
ســيواصل تدريباته بصورة 
منتظمــة علــى فترتني حلني 
موعــد املباريــات التجريبية 

العمران: شباب كاظمة 
يستعدون ملواجهة النصر في دبي

مبــاراة  كل  بعــد  وســيتم 
اســتعراض اجلوانب الفنية 
املبــاراة  وشــرح  لالعبــني 
لتمكينهم مــن التعرف على 
ما نحتاجه في املستقبل، الفتا 
إلى أن العرض النظري يساهم 
في حتفيز الالعبني على تطوير 
قدراتهــم وجتــاوز أخطائهم 
وتســهيل املهمة أمام اجلهاز 
الفني فــي التعريف بخططه 

للموسم اجلديد.

أحمد السالمي

أشاد مدرب فريق الشباب 
حتت ١9 ســنة بنادي كاظمة 
العمــران مبســتوى  ناصــر 
أداء فريقــه والتزام الالعبني 
وانضباطهم خالل املعســكر 
املقام حاليا في دبي استعدادا 
ملنافسات املوسم اجلديد قائال: 
التعاون واالنضباط  ملســت 
واجلديــة في االســتفادة من 
احلصص التدريبية التي نعمل 
من خاللها على تقدمي خالصة 
فكرنا وســنوات اخلبرة في 
تقدميها لالعبني لتمكينهم من 
إمكانياتهم وحتسني  تطوير 
مســتوياتهم الفنيــة وإثبات 
وجودهــم داخل املســتطيل 
األخضر، خاصــة أن الفريق 
يضم عناصر مميزة ومواهب 
متتلــك الكثير مــن القدرات 
وسيكون لها شأن كبير خالل 

الفترة املقبلة.
وأضاف: الفريق سيواجه 
نظيــره العبي نــادي النصر 
غــدا علــى أن يلتقــي في 20 
اجلاري مع منتخب اجلامعة 
وهي تأتي من ضمن البرنامج 
التدريبي الذي مت اعتماده من 
قبل مجلــس اإلدارة لتطوير 
الفريــق وتأهيلهم  إمكانيات 
العمل جار على إعداد الالعبني فنيا وبدنياللوصول إلى املستوى الفني 

عبدالعزيز جاسم

قال مــدرب الفريق األول لكــرة القدم في 
التضامن ماهر الشمري بعد تعادل فريقه أمام 
 VIVA كاظمــة 2-2 في اجلولة األولى من دوري
املمتاز ان صدمة البداية بتسجيل كاظمة لهدفني 
كانت بسبب دخولنا املواجهة بطريقة هجومية 
مــن أجل مباغتة املنافس الذي تألق العبوه في 
وسط امللعب خصوصا في الشوط األول لكن في 

الشوط الثاني قمنا بترتيب األوراق وتصحيح 
األخطاء وإجراء التبديالت التي ساهمت كثيرا 
في تعديل النتيجة، مشيرا إلى أن الفريق شارك 
مبحترف واحد بسبب عدم جاهزية باقي احملترفني 
وكذلك عدم وصول احملترف الرابع البرازيلي 
برناردو سوزا املقرر وصوله غدا لذلك كمدرب 
أســعى دائما إلشراك الالعب اجلاهز بعيدا عن 

األسماء سواء محليون أو محترفون.
وأضاف الشمري كنت أمتنى إقامة جولتني 

أو 3 مــن كأس االحتاد قبل انطالق الدوري 
للوقوف على مستوى احملترفني ورفع مستوى 
اللياقة بشكل يتناسب وحجم بطولة الدوري، 
مشيرا إلى أنه فريقه جاهز ملواجهة الساملية 
اخلميس املقبل، مؤكدا في الوقت نفســه أن 
مســتوى جميع الفرق متقارب بشكل كبير 
باستثناء فريقي القادسية والكويت وهذا األخير 
تعادل أمام الساملية، ما يدل على أن املنافسة 

لن تكن سهلة على اجلميع.

باتريك فابيانو يتحسر بعد إضاعة 
إحدى الفرص السهلة )األزرق.كوم(

بوزمع: الكويت خرج بنقطة ثمينة 
أمام الساملية وفابيانو معذور

مبارك الخالدي

قال مدرب الفريق األول لكرة القدم 
بنــادي الكويت عبداهلل بوزمع: إن 
النقطة التي حتصل عليها فريقه أمام 
الســاملية اثر التعادل بني الفريقني 
2-2 في انطالق مباريات الفريقني 
بــدوري VIVA املمتاز تعتبر ثمينة 
الســاملية  للغايــة. وأضــاف: كان 
متقدنا حتــى اللحظات األخيرة ثم 
جاء هدف التعــادل الذي يدل على 
اإلصرار والروح العالية لالعبينا، 
مشيرا إلى أن مهمة األبيض ستكون 
صعبــة في الدوري حيــث إن الكل 
يريد تعطيــل األبيض كونه البطل 

لكن الواقع أن في مواجهة الساملية 
اهدرنا العديد من الفرص التي كانت 
كفيلة باخلروج بالنقاط الثالث، الفتا 
إلى سعي اجلهاز الفني لعالج مشكلة 

إهدار الفرص.
 وفيما يتعلق باملهاجم البرازيلي 
باتريك فابيانو، قال بوزمع: حتى اآلن 
نلتمس له العذر لغياب احلظ والتوفيق 
فالالعب إذا ما افتقد خاصية حســن 
التوفيــق، وامتنى أن يعــود الالعب 
سريعا إلى حاسة التهديف، مبينا أن 
مــا يتم تداوله حــول مراكز الالعبني 
أمر يعود ألسباب فنية لغياب بعض 
العناصــر األساســية للفريق بداعي 

اإلصابات.

الشمري: التضامن رتب أوراقه بالشوط الثاني

اجلهراء عاد من النصر بفوز ثمني
مبارك الخالدي

عاد اجلهــراء من اجلليب 
بفوز ثمني على مضيفه النصر 
2ـ  ١ في املباراة التي جمعتهما 
مساء أمس في ختام اجلولة 
األولى لدوري viva، وبهذا الفوز 
وضع اجلهراء )٣( نقاط مهمة 
في رصيــده فيما ظل رصيد 
النصر خاليا، وسجل للفائز 
فيصل زايد )2٥( وفرانسيكو 
توريس )٦٥(، بينما ســجل 
للعنابي مشــعل فــواز )٤٧( 
وشــهدت املباراة طرد مدافع 
اجلهــراء عبــداهلل ســالمة 
حلصوله على البطاقة الصفراء 
الثانية )٨٧(. وفي التفاصيل، 
جاء الشــوط األول متوسط 
املستوى كانت األفضلية فيه 
للنصــر من حيث االنتشــار 
واالســتحواذ فيمــا اعتمــد 
اجلهــراء على دفــاع املنطقة 
ومتكن النصــر من الوصول 
إلــى مرمى الضيــوف مبكرا 
لكنه لم ينجح في التسجيل 

ومتيز السوري يوسف قلفا 
بتحركاتــه وإجادته للتمرير 
من األطراف والعمق، وكانت 
أولى احملاوالت باختراق زبن 
العنــزي للدفــاع لكــن كرته 
مرت بجــوار القائم األيســر 
للحارس بندر ســليمان )٤( 

ومــرر العنزي كرة للكوملبي 
كارلــوس لويس الذي ســدد 
بشكل مباشر لكن كرته ارتدت 
من القائم األيســر )9(. وبعد 
مرور العشرين دقيقة األولى 
دخل اجلهراء أجــواء املباراة 
ومــن كــرة ثابتة مــن خارج 

املنطقة جنح فيصل زايد في 
احراز هدف جميل ليضع فريقه 
فــي املقدمة )2٥( وكاد محمد 
دهــش ان يضيــف هدفا آخر 
لكن احلارس محمد هادي كان 
في املكان املناسب )٣٤(. وفي 
الشوط الثاني، ارتفعت وتيرة 
اللقاء بعد ان أدرك مشعل فواز 
التعادل لفريقه بتسديدة من 
علــى حدود املنطقة ســكنت 
اليمنــى للحــارس  الزاويــة 
بندر سليمان )٤٧( واستمرت 
محاوالت الفريقني سجاال بغية 
تسجيل هدف التقدم ومتكن 
البديل فرانسيسكو توريس 
من إعادة اجلهراء للتقدم من 
أول ملســة بعــد ان اســتثمر 
ابراهيــم العتيبــي  متريــرة 
ليرســلها توريس على ميني 
احلارس هادي )٦٥( ونشط 
بعدهــا النصــر فــي محاولة 
للعودة للمباراة لكن التنظيم 
الدفاعي للضيوف حال دون 
ذلك لتنتهي املباراة بفوز ثمني 

للجهراء.

العب النصر مشعل فواز يحاول املرور من العب وسط اجلهراء عبيد رافع


