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الساملية يخشى على »وصافته« من مفاجآت كاظمة
ناصر العنزي

تنطلق اليوم اجلولة اخلامسة عشرة من 
دوري VIVA للدرجة املمتازة قبل 3 جوالت من 
إعالن البطل وستتضح الصورة بشكل أكبر 
فــي املواجهات املقبلة حيــث يعتبر األبيض 
والــذي مت تأجيل مباراته مع النصر في هذه 
اجلولــة األقــرب للمحافظة على لقبــه إال إذا 
تغيرت النتائج، وتقام اليوم مباراتان حيث 
جتمــع األولى كاظمة صاحب املركز اخلامس 
بـــ ٢٢ نقطة مع الســاملية الثاني بـ ٢7 نقطة 
على اســتاد الصداقة والســالم، وفي املباراة 
الثانية يتجدد الصراع بني التضامن السابع 
بـ ١٠ نقاط مع الشــباب األخير بـ 7 نقاط في 
مباراة على ملعب األول بالفروانية ولم يضمن 
كل منهما بقاؤه في الدوري املمتاز حتى اآلن. 
وتقام غدا مباراة واحدة جتمع اجلهراء صاحب 
املركز التاســع بـ 8 نقاط مع العربي الرابع بـ 
٢3 نقطة على ملعب مبارك العيار باجلهراء، 
ومت تأجيل مباراتي القادسية مع الفحيحيل 

والكويت مع النصر.

تأمني الوصافة
ينظر الســاملية ملباراته مــع كاظمة بعني 
االهتمام، حيث ان فوزه يبقيه في دائرة املنافسة 
ومطاردة املتصدر الكويت لعل وعسى يتعثر 
في مبارياته املقبلة، ويأتي السماوي في مركز 
الوصافة التي استعادها من القادسية في اجلولة 
املاضية بعد ان حقق فوزا صعبا على التضامن 
بهدف وحيد، ووضح تأثر الســماوي بغياب 
املهاجــم البرازيلي باتريك فابيانو الذي ترك 
الفريق في ديسمبر املاضي وكسب الساملية 
عناصر شابة مثل مبارك الفنيني الذي سجل 
هــدف الفوز لفريقه في مباراته املاضية امام 
التضامن. أما كاظمة فقد ابتعد عن املنافســة 

على الصدارة ويســعى إلى حتســني مركزه 
بعدما تأرجحت نتائجه خالل املســابقة ولم 
يستقر على مستوى ثابت وآخرها تعادله مع 
القادسية ٢-٢، ويهمه اليوم الفوز كي يكون 
ضمــن الثالثة األوائل، ويغيب عن البرتقالي 
اليوم العباه سلطان صلبوخ ودينيس إيغوما 
لإليقاف، ولم تتحدد مشاركة شبيب اخلالدي 
بعدما تعرض لشد عضلي فيما سيعود عمر 

احلبيتر للمشاركة مع فريقه.
وفي مباراة التضامن والشباب، فإن املنافسة 
ستكون بينهما »للبقاء والهبوط«، ولم يضمن 
كالهما البقاء في الدوري املمتاز في املوســم 
املقبل، وقد فقد التضامن نقاطا في آخر مبارياته 
مما جعله يقف على نقاطه الـ ١٠ وعليه اليوم 
ان يحقق الفوز كي ال يجد نفســه في مأزق، 
أما الشــباب فقد خســر مباراته املاضية مع 
اجلهراء وحل في املركز األخير وأصبح وضعه 

متأزما للغاية.

األخضر في اجلهراء غدًا
وفي مباراة الغد، فإن املواجهة ستكون بني 
العربي املتطلع لالقتراب من املقدمة واجلهراء 
املقاتل من أجل الهــروب من املراكز املتأخرة 
والبقاء في الدوري املمتاز، وقد أدرك األخضر 
تعادال متأخرا مع النصر في اجلولة املاضية 
في حني حقق اجلهراء فوزين متتاليني ساهما 

في ارتفاع معنويات الالعبني كثيرا.

ً التضامن والشباب لتحسني املراكز في اجلولة الـ 15 من دوري VIVA.. واألخضر لالقتراب من املقدمة على حساب اجلهراء غدا

العربي يجهز صفوفه ملواجهة اجلهراء

الفحيحيل يعلن الطوارئ ويرصد مكافآت

مبارك اخلالدي

اكتملت صفوف الفريــق االول لكرة 
القدم بالنادي العربي استعدادا ملواجهة 
اجلهراء غدا ضمن اجلولة الـ ١5 من بطولة 

دوري VIVA للدرجة املمتازة.
واستفاد االخضر من قرار احتاد الكرة 
اخلاص برفع العقوبات عن الالعبني تزامنا 
مع االحتفــاالت الوطنية لينضم املدافع 
احمد فريح الى الثالثي خلف احمد خلف 
وجمعــة العنزي واحمــد رحيل وكذلك 
احلارس سليمان عبدالغفور العائدين الى 
الفريق بدواعي االيقاف واالصابات ليكتمل 
بذلك اخلط اخللفي للفريق االخضر والذي 

عاني من كثره الغيابات خالل املباريات 
األخيرة.

وكان اجلهاز الفني للفريق قد رفض 
منح الالعبــني راحة خالل االيام القليلة 
املاضيــة وفضل مواصلــة التحضيرات 
ملواجهة اجلهراء املرتقبة والتي ال تقبل 
القسمة على اثنني بالنسبة للفريقني مع 

بدء العد التنازلي خلتام املسابقة.
في شأن متصل، تواجد عدد من اعضاء 
مجلس ادارة النادي في تدريبات الفريق 
لرفــع احلالة املعنويــة لالعبني وحثهم 
على التزام االداء املتسم بالروح العالية 
وكذلك تعليمات اجلهاز الفني برئاســة 

املدرب السوري حسام السيد.

هادي العنزي

أعلنت إدارة نادي الفحيحيل حالة الطوارئ 
دعما للفريق األول لكرة القدم الذي سيخوض 
معركة البقاء في الدوري املمتاز في اجلوالت 
املتبقيــة، وذلــك من خالل املتابعــة الدقيقة 
لألحمر ورصد مكافــآت مادية لالعبني حال 
حتقيــق الفوز في املواجهــات املقبلة والتي 
ســتكون أوالها الثالثاء املقبل أمام الساملية 
على ستاد ثامر. من جانبه، أشاد مدرب الفريق 
األول محمد دهيليس في تصريح لـ »األنباء« 
بالدعم واملســاندة الكبيرين اللذين يلقاهما 
الفريق من قبل رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة، 
مؤكدا ان هذه املساندة جديرة بتقدمي أفضل 
املستويات من أجل الفوز للبقاء ضمن فرق 

الدوري املمتاز للموســم املقبل، الفتا إلى أن 
الفحيحيل ميلك مصيره بيده، واألمر يتطلب 
روحا عالية وإصرارا كبيرا لتحقيق الفوز.

وذكر دهيليس ان اجلوالت املقبلة ستكون 
حاسمة ليس لفريق الفحيحيل فقط بل جلميع 
الفرق التي تصارع من أجل البقاء، مضيفا ان 
كل جولة ســتكون مواجهة كؤوس، والفوز 
مطلب اجلميع، واملباريات املقبلة ال حتتمل 
اخلروج بأي نتيجة سوى الفوز، ولعل ما يدعم 
حظوظنا خلو قائمة املصابني واملوقوفني من أي 
أسماء، ولكن على اجلهة األخرى فإن املنافسني 
لديهم حظوظهم اجليدة أيضا، وإجماال الوضع 
صعب على اجلميع وإن كان الفحيحيل يلعب 
مواجهاتــه املقبلة بعيدا عن ملعبه مما يزيد 

من صعوبة املباريات.

محمد فريح يعود لصفوف األخضر مستفيدا من إسقاط العقوبات

)قاسم باشا( مجلس إدارة الفحيحيل يدعم اجلهازين الفني واإلداري والالعبني 

احتاد الكرة ُيعّدل نظام مسابقات الفئات العمرية
ومسؤولون باألندية: قرار سلبي وغير مدروس!

مبارك اخلالدي

اصدر احتاد كرة القدم قرارا 
بتعديل نظام اقامة مباريات 
مســابقات الكــؤوس للفئات 
العمرية )الشباب والناشئني 
واالشبال( لتقام بنظام خروج 
املغلوب من مرة واحدة فقط 
بدال من اقامتها بنظام الدوري، 
وارجــع مســؤولو االحتــاد 
اســباب اتخــاذ القــرار الــى 
الظروف املناخية االستثنائية 
التــي مــرت بهــا البــالد هذا 
العــام وكذلك تعديل مواعيد 
االختبارات الدراسية للطالب 
املســجلني في فئــات االعمار 
السنية. ولم يلق قرار االحتاد 
القبول لدى اعداد كبيرة من 
مدربي ومــدراء فرق املراحل 
الســنية باألنديــة ألســباب 
متعــددة فــي مقدمتهــا عدم 
اخذ رأي مسؤولي القطاعات 
باألندية الذين بحسبما ذكروا 
لـ »األنباء« لديهم وبحســب 
خبراتهــم الطويلــة الــرؤى 
واالفكار لتطوير العمل في هذه 
القطاعات ما يعود بالنفع فنيا 
وبدنيــا على الالعبني وكذلك 
املنتخبات الوطنية. وقال مدير 
فريق الناشئني بنادي الكويت 
عبداهلل الدعي ان قرار احتاد 
الكرة بتعديل نظام مباريات 
الكؤوس للمراحل السنية غير 
موفــق اطالقا على اعتبار ان 
ذلك يقلل من فرص التنافس 
بــني الفــرق ويقلــص عــدد 
املباريات الواجب ان يخوضها 
الالعب خالل املوسم. واضاف 
ان مســؤولي االحتاد لألسف 
لــم يرجعوا لنــا كمختصني 
فــي هذه القطاعــات لنتبادل 
معهم االفكار والطرح لكنهم 
وضعونا حتــت االمر الواقع 
ألســباب غير مقنعة، ونحن 
فــي نادي الكويــت لدينا في 
فريــق الناشــئني 3٠ العبــا 
مســجال في القائمــة لم تتح 
لهم الفرصة جميعا خلوض 
املباريات وبالتالي اكتســاب 
اخلبرة واالحتكاك خصوصا 
ان مباريــات الكــؤوس فــي 
جميــع االحــوال ال تزيد عن 
ثالث مباريات حتى بلوغ الدور 
النهائي، الفتا الى ان قلة عدد 
املباريات ال تخدم املنتخبات 

الوطنية السنية.

قرار غير مدروس
من جهته، قال مدرب فريق 
النادي العربي حتت ٢٠ سنة 
ياســر زكريا ان القــرار غير 
مدروس مــن الناحية الفنية 
وغيــر منطقــي وكثيــرا مــا 

نظامي بطولة الدوري والكأس 
وليس تقليص عدد املباريات، 
مشيرا الى ان فريقه لعب طوال 
املوسم ١١ مباراة رسمية فقط.

ال يخدم املنتخبات
بدوره، قــال مدرب فريق 
اجلهراء حتت ١5 سنة مصطفى 
مراد ان القرار ســلبي للغاية 
على الكرة الكويتية وخصوصا 
قطاعات املراحل السنية، اذ من 
غير املعقول ان يتم تقليص 
عدد املباريات بدال من زيادتها، 

مضيفا انه ال ميكن ان يتطور 
مستوى الالعب اال عبر خوض 
الكثير من املباريات مشــيرا 
الى ان معدل خوض املباريات 
الرسمية لقطاع االشبال هو 
من ١3 الى ١4 مباراة رسمية، 
واعتقد ان القائمني على احتاد 
الكرة لن يتأخروا في سحب 
القرار مستقبال واتخاذ قرارات 
اكثر ايجابيــة هدفها تطوير 
مســتوى الالعــب وبالتالــي 
االرتقــاء باملســتوى الفنــي 

للمنتخبات الوطنية.

تقام بنظام خروج املغلوب من مرة واحدة فقط

قرار االحتاد يقلص عدد مباريات الفئات السنية ويقلل من االحتكاك واملنافسة

تتــم مطالبتنــا بالعمل على 
تطوير مستوى الالعبني في 
هــذه القطاعــات ولكــن مثل 
هــذه القــرارات التــي تؤدي 
الى تقليص عدد املباريات ال 
ميكن ان يتطور معها مستوى 
الالعب اذ ان االرتقاء باملستوى 
املزيــد مــن  يتطلــب لعــب 
املباريات وال يعتبر التدريب 

كافيا للتطوير.
انــه كان مــن  واضــاف 
الواجــب التفكير فــي زيادة 
عــدد املباريات عبــر تطوير 

مصطفى مرادعبداهلل الدعيياسر زكريا

الدعي: القرار غير 
موفق ويقلل فرص 

التنافس

زكريا: مع تقليص 
عدد املباريات ال 

ميكن ان يتطور 
مستوى الالعب

مراد: القرار ال 
يرتقي باملستوى 
الفني للمنتخبات

مباراتا اليوم
كويت سبورت5:٠٠كاظمة ـ الساملية

كويت سبورت7:3٠التضامن ـ الشباب

مباراة الغد
كويت سبورت5:٠٠اجلهراء ـ العربي

من يفرض كلمته اليوم بعد التعادل 
بني السماوي والبرتقالي في الدور 

االول؟ )األزرق.كوم(


