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مبارك اخلالدي

أكــد عــدد مــن مديــري 
ومشرفي فرق الدوري املمتاز 
أن اإلثــارة واملتعة ســتكون 
عنوان بطولة دوري VIVA في 
نسخته املقبلة والتي ستنطلق 
14 ســبتمبر املقبــل، واعتبر 
عــدد منهــم أن اســتعدادات 
األندية املبكرة وانتظامها في 
معسكرات خارجية إضافة إلى 
متيز سوق االنتقاالت تبشر 
مبوسم حافل رمبا لم تشهده 
اجلماهير منذ سنوات، األمر 
الــذي ســينعكس باإليجاب 
على الكرة الكويتية بشــكل 
عام ورمبا يصب في مصلحة 
األنديــة التي ستشــارك في 

االستحقاقات اخلارجية.
فــي البدايــة، توقع مدير 
الكرة بنادي القادسية فيصل 

بقــوة وعليه أتوقع موســمًا 
ناجحًا بكل املقاييس.

اليرموك سيترك بصمة
مــن جانبه، قال مشــرف 
نادي اليرموك يوسف عوض 
ان املوســم اجلديد ســيكون 
حافال واملنافســة على الظفر 
باللقــب ســتكون قويــة بني 
جميع الفــرق نظرا النخراط 
األندية في معسكرات اإلعداد 
التي نشاهدها ونتابعها وكذلك 
التعاقدات مع العبني محترفني 

واغلبهم مميزون.
وعن شــكل املنافسة على 

املنســـــق اإلعالمــي لفريق 
كاظمــة يوســف كاظــم: بعد 
مســابقة  قرعــة  متابعــة 
الــدوري أعتقــد ان البطولة 
هذا املوســم ســتكون مثيرة 
مــن اجلولــة االولــى، حيث 
سيلتقي الكويت مع كاظمة، 
والعربي مــع الساملية وهذه 
بشــارة للجمهــور الرياضي 
املنافســة  بقــوة 
وطبيعة املباريات 
حتـــــى نتابـــع 
مليئــة  لقــاءات 
باإلثــارة واملتعة 
التــي ينتظرهــا 

التعاقــدات  نظــرا لطبيعــة 
اجليدة لكل الفرق، ما يشير 
الــى ان املوســم رمبــا يكون 
األكثــر إثــارة، الفتــا الى ان 
هناك أكثر من فريق سيدخل 
على خط املنافسة مثل العربي 
الذي تعاقد مع مدرب أجنبي 
والعبني محترفني والساملية 
وكاظمة ولن تنحصر املنافسة 
على اللقب كما كانت ســابقا 
القادســية والكويــت،  بــني 
وأمتنى ان ينعكس ذلك على 
تواجد اجلماهير وحضورها 
في املدرجـــــات فهــــي ملح 

املباريات.

اللقب قال عوض اننا منذ 10 
سنوات واملنافسة محصورة 
بني فريقني فقط هما القادسية 
والكويت ولكن هذا املوســم 
أتوقــع ان دائــرة املنافســة 
ستتسع بني العديد من الفرق 
مثل العربي وكاظمة والساملية 
وايضا اليرموك الذي لن يكون 
ضيفا سهال وستكون له كلمة 

خــالل البطوالت 
املقبلة.

 دوري قوي 
من البداية

بــدوره، قــال 

اجلمهـــور. وأضاف اننا في 
كاظمــــة نراهــن على الروح 
العاليــــــة التــي نشــاهدها 
بفريقنــا من حيـــــث تواجد 
جهاز فنــــي جديـــد وجهاز 
إداري طمــــــوح وكذلــــــك 
العبون واعدون ومحترفون 
ســتكون لهم كلمــة وبصمة 

حاضرة.

األكثر منافسة
أما ممثل العالقات العامة 
بنادي الساملية حسني الفجي 
فقــال ان بطولة الدوري هذه 
السنة ستكون حافلة ومميزة 

اجلدير بالذكر ان الدوري 
ينتظــره 3 توقفات إجبارية 
بســبب مشــاركة منتخبنــا 
التصفيــات  فــي  الوطنــي 
اآلسيوية املشتركة واملؤهلة 
لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 
2023 اذ ســيتوقف الــدوري 
فــي 7 أكتوبر حتــى 15 منه، 
الفترة  الثانية خــالل  واملرة 
من 11 نوفمبــر حتى 19 منه، 
وأخيرا من 23 مارس حتى 31 

مارس 2020.
كما شهدت الئحة املسابقات 
هــذا املوســم نظامــا جديدا 
لبطولة كأس االحتاد اذ ستقام 
املباريــات في أيام الفيفا دي 
والتي ستشهد توقفات لبطولة 
الدوري ولن يكون هناك تعادل 
أثناء املباريات اذ سيتم اللجوء 
الى ضربات الترجيح ليمنح 

الفريق الفائز نقطتني.

الشــمري ان يكــون املوســم 
ناجحا بالقياس الى استعدادات 
األنديــة والفــرق، متمنيا ان 
يكون املستوى مرتفعا حتى 
نشاهد كرة فعلية يتمتع بها 
اجلمهور وينعكس املستوى 

على املنتخبات الوطنية.
أتوقــع  كمــا  وأضــاف: 
اتســاع رقعة املنافســة على 
اللقــب حيث لن تنحصر بني 
القادسية والكويت مع متنياتي 
ان يكون اللقب قدساويًا ولكن 
استعدادات العربي والساملية 
تشــير الى دخــول األخضر 
والسماوي على خط املنافسة 

عوض: اليرموك لن يكون ضيفًا سهاًل وستكون له كلمةالشمري: الساملية والعربي سيدخالن على خط املنافسة

الفجي: الدوري هذه السنة سيكون حافالً ومميزاًكاظم: البرتقالي يراهن على العبيه والروح العالية للفريق

حمزة: معسكر احلكام ناجح
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أشاد مدرب احلكام باحتاد كرة القدم 
قاسم حمزة باملردود الفني ملعسكر احلكام 
املقام فــي أذربيجان اســتعدادا خلوض 
منافسات املوسم املقبل، وقال حمزة في 
تصريح لـ »األنباء« ان األمور تسير بشكل 
إيجابــي للغاية من حيــث التدريب على 
فترتني وبحماس كبيــر من قبل احلكام 
الذين يتطلعون الى إدارة موسم متميز.

وأضــاف ان البرنامــج التحضيــري 
للحكام يشهد دورات مكثفة ومحاضرات 
خاصة بالتعديالت األخيرة على القانون 
الدولــي للتحكيم والصــادرة من »فيفا« 
يلقيها احملاضر الدولي احلكم السابق سعد 

كميل، كما يجري تنفيذ بعض التطبيقات 
بشكل عملي لتثبيت اجلوانب النظرية، 
مشــيرا الى البرامج الترفيهية اخلاصة 

والهادفة الى اكتساب املرونة واللياقة.
وذكــر ان احلــكام ســيجرون اليــوم 
اختبارات اللياقــة البدنية لالطالع على 
املعدالت املكتســبة بعــد اجتياز مراحل 
متقدمــة من برنامج املعســكر، الفتا الى 
ان العودة الى البالد ستكون 18 اجلاري، 
مشــيدا بإدارة الوفد مضيفــا ان اإلدارة 
اخلاصة ببعثة احلكام عملت على اختيار 
املكان املناســب لتوافــر أدوات التدريب 
وقاعــات احملاضــرات فضال عــن توفير 
ما يلزم مــن احتياجات لتحقيق الفائدة 

املرجوة من املعسكر.

القادسية يختتم ودياته
مبواجهة اليرموك اليوم
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يختتم الفريق االول لكرة القدم بنادي 
القادسية حتضيراته احمللية مساء اليوم 
عندما يحل ضيفا على فريق اليرموك في 
مباراة ودية هــي الثالثة لألصفر، حيث 
فاز في اولى مبارياته على فريق الساحل 
3-0 ثم خسر في املباراة الثانية من فريق 

النصر 2-1.
ويســتعد الفريق الــى املغادرة خالل 
اليومني املقبلني الى معسكره املقرر إقامته 
في كرواتيا، ويسعى اجلهاز الفني للفريق 
بقيادة االسباني فرانكو بابلو الى وضع 
يده على مكامن القوة والضعف للفريق، 
اذ لم يخفي املدرب االسباني من املقربني 

اليه استياءه من مستوى بعض الالعبني 
احملترفــني بعد منحهــم الفرصة الكافية 
في املباراتني السابقتني، ومن املتوقع ان 
ينضم الالعبون الدوليون الى الفريق، اال 
ان امكانية مشــاركتهم في املباراة تبقى 
رهــن موافقة اجلهاز الفني خصوصا ان 
عددا منهــم بحاجة الى االستشــفاء من 
االصابات التي حلقت بهم جراء مشاركة 
االزرق في بطولة غرب آسيا وهم: عامر 
املعتوق ورضا هاني وســلطان العنزي 
فضال عــن حاجة خالــد ابراهيم واحمد 
الظفيري وبدر املطــوع وعبداهلل ماوي 
الى الراحة بعــد املجهود الكبير املبذول 
من الالعبني ابان معسكر لندن او بطولة 

غرب آسيا.

العبو القادسية الشباب يتطلعون ألخذ فرصتهم مع الفريق

اليوسف يناقش
أوضاع األزرق مع »الفنية«

سيال وصل لقيادة أزرق »اليد«
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يعقد رئيس مجلس إدارة احتاد كرة القدم الشيخ احمد 
اليوسف اجتماعا مساء األحد املقبل مع اللجنة الفنية ملناقشة 
املردود الفني ملشــاركة األزرق في بطولة غرب آسيا والتي 
اختتمت مساء امس، وخروج املنتخب من البطولة، كما سيتم 
االطالع على التقريرين الفني واإلداري اخلاصني باملشاركة 
وبرنامــج إعداد األزرق قبل مواجهة منتخب نيبال 5 املقبل 
ضمن ذهاب اجلولة األولى من التصفيات املشــتركة لكأس 
العالم 2022 وكأس آسيا 2023. كما علمت »األنباء« ان النية 
تتجه لتجديد الثقة باجلهاز الفني لألزرق بقيادة الكرواتي 
روميو يوزاك مع ترك املجال مفتوحا للبحث عن مدرب آخر 

لقيادة املنتخب خالل املرحلة املقبلة.

يعقوب العوضي

وصل الى البالد امس األول مدرب منتخبنا الوطني لكرة 
اليد الفرنســي يرمي ســيال والذي تعاقد معه مجلس إدارة 
احتاد اللعبــة لقيادة منتخبنا خالل االســتحقاقات املقبلة 

وأبرزها املشاركة في تصفيات أوملبياد طوكيو 2020.
وكان في استقباله أمني سر االحتاد قايد العدواني ومدير 
املنتخبات محمد اخلميس، ومدير املنتخب األول فهد الهاجري 

واملشرف عبدالعزيز الزعابي.

قايد العدواني ومحمد اخلميس وفهد الهاجري وعبدالعزيز الزعابي في استقبال سيال

رياضيون: »دوري هاملوسم غير.. واملنافسة مفتوحة«
أكدوا أن معسكرات األندية والتعاقدات املتميزة تبشّر  ببطولة حافلة باإلثارة

ملشاهدة الڤيديو

أزرق الشباب ضيفًا
على دوردريتش الهولندي
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يحــل منتخبنا الوطني 
للشــباب حتــت 19 ســنة 
لكــرة القــدم ضيفــا اليوم 
علــى فريــق دوردريتــش 
الهولنــدي في مباراة ودية 
هي الثانيــة للمنتخب في 
معسكره املقام حاليا مبدينة 
ميرلو الهولندية استعدادا 
للمشــاركة في منافســات 
مــن  الثانيــة  املجموعــة 
التصفيات اآلسيوية املؤهلة 
إلــى كأس آســيا واملقــرر 
انطالقها في نوفمبر املقبل 
مبدينــة اربيــل مبشــاركة 
منتخبــات العــراق وعمان 

وفلسطني وباكستان.
وكان األزرق قد فاز في 

مباراتــه األولى على فريق 
ديــن بوش بهدفني دون رد 
في مباراة ظهرت فيها الروح 

العالية لالعبني والتنافس 
في إثبــات تواجدهم ضمن 

القائمة األساسية.

األمل يراود العبي أزرق الشباب إلعادة هيبة الكرة الكويتية


