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اليرموك يتقدم لصدارة «األولى»
مبارك اخلالدي ـ عبدالعزيز جاسم

تقدم اليرموك إلى صدارة فرق دوري زين للدرجة 
األولــى في ختام منافســات اجلولــة الثالثة أمس 
األول، حيــث متكن اليرموك من الفوز على غرميه 
برقان ٣-١ ليرتقى إلى النقطة ٦ فيما بقي اخلاسر 

عند رصيده السابق بنقطة واحدة.
وقد ســجل لليرموك النيجيــري براون هدفني 

وميكيل اجنلوفيما، فيما ســجل لبرقان البرازيلي 
تايلون، وشــهدت املباراة طرد مدافع فريق برقان 
ويسلي بعد أن منع الكرة من دخول املرمى بيده.

وفــي مباراة أخــرى، قدم الصليبخــات أفضل 
عروضــه منذ انطالق املســابقة وحقق فوزا مثيرا 
علــى خيطان بهدفني دون رد ســجلهما النيجيري 
اوبــي وخالد اديلم، وهــو الفوز األول للفريق منذ 
انطالق املســابقة ليضع ٣ نقاط مهمة في رصيده، 

فيما بقي خيطان عند رصيده السابق ٣ نقاط (علما 
أنهــا ثالث نقاط مــن عكس نتيجته مــع برقان). 
إلى ذلــك، طالب مدرب الصليبخــات مالك القالف 
 «VAR» مسؤولي احتاد كرة القدم بتطبيق تقنية الـ
في مباريات دوري الدرجة األولى، مضيفا أن تلك 
املباريات ال تقل أهمية عن مباريات الدوري املمتاز 
الســيما ان كل فرق «األولــى» متضررة من بعض 

األخطاء التقديرية للحكام.

صحوة مثيرة للصليبخات بالفوز على خيطان

زياد: احلضور الذهني مشكلة برقان
يحيى حميدان

أكد مســاعد مدرب برقــان نواف زياد أن 
غياب التركيز الذهني أمام اليرموك كان عامال 
مهمــا في الهزميــة ١-٣، مضيفا أن التركيز 
الذهني لدى الالعبني دائما ما يكون ضعيفا في 
الدقائق العشر األولى من كل مباراة خاضها 
الفريق حتى اآلن، وهذا األمر يتحمله اجلهاز 
الفنــي كوننا لم نصل لعالج هذه الســلبية 

التي كلفتنا الهزمية.
وبني زياد أن توقيت الهدف األول بعد مرور 
دقيقــة و٢٠ ثانية جعــل املهمة صعبة على 

الفريق، هذا بخالف تلقي مدافعنا البرازيلي 
ويسلي سانتوس البطاقة احلمراء في الدقيقة 
٣٠ مع احتساب ركلة جزاء لليرموك، موضحا 
أن الالعبني قدموا مردودا كبيرا رغم الطرد 
والتأخر بهدفــني نظيفني في الدقائق الـ ٧٠

املتبقيــة من زمن اللقــاء، ولكن لم يحالفنا 
احلظ في قلب املوازين.

وذكر زياد أن مسألة قلب النتيجة من فوز 
لبرقان على خيطان ٢-١ في اجلولة الثانية 
إلى اخلسارة ٠-٣ لم تكن مؤثرة على الفريق 
بعدمــا قام اجلهــاز اإلداري بعــزل الالعبني 

واجلهاز الفني عن املشكلة بشكل كامل.

املال: العبو خيطان يتحملون  الهزمية
يحيى حميدان

حمل رئيس جهاز الكرة بنادي 
خيطان محمد املال العبيه مسؤولية 
الهزميــة مــن الصليبخــات ٠-٢، 
مضيفا أن الفريق لعب أسوأ مباراة 

له منذ ٣ مواسم، وان تنظيم الالعبني 
كان سيئا وأيضا االستحواذ لم يكن 
بالصورة املطلوبة وحتى التحركات 

في امللعب كانت سلبية.
وأردف املــال: «الكرة تعطي من 
يعطيهــا داخــل امللعــب، والعبو 

خيطــان لم يقدمــوا األداء املنتظر 
منهم، واألمر الطيب بالنســبة لنا 
أن املباريات الرســمية ســتتوقف 
بسبب املباريات الدولية للمنتخبات 
وهي فرصة ذهبية ملراجعة األخطاء 
والعودة من جديد بشــكل أقوى». 

وبــني املــال أن أداء الالعبــني أمام 
الصليبخــات كان مفاجئــا خاصة 
عقــب فترة اإلعداد الطيب للفريق 
وفوزه علــى حامل لقــب الدوري 
املمتاز الكويــت ٤-٠ قبل انطالق 

املوسم.

يعقوبا يدخل تدريبات «األخضر»
مبارك اخلالدي

دخل احملتــرف املالي يعقوبــا دومبيا 
مســاء أول مــن امــس تدريبــات الفريق 
األول لكرة القدم بالنــادي العربي، وذلك 
بشكل رسمي حتت قيادة املدرب التونسي 
املؤقت يامن الزلفاني. ويستعد «األخضر» 

ملواجهة التضامن غدا اجلمعة ضمن اجلولة 
الرابعــة لدوري «زين» املمتاز، ويســاهم 
دخول الالعب في تشكيل املباراة في حل 
مشــكلة مركز قلب الدفاع، خصوصا بعد 
غيــاب اجلزائري طارق بوعبطة لإليقاف 
بعد طرده فــي لقاء الكويت وتكرار حالة 

اإلصابات جلمعة عبود.

الشطي: الساحل جاهز.. ومواجهة الكويت صعبة
هادي العنزي

أكد مدير الفريق األول لكرة القدم 
بنــادي الســاحل شــاكر الشــطي أن 
مواجهــة الكويت ضمن املرحلة الـ ٤

لدوري زين للدرجة املمتازة ستكون 
صعبة، وقال لـــ «األنباء»: «اخلصم 

فريق عريق، لديه العديد من العناصر 
املتميزة، سواء من الالعبني احملليني أو 
احملترفني على حد سواء، ويقوده مدرب 
على درجة عالية من اخلبرة واملعرفة 
اجليدة بالدوري الكويتي، ولكن على 
الرغــم من ذلك، نطمح لتقدمي مباراة 
تظهر الساحل بأفضل صورة ممكنة، 

ومبا ميكنه من احلصول على نقاطها 
كاملة، للهروب من قاع الترتيب».

وأشار شاكر الشطي إلى أن الساحل 
مكتمل الصفوف وجاهز بدنيا وفنيا، 
وال توجد إصابات أو غيابات باستثناء 
غياب منــور املطيري، مضيفا: لدينا 
العديــد من الالعبني الشــباب، الذين 

ميلكون حماسة عالية، وروحا قتالية، 
وحرصا شــديدا على تقــدمي فريقهم 
بالصــورة الالئقــة، بقيــادة املــدرب 
الوطني املتميز محمد دهيليس، القادر 
على التعامــل مع مثل هذه املباريات 
الصعبــة، ونأمــل التوفيــق ونحقق 

املطلوب.

«التنشيطية» تنطلق ٢٠ اجلاري
أعلن احتاد كرة القدم عن مواعيد انطالق 
منافسات اجلولتني األولى والثانية من بطولة 
كأس «زين التنشيطية» لكرة القدم وذلك يوم 
٢٠ اجلاري. ففي إطار منافســات املجموعة 
الثانيــة يلتقــي اجلهراء مــع الصليبخات، 
الساحل مع التضامن، والشباب مع العربي 
على أن تستكمل اجلولة األولى في ٢٢ اجلاري 
حلساب املجموعة األولى بلقاءات الكويت مع 

اليرموك، الساملية مع برقان، الفحيحيل مع 
القادسية وكاظمة مع خيطان، فيما ستنطلق 
اجلولة الثانية يومي ٢٥ و٢٦ اجلاري بلقاءات 
جتمــع فــي ٢٥ اجلاري كال مــن العربي مع 
اجلهراء، الشباب مع الساحل، والصليبخات 
مع النصر، وتستكمل في ٢٦ اجلاري بلقاءات 
كاظمة مع الفحيحيل، القادسية مع اليرموك، 

برقان مع الكويت وخيطان مع الساملية.

كاظمة «املنطلق» يهدد النصر «املتعثر» والقادسية يواجه اجلهراء في اعتزال حارسه بندر سليمان

الفحيحيل «يتألق» ويحرم الساملية من الصدارة
النقاط املهدرة كي يكون قريبا من 
فرق املقدمة، وال شك أن خسارته 
للمــرة الثانية على التوالي اليوم 
ســتكون عواقبهــا غيــر مرضية 
بعدما طالته االنتقادات كثيرا طوال 
املباريــات الثالث املاضية لســوء 
األداء الفنــي، بــل طالــب البعض 
بتنحيته من مهمته كما فعل العربي 
مــع مدربه املقدوني يوغســالف، 

و«األصفــر» بالعبيه اخلبرة 
قــادر على حتقيق الفوز 

إذا أحســن العبــوه 
استغالل الفرص، 

كما يجب على 
املدرب معاجلة 
القصور في خط 

الدفاع بعدما تلقت شباكه ٥ أهداف 
حتى اآلن.

أما اجلهراء فقد تعثر باخلسارة 
أمام التضامن في املباراة املاضية 
بهدف نظيف، األمر الذي فوت عليه 
فرصة املنافسة على الصدارة بعدما 
حقق فوزا وتعادال في أول جولتني، 
وعلى مدربه ساندي دراسة أسباب 
اخلسارة غير املتوقعة وتصحيحها 
ملا يضمــه من عناصر متحمســة 
خلدمة فريقها، ويغيب عن اجلهراء 

اليوم أسعد عبدالعزيز لإليقاف.
وفي املباراة الثانية، فسيكون 
مــدرب كاظمة ماركــوف والعبوه 
على موعد مهــم لتأكيد صدارتهم 

مع نهاية اجلولة املاضية.

املباراة الثانية يلعب كاظمة برصيد 
٧ نقاط مع النصر بـ ٤ نقاط على 
ستاد الصداقة والسالم في مواجهة 

ستحدد شكل الصدارة.
ولن تكون مهمة القادسية سهلة 
اليــوم أمام فريــق متحفز تدعمه 
جماهيره، خصوصا أن «األصفر» 
خرج بخســارة قاسية من كاظمة 
بثالثية في اجلولة املاضية وبات 
على مدربه ناصر الشطي تعويض 

أدار املبــاراة احلكــم عبــداهللا 
الكندري وأجاد في إدارتها.

تتواصل املنافسة بني فرق دوري 
«زيــن» املمتاز، حيــث تقام اليوم 
مباراتان في إطار اجلولة الرابعة، 
حيث يحل القادسية بنقاطه الـ ٦

ضيفا على اجلهراء بـ ٤ نقاط، وهو 
اللقاء الذي ســوف يشــهد اعتزال 
احلارس اجلهراوي بندر سليمان 
بعدما خدم فريقه لعدة مواسم، وفي 

رستم (٤٧).
الثانــي أدرك  الشــوط  وفــي 
الساملية هدف التعادل الثاني عن 
طريق فهــد املجمــد، وتغير حال 
الساملية لألفضل وأضاع كارلوس 
منديــس فرصــة ثمينــة وتبادل 
الفريقان الهجمات، ومتكن مهاجم 
الفحيحيل املتألق التونسي يوسف 
بن ســوده الهــدف الثالث بضربة 

رأس جميلة (٧١).

ناصر العنزي 

أحلق الفحيحيل بالساملية أول 
خسارة له في الدوري املمتاز وتغلب 
عليــه ٣-٢ في مواجهــة تألق بها 
«األحمر» وخرج بفوز مســتحق، 
وبذلك حرم الفحيحيل خصمه من 
االنفراد بالصدارة وأبقاه على نقاطه 
الـ ٧ في حني أصبح للفائز ٦ نقاط.
وفاجأ مدرب الفحيحيل فراس 
اخلطيب خصمه مدرب الســاملية 
محمــد ابراهيم بضغــط هجومي 
مبكر أسفر عن هدفني أصابا خطوط 
الســاملية باالرتباك، وجاء الهدف 
األول بضربــة رأســية للمتحرك 
لويز بعــد متريرة عرضية متقنة 
من أحمــد النصــر (٢١)، وأضاف 
الهدف الثاني يوســف بن ســودة 
من ركلــة جزاء صحيحــة (٣٤)، 
وواصــل الفحيحيــل ضغطه بعد 
الهدفــني وكاد يضيــف هدفا لوال 
تأخر فهد الرشــيدي فــي اللحاق 
بالكرة، وظهر خط وسط الفحيحيل 
املكون من لويز ومشاري الكندري 
وفابريس ويعقوب الطراروة بحالة 
نشــطة مكنت فريقهــم من تهديد 
مرمى اخلصم، فيما غاب الساملية 
طويــال عــن الشــوط األول وبقي 
مهاجماه جمعة سعيد وأسو رستم 
في املقدمــة دون إمدادات، وصحا 
«السماوي» متأخرا وقلص الفارق 
في الوقت اإلضافي عن طريق أسو 

مهاجم الساملية أسو رستم يسدد على املرمى  (أحمد علي)

مباراتا اليوم

القناةالتوقيتامللعبالفريقان
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