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اتجاه إلراحة بعض العناصر األساسية استعدادا لنهائي ولي العهد

القادسية يجهز بدالءه أمام برقان في كأس األمير
كتب �أحمد عو�ض:
يبد�أ اال�صفر القد�ساوي م�ساء اليوم م�شواره يف
بطولة ك�أ�س �سمو امري البالد وذلك عندما يواجه
فريق برقان �ضمن مناف�سات املجموعة االويل الغلى
الك�ؤو�س تلك املباراة التي �ستقام يف ال�سابعة
والن�صف ويحت�ضنها ا�ستاد ثامر.
ومن املقرر ان مينح مدرب اال�صفر فر�صة ملجموعة
من البدالء الذين مل ي�شاركوا مع الفريق يف الفرتة
االخ�يرة ل�رضب ع�صفورين بحجر واحد االول هو
اراحة بع�ض الركائز اال�سا�سية يف ت�شكيلته ا�ستعدادا ملواجهة الكويت
يف نهائي كا�س �سمو ويل العهد باال�ضافة الى االطمئنان على جاهزيتهم
وت�أهيل العائدين من اال�صابة امثال حممد الفهد والعائد بعد فرتة
من االنقطاع طالل العامر ليكونوا على امت اال�ستعداد للمباراة املهمة
املقبلة .وبالرغم من هذا اال ان مدرب القاد�سية الكرواتي داليبور
�سيحاول اخذ حذره من مفاج�آت برقان الذي تطور م�ستواه ب�شكل
ملحوظ بالفرتة االخرية واظهر قوة كبرية ولعل مواجهته امام العربي
اكرب دليل على هذا لذلك فانه من املتوقع ان يدفع داليبور ببع�ض

العنا�رص اال�سا�سية لت�أمني الفوز يف البداية قبل ان
يبد�أ باراحتهم.
ومن املقرر ان يدخل امللكي تلك املباراة ب�ضغط
قوي من البداية ملنع برقان من اكت�ساب الثقة مثلما
فعل معهم يف املباراة التي جمعت بني الفريقني يف
م�سابقة دوري فيفا والتي ح�سمها امللكي ل�صاحله
بخما�سية نظيفة ،ولعل التطور الكبري يف م�ستوى
العبي برقان �سيجعل القاد�سية يحاول قطع الطريق
عليه الحراجه يف بداية م�شواره للمناف�سة على لقب
اغلى الك�ؤو�س.
اما على اجلانب الآخر فان اجلهاز الفني لفريق برقان بقيادة املدرب
الوطني حمد احلربي يعلم جيدا مدى قوة املناف�س وهو ما �سيدفعه
للرتاجع الى مناطقه الدفاعية واالعتماد على اغالق جميع املنافذ امام
مهاجمي الكتيبة ال�صفراء بينما �سيتولى املهاجم التون�سي املت�ألق
و�سام االدري�سي مهمة قيادة املحاوالت الهجومية القتحام دفاعات
امللكي احل�صينة .وتبدو �صفوف برقان مكتملة وال يعاين من اية
غيابات خا�صة بعد بع�ض التدعيمات التي اجراها الفريق يف الفرتة
املا�ضية للظهور ب�شكل اقوى يف قادم اال�ستحقاقات.

 7.30مساء

العنيد يسعى لمواصلة نتائجه الجيدة أمام أبناء أبوحليفة

التضامن المدعم يبحث عن عبور آمن للساحل
 5.30مساء
كتب �أحمد عو�ض:
�سيبد�أ الت�ضامن م�����ش��واره يف
بطولة ك�أ�س �سمو ام�ير البالد
مبواجهة حمفوفة باملخاطر امام
ال�ساحل عندما يلتقي الفريقان
م�ساء اليوم على ا�ستاد ال�شباب
يف اخلام�سة والن�صف م�ساء يف
م��واج��ه��ة مفتوحة على جميع
االح��ت��م��االت وان ك��ان��ت نتائج
العنيد يف الفرتة االخرية ترجح
كفته على ح�ساب ابناء ابوحليفة
امل�تراج��ع ك��ث�يرا ع��ن انطالقته
القوية يف بداية املو�سم ولكن
كل تلك التوقعات ال تنطبق على
مباريات الك�ؤو�س خ�صو�صا ان كل
فرق تلك املجموعة حتاول القتال
من اج��ل الظفر ببطاقة للت�أهل
للمربع الذهبي الغلى الك�ؤو�س
كون الفر�ص اكرب من املجموعة
الثانية النارية.
وجنح الت�ضامن يف اجراء الكثري
من التدعيمات يف الفرتة االخرية
ب�ضم جمموعة متميزة من الالعبني
�سواء املحليون او املحرتفون
حيث �إنه �ضم كال من احمد ال�صقر

• منافسة قوية على الكرة بني العبي الساحل والتضامن في مباراة سابقة

وعبد الله الباذر باال�ضافة الى
امت��ام التعاقد م��ع املحرتفني
ال�سوري حميد ميدو والربازيلي
اندر�سون وبانتظار ح�سم �صفقتني
اخريني ،ولكن يبدو ان هذا الثالثي
االول ا�صبح جاهزا للم�شاركة يف
مباراة اليوم بينما حتوم ال�شكوك

حول امكانية م�شاركة الربازيلي
اندر�سون يف مواجهة اليوم ولعل
تلك التدعيمات ترفع من �سقف
الطموحات عند العبي الت�ضامن
للذهاب بعيدا على االقل يف تلك
البطولة الغالية.
اما على اجلانب الآخر فلعل مدرب

ال�ساحل الوطني عبد الرحمن
العتيبي �سيحاول اتخاذ م�شاركته
يف بطولة ك�أ�س �سمو امري البالد
كبداية جديدة للفريق يف املو�سم
احلايل الذي حري اجلميع معه،
فعندما بدا املو�سم بفرتة اعداد
حملية وبدون مع�سكر خارجي كان
احل�صان اال�سود وقدم م�ستويات
مبهرة ولكن م�ستواه تغري متاما
بعد اقامته مع�سكره الرتكي خالل
فرتة توقف الدوري االولى وعاد
بعدها ليقدم م�ستويات �ضعيفة
للغاية وهو ما �سيحاول العتيبي
ورج��ال��ه تخطيه وال��ع��ودة من
جديد للظهور ب�صورة م�رشفة يف
املباريات التي �سيخو�ضونها
�ضمن مناف�سات املجموعة االولى
لبطولة ك�أ�س �سمو امري البالد.
ومن املتوقع ان تكون مواجهة
ال��ي��وم متكافئة ال��ى ح��د كبري
خا�صة يف ظ��ل ت�شابه طريقه
لعب كال الفريقني حيث يعتمدان
ب�صورة كبرية على طريقة 1-4-5
م�ستغلني املهارة وال�رسعة لدى
املهاجمني وام��ك��ان��ي��ات بع�ض
ال��رك��ائ��ز اال���س��ا���س��ي��ة يف و�سط
امل��ي��دان على التحكم يف �سري
اللعب ،حيث يقوم بهذا الدور يف
الت�ضامن حمد امان بينما يعتمد
العتيبي على املحرتف التون�سي
مهدي بن حرب ليلعب هذا الدور
يف قيادة املجموعة ال�شابة من
العبي ال�ساحل ومن �سيكون اكرث
ح��ذرا وت��رك��ي��زا �سيكون مفتاح
الفوز من ن�صيبه.

وفد من العربي زار السالمية ..وأزمة كيتا

تقترب من االنتهاء ليرتدي القميص األخضر
الحت انفراجة يف �أزم��ة الالعب الإيفواري
�إبراهيما كيتا ،مع ناديه ال�ساملية ،وذلك
بزيارة وفد من النادي العربي ،ملقر قلعة
الرهيب يف ال�ساملية.
ويرتبط كيتا بعقد مع ال�ساملية لنهاية
املو�سم اجل��اري ،لكن الالعب الذي عانى
من ت�أخر م�ستحقاته ،غ��ادر �إل��ى النادي
العربي ،الرت��داء القمي�ص الأخ�رض ،دون
احل�صول على خمال�صة من ال�ساملية ،الذي
�أثاره ت�رصف الالعب.
ويدرك العربي الكويتي �أن طريق احل�صول
على خدمات كيتا ،ال بد ان مير بنادي
ال�ساملية ،وهو ما �أعلن عنه خليل البالم
مدير الكرة ال�سابق يف العربي ،والذي
يقوم بدور الو�سيط لإمتام �صفقة انتقال كيتا
للقلعة اخل�رضاء.
وي�صاحب البالم يف مفاو�ضاته الدائرة حال ًيا
يف ال�ساملية ،جنل رئي�س النادي العربي
علي جمال الكاظمي .ويرغب ال�ساملية يف
احل�صول على خدمات عبدالعزيز ال�سليمي
من �صفوف العربي ،الى جانب مبلغ مايل،
نظري التفريط يف كيتا ،فيما تبقى من
عقده.
وين�شط العربي يف فرتة االنتقاالت ال�شتوية
احلالية ،من اجل تدعيم ال�صفوف ب�صفقات
من العيار الثقيل � ،أم ً
ال يف ا�ستعادة لقب
الدوري الغائب عن النادي.

• كيتا في إحدى املباريات

• سعود املجمد يحاول التخلص من مدافع برقان

أبناء مشرف للحفاظ على مستوى األداء

اليرموك يبحث عن مواصلة

صحوته بتعميق جراح خيطان

• صراع هوائي على الكرة بني العبي اليرموك وخيطان

يتطلع ابناء م�رشف ملوا�صلة
ال�سري على نف�س امل�ستوى
الذي يقدمونه بالفرتة االخرية
يف دوري فيفا ،وذلك بافتتاح
مبارياتهم يف بطولة ك�أ�س �سمو
امري البالد م�ساء اليوم امام
فريق خيطان املرتاجع ب�شكل
ملحوظ يف الفرتة االخرية تلك
املواجهه التي �سيحت�ضنها
ا�ستاد الت�ضامن يف االحمدي يف
اخلام�سة والن�صف م�ساء.
ويدخل الريامكة مباراة اليوم
مبعنويات مرتفعة للغاية بعد
النتائج القوية التي يقدمها
الفريق بالفرتة االخرية حيث
جنحوا يف اقتنا�ص  5نقاط من
اخ��ر مبارتني لهم يف بطولة
الدوري االمر الذي اثلج �صدور
اجلهازين الفني واالداري يف
الفريق بعد البداية املتعرثة
لهم ه��ذا املو�سم اال ان��ه عقب
ا�ستعادة خدمات اغلب العنا�رص
امل�صابة باال�ضافة ال��ى بدء
التدعيمات بالعبني حمليني
رف��ع��ت م��ن م�ستوي الفريق
وا�صبح جاهزا للظهور ب�شكل
ق���وي ومم��ي��ز يف امل��ب��اري��ات
بالفرتة االخرية.
ولعل ح��ال ال�يرم��وك يختلف
متاما ع��ن خيطان ال��ذي مير
بفرتة من ع��دم االت���زان ب�شكل
وا�ضح لي�س فقط على �صعيد

 5.30مساء
النتائج وامنا اي�ضا على �صعيد
االداء ،فالفريق ال���ذي كان
باملوا�سم املا�ضية من ا�صعب
الفرق التي يواجهها الكبار
ا�صبح اخريا يخ�رس من جميع
الفرق وبفارق كبري من االهداف
وهو ما جعله �صيدا �سهال امام
اغلب الفرق وهو ما �سيحاول
م��درب الفريق املخ�رضم انور
يعقوب ا���ص�لاح��ه ع�بر بوابة
اغلى ال��ك���ؤو���س للعودة مرة
اخرى للطريق ال�صحيح وتفادي
اال�ستمرار يف م�سل�سل الرتاجع
الكبري.
ويتميز اداء الريامكة يف الفرتة
االخ�يرة باحلما�س والتنظيم
الكبري داخل امللعب باال�ضافة
الى امتالكهم خط و�سط قويا
ومميزا للغاية ولكنه يفتقد
الفاعلية الهجومية حيث انه
ب��ال��رغ��م م��ن ت��ال��ق املهاجم
ال�شاب يو�سف جن��ف اال انه
وزم�ل�اءه ي��ه��درون الكثري من

الفر�ص ال�سهلة وهو ما يعد
اك�بر امل�شاكل ال��ت��ي تواجه
اجلهاز الفني بقيادة املدرب
الربازيلي دا �سيلفا بالفرتة
االخرية اما على اجلانب الآخر
ف��ان��ه م��ن خ�لال حتليل اداء
خيطان بالفرتة االخرية يت�ضح
جليا افتقادهم للقائد داخل
امل��ي��دان وال�لاع��ب ال��ذي يتم
االعتماد عليه لقيادة الفريق
خا�صة يف ظل تراجع م�ستوى
امل��ح�ترف�ين ورح���ي���ل اغلب
النجوم الذين ظهروا مب�ستوى
ق��وي م��ع الفريق يف املو�سم
املا�ضي ام��ث��ال عمر احلبيرت
ومبارك الن�صار وامل�رصي عمرو
عبد الفتاح وهو ما مت تعوي�ض
غيابهم مبجموعة من العنا�رص
ال�شابة التي م��ازال��ت حتتاج
للمزيد من االحتكاك الكت�ساب
اخلربة واعادة خيطان للطريق
ال�صحيح.
وتبدو �صفوف الفريقني �شبه
مكتملة حيث ال يعانيان من
الغيابات امل�ؤثرة و�سيحاول
كال املدربني ا�ستخدام اف�ضل
ا�سلحته لل�ضغط على االخر
والبحث عن ثالث نقاط مهمة
يف م�شوار كليهما حلجز احدى
بطاقتي الت�أهل للمربع الذهبي
عن تلك املجموعة االولى الغلى
الك�ؤو�س.

حازا على إعجاب الجهازين الفني واإلداري

اإلدريسي :سعيد والشرميطي هما األفضل في الدوري الكويتي
كتب �سامح فريد:
ق��ال الع��ب الفريق االول لكرة
ال��ق��دم ب��ن��ادي ب��رق��ان التون�سي
و�سام االدري�سي انه �سعيد بالفرتة
احلالية مع برقان وما يقدمه من
م�ستويات فنية ح��ازت اعجاب
اجلهازين الفني واالداري وكل
املتابعني ،متمنيا ان ي�ستمر على
نف�س احلالة يف قادم املواعيد من

اجل امل�ساهمة يف حماولة ابعاد
برقان عن املناطق املت�أخرة يف
ج��دول الرتتيب العام مل�سابقة
دوري فيفا.
وا���ش��ار يف ت�رصيحاته ال��ى انه
�سمع بالفعل عن العر�ض املقدم
ل��ه م��ن ق��ب��ل ن���ادي ال�ساملية
ورغبتهم يف التعاقد معه ،من
خالل و�سائل االعالم ،تاركا االمر
برمته الى ادارة برقان ال�سيما

ان لديه عقدا مع النادي ينتهي
بنهاية املو�سم احل��ايل ومن ثم
فهم ا�صحاب القرار االول واالخري
ب�ش�أن رحيله من عدمه يف الفرتة
احلالية.
وح��ول �سبب ظ��ه��وره اجليد مع
برقان عك�س ما كان عليه الو�ضع
مع ال�صليبخات ذكر االدري�سي انه
مل يتح�صل على الفر�ص الكافية
م��ن اج���ل اث��ب��ات نف�سه واب���راز

قدراته مع ال�صليبخات وبالتايل
مل يكن هناك اي امكانية للت�ألق
يف ذل��ك الوقت عك�س الو�ضعية
مع برقان عقب منحه امل�ساحة
والوقت الكايف الخراج ما عنده.
وك�شف عن الالعبني االف�ضل يف
الدوري الكويتي قائال ان مهاجم
الفريق االول لكرة القدم بالكويت
االي��ف��واري جمعة �سعيد ا�ضافة
الى العب العربي التون�سي امني

ال�رشميطي هما االف�ضل حاليا من
ناحية املحرتفني ،والعب الو�سط
فهد االن�صاري املحرتف يف �صفوف
احتاد جدة هو اف�ضل العب كويتي
بال �شك.
وعن النادي املف�ضل له يف الكرة
الكويتية قال االدري�سي بو�ضوح
�شديد �إنه معجب بنادي الكويت
ب�سبب م�ستواه ال��ع��ايل وحالة
اال�ستقرار لديه.

• وسام اإلدريسي

