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في ختام اجلولة الثامنة من الدوري املمتاز

الكويت املنتشي يصطدم بالعربي 
يح���ل الكويت ضيف���ا ثقيال 
ف���ي ختام  العربي  اليوم عل���ى 
اجلولة الثامنة من الدوري املمتاز، 
ويتصدر األبيض الترتيب ب� 19 
نقطة، فيما يحل العربي في املركز 
الثالث مؤقتا ب���� 13 نقطة خلف 
القادسية الذي حل ثانيا ب� 15 نقطة 

بعد فوزه على الساملية 0-2.
املواجهة  الكوي���ت  ويخوض 
منتش���يا بعد فوزه بلقب بطولة 
كاس االحت���اد اآلس���يوي للمرة 
الثانية في تاريخه بعد أن سحق 
اربي���ل العراقي على أرضه وبني 
جمهوره في املباراة النهائية 0-4، 
ومن املتوقع ان تشهد املباراة الندية 
واإلثارة املرتقبة عطفا على ما قدمه 
الفريقان حتى اآلن من مستويات 
متميزة، وكان الفريقان قد تعادال 
2-2 في القس���م األول فضال عن 
عدم تعرض أي منهما للخسارة 
حتى اآلن. وبدءا من مواجهة اليوم 

الالعبني.
الروح  ويعتمد روم���او على 
الدولي  املعنوية لالعبيه بقيادة 
السابق محمد جراغ وعلي مقصيد 
والبحريني سيد عدنان والسنغالي 
ف���ال فض���ال ع���ن تواجد  قادر 
حسني املوسوي وفهد الرشيدي 
املقدمة  واالردني احمد هايل في 
ومن خلفهم املتحرك عبدالعزيز 
السليمي، كما يتواجد طالل نايف 
وعبداهلل الشمالي وفهد احلشاش 
الذين يجيدون التغطية الدفاعية 
والضغط على حامل الكرة وهي 

ميزة ينفرد بها العبو االخضر.
املب���اراة صراعا  وستش���هد 
ب���ني الفريقني عل���ى امتالك خط 
العمليات ويبقى  الوسط محور 
عامل استثمار الفرص حاسما في 
توجيه دفة نقاط املباراة ملصلحة 

أي من الفريقني.
مبارك الخالدي  ٭

لتمي���ز مارين بقراءت���ه اجليدة 
للمباريات، فضال عن تواجد عدد 
من مفاتي���ح اللعب في مقدمتهم 
البرازيلي روجيريو ووليد علي 
والتونسي شادي الهمامي وناصر 
القحطان���ي والظهير فهد عوض 
والواعد عبدالهادي خميس وعلي 

الكندري.
وفي املقابل يس���عى االخضر 
املتميزة  الى مواصلة عروض���ه 
مؤخرا وإزاح���ة عقبة مهمة عن 
طريقه، فالعربي اس���تعاد سكة 
االنتصارات بثالث���ة انتصارات 
متتالية بع���د أربعة تعادالت بدأ 
بها مش���واره في البطولة وقدم 
االخضر بقيادة البرتغالي جوزيه 
روماو مستويات متميزة فهو ال 
يختلف كثيرا ع���ن االبيض من 
الناحية الفنية والبدنية فروماو 
يعتمد على الالعب اجلاهز فنيا، 
ما جعل املنافسة على أشدها بني 

يطوي الكويت صفحة مواجهاته 
اخلارجية ليتفرغ متاما للبطوالت 
احمللية وفي مقدمتها بطولة الدوري 
الغائبة عن خزائ���ن النادي منذ 

أربعة مواسم.
الفن���ي  ويحس���ب للجه���از 
للفريق بقي���ادة الروماني ايوان 
مارين ايجاد حالة املنافس���ة بني 
25 العبا ما يعني توافر املخزون 
الكافي من الالعبني لسد أي غيابات 
قد يعان���ي منها الفريق. ويغيب 
الظهير سامي  اليوم  الفريق  عن 
الصانع اللتحاقه بصفوف منتخب 
الشباب، كما حتوم الشكوك حول 
التونسي عصام جمعة  مشاركة 

لالصابة.
ويتميز االبيض بعدم اعتماده 
على أسلوب لعب ثابت فعنصر 
املفاج���أة حاض���ر باس���تمرار 

ضمن منافسات املجموعة الثالثة بالنسخة الـ 28

كاظمة يستضيف اخلريطيات في بداية مشواره بـ »اخلليجية«

يستضيف كاظمة مساء اليوم 
القطري في  فريق اخلريطي����ات 
الثالثة  إطار منافسات املجموعة 
للبطولة اخلليجية ال� 28 لألندية 
وتضم املجموعة ايضا الش����باب 

العماني.
ق����د أوقعت  القرعة  وكان����ت 
الكويتية  املمثل اآلخ����ر للك����رة 
الساملية في املجموعة الثانية الى 
جوار جنران السعودي واحملرق 
البحريني فيما ضمت املجموعة 
االولى اخل����ور القطري واالحتاد 
العماني واحلالة البحريني، وحل 
في املجموع����ة الرابعة بني ياس 
االماراتي والفيصلي الس����عودي 

والبسيتني البحريني.
وتنص الئح����ة البطولة على 
تأهل فريقني من كل مجموعة الى 
الدور ربع النهائي الذي يقام من 
مباراة واحدة مع أفضلية للفرق 
التي تتص����در مجموعاتها للعب 

على أرضها.
وكانت البطول����ة قد انطلقت 
الش����هر املاضي وش����هدت تعادل 
بني ياس مع البسيتني البحريني 
س����لبيا ضمن املجموعة الرابعة 
وتعادل االحتاد العماني مع احلالة 
البحريني 2 � 2 ضمن املجموعة 

االولى.
البرتقالي املواجهة  ويخوض 

قادما من تعادل سلبي في بطولة 
الدوري املم�ت�از أمام الصليبخات 
ض��م����ن املرح�ل����ة الثامن�����ة من 
الدوري، حي����ث يحل في امل�رتبة 
الرابعة برصيد 10 نقاط، ولم يقدم 
الفريق املوسم احلالي ما يشفع له 
حيث يعاني عدم االس����تقرار في 
نتائجه بس����بب ك��ثرة اإلصابات 
وعدم توفيق اجلهاز اإلداري والفني 
ف����ي التعاقد م����ع مح�ترفني على 
مستوى عال لالرتقاء مبس�توى 

الفريق.

ويغيب عن كاظمة اليوم العبوه 
محمد الهدهود ونواف احلميدان 
وطالل فاضل لإلصابة. ويعتمد 
امل����درب املونتنيغ����ري ميودراغ 
راذوليتش على الهداف يوس����ف 
ناصر وفهد الفهد وعبداهلل الظفيري 
في املقدم����ة وفي خط الوس����ط 
مش����اري العازمي وناصر الفرج 
والعائد من اإلصابة حمد احلربي 
وانطالقات الظهير سلطان صلبوخ 
الذي ي�شكل بتقدمه املستمر دعما 
خلطي املقدمة والوسط، كما ميتاز 

بارسال الكرات العرضية املتقنة 
للمهاجمني والفرصة مواتية للفريق 
الذي  لالنقضاض عل����ى خصمه 
مير بظروف قاسية، حيث يحتل 
املركز قبل األخير في سلم الترتيب 
للدوري القط����ري كما يعاني من 
غيابات مؤث����رة لعدد من العبيه 
بسبب اإلصابات علما ان هذه هي 
املشاركة الثالثة للخريطيات في 

البطولة اخلليجية.
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كاظمة يعود ملشاركاته اخلارجية أمام اخلريطيات القطري اليوم

ميودراغ: نعاني تداخل املسابقات

سيموندي: نسعى لبداية جيدة

أبدى مدرب كاظـمة مـيودراغ استـياءه 
من كثرة المباريات وتداخلها، وقال اننا 
نعاني ازدحاما في جدول المباريات في 

بطوالت 3 هي الدوري وكـأس ولي العهد 

والبطولة الخليجية، األمر الذي أدى 
إلرهاق الالعبين وعدم وجود فسحة من 
الوقت لمعالجة المصابين. وأضاف اننا 

سنسعى الستغالل الظروف التي يمر بها 

الفريق القطري واقتناص نقاط المباراة 
كونها تلعب على أرضنا وجمهورنا 

الذي نطالبه بالحضور ودعم الالعبين 
وتحفيزهم.

قال مدرب اخلريطيات ان املباراة مهمة للغاية 
ونتمنى خاللها تقدمي شيء جيد ونسعى 

الى مركز أفضل، ومباراة اليوم تعتبر مبثابة 

مصاحلة مع النفس لتحقيق بداية جيدة بالفوز 
وتعطي الالعبني دفعة معنوية قبل العودة للدوري 

من جديد. وقال ان كاظمة من الفرق اجليدة 

رغم انه ال ميلك الكثير من املعلومات عنه. وعن 
جاهزية فريقه أوضح انه ال توجد إصابات او 

غيابات وكل الالعبني جاهزون للمباراة.

»الزيد« تخطى »ثانوية اجلميل« بهدفني

احملمد يشيد مبسيرة الفضلي

انطالق منافسات دور الثمانية بدوري املدارس

اس���تقبل رئيس مجلس الوزراء السابق 
سمو الش���يخ ناصر احملمد احلارس الدولي 
خالد الفضلي. وثمن احملم���د الدور الكبير 
الذي ق���ام به احلارس الدولي خالد الفضلي 
خالل مس���يرته مع فريقي كاظمة والكويت 
واملنتخب الوطني. جاء ذلك خالل استقبال 
الشيخ ناصر احملمد للفضلي الذي قام بإهدائه 
درعا تذكارية، حيث قام بدعوته ملباراة اعتزاله 

تقام اليوم مناف�سات دور الثمانية لبطولة 
دوري المدارس لكرة القدم بإقامة مباراتين 
يلتقي في األولى فريق ثانوية مدرسة خالد 
س���عود الزيد مع ثانوية خليفة الجري في 
الرابعة والنصف عص���را، بينما يلتقي في 
المباراة الثانية فريق ثانوية ثابت بن قيس 
مع ثانوية انس بن مالك في الخامسة والثلث 

مساء.
وتقام المبارات���ان على مالعب أكاديمية 
حسن ابل، وكان فريقا ثانوية خليفة الجري 
وثانوية انس بن مالك قد جنبتهما القرعة 
اللعب في دور ال� 16، بينما تأهل فريق ثانوية 
خالد الزيد بعد تغلبه على ثانوية الجميل 
بهدفين مقابل هدف في افتتاح منافس���ات 
دور ال� 16، حيث سجل للفائز محمد البحري 
وناصر القبندي، بينما أحرز هدف الفريق 

الخاسر صادق جعفر.
وجاءت المباراة متوسطة المستوى، حيث 
لم يقدم فريقا الزيد والجميل العرض المنتظر 
منهما، وتبادال الس���يطرة على الكرة طوال 
ش���وطي اللقاء، رغم ان فريق الزيد يمتلك 
عناص���ر تلعب في مختل���ف اندية الدوري 
المحلي مثل ناصر القبندي الذي يلعب في 
اليرموك، وعلي محمد الحسن في الشباب، 
وعبدالرحمن فؤاد في السالمية وسيد علي في 
العربي، وحسن معراج في العربي، وأسامة 
بوشهري في اليرموك، وعبداهلل الفيلكاوي 

في الكويت.
كم���ا صعد فريق ثانوي���ة بن قيس بعد 
اكتساحه ثانوية صباح السالم بأربعة أهداف 
مقابل هدف، حيث س���جل رباعية بن قيس 

التي سيقام 14 اجلاري على ستاد نادي الكويت 
أمام املنتحب البحريني.

وطالب احملمد احلارس خالد الفضلي بعدم 
االبتعاد عن املج���ال الرياضي كونه ميتلك 
اخلبرة الرياضية س���واء في املجال اإلداري 
أو الفن���ي، متمنيا له التوفيق والنجاح بعد 
مسيرة 21 عاما من االنتصارات واالجنازات 

الكروية.

محمد عماش هدفين وخالد السبيعي.
وس���يطر فريق بن قيس على مجريات 
اللع���ب تماما، حيث يمتل���ك عناصر قادرة 
على الوصول الى المب���اراة النهائية امثال 
عبدالرحمن الهيف���ي العب نادي التضامن، 
وخالد السبيعي العب نادي النصر ومنتخب 
الناش���ئين، وأحمد الس���حيمي العب نادي 
الكويت ومنتخب الناش���ئين ومحمد الفي 

العب الكويت ومنتخب الناشئين أيضا.
القبندي سعيد بتأهل الزيد وعبر صادق 
جعف���ر ه����داف ف�ريق الجمي���ل عن حزنه 
لخروج فريقه بهدف قاتل في الوقت الحرج، 
وأضاف انه كان يأمل في مواصلة المشوار، 
ولكن هذه هي كرة الق�دم البد فيها من ف�ائز 

وخ�اس�ر.
وق���ال زميله في الفريق علي كامل العب 
نادي القادسي�ة انهم كانوا يأملون في الفوز 
للتأهل إلى الدور القادم، وان الهدف جاء في 
وقت حس���اس جدا وال يمكن تعويضه، وال 

نملك اال ان نبارك للفريق الفائز.
في المقابل قال ناصر القبندي العب نادي 
اليرموك وفريق ثانوية خالد الزيد وصاحب 
هدف التأهل ان الفريق لم يظهر بالمستوى 
المتوقع نتيجة فت���رة الراحة الكبيرة بين 
األدوار األولى والدور النهائي، وانه يسعى 
مع زمالئه إلى تخطي فريق خليفة الجري 

والوصول إلى الدور قبل النهائي.
كما شكر القبندي المسؤولين عن تنظيم 
البطولة، خاصة في الدور النهائي الذي يلعب 
بنظ���ام التجمع، وهو ما يتيح الفرصة أمام 

الالعبين إلظهار مهاراتهم.

سمو الشيخ ناصر احملمد يتسلم درعا تذكارية من خالد الفضلي

فرحة العبي ثانوية الزيد بالتأهل

حكام من احتاد الكرة يديرون مباريات الدوري

اخلريطيات كاظمة
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5:30 الثالثة الرياضية   صباح السالمالعربي ـ الكويت

الكويت يسعى ملواصلة انتصاراته املتتالية على حساب العربي


