
تعيش أغلب األندية الكويتية على أمل 
تدعيم صفوفها بصفقات سوبر في امليركاتو 
الشتوي املقبل، ال سيما أن أغلب احملترفني لم 
يظهروا بالصورة املطلوبة في القسم األول 
من مسابقة ال��دوري. ولكن رغبة األندية أو 
باألحرى األجهزة الفنية قد تواجه صعوبات 

بالغة في فترة االنتقاالت املقبلة.

االنتخابات
ق��د ت��دف��ع أغ��ل��ب األن��دي��ة ف��ي امليركاتو 
الشتوي املقبل فاتورة انتخابات مجالس 
اإلدارة، والتي ستعقد في موعد أقصاه 12 
يناير املقبل. وفي الغالب ستنشغل األندية 
في الترتيب لهذه االنتخابات، وذل��ك على 
حساب دعم الفرق بصفقات جديدة سيكون 

ثمارها ملجالس إدارات أخرى.
وق��د تستقر األم��ور في األندية عقب 12 
يناير  بتواجد مجالس إدارات منتخبة ملدة 
4 سنوات مقبلة، أال أن عامل الوقت لن يكون 

في صاحلها.

7 جوالت فقط
جاء قرار جلنة املسابقات بإقامة جولتني 
م��ن م��ب��اري��ات القسم الثاني خ��ال الشهر 
اجلاري، ليصيب األندية الراغبة في تدعيم 

صفوفها ببعض اإلحباط.
فعلى أرض ال��واق��ع س��ي��ك��ون ك��ل ما 
تبقى من مباريات ال���دوري 7 مباريات 
فقط، وه��و ع��دد قد تفضل معه األجهزة 
الفنية االستقرار على احملترفني احلاليني، 
خ��اص��ة أن الصفقات اجل��دي��دة حتتاج 

لبعض الوقت من أجل التأقلم.

شروط صعبة
وضعت أغلب األندية شروًطا صعبة من 
أجل استقدام محترفني جدد، وفي مقدمتها 
إخضاع الاعب للتجربة قبل إبرام التعاقد، 

وهو أمر غير مفضل في عالم االحتراف.

وف��ي الغالب يكون الكشف الطبي فقط 
هو الفيصل بني النادي والاعب احملترف 
الذي تنال مسيرته الرضا املطلوب من جانب 

اجلهاز الفني.

ميزانية ضعيفة
تعيش أغلب األندية الكويتية واقًعا صعًبا قبل 

امليركاتو املقبل بسبب ضعف امليزانية املرصودة 
جللب محترفني، فهناك أندية تبحث عن محترف 
يوافق على تقاضي 40 ألف دوالر، وفي أفضل 
الظروف تعرض األندية 300 ألف دوالر، من أجل 
احلصول على محترف بإمكانات عالية. وتعد 
هذه األرق��ام غير مقبولة في ظل ارتفاع أسعار 
احملترفني، ولذلك تلجأ األندية للدعم الشخصي، 

لتوفير مبالغ ترضي احملترفني.

نيمار يقود البرازيل 
أوروغ��واي..  لهزمية 
واألرجنتني تتخطى 

املكسيك
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ه������ول������ن������دا ت������ف������وز ع���ل���ى 
األمم  ب���������دوري  ف���رن���س���ا 
للمستوى  تهبط  وأملانيا 
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االنتخابات تهدد امليركاتو الشتوي لألندية

امليزانيات الضعيفة ال تستطيع جلب محترفني سوبر لألندية
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القادسية يعتذر عن عدم خوض سوبر السلة أمام الكويت
خاطب ن��ادي القادسية، اللجنة املؤقتة 
إلدارة ش��ؤون ك��رة السلة، ب��اع��ت��ذاره عن 
خوض كأس السوبر، الذي كان مقرًرا أمام 

الكويت.

ر القادسية، اع��ت��ذاره لعدة أسباب  وب��رَّ
بينها، أن الع��ب��ي األص��ف��ر انشغلوا خال 
الفترة السابقة، التي شهدت أح��وال طقس 
غير مستقرة، ف��ي ن��وب��ات العمل اخلاصة 

بهم، كونهم مرتبطني بوظائف في الداخلية، 
والدفاع، واملطافئ، األم��ر ال��ذي حرمهم من 

مباشرة التدريبات بصورة منتظمة.
وأضاف خطاب القادسية املذيل بتوقيع 

أم��ني السر حسن أب��و احل��س��ن، أن الفريق 
مرتبط يوم األحد املقبل مبباراة االفتتاح في 
ال��دوري، أي بعد موعد السوبر ب�24 ساعة 

فقط.

منتخب سورية يصل الكويت 
ملواجهة »األزرق«

وصلت بعثة املنتخب السوري، 
ف��ج��ر أم���س ال��س��ب��ت، إل���ى ال��ك��وي��ت 
اس��ت��ع��داًدا ملواجهة األزرق الثاثاء 
املقبل، ضمن التحضيرات للمشاركة 

في كأس آسيا.
وت��رأس بعثة منتخب سوريا في 
الكويت، ف��ادي دب��اس، رئيس احتاد 
الكرة. وكان املنتخب السوري تعادل 
اجلمعة ودي���ا م��ع نظيره العماني 
بنتيجة 1-1.ويسعى نسور قاسيون 
لتحقيق نتيجة مرضية أمام الكويت، 
ملصاحلة اجلماهير السورية التي 
طالبت بتدخل فوري من احتاد الكرة 
وجلنة املنتخبات، إلعادة الفريق إلى 

الطريق الصحيح.

10 من الشرطة  30 شخصًا وإصابة  اعتقال 
بسبب شغب املالعب في اجلزائر

أعلنت املديرية العامة لألمن الوطني في اجلزائر، 
اجلمعة، اعتقال 30 شخصاً وإصابة 10 من أفراد 
الشرطة، على خلفية أح��داث الشغب التي رافقت 
نهاية املباراة التي تغلب فيها احتاد اجلزائر املتصدر 
على ضيفه شباب قسنطينة 2-1، اخلميس، في 
م��ب��اراة مقدمة عن اجلولة 15 األخ��ي��رة من جولة 

الذهاب مبسابقة دوري احملترفني لكرة القدم.
ووق��ع��ت ص��دام��ات عنيفة ب��ني ق���وات مكافحة 
الشغب ومحتجني بعدة ش��وارع بحي باب الوادي 

الشعبي في العاصمة اجلزائر، ليلة اخلميس.
وقالت الشرطة اجلزائرية في بيان لها إنه عقب نهاية 
املباراة التي جمعت احتاد اجلزائر بشباب قسنطينة، 
قام بعض األشخاص باإلخال بالنظام العام والتعدي 
على املمتلكات العامة مما استدعى تدخل الشرطة، حيث 
أسفرت العملية عن توقيف 30 شخصاً مشتبه فيهم في 
االخال بالنظام العام وحيازة املخدرات، مع تسجيل 
إصابة 10 شرطيني. وأكد ذات املصدر على عدم تسجيل 

أية إصابات في صفوف املشجعني.

وأصيب 18 شرطياً 4 منهم في حالة خطيرة، 
و22 مشجعا، مع حتطيم 10 مركبات تابعة لألمن، 
ومركبة خاصة، وس��ي��ارة إسعاف تابعة للدفاع 
امل��دن��ي، خ��ال أح���داث الشغب التي راف��ق��ت نهاية 
املباراة التي خسرها مولودية اجلزائر أمام مضيفه 
احتاد بلعباس بهدف وحيد، الثاثاء املاضي، في 

مباراة ضمن اجلولة 14 من مسابقة الدوري.
ون��دد احت��اد الكرة اجل��زائ��ري، بأحداث الشغب 
التي شهدتها بعض املاعب، وعكست صورة قامتة 
عن الكرة اجلزائرية، متوعًدا بصد أعداء كرة القدم 

ومثيري الشغب عن تنفيذ » عملهم القذر«.
وذكر االحتاد في بيان أصدره اجلمعة، أنه يندد 
بهذه السلوكيات غير احلضارية، وأن��ه ال يعتزم 
البقاء مكتوف األي���دي ب��ا ق��وة، أم��ام ه��ذا املشهد 
املروع واملزعج. كما دعا عائلة كرة القدم إلى توحيد 
صفوفها لوقف هذا العنف، مؤكداً أنه سيستخدم 
جميع الوسائل القانونية للقضاء على أي شكل من 

أشكال التجاوز.

عمر السومة حلظة وصوله مع الوفد السوري


