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بابلو والسيد: املواجهة صعبة

القادسية والكويت.. «منو فيهم السوبر؟»

القادسية كويت سبورتالكويت

ناصر العنزي

اعتاد القادســية والكويت التنافس 
علــى األلقــاب واللعب فــي املواجهات 
النهائيــة، وتتكرر مســاء اليوم واحدة 
من منافساتهما، وذلك في املواجهة التي 
ستجمعهما إلحراز كأس «السوبر» على 
ستاد جابر الدولي بعدما كان مقررا ان 

تقام في انطالقة املوسم الرياضي.
ويحمل األصفر لقب آخر نسخة من 
البطولة بعــد فوزه على الكويت، وهو 
اللقــب اخلامس في ســجله فيما حققه 
األبيض ٤ مــرات، والعربي مرتني. وقد 
دعا احتاد كرة القدم اجلماهير حلضور 
املباراة باملجان وســتقام برعاية مدير 
هيئة الرياضة حمود فليطح، ويذكر انه 
في حال انتهاء املباراة بالتعادل ســيتم 

اللجوء مباشرة إلى ركالت الترجيح.
وحشد الفريقان صفوفهما استعدادا 
ملبــاراة اليوم فــي أول ظهور لهما على 
مســتوى العبيه األساســيني والنجوم 
بعد توقف الدوري منذ شهر، وقاد مدرب 
القادسية االسباني بابلو فرانكو تدريبات 
الفريق مبشاركة جميع العبيه وينتظر 
تقرير اجلهاز الطبي بشأن جنم الفريق 
بدر املطــوع الذي يعاني من إصابة في 
العضلة الضامة ولم تتأكد مشاركته بعد، 
كما يغيب عن األصفر العبه البرازيلي 
رونيرو دي سوزا لوجود كسر في يده 
حيث من املتوقع ان يتم االستغناء عنه 
في فترة االنتقاالت الشتوية وسيكون 
بديله األردني عدي الصيفي، إذ ما زالت 
املشاورات جارية معه حتى اآلن، علما 
أن األصفر انتهــى من إجراءات التعاقد 
مع مهاجم الســاملية ايضا الفلسطيني 

عدي الدباغ.
ويتطلع األصفر الى إحراز لقب السوبر 
اليوم إلرضاء جماهيره بعدما تأخر في 
مالحقة الكويت املتصدر للدوري بفارق 
٤ نقــاط ويعتمد في ذلك على وفرة من 
الالعبني الدوليني والعناصر الشابة التي 
تنتظر فرصة املشاركة بصفة أساسية.
وفي اجلانب «األبيض» فإن الكويت 
أمت استعداده الســتئناف مشواره بعد 
توقف وخاض معسكرا تدريبيا في دبي 
لعب خالله مباراتني مع الشارقة وحتا، 
ويعتمد مدربه السوري حسام السيد على 
مجموعة متجانسة من الالعبني اعتادت 
حتقيق البطوالت وينتظر املوافقة الطبية 
على مشاركة املهاجم الكولومبي دييغو 
كالديرون الذي أصيب خالل املعســكر، 
كما يغيب العب الوســط طالل الفاضل 
لإلصابة أيضــا، ومن املتوقع أن يلعب 
مــدرب األبيض بعناصــره التي حققت 
له الصدارة في الدوري، وتكمن مصادر 
خطــورة األبيــض في حســن تنظيمه 
الهجومــي بوجود عناصــر مميزة مثل 
جمعة سعيد وفيصل زايد وكالديرون 

ويوسف ناصر.

يحيى حميدان

عقد ظهر أمــس املؤمتر الصحافي اخلــاص مبباراة كأس 
الســوبر التي ستقام اليوم بني الكويت وحامل اللقب القادسية 

وذلك مبقر احتاد الكرة.
في البداية، قال مدرب «األبيض»، السوري حسام السيد، إنه 
من اجليد ان يبدأ الفريق الكويتاوي املوسم باحلصول على أول 
األلقاب وهو ما سيساهم في رفع احلالة املعنوية لالعبني في باقي 
البطوالت. وأضاف أن «األصفر» خصم قوي ومنافس حقيقي 
على األلقاب، مشــيرا الى أن الكويت استعد جيدا لهذه املباراة 
من خالل إقامة معســكر تدريبي خارجي في دبي، هذا بخالف 
عودة الالعبني الدوليني عقب انتهاء مشــاركتهم مع «األزرق» 
فــي بطولة «خليجي ٢٤»، وهذا ما ســيمنحنا دفعة كبيرة في 
صراع لقب الســوبر اليوم. وبني السيد أنه واألجهزة املعاونة 
له حرصوا على إخراج الالعبني الدوليني من حالة احلزن عقب 
خروج «األزرق» من الدور التمهيدي لـ «خليجي ٢٤»، مشــيرا 
الى أن هذا اخلروج يجب أن يســتخلص منه الالعبون دروسا 
لالستفادة منها في املستقبل. من جهته، اكد مدرب «االصفر»، 
اإلسباني بابلو فرانكو، أن وجوده مع القادسية هو للقتال على 
كل األلقاب املمكنة ألنه ناد كبير وميتلك آالف املشجعني وهو ما 

يضعنا حتت املسؤولية للمنافسة على البطوالت.ولفت الى أن 
املواجهة أمام الكويت ستكون صعبة بالتأكيد كونه فريقا كبيرا 
وميتلك العبني مميزين، وسبق أن تواجهنا في بطولة الدوري 

وبالتالي فإننا نعرف بعضنا البعض بشكل جيد.
وذكر: أننــي أمتلك العبني مميزيــن وموهوبني 

وميتلكون خبرة كبيــرة ولديهم الرغبة للحصول 
على لقب السوبر، واستعداداتنا كانت عادية وطبيعية 
والتدريب االخير (امس) كان ختاما لبرنامجنا في 

األسبوع املاضي عقب عودة الالعبني الدوليني.
وأردف: بالتأكيــد كل الالعبــني الدوليني 
يشعرون باحلزن جراء اخلروج من «خليجي 
٢٤» لكنهم ميتلكون خبرة كبيرة وهم قادرون 
على جتاوز هــذا األمر. بدوره، اعتبر العب 
الكويت فهد الهاجري أن املباراة ســتكون 
كبيرة وأمام خصــم قوي ومنافس لهم في 
السنوات األخيرة، مؤكدا وجود طموح كبير 
للتتويج باللقب من جانب زمالئه. وأضاف ان 
نادي الكويت دائما يبحث عن حتقيق البطوالت 
احمللية واخلارجية، وفريقنا جاهز لهذه املباراة 

ولدينا دراية كاملة بقوة القادسية.

بطل النسخة الـ ١٢
فاز القادسية بكأس «السوبر» 
٥ مرات من إجمالي ١١ مشاركة 
لألصفر في البطولة، فيما حقق 
الكويت اللقب ٤ مرات، ويأتي 
أن فاز  العربي خلفهمــا بعد 
باللقب مرتني فقط. وتعد مواجهة 
اليوم النسخة رقم ١٢ في تاريخ 
البطولة التي انطلقت موســم 
٢٠٠٨ /٢٠٠٩.  ويسعى األبيض 
الى استعادة اللقب من األصفر 
الذي فاز به ٢-١ أغسطس املاضي 
بعد أن كان الكويت بطال لثالثة 

مواسم متعاقبة.

مشاركة كالديرون 
وميداني غير مؤكدة

يحيى حميدان

حتوم شــكوك كبيرة حول 
املهاجم  الكويت  مشاركة العبي 
الكولومبــي دييغــو كالديرون 
واملدافع السوري عمرو ميداني 
في مباراة «السوبر» اليوم بسبب 
شعورهما باإلصابة. ويقوم اجلهاز 
الطبي بجهود كبيرة لتجهيزهما 
ملباراة اليوم، على أن يتم حتديد 
إمكانية مشاركتهما قبل مواجهة 
القادسية بوقت كاف حتى يتسنى 
السيد  السوري حسام  للمدرب 

وضع تصوره الفني للقاء.

الصافرة بيد الكندري
«var»وتطبيق الـ

الليلة على  يدير مباراة 
لقب كأس السوبر التي جتمع 
القادسية والكويت  فريقي 
الكنــدري،  احلكم عبداهللا 

العمل بنظـــام وسيتـــــم 
تقنيــــــة 
.«var»الـ

الصليبخات يتعاقد مع أسيري وألبرتو

هادي العنزي 

تعاقد اجلهاز اإلداري لكرة القدم بنادي 
الصليبخات برئاسة ماجد عناد مع املدرب 
الوطني محمد البذالي ليشرف على تدريب 
الفريق األول حتى نهاية املوسم مع مساعد 
املدرب طارق التونسي، وذلك خلفا للمدرب 
أنور يعقوب، كما أبرم الصليبخات تعاقده 
مع العب الوسط املتقدم العاجي أسيري، 
ويتوقــع وصوله مســاء اليــوم، كما ضم 
املهاجم البرازيلي رافائيل ألبرتو واملتوقع أن 
يصل البالد األحد املقبل، ليباشر تدريباته 
مع الصليبخات، اســتعدادا للمشاركة مع 
فريقــه اجلديــد بعد فتح بــاب االنتقاالت 

الشتوية يناير املقبل. 
وذكر رئيــس جهاز الكــرة ماجد عناد 
لـ «األنبــاء» أن التعاقدات اجلديدة أكملت 
قائمــة الفريق من احملترفــني، ولن تكون 
هناك تعاقــدات خارجية أخرى في الفترة 
املقبلة، مضيفا: أننا أخذنا وقتا كافيا قبل 
التوقيــع مع الالعبني، حيث متت دراســة 

ســيرتهما الذاتية جيدا من قبل اجلهازين 
الفني واإلداري، ومدى قدرتهما على مساعدة 
الفريق، كما مت ضم العب خيطان مســاعد 
الفوزان في األيام املاضية كانتقال محلي، 
ونأمل له التوفيق وأن يكون دعامة إضافية 

لألحمر. 
وأكد أن الصليبخات يسعى إلقامة مباراة 
وديــة خالل اليومــني املقبلني، اســتعدادا 
الستئناف بطولة كأس ولي العهد، والذي 
سيواجه األحمر فيها اجلهراء ٢٦ ديسمبر 
اجلاري، وكذلــك التحضير اجليد لدوري 
الدرجة األولى حيث سيواجه الصليبخات 
نــادي برقــان ٧ يناير املقبــل، مضيفا أن 
كل أمــور الفريــق تســير وفــق املخطط 
له، والتدريبات منتظمــة بقيادة البذالي، 
وستكون األولوية في املرحلة املقبلة للتأهل 
للدوري املمتاز، واملنافســة قدر املستطاع 
في كأس األمير وكأس ولي العهد، مشــيدا 
بدعم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة للفريق 
وحرصهم على توفير كل ما يلزم من أجل 

الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة.

البذالي مدرباً خلفاً ليعقوب

ماجد عناد مع العبى الفريق خالل إحدى املباريات

.. والقادسية يعبر خيطان.. والساملية تفوق على التضامن في «التنشيطية»
يعقوب العوضي

فاز الشباب على الفحيحيل بنتيجة 
٣٣ - ٢٣ في املباراة التي جمعتهما أول 
من أمس على صالة الشهيد فهد األحمد 
مبقر احتاد اليد ضمن منافسات اجلولة 
الثانية من البطولة التنشيطية، ورفع 
الفائز رصيده الى ٤ نقاط، بينما بقي 
اخلاسر بال نقاط. وفي مباراة أخرى، 
فاز القادســية بنتيجة ٣٥ - ٣٠ على 
خيطــان ورفع امللكي رصيده الى ٤ 
نقاط، بينما جتمد رصيد اخلاســر 
عند نقطتني، كما تغلب الساملية على 
التضامن بنتيجــة ٤٥ - ٢٤ ليرفع 

السماوي رصيده الى ٤ نقاط، بينما 
يبقى رصيد التضامن خاليا.

ولم يواجه الســاملية صعوبة في 
تخطي التضامــن خاصة أن األخير 
يعاني كثيرا في السنوات املاضية لعدة 
أسباب تدور حول التعاقدات مع العبني 
جدد لتدعيم صفوف الفريق وكذلك 
لعدم استقرار التشكيلة، فضال عن 
ضعف ميزانية الدعم وقلة املعسكرات 
التدريبيــة. ولعل احللول تكمن في 
االعتماد على املراحل السنية وانتظار 
نضوج فرق املســتقبل مع احلرص 
على العمل على املدرسة والتركيز على 
فريق الشباب. وفي مباراة القادسية 

وخيطان، لم يكن احلال مغايرا خليطان 
أمام األصفر على الرغم من تقدميه 
مستوى جيدا نسبيا أمام أحد الفرق 
البطولة، وقد  بلقب  للفوز  املرشحة 
جارى األصفر طوال أوقات املباراة، إال 
أن اخلبرة املتمثلة في العبي القادسية 

كانت لها الكلمة في حسم املباراة.
ويعاني خيطان من تراجع كبير في 
األداء منذ عدة مواسم، ولكن يعتمد 
اجلهازان اإلداري والفني على العبي 
فرق املراحل السنية إلعدادهم ملستقبل 
قريب ورغم ذلك تعرقل عملية انتقال 
أبرز العبي الفريق الى أندية أخرى 

منظومة بناء الفريق اجليد.

أزرق «اليد» يهزم «دنسني بيرغ» األملاني
يعقوب العوضي

فاز منتخبنا الوطني لكرة 
اليد على فريق دنسني بيرغ 
األملاني بنتيجة ٢٦ - ٢٢ وذلك 
ضمن اســتعدادات األزرق 
لكأس آسيا (تصفيات كأس 
العالم مصر ٢٠٢١) واملقرر 
انطالقها فــي الكويت ١٦ - 
٢٧ ينايــر املقبل، وذلك في 
املقام حاليا في  معســكره 
أملانيا، هذا، ويلتقي االزرق 
فريق فريشني هامي األملاني 
اليوم في ثاني مبارياته الودية 
ويعود وفد األزرق الى البالد 
١٧ اجلاري. وركز اجلهاز الفني 
بقيادة املدرب آمن القفصي 
الوطنيني محمد  ومساعديه 
مبارك وفيصل صيوان على 
جوانب عدة، أهمها زيادة قوة 
اللياقة  التحمل ورفع معدل 
القفصي  البدنية. كما عالج 
بعض األخطاء املتكررة التي 
يقع فيها الفريق أثناء تنفيذ 
طرق الدفاع وأيضا عمل آلية 
التحول من الدفاع الى الهجوم 
باإلضافة الى سرعة االرتداد 

لدى فقدان الكرة.
وكان القفصي قد أوضح 
في وقت سابق أن الالعبني 
بحاجــة الــى عمــل بدني 
مضاعف للوصول الى حالة 
جيدة من اجلاهزية، وقال: 
اننا نعمل على اجلانب البدني 
في صالة رفع االثقال وعلينا 
التركيز على القوة اجلسمانية 
وهو ما يعطي أفضلية على 

املنافسني.

يلتقي «فريشني هامي» استعداداً للتصفيات اآلسيوية أعلن عضو مجلس إدارة احتاد كرة القدم رئيس جلنة 
املسابقات فهد الهمالن، أن ديوان سمو ولي العهد قد 
حدد يوم ٧ يناير املقبل موعدا للمباراة النهائية على 

كأس سموه.

نهائي كأس 
ولي العهد ٧ يناير
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