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«يد» العربي الستعادة التوازن أمام الساملية

هوساوي: غادرت النصر بقرار فيتوريا 
واجلدية حسمت انضمامي إلى االحتاد

بيبيتو يبحث عن االستثمار الرياضي بدبي

يعقوب العوضي

تقــام اليوم ٣ مباريــات ضمن اجلولة 
الـ٦ من منافسات الدوري املمتاز لكرة اليد 
على صالة مجمع الشيخ سعد العبداهللا في 
ضاحية صباح السالم، حيث يلتقي الكويت 
(١١ نقطة) مع برقان (نقطتني) في الـ ٤٫٣٠، 
فيما يواجه العربي (٦ نقاط) الساملية (٨ 
نقــاط) في الـــ ٦٫١٥، ويلعــب كاظمة (بال 

رصيد) مع القادسية (٩ نقاط).
وتتجــه األنظــار إلى لقــاء العربي مع 
الساملية، حيث يسعى السماوي إلى مطاردة 
املتصدر من خالل حتقيق نقطتني ايجابيتني، 
وتسود الفريق الروح املعنوية العالية بعد 
فوزهم على بطل الدوري في املباراة السابقة.

وفي املقابل يطمح العربي بقيادة املدرب 
اجلزائري سعيد حجازي لتعويض خسارته 
مع القادسية في اجلولة املاضية وتضميد 

اجلراح واالستمرار في حصد النقاط. الى 
ذلك أعلن رئيس نادي الســاملية الشــيخ 
تركي اليوســف عن تقــدمي مكافآت مالية 
مجزيــة للفريق حتفيزا لهــم بعد فوزهم 
على الكويت فــي اجلولة املاضية ٢٧-١٩، 
وقال: «لقد قدم السماوي أداء رجوليا واثبت 
اجلهاز الفني بقيادة املدرب الوطني أحمد 
فوالذ ومساعده يعقوب املوسوي ومدرب 
احلراس علي اخلضر تفوقهم طوال املوسم 
احلالي، وكان الالعبون عند حســن الظن 

بتألقهم جميعا».
من جانب آخر، قاد املدرب الوطني هيثم 
الرشيدي أول حصة تدريبية مع «العميد» 
مساء أمس بعد أن أسندت إليه مهمة قيادة 
دفة الفريق فيما تبقى من املوسم اجلاري 
خلفــا للمــدرب املصري مجــدي أبواملجد 
والذي قدم اســتقالته بعد خسارة الفريق 

من الساملية.

قال مدافع فريق االحتاد الســعودي عمر 
هوســاوي، إنه غادر فريقه الســابق النصر 
بقرار من البرتغالي روي فيتوريا، مشــددا 

على احترامه لقرار املدير الفني للفريق.
وأضاف هوساوي في تصريحات له امس، 
أن عالم االحتــراف مليء بتلك املواقف، وأن 
لكل شــخص وجهة نظر مختلفة. وتابع أنه 
فضل خوض حتد جديد في مسيرته من خالل 
االنضمام إلى االحتاد، مؤكدا أنه ســيقدم كل 

ما بوسعه خلدمة فريقه اجلديد.
وأوضح هوســاوي أنه تلقى العديد من 
العروض لدى رحيله عن النصر، لكنه فضل 

اللعب لالحتاد ألنه كان األكثر جدية.
وكان االحتاد استهل مشواره في بطولة 
الدوري الســعودي باخلســارة أمــام ضيفه 
االتفاق ١-٢ في املرحلة األولى من املسابقة، 
فيما يواجه فريق الفتح يوم الســبت املقبل 

في املرحلة الثانية.
إلى ذلــك، ذكرت تقاريــر صحافية امس 
أن البوســني ألفيس ساريتش العب األهلي 
الســعودي رفض طلــب إدارة ناديه بشــأن 
التوصــل إلى تســوية مالية مــن أجل إنهاء 
التعاقد معه بعد تعرضه إلصابة في الرباط 

الصليبي.
وكشــفت التقارير عن رغبــة األهلي في 
التخلــص من ســاريتش والتعاقد مع العب 
أجنبي بديل لالســتفادة مــن خدماته، وذلك 

بسبب غياب ساريتش الذي قد يطول.
وأضافت أن الالعب البوسني قدم صورة 
من تقارير طبية إلدارة ناديه توضح إمكانية 
عودته للمشاركة مع الفريق في يناير املقبل، 
وأن غيابــه عن الفريق لــن يطول ألكثر من 
شــهرين. وكانت إدارة األهلي قدمت مقترحا 

زار النجم البرازيلي السابق بيبيتو مجلس 
دبي الرياضي لبحث فرص التعاون في مجال 
االستثمار بكرة القدم في دبي، حيث كان في 
اســتقباله أمــني عام مجلس دبــي الرياضي 
ســعيد حارب ومســاعد األمــني العام ناصر 

أمان آل رحمة.
وتعرف بيبيتو على الفعاليات الرياضية 
العديــدة التــي تنظمها دبي ســنويا ورؤية 
املجلس لنشــر ممارســة الرياضــة وتعزيز 

مكانة دبي الرياضية محليا وعامليا.
وأكــد حرص مجلس دبي الرياضي، على 
حث النجوم العامليني على االستثمار في دبي.

كما أشاد بيبيتو بنهضة إمارة دبي على كل 
املستويات، موضحا: «دبي الوجهة املفضلة 
للبرازيليــني، وهــذه هي املــرة الرابعة التي 
أزورها، وملســت حجم التطور املســتمر في 

املدينة واهتمامها بالرياضة».
وأضاف: «تدربت على يد مدربني برازيليني 

كبار عملوا في اإلمارات، مثل زاجالو وكارلوس 
ألبرتو باريرا وشيرول، وقد رسخوا العالقة 
املميزة رياضيا بني اإلمارات والبرازيل وفي 

القدم بشكل خاص».
وتابــع: «كرة القدم قدمــت لي الكثير في 
حياتي، وجعلتني أكون صداقات وأزور العديد 
مــن الدول حول العالم، وأنا ســعيد بتفاعل 
اجلمهــور معي وتذكرهم حتى اآلن احتفالي 
بهدفي في هولندا بكأس العالم ١٩٩٤، الذي جاء 
مبناســبة والدة ابنتي، واآلن هي العبة كرة 
قدم». وكان بيبيتو قد شــارك عام ٢٠٠٧ في 
النسخة الثانية ملؤمتر دبي الرياضي الدولي 

الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنويا.
وجاء بيبيتو لدبي حاليا في زيارة عائلية 
تشمل العمل أيضا، حيث ميتلك بيبيتو ناديا 
يلعب في الدرجة الثانية بالبرازيل، ويتطلع 
لفتــح آفاق عمل وتعــاون مع دبي في مجال 

كرة القدم.

مكافآت للسماوي بعد الفوز على الكويت

ساريتش يتمسك بالبقاء في األهلي رغم اإلصابة

البوسني ألفيس ساريتش

بيبيتو يتوسط سعيد حارب وناصر أمان آل رحمة

الزعابي لعودة سباق Drag Race وفق االشتراطات الصحية
أسامة املنصور

طالب بطل سباقات السرعة 
Drag Race أحمد الزعابي بإعادة 
النظــر فيما يخص أنشــطة 
وفعاليات رياضة الســيارات 
والدراجات احمللية، مؤكدا أن 
وبــاء كورونا لــن يتوقف إال 
بوجود لقاح ويجب علينا أن 
نتعايش معه وفق االشتراطات 
التي أكدتها السلطات الصحية، 
مشيرا في الوقت ذاته الى أنه 
يجب وضع خطة متكاملة قابلة 
للتنفيــذ وفق هــذه الظروف 
على ان تشمل اإلعداد البدني 
والنفســي وصوال الى الفني 
واملتعلق بتجهيز السيارة أو 

الدراجة النارية.
فــي  الزعابــي  وأضــاف 
تصريح لـ«األنباء» ان جائحة 
كورونا أثرت وبشكل مباشر 
على األنشطة الرياضية على 
كل األصعدة ونحن كرياضيني 
مقدريــن اجلهود التي تبذلها 
الســلطات الصحية بالكويت 
وكنا ومازلنا ملتزمني بتطبيق 
تلك الشــروط الصحية التي 
مت الكشــف عنهــا، الفتــا الى 
عودة نشــاط كرة القدم منذ 
وقت وبعض األنشطة األخرى 

احتكاك مباشــر بني الالعبني 
كما هــو معمول بــه في كرة 
القدم، وفيما يخص احلضور 
اجلماهيري فبكل تأكيد سيمنع 
مــن احلضــور والتواجد كما 
هو احلال في باقي الرياضات 
التي انطلقت فعالياتها خالل 

جائحة كورونا.
وأشار الزعابي الى أن فريق 
Q٨٠ لديه استراتيجية واضحة 
ومــن املمكــن تطبيقهــا على 
ارض الواقع، حيث ســبق أن 

هذه النجومية التي يتمتع بها 
الفريق من خالل البطلني تركي 
احلميــدي ومشــعل الصبر. 
وحول طبيعة االســتعدادات 
أفــاد  للمنافســات احملليــة، 
إدارة نــادي  بــأن  الزعابــي 
باسل السالم الصباح لسباق 
السيارات والدراجات تعكف 
حاليــا على وضع اللمســات 
األخيرة للموسم القادم وهناك 
جوانب إيجابية من شأنها أن 
تخدم ممارسي هذه الرياضة 
وغيرها من الرياضات املعنية 
برياضة السيارات والدراجات 
النارية على املستوى احمللي.
وحول الظروف التي أدت 
الى إلغاء بطولة سباق السرعة 
للموســم املاضي والتي كان 
مــن املقرر اقامتهــا في بداية 
ينايــر ٢٠٢٠ تقريبــا، قال ان 
اجلوانــب اإلدارية كانت أحد 
األسباب التي أدت الى التأجيل 
وليس إلغاء البطولة وهناك 
جهود بذلها الشيخ دعيج الفهد 
بصفتــه نائب رئيــس نادي 
باسل السالم الصباح لسباق 
السيارات والدراجات في تلك 
الفترة ولكن للظروف أحكام 
وعليــه مت التأجيــل واعــادة 

اجلدولة.

مت التنسيق بني أعضاء الفريق 
برئاسة الشــيخ دعيج الفهد 
وبات من الواضــح أن فريق 
Q٨٠ سينافس في العديد من 
البطوالت الدولية والتي تقام 
في الواليات املتحدة األميركية 
بعد أن يتم فتح األجواء، وأود 
أن أوكــد في هذه اجلزئية ان 
الفريق سيكون منافسا شرسا 
خاصة انه حقــق العديد من 
اإلجنــازات في تلــك احملافل 
الدولية، ونؤكد اســتمرارية 

هادي العنزي 

طالــب رئيــس جهــاز 
الكرة بنادي الساحل جمال 
العتيبي بضــرورة إدخال 
تقنية حكم الڤيديو املساعد 
(VAR) في جميع مباريات 
دوري stc التصنيف لكرة 
القدم، وذلــك نظرا ألهمية 
جميع املباريات، وحتقيقا 
للعدالة بني جميع األندية، 

كما أن التقنية تدعم قرارات 
احلكام فنيا.

فــي  العتيبــي  وأكــد 
تصريح خاص لـ «األنباء» 
أن مواجهات «التصنيف» ال 
حتتمل التعويض، وتؤخذ 
على أنها أشــبه مبباريات 
الكؤوس، وعليه فإنها مهمة 
جلميــع األنديــة على حد 
سواء، مضيفا: حققنا الفوز 
الثاني تواليا وهذه املرة على 

احلقيقي للساحل. وأشار 
العتيبــي إلــى أن فريقه ال 
يعانــي مــن أي إصابــات، 
لكنه سيفتقد جهود أحمد 
غازي في املباراة املقبلة أمام 
القادسية بعد حصوله على 
البطاقة احلمراء (إنذارين)، 
الفتا إلى أن البديل متوافر، 
وسيسعى فريقه لتحقيق 
الصعوبــة  رغــم  الفــوز 

املتوقعة للقاء.

حساب الصليبخات والذي 
جاء صعبا في مباراة دون 
املستوى من الناحية الفنية، 
وهذا يعــود للحساســية 
العالية للمواجهــة، لكننا 
خرجنا باألهم وهو النقاط 
الثالث كاملة، واألداء العام 
للفريق جاء جيدا إلى حد ما، 
وهي بداية تعد جيدة بدرجة 
كافيــة، ونأمــل مواصلــة 
التطــور لتقدمي املســتوى  جمال العتيبي

أحمد الزعابي في إحدى منافسات سباق السرعة

وفق االشتراطات الصحية وهو 
أمر إيجابي ومن هذا املنطلق 
نطالــب بعــودة األنشــطة 
اخلاصة برياضات احملركات 
وأعني سباق السيارات وسباق 

الدراجات.
وذكــر أن رياضة ســباق 
السرعة تأتي حتت ما يسمى 
باأللعــاب الفرديــة وهــذا ما 
مت اعتمــاده من قبــل الدولة، 
فعندما تكون هــذه الرياضة 
فردية فبكل تأكيد ليس هناك 

عبيد: الصليبخات كان يستحق التعادل
هادي العنزي

أبدى مدرب الفريق األول لكرة القدم 
بنادي الصليبخات محمد عبيد استياءه 
من خسارة فريقه أمام الساحل ٢-٣ وذلك 
للمرة الثانية في دوري stc التصنيف.

وقــال عبيــد في تصريــح خاص 
لـ«األنبــاء»: «متكنا من معادلة النتيجة 
مرتني والعودة من التأخر بهدف، وخلقنا 
العديــد من الفرص التــي كانت كفيلة 
بتحقيق الفوز ونقاط املباراة كاملة، لكن 
سوء احلظ الزمنا في ترجمة بعض منها 
لألسف، رغم أننا لعبنا بثالثة محترفني، 

بينما كان اخلصم يلعب بخمسة.

وذكر املــدرب الوطني محمد عبيد، 
أن مواجهة الساحل طغى احلماس فيها 
على األداء العام للفريقني، فظهرت دون 
املستوى الفني املنتظر، الفتا إلى أنه أجرى 
عدة تبديالت هجومية في الشوط الثاني 
أدت إلى حتقيق هــدف التعادل الثاني 
بالدقيقة (٨٣)، قبــل ان يتلقى  الفريق 

الهدف الثالث املتأخر من ركلة جزاء.
وقال: «في املجمل كان التعادل كان 
عادال للفريقني لعبا ونتيجة، لكن أحيانا 
تأتي النتيجة مبا يخالف ســير املباراة 
لألسف، والعبو الصليبخات يستحقون 
اإلشادة على األداء والروح العالية التي 

املدرب الوطني محمد عبيد غير راض عن نتيجة مواجهة الساحل    (محمد هنداوي)لعبوا بها طوال املباراة».

لالعب بإسقاط اســمه من قوائم الفريق من 
أجل االستفادة من العب أجنبي آخر دون فسخ 
عقد الالعب البوسني وذلك حلني عودته من 
اإلصابة حيث وافق ساريتش مبدئيا قبل أن 

يغير رأيه بعد نتائج التقارير.
وتريــد إدارة األهلــي التعاقــد مــع بديل 
لساريتش في خط الدفاع بطلب من الصربي 
فالدان ميلويفيتــش مدرب الفريق، لكن في 
حال إصرار ســاريتش على البقاء سيضطر 
الفريق ملواصلة الــدوري بـ٦ العبني أجانب 
خاصة أن الشــرط اجلزائي في عقد الالعب 

البوسني يقدر بـ٧ ماليني يورو.
وكان األهلي استهل مشواره في الدوري 
السعودي بالفوز على الباطن بهدف نظيف 

في املرحلة األولى من املسابقة.

بيانكي: علينا معاجلة أخطاء كاظمة
عبدالعزيز جاسم

قال مدرب الفريق األول لكرة القدم في 
كاظمة روبرتو بيانكي بعد اخلسارة من 
الفحيحيل ٠-١ في دوري stc «التصنيف»: 
ان الفريق بدأ املباراة بشــكل جيد، وقد 
متكنا من تهيئة أكثر من فرصة للتسجيل 
ولم نتمكــن من ترجمتها الــى أهداف، 
مشــيرا إلى إن البرتقالي واجه منافسا 
يلعــب بروح عالية أكثر من التي امتاز 
بهــا العبوه وهو مــا ال يجب أن يكون، 
وقد متكنوا من التســجيل من الفرصة 
الوحيــدة التي صنعوها طوال املباراة، 
ومن خطأ غير مبرر ومن ركلة ركنية ألننا 

لم ندافع بالشكل اجليد. وأضاف: النقص 
العددي بطرد عبداهللا الفهد ساهم في أن 
تكون املباراة أكثر صعوبة، الفتا إلى أنه 
غامر في الشوط الثاني باللعب بثالثة 
مدافعني من أجل تعديل النتيجة وكان 
هناك تطور كبير في الناحية الهجومية 
للفريق، ومتكنا من السيطرة على املباراة 
بشــكل جيد، رغم النقص العددي لكن 

لم نكمل أفضليتنا بتسجيل التعادل.
وتابع: «اآلن علينا معاجلة األخطاء، 
والتفكيــر مليــا فــي املبــاراة املقبلــة، 
وتنتظرنا مباريات كثيرة علينا أن نكون 
بأفضل حــال للعبها للخــروج بأفضل 

نتيجة ممكنة».

بيانكي يتطلع لتصليح 
أخطاء البرتقالي 

(احمد علي)

الساحل قال كلمته أمام الصليبخات وخطف الفوز 
(محمد هنداوي )

العتيبي: عودة الـ «VAR» ضرورة لتحقيق العدالة
فوز الساحل على الصليبخات كان صعباً ومهماً ملواصلة التطور


