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أرقام من السوبر
٭ خالد أحمد خلف مهاجم النادي العربي سابقا هو صاحب 

أول هدف في بطوالت السوبر.
٭ بدر املطوع جنم القادسية وقائد املنتخب الوطني يتصدر 

قائمة هدافي بطولة السوبر بإحرازه ٦ أهداف.
٭ سجل ٣٥ هدفا طوال النسخ الـ ١٢، وانتهت مباراة واحدة 
فقط بالتعادل السلبي والتي جمعت بني القادسية والكويت 

في نسخة ٢٠١٧.
٭ أكثر فريقني لعبا أمام بعضهما في البطولة هما القادسية 
والكويت بواقع ٩ مباريات، حيث فاز «األصفر» في ٥ مناسبات، 

بينما حقق «األبيض» الفوز في ٤ لقاءات منها.

العلي 
يدير املواجهة

يدير مباراة كأس السوبر بني 
الكويت والعربي طاقم حتكيم 
بقيــادة احلكم أحمــد العلي 
ويعاونــه املســاعدان عباس 
غلوم وسعود الشمالي، وعبداهللا 
جمالي (رابعا). وقد أســندت 
مهمة حكم الـ «VAR» إلى سعد 

الفضلي وأحمد صادق.

باألخضر واألبيض
شــهد االجتماع الفني أمس الذي حضره 
مراقب املباراة ماجد العنزي وممثل جلنة 
احلكام ناصر الشطي ومنسق األمانة العامة 
علي حاجية وممثل نادي الكويت باســل 
الظفيري وممثال النادي العربي أحمد النجار 
وعبداهللا احلائــري حتديد ألوان قمصان 
الفريقني، حيث سيرتدي الفريقان قمصانهما 
باللونني املعتادين األخضر واألبيض. كما 
شهد االجتماع توجيهات إلداريي الفريقني 

فيما يخص تنظيم املباراة.

كميل خلف امليكروفون
بتلفزيون  الرياضية  البرامج  إدارة  أسندت 
الكويت الوصــف والتحليل والتعليق على 
مباراة كأس السوبر اليوم بني العربي والكويت 
إلى املعلق الرياضي املخضرم حامد كميل. 
ويتمتع كميل بقبول واسع لدى اجلمهورين 
الكويتي واخلليجي لتميزه وسرعة بديهته 
وخلبرته الواســعة في التعامل مع األحداث 
ووصفه الدقيق ملجريات املباراة، فضال عن 
خبرته القانونية والتي أهلته للعمل كمقيّم 

للحكام.

ناصر العنزي

الكويت أم العربي؟ من سيكون بطال لكأس السوبر 
للموســم احلالــي «٢٠٢٠-٢٠٢١»، األبيــض حامل لقب 
الــدوري أم األخضــر بطل كأس ســمو األميــر؟ هذا ما 
ســنعرفه بعد إطالق صافرة النهاية في املواجهة التي 
ستجمعهما معا مســاء اليوم على ستاد جابر الدولي. 
ويدخل الكويت املباراة من أجل رد اعتباره من العربي 
الذي تغلب عليه في نهائي كأس األمير يناير املاضي.

األبيض اخلبير

ال تخشى جماهير األبيض على فريقها في مثل هذه 
النهائيات وهو اخلبير بأمورها، وكم مرة حسم اللقب 
لصاحله، حيث يعرف عن الكويت أنه صائد الكؤوس، 
وفي الســنوات األخيرة انفرد األبيض بتحقيق األلقاب 
ببطوالت الدوري والكؤوس، والذي يدخل مواجهة اليوم 
بعدما مر بظروف فنية أخرت ترتيبه في دوري التصنيف 
للموسم احلالي وأبعدته عن مزاحمة الصدارة، وتسببت 
فــي إنهاء عقد مدربه الهولندي رود كرول وإســناد 
املهمة للمدرب الوطنــي محمد عبداهللا، واألبيض 

أصبــح في أمــس احلاجة إلى 
لقب اليوم كي يعود إلى حالته 
الطبيعية السابقة مبعنويات 
عالية، ويتحمل الالعبون جزءا 

من نتائج املوسم احلالي بسبب تراجع مستوياتهم، كما 
أن اإلصابات املتكررة أزعجت اجلهاز الفني لكن وجود 
العبي اخلبرة في صفوف األبيض، خصوصا احملترفني 
مثل العكايشي ورامي بدوي وسيسوكو سيسهم إلى حد 
كبير في حتقيق الفوز خالل مواجهة اليوم. ويغيب عنه 
اليوم جمعة سعيد وفيصل زايد وفهد الهاجري لإلصابة.

األخضر جاهز

أمت األخضر جهوزيته وهو يعلم أنه سيالقي خصما 
عنيدا لن يقبل بخسارة نهائيني منه وعلى امللعب نفسه، 
وتشابهت ظروف العربي والكويت في هذا املوسم وأهمها 
إقالة مدربه اللبناني باسم مرمر وتكليف املدربني أحمد 
العثمان ويوســف الرشــيدي لقيادة الفريق، وتفاوت 
مستوى العربي في دوري التصنيف ما بني «مد وجزر» 
وتأخر في الترتيب وكانت أفضل نتائجه على منافسه 
القادسية، وعاد إلى األخضر بعض العبيه الغائبني وفي 
مقدمتهم جنم الفريق الهادي السنوسي ومعه عناصر 
أخرى، وبذلك اكتملت صفوفه اليوم باستثناء املصاب 
علي خلف صاحب هدف الفوز في نهائي كأس سمو األمير، 
وقد دفع العربي بعناصر شابة في التشكيلة األساسية 
أحسنت في أدائها مثل عبداهللا 
عمار وحسن حمدان ونايف 
حميد وسلمان العوضي وبندر 

السالمة.

«األبيض» يسعى إلى رّد اعتباره.. و«األخضر» لتأكيد جدارته على ستاد جابر اليوم
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عبدالعزيز جاسم

اتفق مــدرب الكويــت محمد 
عبداهللا ومســاعد مدرب العربي 
يوسف الرشيدي، على أن جميع 
أوراق الفريقــني مكشــوفة قبــل 
مواجهــة كأس الســوبر الليلــة، 
خصوصا أن املوســم انطلق منذ 
فتــرة، لذلــك تعتبــر احلظــوظ 

متساوية.
جــاء ذلــك خــالل املؤمتــر 
الصحافي الــذي أقيم ظهر أمس 
بحضور حــارس مرمى األخضر 
ســليمان عبدالعفــور واملنســق 
اإلعالمي للفريق مشــعل العبكل 
ومدافــع الكويت مشــاري غنام 
واملنســق اإلعالمي للفريق عمر 
الزامــل. وقــد أدار املؤمتــر وليد 

النايف.
وقال عبــداهللا: نواجه اليوم 

فريقا عريقا ليس بالسهل ولديه 
إجنازات كبيرة وميتلك أكبر قاعدة 
جماهيرية باإلضافة إلى أن لديه 
العبني مميزين شــبابا، مشــيرا 
إلى أن األبيض جاهز للمواجهة، 
ما يعنــي أن احلظوظ ســتكون 

متساوية.
وأضــاف: لدينــا عــدد مــن 
اإلصابــات املؤثرة تصــل إلى ٧ 
العبني في مقدمتهم جمعة سعيد 
وفيصــل زايــد وفهــد الهاجري، 
وننتظــر تقرير اجلهــاز الطبي 
بشــأنهم حتى اليــوم، مبينا أن 
التركيــز مطلــوب فــي مثل هذه 
املباريات، وال شك أن من يستغل 

الفرص سيتوج باللقب.
غنام: نريد إسعاد اجلمهور

من جهته، أكد مدافع األبيض 
مشــاري غنام صعوبة املواجهة 

مميزة وأن نفرح جمهور األبيض 
بحصد اللقب.

من جهته، أشاد مساعد مدرب 
العربي يوسف الرشيدي بالكويت، 
مؤكدا أنه فريق كبير اعتاد على 
حتقيق البطــوالت التي لم يغب 
عنها منذ سنوات، مشيرا إلى أن 

اليوم الســيما أن املنافس يعتبر 
متجــددا، وميتلك العبني شــبابا 
مطعمني بالعبي اخلبرة، موضحا 
أن الفريقــني يســتحقان خوض 
مواجهــة الســوبر قياســا علــى 
مشوارهما املوسم املاضي، لذلك 
نتمنى أن تظهر املباراة بصورة 

األخضر يشهد نقلة كبيرة بتواجد 
عدد من الالعبني الشباب الى جانب 
العبــي اخلبرة، لذلــك نتمنى أن 
تظهر املباراة بشكل يليق بسمعة 

الكرة الكويتية.
وأوضح الرشيدي أن تراجع 
املســتوى ال يحدث مــع العربي 

فقط بــل جميــع الفرق بســبب 
ضغط املباريات الكبير واإلرهاق 
واالصابات املتكررة، مشيرا إلى 
أن هنــاك شــكوكا كبيرة بشــأن 
مشــاركة املدافعني أحمد الصالح 

وأحمد إبراهيم لإلصابة.
عبدالغفور: النهائيات مختلفة

وأكد حــارس مرمى األخضر 
سليمان عبدالغفور، أن املباريات 
النهائيــة دائمــا تكــون مختلفة 
وحتتــاج لتركيز كبير، مبينا أن 
األخضر جاهز ومســتعد بعدما 
خــاض عددا مــن املباريــات في 

الدوري.
وأشار الى أن الفريقني تعودا 
على البطوالت واملباريات النهائية، 
ما يعني أن احلظوظ متساوية، 
متمنيــا أن تظهر املباراة بشــكل 

يليق بالكرة احمللية.

جانب من املؤمتر الصحافي

عبداهللا والرشيدي: األوراق مكشوفة واحلظوظ متساوية حلصد الكأس

التضامن يفتقد أديلم اجلولة املقبلة
يحيى حميدان

واصل الفريق األول لكرة القدم بنادي التضامن تدريباته استعدادا 
ملباراته املرتقبة واملصيرية أمام الفحيحيل السبت املقبل ضمن 
اجلولة الـ ١٣ من دوري stc «التصنيف»، والتي يأمل من خاللها 
حتقيق الفوز واحلفاظ على آماله في التواجد بالدوري املمتاز.

ويفتقد التضامن جهود املدافع األمين مشعل أديلم أمام الفحيحيل 
حلصوله على ٣ إنذارات، في حني يتوقع أن يحصل العب االرتكاز 

بدر صالح على راحة بسبب معاناته من اإلجهاد.
واليزال اجلهاز الفني للتضامن ينتظر عودة املهاجم النيجيري 
إميانويل إيفياني بعد إصابته الشــهر املاضي ويحتاج إلى ٤ 

أسابيع أخرى قبل عودته من جديد للتدريبات.
ومن املتوقع أال جتري إدارة الفريق تغييرات كبيرة في االنتقاالت 
الشــتوية انتظارا لتحديد مصير التضامن في بلوغ الدوري 

املمتاز أو اللعب بدوري الدرجة األولى.

السويدان: تغيير أكثر 
من محترف في الصليبخات

هادي العنزي

أبدى مديــر الفريق األول لكرة القدم بنادي الصليبحات أحمد 
السويدان أسفه لتالشي حظوظ فريقه بحجز مقعد ضمن فرق 
الــدوري املمتاز رغم احملاوالت احلثيثة التــي قام بها اجلهاز 
اإلداري برئاسة ماجد عناد ودعم كبير من قبل مجلس اإلدارة.

وقال السويدان: «جاءت بداية الفريق في دوري stc «التصنيف» 
سلبية في أوجه عدة، مما أثرت سلبا على حظوظ الفريق، وسنعقد 
عدة اجتماعات لدراســة كل أوضاع الفريق، لتصحيح األخطاء 
ووضع خطط من شأنها األخذ بيد األحمر إلى الدوري املمتاز».
وذكر أن هناك تصورا بشأن احملترفني سينفذ في شهر يناير 
املقبل مع بداية فتح باب االنتقاالت الشــتوية، وذلك مبا يشمل 
تغييــر عدد من احملترفني بالفريق، آمــال التوفيق للجميع في 

دوري الدرجتني املقبل.

اجلاسم: رغم التعادل .. «السماوي» قدم أداء جيدًا
هادي العنزي

قال إداري الفريق األول لكرة القدم 
بنادي الســاملية يوســف اجلاسم، إن 
اخلروج بنقطة أمام الفحيحيل أفضل 
من ال شــيء في املواجهة التي جمعت 
الفريقني وانتهت سلبا من دون أهداف، 
وجيمع الفرق تقدم أفضل ما لديها في 
آخر مباريات دوري stc التصنيف بحثا 
عــن النقاط لتعزيز موقعها في ســلم 
الترتيب، ومما يجعل املواجهات صعبة 
علــى اجلميع، الفتا إلى أن الســماوي 
قــدم أداء جيــدا فــي الشــوط الثاني، 
وسيطر على مجريات املباراة، ومتكن 

من الوصول ملرمــى الفححيحيل عدة 
مرات، لكن التوفيق لم يكن إلى جانب 
الالعبني في ترجمة الهجمات إلى أهداف 

حلصد نقاط املباراة كاملة. 
مــن جانبه، ذكــر املهاجــم الدولي 
حســني املوســوي أن الســاملية واجه 
خصما لعــب بطريقــة دفاعية مغلقة 
متامــا ألجل احلصول علــى نقطة من 
املباراة، وهو ما جعل مهمته وزمالئه 
صعبة في التسجيل، مضيفا: واصلنا 
النتائج اجليدة، فبعد عدة انتصارات 
مهمة حافظنا على رمت الفريق، وسجله 
اخلالي من الهزائم ولم نخسر من فريق 

كان يقاتل ألجل النقطة.

العدواني: الفحيحيل ظفر بنقطة ثمينة من الساملية
هادي العنزي

أكد مدرب الفريق األول لكرة القدم 
بنــادي الفحيحيل ظاهر العدواني، أن 
تعادل «األشــاوس» مع الساملية ٠-٠ 
فــي اجلولــة الثانيــة عشــرة لدوري 
stc «التصنيــف» ليســت باملرضيــة 
لطموحــات الفريق، لكنهــا في الوقت 

ذاته ليســت مخيبة نظــرا ملا ميتلكه 
املنافس من عناصــر جيدة. وأضاف: 
دخلنا بتكتيك فني معني وخرجنا بنقطة 
ثمينة وتنتظرنا مواجهتني مصيريتني 
أمام التضامن والساحل ويتوقف على 
نتيجتهما موقف الفحيحيل من التواجد 
في الدوري املمتاز أو عدمه، وسنبذل 
أفضل ما لدينا للحصول على النتيجة 

املرضية لطموحاتنا في تلك املباراتني.
وشدد العدواني على أن الفحيحيل 
ميلك خياراته بيده، و«طموحنا البقاء 
ضمن الفرق العشرة في الدوري املمتاز، 
ولدينا مؤشرات كثيرة مشجعة تعزز 
طموحاتنا، وعلينا التركيز والتفكير في 
مواجهتي التضامن والساحل والتحضير 

لهما مبكرا».


