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ناصر العنزي

 stc دوري  منافســات  اقتربــت 
«التصنيف» من حسم مراكزها، حيث 
تقام اليوم ٣ مباريات في انطالقة اجلولة 
الثالثة عشــرة، حيث يلتقى في املباراة 
األولى كاظمة صاحب املركز الثالث برصيد 
«٢٢» نقطة مع الصليبخات األخير بـ ٥ 
نقاط فقط على ملعب محمد احلمد، وفي 
الثانية يلتقي خيطان صاحب املركز الثاني 
عشــر بـ ١١ نقطة مع اليرموك صاحب 
املركز الرابع عشر بـ ٥ نقاط على ستاد 
جابر الدولي، وفي الثالثة يسعى القادسية 
صاحب املركز الثاني برصيد ٢٥ نقطة 
للقفز الى الصــدارة «ولو مؤقتا» على 
حساب الشباب السابع بـ ١٨ نقطة على 

ستاد الصداقة والسالم.
وتتصارع فرق هــذه اجلولة على 
مراكز املقدمة، فيما تتافس فرق أخرى 
علــى النجاة من الهبوط بعدما اشــتد 
السباق على حجز مقعد ضمن املراكز 
الـ ١٠ األولــى للدرجة املمتازة. أما عن 
مباراة كاظمــة والصليبخات، فاألول 
حقق فــوزا عريضا على اجلهراء بـ ٤ 
أهداف في اجلولة املاضية وفوزه اليوم 
سيدفع به كثيرا للمنافسة على الصدارة، 
ويستحق «البرتقالي» ومدربه اإلسباني 
بيانكي اإلشادة بعدما قدموا مستويات 
جيدة املوسم احلالي وتسجيل ١٦هدفا 

فيما دخل مرماه ٦ أهداف فقط وكسب 
عناصر جيدة ستخدمه ملواسم مقبلة وفي 
مقدمتهم هداف الفريق شبيب اخلالدي، 
أما الصليبخات فكان أول الهابطني بعد 
خســارته األخيرة من القادسية. وفي 
مباراة خيطان والبرموك، كالهما يبحث 
عن الفوز متعلقا بأمل البقاء، وخسارة اي 
فريق ستصعب كثيرا من مهمته، فخيطان 
أمله أكثر في املنافسة شريطة أن يفوز 

في مبارياته الـ ٣ املتبقية، علما انه خسر 
مباراته املاضية أمام العربي بثالثية ويغيب 
عنه مدافعه فيصل العنزي حلصوله على 
بطاقة حمراء، أمــا اليرموك فقد حقق 
نتائج جيدة مع مدربه أحمد حيدر آخرها 
الفوز على الشباب بنتيجة ٥-٢، وفوزه 
اليوم سيجدد أمله في اللعب مع الكبار، 
على أن تخســر الفرق األخرى بعضا 
من نقاطها. وفي اللقاء األخير سيبحث 

القادســية عن تصدر 
التصنيــف  دوري 
ليبرهن  «ولو مؤقتا» 
أنه األفضل بني الفرق 

وينافسه النصر املتصدر 
بفارق نقطة الذي سيعلب غدا 

مع اجلهراء، ومن املتوقع أن مينح 
املدرب الفرصة لعدد من الالعبني مع 
إراحة من شاركوا في املباريات املاضية 
بعد ضغط اجلــدول في اجلوالت 
املاضيــة، وكذلك الشــباب الذي 
املمتازة  الدرجة  ضمن مقعدا في 
بعد فوزه على برقان بهدف سيكون 
أمام فرصة لتجربة عدد من عناصره 

التي لم تشارك مؤخرا.

كاظمة وخيطان يلتقيان الصليبخات واليرموك في انطالق اجلولة ١٣ لدوري stc «التصنيف»

التصنيــف  دوري 

أنه األفضل بني الفرق 
وينافسه النصر املتصدر 

بفارق نقطة الذي سيعلب غدا 

إراحة من شاركوا في املباريات املاضية 

بعد فوزه على برقان بهدف سيكون 
أمام فرصة لتجربة عدد من عناصره 

امللعبالتوقيتالفريقان
محمد احلمد٤:٠٠كاظمة ـ الصليبخات
ستاد جابر الدولي٦:٣٠اليرموك ـ خيطان
الصداقة والسالم٦:٣٠القادسية ـ الشباب

القادسية يجّهز مصابيه لكأس ولي العهد
عبدالعزيز جاسم

يسعى اجلهاز الطبي في الفريق األول لكرة القدم في 
القادسية، إلى جتهيز العبيه املصابني وإعادة تأهيلهم 
مرة أخرى بعــد غيابهم الفترة املاضية عن التدريبات 
أو املباريات، حيث لن يتمكنــوا من اللحاق مبا تبقى 
من منافســات دوري stc «التصنيف» بنســبة كبيرة 

ألن الدوري سينتهي خالل ١٠ أيام وقد ال يتم تأهيل 
الالعبني جيدا خصوصا ان الفريق مقبل على بطولة 

كأس ولي العهد مع نهاية الشهر اجلاري. وسيغيب 
عن مواجهة الشباب اليوم في اجلولة الـ ١٣ من 

الدوري املدافع عامر املعتوق الذي عاد قبل 
أسبوعني من قطر بعد إجراء عملية جراحية 

في االنكل ويخضع حاليا إلعادة تأهيل.

مبارك اخلالدي

قال نائب رئيس جهاز الكرة 
بنــادي الكويــت عــادل عقلــة 
لـ «األنبــاء»، إن الفــوز بكأس 
الســوبر جاء على خصم كبير 
وهو العربي، وقد اجتهد الفريقان 
هذا املوسم وقدما الكثير، وأعتقد 
أننا كنا األفضل نســبيا خالل 
املباراة، وكنا بحاجة إلى الفوز 
الذي جاء في وقته الســتعادة 
الثقة، وقد لعبنا بروح قتالية 

كنا نبحث عنها منذ وقت.
وأشــاد بدور اجلهاز الفني 
بقيــادة محمد عبــداهللا «فأداء 
الفريــق فــي تصاعــد منــذ أن 
تولــى مهمته وهذا ما ملســناه 

فــي املباريات املاضية، وأمامنا 
٣ مباريات في دورى التصنيف 
وســنعمل مببدأ املــداورة بني 
التنافــس  الالعبــني ليرتفــع 
احلقيقي بينهم والبقاء لألفضل 
خلدمة الفريق»، الفتا إلى بحث 
الفريق عن محترف واحد جديد 
خالل فترة االنتقاالت الشتوية.

عبداهللا: جاء في وقته

من جانبه، قال مدرب الفريق 
محمد عبداهللا، إن الفوز بكأس 
الســوبر جــاء في وقتــه، وقد 
وضعنا في حســاباتنا حتقيق 
الفوز ولعبنا بأسلوب يكفل لنا 
مرادنا ووفــق إمكانات العبينا 
التي نثق بها، وذلك بعد دراسة 

اخلصم الكبير العربي، وأمتنى 
أن تكون كأس السوبر هي البداية 
لعودة األبيــض حلالته الفنية 
املعهــودة فدائمــا ثقتنا كبيرة 

بالعبينا.
زايد: عودة الشخصية

أما جنم الكويت فيصل زايد، 
فأعــرب عــن ســعادته بالفوز 
بكأس الســوبر وعودة الروح 
املعتادة،  الفريــق  وشــخصية 
مضيفا أن اجلميع الحظ اختالف 
املســتوى الفنــي لألبيض في 
املباريــات األخيــرة والعــودة 
التدريجية للمســتوى املعهود 
واليزال لدينا األفضل لتقدميه 

جلمهور األبيض.

عقلة: «السوبر» عودة إلى الثقة.. والبقاء لألصلح
فرحه كبيرة لالعبي الكويت  بكأس السوبرعبداهللا: «األبيض» لعب  بأسلوب يكفل لنا الفوز

(محمد هنداوي)

عقلة: مستوى احلكام في تطورمندني: دوري «التصنيف» كارثة على العربي واألندية

مبارك اخلالدي

قال رئيس جهاز الكرة بالنادي العربي علي مندني عن 
مواجهه كأس السوبر التي خسرها االخضر امام الكويت 
اول من امس ٠-١، إن فريقه لم يقدم العرض املأمول منه 
عطفا على ظروف عديدة منها ان الفريق يعاني من كثرة 
اإلصابات وقد لعب بعض الالعبني حتت تأثير املسكنات 
ما أفقد الفريق أداءه املعتاد، فضال عن التداعيات السلبية 
لدوري التصنيف جراء ضغط املباريات الذي أثر بشكل 
مباشر على أداء العربي، وليس العربي وحده من تضرر 
مــن ذلك، فهي بالفعل كارثة أن تلعب مباراة كل ٣ أيام، 
وهو ما تسبب في إجهاد الالعبني وكثرة اإلصابات، الفتا 
إلى ان فريق الكويت خصم يستحق اإلشادة والتهنئة.

العثمان: املباراة صعبة

وقــال مدرب العربي أحمد العثمان ان املباراة كانت 

صعبة للغاية على الفريقني، وقد سعينا الى الفوز لرسم 
البسمة على شــفاه اجلماهير العرباوية، لكن لألسف 
الظــروف لم تخدمنا من حيــث جاهزية الالعبني قبل 
املباراة، فالكل يعلم أن العربــي تأثر كثيرا باإلصابات 
وتوالي الغيابات ما أفقدنا االســتقرار الفني، وبالتالي 
تأرجح نتائج الفريق في مباريات دورى التصنيف او 
في كأس السوبر. نأمل ان يتجاوز العربي تلك الظروف 

ويعود الى االستقرار املنشود وملستواه املعهود.
الشمالي: افتقدنا التجانس

بدوره، قال قائد العربي عبداهللا الشــمالي، إن 
األخضر لم يظهر مبستواه املتوقع بسبب مجموعة 
من الظروف أثــرت على كل الفرق ومنها العربي، 
فنحن نعاني اإلرهاق واالجهاد وجملة من اإلصابات 
وكذلك ظروف احلجــر الصحي لبعض الالعبني، 

وكلها عوامل أفقدتنا التجانس املطلوب.

مبارك اخلالدي

أكد نائب رئيس احتاد 
ورئيــس جلنة  الكرة 
احلكام أحمد عقلة في 
تصريح لـ «األنباء»، أن 
دورى stc «التصنيف» 
إيجابي للغاية خصوصا 
للمنتخب الوطني، ومن 
خالل متابعتنا ملباريات 
البطولة شاهدنا ظهور 
عدد من الالعبني الشباب 
الذين نأمل فيهم خيرا 

كرافد قوي للمنتخب األول أو املنتخب 
األوملبي وهي الغاية من البطوالت احمللية.
وقال: إن إيجابيات البطولة من وجهة 
نظرى أكثر من السلبيات خصوصا ما 
تفرزه مــن عناصر جيــدة فضال عن 

الكبير فيما  التنافــس 
بينهم واملســتفيد هو 
الكرة الكويتية واملنتخب.
وعن عــدم تقييمه 
للجنة احلــكام وعدم 
تواجــد تقنية الڤار في 
التصنيف،  مباريــات 
قال عقلة: إننا نســعى 
الى تطوير حكامنا بكل 
طاقاتنا لكن لألســف 
نعانــي نقصــا فــي 
التى كانت  اإلمكانــات 
ســببا في غياب تقنية 
الڤار عن املباريــات، ورغم ذلك فنحن 
راضون عن مستوى احلكام بشكل عام 
ونعمل على االرتقاء وتواجد أحد حكامنا 
في املونديال، وهذا هو هدفنا الرئيسي 

في اللجنة واالحتاد.

أحمد عقلة

األصفر الستعادة الصدارة أمام الشباب

القادسية والعربي في مجموعة واحدة بكأسي األمير وولي العهد
اليوسف: نسعى دائماً إلى تطوير مسابقاتنا احمللية ملا فيه مصلحة فرقنا ومنتخباتنا

ناصر العنزي

سحبت أمس قرعة كأس 
سمو األمير للموسم احلالي 
٢٠٢١/٢٠٢٠، والتــي ســتقام 
بنظــام خــروج املغلوب من 
مجموعتني، حيث ســيلتقي 
في املجموعــة األولى والتي 
يترأسها حامل اللقب العربي 
والذي تأهل مباشــرة للدور 
ربع النهائي كل من اجلهراء 
مع الشــباب، والصليبخات 
مع برقــان، والقادســية مع 
التضامــن، وفــي املجموعة 
الثانية أســفرت القرعة عن 
مواجهات الكويت مع الساحل، 
وخيطــان مــع الفحيحيــل، 
النصــر،  مــع  واليرمــوك 
والســاملية مع كاظمة، علما 
أنه لم يتحدد موعد انطالق 
املســابقة وقــد قــام جنــم 
الفحيحيل أمير سراج بسحب 

بنظام خروج املغلوب، وقسمت 
الفرق الى مجموعتني، وترأس 
حامل اللقب الكويت مجموعته 
األولــى وتأهل مباشــرة إلى 
ربــع النهائي حيث ســيلتقي 
الســاحل مــع  اليرمــوك في 

مــع التضامــن، وكاظمــة مع 
اجلهراء.

مــن جانبــه، قــال رئيس 
االحتاد الشيخ أحمد اليوسف 
ان البطولتــني غاليتان علينا 
كمســؤولني وعند اجلماهير، 

بحضور ممثلي األندية، متمنيا 
التوفيــق للفرق فــي حتقيق 
النتيجــة. وعــن اســتمرارية 
غياب اجلماهيــر عن حضور 
املباريات، قــال ان التعليمات 
مازالت قائمــة من قبل وزارة 

الدور التمهيدي، والفحيحيل 
مع خيطان، والنصر مع برقان، 
وفي املجموعة الثانية وضعت 
القرعة القادسية في مواجهة 
سهلة مع الصليبخات ويلتقي 
العربي مع الشباب والساملية 

ونســعى دائمــا الــى تطوير 
مســابقاتنا احملليــة ملــا فيه 
مصلحة لفرقنــا ومنتخباتنا 
الوطنيــة، وأضــاف أن جلنة 
املســابقات اســتعدت الجراء 

متطور القرعتــني وفــق نظام 

الصحة بعدم حضور اجلماهير، 
وينسحب ذلك على عدم قدرتنا 
على استضافة منتخبات للعب 
مباريات جتريبية وعدم قدرتنا 
علــى الســفر أيضــا بســبب 

اإلجراءات الصحية.

الشيخ أحمد اليوسف متقدما احلضور قرعة مسابقة كأس سمو األمير العب الفحيحيل السابق أمير سراج شارك في سحب القرعتني

قرعة كأس سمو األمير.
كأس ولي العهد

وأجريــت كذلــك قرعــة 
كأس ســمو ولي العهد والتي 
ســتنطلق يــوم ٣٠ اجلــاري 


