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مبارك اخلالدي - يحيى حميدان

تتواصل استعدادات فريقي 
الكويت والعربي ملباراة كأس 
السوبر التي ستجمعهما بعد غد 
على ستاد جابر األحمد الدولي، 
حيث يختتم فريق الكرة بنادي 
الكويت استعداداته للمباراة 
مساء اليوم بصفوف مكتملة 
دون وجود اصابات باستثناء 
بعض الكدمات العادية لالعبني 
والتي لن متنــع أيا منهم من 
املشــاركة. ودخل «االبيض» 
مساء امس ملعسكر داخلي باحد 
الفنــادق عقب نهاية التدريب 
املعتــاد والذي ركز من خالله 
املدرب التونسي نبيل معلول 
علــى تطبيــق بعــض اجلمل 

التكتيكية. 
هذا، وقال مساعد املدرب، 
التونســي نــادر الــداود، ان 
االستعداد ملباراة السوبر يعد 
عاديا حاله كحال برنامج أي 
أســبوع ماض، مشيرا الى ان 
العبي الكويت معتادون على 
البطوالت والنهوض من جديد 
عقــب أي تعثــر، وعليه فإن 

التونسي طه ياسني اخلنيسي 
بدأ مباراة العربي في الدوري 
كبديل حلاجته للوقت للتأقلم 
مع املجموعة وهو اآلن يواصل 
التحضيــر وســيكون جاهزا 
للعب سواء كأساسي أو بديل 

في مباراة السوبر. 
من جهة اخرى، قال املنسق 
اإلعالمــي للفريق األول لكرة 
القدم بالنادي العربي مشعل 
العبكل لـ «األنباء»، ان األخضر 

الالعبني وطالبوهم بنسيان 
مباراة الدوري والتركيز على 
مبــاراة الســوبر باعتبارهــا 
الى  بطولة مســتقلة نتطلع 
حتقيقهــا. وحــول مشــاركة 
احملترفني اجلدد الليبي محمد 
صولــة واجلزائــري طــارق 
بوعبطــة والســوداني وليد 
الشعلة، أكد العبكل ان ملف 
احملترفني ومشاركتهم مرهون 
بقــرار اجلهاز الفني واملدرب 
انتي ميشا والناطق الرسمي 
أمني السر العام فؤاد املزيدي 
األكثر إحاطة وإملاما بظروف 
احملترفني وجاهزيتهم، ومن 
املقرر ان يوضح املزيدي بعض 
األمور الحقا. وقد أعلن احتاد 
كــرة القدم عن عقــد املؤمتر 
الصحافي اخلــاص باملباراة 
في الواحدة ظهــر اليوم عن 

طريق أونالين.
وسيقتصــــــر املؤمتــــر 
الصحافي على حضور مدربي 
الفريقني. وقــد مت تخصيص 
٣٠٪ مــن مقاعد ســتاد جابر 
الدولــي للجماهيــر، تطبيقا 

لقرار مجلس الوزراء.

جاهز خلوض مباراة السوبر 
غدا أمام فريق الكويت، مشيدا 
بأداء الالعبني والعرض الرائع 
الذي توج بالفوز على الكويت 
في بطولة دوري stc والنتيجة 
املرضية التي أدت إلى حتسني 
مركز الفريق في ختام القسم 
األول مــن البطولة. وأضاف 
ان رئيــس مجلــس اإلدارة 
عبدالعزيز عاشــور وأعضاء 
مجلــس اإلدارة اجتمعوا مع 

السوداني وليد الشعلة قد اليشارك في مباراة السوبر

الهزمية مــن العربي ٠-١ في 
الدوري املمتاز األسبوع املاضي 

ال تعد مؤثرة بالنسبة لهم. 
وأكد الداود في حديث خاص 
مع «األنباء» أن العربي فريق 
كبير وميتلك العبني مميزين 
ومباراة السوبر مثل مباريات 
الكؤوس لها حسابات مختلفة 
وعلينا أن نكون مستعدين من 

جميع النواحي. 
وبــني أن القــادم اجلديــد 

اليوناني تاسوس يدير املواجهة
مبارك اخلالدي

أعلن احتاد كرة القدم مســاء اول من امس عن اسناد 
ادارة مبــاراة كأس الســوبر التي ســتجمع بني العربي 
والكويت غدا على ستاد جابر الدولي الى احلكم الدولي 
اليوناني تاسوس سيديروبولس وبرفقته حكم يوناني 
آخــر لتقنية الڤار، على ان يتم االعالن الحقا عن الطاقم 
الكويتي املســاعد لهمــا. وعلمت «األنبــاء» ان احلكمني 
اليونانيــني وصال الــى البالد قبل أيــام وفق اإلجراءات 

واالشتراطات الصحية املعمول بها في الوقت الراهن. تاسوس سيديروبولس

العنزي: مواجهات الكؤوس «غير»
هادي العنزي

الفريــق  مديــر  أكــد 
األول لكرة القــدم بنادي 
الفحيحيــل جنم العنزي 
لـــ «األنبــاء» أن مواجهة 
اجلهراء في الــدور األول 
لــكأس ولــي العهــد تعد 
صعبــة علــى الفريقــني، 
وخاصة «األشاوس» الذي 
يشهد تغييرا فنيا، حيث 
الكرواتي  املــدرب  باشــر 
داليبــور ســتاركيفيتش 

مهامــه الفنية مــع الفريق أمــس األول، 
خلفا للمدرب الوطنــي ظاهر العدواني، 

كما يصعب توقع مواجهات 
الكؤوس، والتي عادة تشهد 

املفاجآت في نتائجها.
وذكر العنزي أن فريق 
اجلهراء شــهد العديد من 
الفتــرة  التغيــرات فــي 
أنــه يقدم  األخيــرة، كما 
مستويات جيدة في دوري 
stc للدرجة األولى، ويعد 
مــن بني الفرق املرشــحة 
للتأهــل للــدوري املمتاز 
نهايــة املوســم. وقــال: 
«نسعى الى تقدمي أفضل 
ما لدينا، واخلروج بفوز يؤهلنا إلى الدور 

ربع النهائي للكأس الغالية».

جنم العنزي

اخلرافي بطل اليوم األول لـ «فروسية حولي»
توج فارس نادي الكويت للفروسية علي 
جاسم اخلرافي بلقب اليوم األول لبطولة نادي 
حولي لأللعاب الرياضية والفروسية، التي 
تقام منافساتها في مركز الكويت للفروسية 
مبشاركة واسعة من فرسان األندية احمللية 
برعاية أبناء مناحي العصيمي. وجنح اخلرافي 
في حتقيق املركز األول على ارتفاع ١٣٥-١٤٠ 
سم بزمن ٢٣٫٩٧ ثانية بدون نقاط جزاء، تاله 
عناز العناز وراكان احلساوي وعبدالرحمن 
الفزيــع، كما حقق اخلرافــي املركز اخلامس 
ايضا، وجاءت الفارسة داليا الزاحم في املركز 
الســادس. وقــام بتتويج األبطــال وتوزيع 
امليداليات أمني سر احتاد الفروسية نبيلة العلي 
وأمني السر املساعد لالحتاد الفارس عبداهللا 
العصيمي. وأكدت العلي أن احتاد اللعبة لن 
يتوانــى في تقــدمي كل أنــواع الدعم جلميع 
األندية احمللية لدعم الفرســان والفارســات 
للنهوض برياضة الفروسية للوصول إلى أعلى 

نبيلة العلي تتوسط أبطال الشوط الرئيسي في اليوم األول

الساملية يستعد للقادسية بالتعادل مع برقان
هادي العنزي

دخل الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الساملية املرحلة األخيرة من حتضيراته 
ملواجهة القادسية اخلميس املقبل على 
ســتاد محمد احلمد ضمن الدور األول 
لبطولة كأس ســمو ولــي العهد، التي 
ســتنطلق الثالثاء املقبــل، وذلك بعد 
تعادله مع برقان ٢-٢ في املباراة الودية 
التــي جمعت الفريقني في ســتاد ثامر 
بنادي الساملية، وسجل هدفي السماوي 
مهاجمــاه فهد الرشــيدي، واإليڤواري 
جمعة ســعيد، الذي سجل أول أهدافه 
مع السماوي بعد انضمامه إلى الفريق 
رســميا في فترة االنتقاالت الشــتوية 

احلالية قادما من النهضة العماني.
وقد خاض السماوي اللقاء الذي شهد 
ضبابــا كثيفا بالصفني الثاني والثالث 

لتجربة الالعبني
ويعكف املدرب الوطني محمد إبراهيم 
على وضع اللمسات التكتيكية األخيرة 
للســماوي قبل مواجهــة األصفر، وقد 
أجرى عددا من التبديالت على تشكيلة 
الساملية التي خسر فيها أمام كاظمة ١-٣ 
ضمن اجلولة الـ ٩ واألخيرة في القسم 
األول، وذلــك لبحث كافــة البدائل قبل 
مباراة القادسية، ويعد كال الفريقني من 
املرشحني للظفر بكأس ولي العهد، ملا 
ميتلكانه من عدد غير قليل من الالعبني 

املتميزين.

(املركز اإلعالمي بالقادسية) هل يتراجع الرشيدي عن قرار اعتزاله؟ 

(هاني الشمري) إجناز كويتي.. جعفر الثاني عربيًا محمد ابراهيم يعد العدة لبطولة كأس سمو ولي العهد 
في الدراجات النارية بـ «رالي دكار»

العطية يحرز لقب السيارات للمرة الرابعة

املستويات. بدوره، أوضح الفارس عبداهللا 
العصيمي، أن فعاليات اليوم األول للبطولة 
شهدت منافسات قوية بني الفرسان والفارسات 
مــن أجل حتقيق مركز متقدم والصعود إلى 

منصة التتويج.

توج الســائق القطري ناصر العطية 
(تويوتا) بطال لرالي دكار للمرة الرابعة 
بعــد أعــوام ٢٠١١ و٢٠١٥ و٢٠١٩ في ختام 
املرحلة الثانية عشــرة األخيرة في جدة 
أمــس األول.وتقدم العطيــة في الترتيب 
العام على الفرنســي سيباســتيان لوب 
(برودرايف) بفارق ٢٧ دقيقة و٤٦ ثانية، 
في حني حل السعودي يزيد الراجحي ثالثا 

بفارق ساعة ودقيقة و١٣ ثانية.
وقال العطية اثر تتويجه: «الشــعور 
اليوم ال يصدق. نحن ســعداء جدا». في 
املقابل، لم يكن لوب مستاء من النتيجة 
بقوله: «في البداية اعتقدنا أن األمور انتهت 
بالنســبة إلينا (فقد نحــو ٣٠ دقيقة في 
املرحلــة الثانية)، لكننا كافحنا وجنحنا 

فــي احتالل املركز الثانــي وبالتالي 
خضنا راليا جيدا».

العطيـــة  وجنــــــح 
فــي  عامــا)   ٥١)
الفوز مبرحلتني 

خــالل الرالــي باإلضافــة إلــى املرحلــة 
التمهيديــة ولم ينجح أي من منافســيه 
األساسيني املخضرم ستيفان بيترهانسل 
أو اإلسباني كارلوس ساينس في تشكيل 
أي خطورة على صدارته. وتساوى العطية 
بعدد األلقاب في رالي دكار مع الفنلندي 
أري فاتانن لكنه ال يزال بعيدا عن الرقم 
القياسي املسجل باسم بيترهانسل مع ٨ 
ألقاب.وفي فئــة الدراجات النارية، توج 
البريطاني ســام سندرالند (كاي تي أم) 
بثاني ألقابه في دكار بعد أن أحرز باكورة 
ألقابه عام ٢٠١٧. وتقدم ســندرالند على 
التشيلي بابلو كوينتانيا (هوندا) وعلى 
النمسوي ماتياس فالكنر (كاي تي أم).

وفــي إجنــاز كويتــي، جنح 
متسابق الدراجات اآللية محمد 
جعفر فــي حتقيــق املركز 
الثاني على املتسابقني العرب 
والـ ٣٨ في الترتيب العام من 

أصل ١٢٤ مشاركا.

العربي يعلن جاهزيته لـ «السوبر».. و«األبيض» يعسكر داخليًا
تخصيص ٣٠٪ من املقاعد للجماهير.. ومؤمتر صحافي«أونالين» اليوم

محاوالت لثني الرشيدي عـن اعتزاله
عبدالعزيز جاسم

بعــد القــرار الــذي اتخذتــه جلنــة 
االســتئناف التابعة الحتاد كــرة القدم 
بســاعات قليلة، والتي أيدت من خالله 
قرار جلنة االنضبــاط بإيقاف احلارس 
خالد الرشيدي ٨ مباريات باإلضافة إلى 
عقوبة الطرد مباراتني وغرامة مالية قدرها 
٣ آالف دينار، أعلن احلارس الرشــيدي 
على حسابه الشخصي بـ «تويتر» اعتزاله 
كرة القدم، وقال «بعد التوكل على اهللا.. 
أعلن اعتزالي كرة القدم نهائيا وســتتم 
تسوية عقدي مع نادي القادسية، وأعتذر 
جلماهيــر نــادي القادســية وإلخواني 
الالعبني وملجلــس اإلدارة لعدم قدرتي 
على تكملة مشــواري بالوضع الراهن، 
وشكرا لكل من ساندني خالل مشواري 

الرياضي..».
وشهدت مواقع التواصل االجتماعي 
ردة فعل قوية على قرار اعتزاله، وطالبه 
كثيرون بالعدول عن هذا القرار ألنه جاء 

كردة فعل لعدم تخفيض العقوبة.
ولم يتوقف األمــر عند هذا احلد بل 
تدخل عدد من الشــخصيات الرياضية 
وقامت باالتصال بالرشــيدي وطالبته 
مبواصلة املشوار، مؤكدين أن الالعب لديه 
املزيد ليقدمه الســيما أنه كان احلارس 
األول في صفوف األزرق الذي يحتاج اليه 
في الوقت الراهن خصوصا أن املنتخب في 
مرحلة بناء ويحتاج لالعبي اخلبرة في 
كل مركز. إلى ذلك، تسعى إدارة القادسية 
بــكل قوتها لثنيه عن القرار، وســتقوم 
باالجتماع مع الرشــيدي خالل اليومني 
املقبلني وستطالبه بالعودة إلى التدريبات 
مرة أخرى ليكون جاهزا فور انتهاء عقوبة 
اإليقاف، وإن لم تتمكن من ذلك فستحاول 
التعاقد مع حارس مرمى آخر قبل إغالق 
باب فترة االنتقاالت الشتوية نهاية الشهر 
اجلــاري، ومن املرشــحني لذلك حارس 
العربــي علي جراغ الــذي كثر احلديث 
عن رغبته فــي االنتقال لناد آخر وعدم 

البقاء مع األخضر.

بعد تأييد جلنة االستئناف قرار «االنضباط» بإيقافه ٨ مباريات

٢١ العبًا في قائمة «أزرق اليد» بكأس آسيا
يعقوب العوضي 

وقع اختيار اجلهاز الفني 
للمنتخب الوطني لكرة اليد 
على ٢١ العبا سيمثلون األزرق 
في البطولة اآلســيوية لكرة 
اليد التي ســتنطلق الثالثاء 
املقبل في السعودية (تصفيات 
كأس العالم پولندا ـ السويد 
٢٠٢٣) وهم: علي صفر، حسن 
صفر، محمد بويابس، مبارك 
اخلالدي، عبدالعزيز الشمري، 
مشــعل طه، إبراهيم األمير، 
صالــح املوســوي، عبداهللا 
الغربللي، محمد عامر، خالد 
الغربللي، فواز مبارك، صقر 
الفهــد، عبدالعزيز ســاملني، 
ســيف العدوانــي، عبــداهللا 
اخلميــس، حيــدر دشــتي، 
عبدالرحمن البالول، يوسف 
ضايــف، يوســف العجمــي 

ومشاري صيوان. 
وقد متاثل الرباعي محمد 
عامر، وسيف العدواني، وخالد 
الغربللي وعلي صفر للشفاء 
حيث تلقوا التصريح الطبي 

للمشاركة مع املنتخب. 
ووقع األزرق في املجموعة 
األولــى بجانب ســنغافورة 

خلفا للمدرب الســابق نيناد 
كليايتيش والذي اســتغنت 
عن خدماته إدارة النادي عقب 
النتائــج املخيبة للفريق في 
الدوري املمتاز املوسم احلالي، 
إذ أنهى القسم الثاني منه في 
املركز الســابع وقبل األخير 
وبات مهددا بالهبوط لدوري 

من البطوالت الى جانب قاعدة 
جماهيريــة كبيــرة، ومهمة 
تدريبه صعبة ونحتاج إلى 
دعم اجلميع من إدارة النادي 
وجهــاز اللعبــة والالعبــني 
وكذلك اجلمهور، حتى نعيد 
األخضر الى سابق عهده مع 

فرق الصدارة.

الدرجــة األولى. وسيباشــر 
فــوالذ مهامه رســميا اليوم 
بعــد ان اجتمع مــع الفريق 
أمس لشرح أسلوبه وطريقته 

وأهداف املرحلة املقبلة.
وفي هذا اإلطار، أكد فوالذ 
ان تدريب العربي فخر حيث 
انه ميلك تاريخا عريقا وسجال 

رسمياً.. فوالذ يقود «يد» العربي

وكوريا اجلنوبيــة واألردن 
فــي  مشــواره  وســيفتتح 
البطولة الثالثاء أمام املنتخب 

األردني.
من جانب آخــر، تعاقدت 
إدارة النادي العربي مع املدرب 
الوطني د.أحمد فوالذ لقيادة 
فريق كرة اليد األول بالنادي 


