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ناصر العنزي

من سيتوج بطال لكأس السوبر الرابعة عشرة الليلة؟ العربي أم الكويت، 
هذا ما سنعرفه الليلة في املواجهة التي ستجمعهما على ستاد جابر الدولي 
وكالهما مرشح إلحراز اللقب. وتأتي هذه املواجهة بعد أيام من تغلب األخضر 
على األبيض بهدف نظيف في ختام القسم األول من دوري stc املمتاز، فهل 
يؤكــد األول فوزه مرة أخرى أم يقول األبيــض كلمته كعادته في املباريات 
النهائية. ويخوض العربي والكويت اللقاء باعتبارهما، على التوالي، بطلي 
الدوري وكأس سمو األمير في املوسم املاضي. العربي هو بطل الدوري في 
املوسم املاضي ويسعى بكل قوته للظفر بهذه البطولة وضمها إلى بطوالته، 
وال شك أنه مؤهل للقب إذا أحسن التعامل مع خصم يحسن إجادة األدوار في 
املباريات الفاصلة، وقد دعم «األخضر» صفوفه بالعبني محترفني جدد وهم 
الليبي محمد الصولة واجلزائري طارق بوعبطة والسوداني وليد الشعلة، 
والذيــن سيشــكلون إضافة قويــة لصفوفه إلى جانب عناصــره املتواجدة 
حاليا والتي وصلت درجة عالية من االنسجام. وتبقى مهمة مدرب األخضر 
الكرواتي انتي ميشــا فــي غاية الدقة اليوم، فال مجــال للتعويض، والفائز 
يتوج بطال واخلاســر يندب حظه، وعليه أن يوازن في تشــكيلته وال يترك 
مجــاال خلصمــه في تنفيذ مهامه على حســاب خطوطه الثالثــة. وغالبا ما 
يبدأ ميشا بتشكيلة ذات «نفس» هجومي معتمدا على عناصر متمكنة مثل 
الهادي السنوسي وعلي خلف وعناصر مقاتلة في خط الوسط. أما الكويت 
بطل كأس سمو األمير فقد استعد جيدا خلوض املواجهة بعد أن جتاوز آثار 
خسارته من خصمه في الدوري والتعامل من جديد مع مثل هذه املواجهات 
النهائيــة التي يفضلها العبوه دائما. ويســعى للثأر من اخلســارة األخيرة 
أمام االخضر واســتعادة التوازن. ويستند مدرب «األبيض» التونسي نبيل 
معلول على عناصر متفاهمة متكنه من «تشــكيلها» مثلما يريد، ولكن على 
العبي الكويت االستفادة من أخطاء املباراة املاضية أمام العربي قبل أيام ومن 
ضمنها استغالل الفرص املتاحة للتسجيل. وتضم صفوف الكويت عناصر 
من اخلبرة والشــباب قادرة على التعامل مع مواجهة الليلة بإتقان. ويقود 
املباراة احلكم اليوناني الدولي تاسوس سيديروبولس مبعاونة طاقم كويتي.

املواجهة الثالثة على «السوبر»

ضربات ترجيحية

انطلقت مسابقة كأس السوبر في العام ٢٠٠٩، 
ويعتبر القادسية أكثر األندية فوزا باللقب بـ ٦ 
مرات، يليه الكويت بـ ٥ مرات والعربي بلقبني.
وهذه هي املرة ١٣ التي ينافس فيها الكويت 
علــى الكأس (فاز في ٥ وخســر فــي ٧)، فيما 
ســيكون الظهور الرابع لـ «األخضر» (فاز في 
٢ وخســر ١). وقد سبق للطرفني أن التقيا في 
البطولة مرتــني، فتبادال الفوز بالنتيجة ذاتها 

بهدف دون مقابل.

ال تشمل الئحة كأس السوبر احلالية، اللجوء 
إلى الوقت اإلضافي في حال انتهاء وقت املباراة 
األصلي بالتعادل، وسيلجأ الفريقان الى ركالت 
الترجيح مباشرة. وسيحصل الفائز على كأس 

جديدة يحتفظ بها كما جرت العادة.

ميشا: مواجهة «العميد» صعبة.. والداود: ثقتنا كبيرة بالعبينا
يحيى حميدان

اتفق مدرب الفريق األول لكرة 
القدم بالنادي العربي، الكرواتي 
أنتي ميشا، ومســاعد مدرب 
نادي الكويت، التونســي نادر 
الداود، خالل املؤمتر الصحافي 
الذي جمعهمــا ظهر أمس عبر 
االتصــال املرئي، على صعوبة 
مواجهة الفريقني اليوم في مباراة 

كأس السوبر.
في البداية، قال ميشــا ان 
مواجهات «األخضر» و«األبيض» 
دائما ما تكون صعبة، ومنافسنا 
اليوم فريق كبير وميلك العبني 
على مستوى عال، مشيرا الى ان 
فوز العربي على الكويت ١-٠ قبل 
أيام في دوري stc املمتاز منح 
األخضر الثقة خالل حتضيراتنا 

للمواجهة.
وبني أن التحضيرات ملواجهة 
اليوم كانت ممتــازة واختيار 

التشكيلة األساسية يتوقف على 
نتائج «املسحات» التي خضع لها 
الالعبون للتأكد من عدم اإلصابة 
بڤيروس «كورونا» باإلضافة الى 
بعض اإلصابــات والتي نعاني 

منها.
وأوضح ميشا أن مشاركة 
الثالثــي األجنبــي اجلديــد: 
اجلزائري طارق بوعبطة، والليبي 

محمد صولة، والسوداني وليد 
الشعلة، غير مؤكدة لعدم وصول 
بطاقاتهــم الدولية من أنديتهم 
السابقة حتى موعد إقامة املؤمتر 

الصحافي.
من جهته، أكد الداود أن مثل 
هذه املباريات تعتمد على التركيز 
العالي بالدرجة األولى ومن يتمكن 
من احلفاظ على تركيزه بإمكانه 

الفوز باملباراة ولقب «السوبر».
وأشــار نادر الداود إلى ان 
خسارة الكويت من العربي قبل 
أيام ليست مهمة والفرق الكبيرة 
بإمكانها جتاوز مثل هذه الكبوات 
بسرعة لثقتنا العالية في نوعية 

العبينا.
وقال: «املدرب نبيل معلول 
حرص على تطبيق برنامج اإلعداد 
العادي ملباراة السوبر دون أي 
إضافات خاصة، وذلك ألن كل 
الفــرق حاليا باتت مكشــوفة 
وبإمــكان كل فريــق معرفة 
القوة والضعف وطريقة  نقاط 
تفكيــر املــدرب وخصال كل 
العب بســهولة». وأفاد الداود 
بأن الفريق الكويتاوي سيكون 
مكتمل الصفوف في مباراة اليوم 
بعد العمــل الكبير الذي قام به 
اجلهاز الطبي في األيام املاضية 
لتجهيز الالعبني الذين يعانون 

من إصابات طفيفة.

التونسي نادر الداود الكرواتي أنتي ميشا

«األخضر» و«األبيض» يترقبان قرعة كأس االحتاد اآلسيوي
مبارك اخلالدي

جترى اليوم مبقر االحتاد اآلســيوي لكرة القدم 
بالعاصمة املاليزية كواالملبور «بنظام االتصال عن بعد» 
مراسم قرعة دور املجموعات لبطولتي دوري أبطال 
آسيا ٢٠٢٢ والتي لن يشارك فيها اي فريق كويتي لعدم 
استيفاء الشروط، كما ستجرى قرعة بطولة االحتاد 
اآلسيوي ٢٠٢٢، ويشارك فريقا الكويت والعربي في 
قرعة بطولة كأس االحتاد اآلسيوي بوصف األخضر 
بطــال للدوري املمتاز واألبيــض بطال للكأس، حيث 
سيتم توزيع األندية على ١٠ مجموعات، وبحد أقصى 

٤ أندية في كل مجموعة.
وقد مت تقســيم األندية علــى ٥ مناطق مختلفة، 
وخصصت املجموعات األولى والثانية والثالثة ملنطقة 
غرب آسيا، في حني تتضمن منطقة آسيان املجموعات 
السابعة والثامنة والتاســعة، وتشمل منطقة الوسط 

املجموعتني اخلامسة والسادسة.
 وسيحل الكويت والعربي في املستوى الرابع.

ويعد العربي أول فريق كويتي شارك في البطولة 
اآلسيوية عام ٧١، وهو أكثر فريق كويتي شارك في 
البطولة منذ نشأتها وحتى قبل االستحداث بواقع ٧ 

مشاركات.
وفي شأن متصل جترى يوم ٢٤ من الشهر املقبل 

7:00
الكويت كويت سبورتالعربي

ج «سوبر» الليلة؟ العربي والكويت من سيتوَّ

في العاصمة كواالملبور قرعة بطولة كأس اسيا حتت ٢٣ 
سنة املقرر اقامتها في اوزبكستان يونيو املقبل. وكان 
االزرق االوملبي قد حصد مقعده منذ اكتوبر املاضي 
بعــد ان تصدر مجموعته الرابعة في التصفيات التي 
اقيمت في اوزبكســتان وحل املنتخب السعودي في 
املركز الثاني ليتأهل الى جانب االزرق وايضا منتخب 

اوزبكستان بوصفه منظما للنهائيات.

الدبوس يشيد بصالح الشيخ

حضور آسيوي مميز لـ «التجديف» وجه العب نادي القادســية ومنتخبنا الوطني لكرة 
القدم صالح الشــيخ الدعوة إلى رئيس نادي الفحيحيل 
حمــد الدبوس حلضــور مهرجان اعتزاله الذي ســيقام 
حتت رعاية الشــيخ د.طــالل الفهد، وذلــك على هامش 
املباراة التي ســتجمع القادســية والعربــي، على ملعب 
استاد محمد احلمد بنادي القادسية ضمن القسم الثاني 

من دوري stc املمتاز.

سجل املنتخب الوطني الدولية للتجديف حضورا مميزا 
في بطولة آسيا للتجديف داخل الصاالت التي نظمها االحتاد 
اآلسيوي للتجديف بنظام (اون الين) في هونغ كونغ، حيث 
حققت الالعبة ســعاد الفقعان املركــز األول في فئة الوزن 
اخلفيف للنساء ملسافة ٥٠٠م، كما حققت املركز الثاني في 
فئة املاستر للنساء ملسافة ٢٠٠٠م ونفس املركز في مسافة 
٥٠٠م، فيما حققت زميلتها العبة املنتخب الدولية سيفتالنا 
نيكواليفنا املركز األول في فئة املاستر للنساء ملسافة ٢٠٠٠م 
واملركز الثاني ملســافة ٥٠٠م. وحقق العب املنتخب الدولي 
محمد ســبتي املركز الثاني في فئة املاستر للرجال ملسافة 

٢٠٠٠م ونفس املركز ملسافة ٥٠٠م.

صالح الشيخ يقدم درعاً تذكارية إلى حمد الدبوس

محمد سبتي يحتفل بالفوز

«كورونا» يلغي معسكر «أزرق الصاالت» في خورفكان

برقان تعاقد مع ريناتو

يحيى حميدان

تسبب ارتفاع معدل االصابات 
بڤيــروس كورونــا فــي صفوف 
منتخبنا الوطنــي لكرة الصاالت 
في إلغاء معسكره التدريبي الذي 
كان مــن املقرر اقامتــه في مدينة 
خورفكان باالمارات، وذلك في اطار 
حتضيرات «األزرق» للمشاركة في 
كأس اخلليــج املزمــع اقامتها في 
مدينــة الدمام بالســعودية خالل 
الفترة من ٥ وحتى ١٤ فبراير املقبل.

وكشفت «املسحات» التي خضع 
لــه أعضاء «األزرق» عن اصابة ٩ 
العبني و٥ من أعضــاء اجلهازين 
االداري والفنــي، وهــو مــا يعني 
استحالة السفر في الوقت احلالي. 
وكان من املقرر أن يسافر منتخبنا 
الوطني الى كرواتيا وســلوڤاكيا 

للدخول في معسكر تدريبي هناك 
تتخلله مواجهة منتخب سلوڤاكيا، 
اال أنه مت إلغاء هذه الفكرة بسبب 

اصابات «كورونا» كذلك.
وتدرس ادارة املنتخب، حسبما 
أكد مدير «االزرق» حسني حبيب لـ 
«األنباء»، امكانية السفر قبل أيام 
من البطولة اخلليجية الى الدمام 
للدخول في معسكر تدريبي مكثف، 
اال ان هذا االمر بانتظار احلصول 
على املوافقــات الالزمة من جانب 
أصحاب الشأن في السعودية حسب 
الصاالت املتاحة القامة التدريبات 
اليوميــة عليها. على صعيد آخر، 
تعاقد النــادي العربي مع املدرب 
االسباني فيلكس لقيادة فريق كرة 
الصــاالت بالنادي خلفــا للمدرب 
الوطني ســالم أمــان، كما وقعت 
كذلك مع احملترف البرازيلي باتون.

يحيى حميدان

جنحت ادارة نادي برقان في احلصول على توقيع احملترف 
البرتغالي ريناتو جوســتو داسيلفا لتدعيم صفوف فريق 

الكرة خالل فترة االنتقاالت الشتوية احلالية.
ويلعب ريناتو (٢٤ سنة) في مركز الوسط، وجاء التعاقد 
معــه بتوصية من املدرب اجلديد لـــ «الذهبي»، البرتغالي 
ماريانو باريتو، بعد االستغناء عن البرازيلي أوتافيو سيلفا 
في األيام املاضيــة. وتعمل ادارة برقان حاليا على التعاقد 
مع محترف أجنبي جديد بعد االعالن املسبق عن االستغناء 
كذلك عن البرازيلي اآلخر وليام رودريغيز، اال أنه لم يتلق 
أي إخطار بذلك حتى اللحظة، وعليه فإن وضعه ســيكون 

معلقا حلني حسم مسألة بقائه أو رحيله.

«أزرق اليد» تدرب في الدمام استعدادًا لـ «اآلسيوية»

سيدات «األبيض»
 إلى نهائي دوري الصاالت

يعقوب العوضي

وصلت بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد الى السعودية 
مســاء امس، متهيدا للمشاركة في منافسات بطولة آسيا الـ 
٢٠ ( تصفيات كأس العالم پولندا - السويد ٢٠٢٣). وباشر 
اجلهــاز الفني بقيــادة بوريس دينيتــش التدريبات متهيدا 
خلوض اولى مبارياته في البطولة امام منتخب األردن غدا.
وفــي إطار متصل، يغادر احلكمان حمد الفرج وحســني 
تقي إلى الدمام غدا بعد اختيارهما من اللجنة املنظمة إلدارة 
البطولة. وأكد الفرج أن مرحلة إعداد احلكام كانت ناجحة، اذ 
شملت عدة اختبارات للياقة البدنية بجانب الدروس النظرية 
والعملية وتطبيقــات تتوافق مع متطلبات املهمة، ونتطلع 
لتقــدمي صورة مشــرفة عن واجهــة التحكيم فــي كرة اليد 
الكويتية. من جانب اخر تقدم املدير الفني لفريق القادسية 
وليد ســاملني بكتاب اعتذار رســمي عن عدم االســتمرار مع 

االصفر فيما تبقى من منافسات املوسم.

هادي العنزي

حجز فريق كرة قدم الصاالت للســيدات بنادي الكويت 
أولى بطاقات املباراة النهائية لدوري URC للسيدات، وذلك 
بعدما تغلب على نظيره فريق نادي سلوى الصباح ٤-٠، في 
املواجهة الثانية أمس األول في منافسات الدور قبل النهائي 
الــذي يقام بنظام «بــالي اوف» وبأفضلية مباراتني من ٣، 
حيث فازت سيدات األبيض في املباراة األولى ٥-٠، ليتأهلن 
رسميا إلى املباراة النهائية للمرة الثالثة تواليا، ومبجموع 
٩-٠ للمباراتني، وأقيمت املباراة على صالة نادي الكويت.

وتنتظر سيدات الكويت الفائز من مواجهة سيدات العربي 
ونظيراتهن بنادي الفتاة، والتي تأجلت بسبب تواجد عدد من 
العبات األخضر في احلجر املنزلي، وستقام مباراتا حتديد 

املركزين الثالث والرابع، والنهائي ٢٩ اجلاري.

جانب من وصول العبي األزرق الى السعودية
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