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االحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ رياضـة

املواجهة الثالثة على «السوبر»

ضربات ترجيحية

انطلقت مسابقة كأس السوبر في العام ٢٠٠٩، 
ويعتبر القادســية أكثر األندية فوزا باللقب بـ ٦ 

مرات، يليه الكويت بـ ٥ مرات والعربي بلقبني.
وهذه هي املرة ١٣ التــي ينافس فيها الكويت 
على الكأس (فاز في ٥ وخسر في ٧)، فيما سيكون 
الظهور الرابع لـ «األخضر» (فاز في ٢ وخسر ١). 
وقد سبق للطرفني أن التقيا في البطولة مرتني، 

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.

ناصر العنزي

من سيكون بطال لكأس السوبر 
الرابعة عشرة، العربي أم الكويت؟ 
هــذا ما ســنعرفه الليلة فــي اللقاء 
اجلماهيري الذي سيحتضنه ستاد 
جابر الدولي وكالهما األخضر بطل 
الدوري واألبيض بطل الكأس قادر 

على خطف اللقب.
واســتعدادا ملواجهــة اليوم فقد 
انتهى مدرب األخضر الكرواتي انتي 
ميشا من رسم السيناريو املناسب 
ملواجهــة خصم قــوي اعتاد طويال 
على مثل هذه املباريــات النهائية، 
حيث ســبق لألخضر التغلب على 
الكويــت بهدف في الــدوري املمتاز 
الشهر املاضي، لذلك يسعى لتأكيد 
تفوقه اليوم واسعاد جماهيره التي 
عاشــت في املوســم املاضــي أجمل 
األيام بعــد ما حقق فريقها الدوري 
بعد غياب طويل، إذ ان الفوز اليوم 
بلقب السوبر سيحفز الالعبني على 
احملافظة على لقــب الدوري بعدما 
اتســعت دائرة املنافسة عليه. ولن 
يجــد مــدرب األخضر انتي ميشــا 

صعوبة في إيجاد تشكيلة مناسبة 
حيث تضم صفوفه عناصر متميزة 
من اخلبرة والشــباب، وتكمن قوة 
األخضر الضاربة فــي خط املقدمة 
بوجود الليبيني السنوسي الهادي 
ومحمد الصولة والســوداني وليد 
الشعلة. من جانبه، فإن الكويت قادر 
علــى حتقيق اللقــب بعد ما أصبح 
طرفا فــي أغلب املباريات النهائية، 
حيث تضــم صفوفه بقيادة املدرب 
التونسي نبيل معلول عناصر ذات 
ثقل فني داخل امللعب، ورغم تعثر 
األبيض بالتعــادل مع اليرموك في 
آخر مباراة له في الدوري قبل أيام 
فإنه قادر على التفوق اليوم حيث 
يتنافس العبوه للدخول في تشكيلة 
معلول األساسية والذي يلجأ عادة 
للتدوير في كل مباراة ومنح الفرصة 
لكل الالعبني مع كل مباراة.  ويتميز 
األبيض بالقدرة على االنتقال السريع 
إلــى ملعــب اخلصم والقــدرة على 
التسجيل بوجود عناصر مميزة مثل 
فيصل زايد وطه اخلنيسي ودميبلي 
ويوســف ناصر ومبوكاني وأحمد 

زنكي وابراهيم كميل.

«األبيض» دون غيابات
يحيى حميدان

أكــد إداري فريق الكرة بنــادي الكويت أحمد 
الصبيح جاهزية «األبيض» ملباراة الكأس السوبر 
أمام العربي مســاء اليوم، مشــيرا إلى أن الفريق 
يســعى لتحقيق الفوز وال شــيء ســواه إلسعاد 
جماهيره. وبني الصبيح أن صفوف الكويت مكتملة 
دون غيابات تذكر بعد استعادة عدد من الالعبني 
الذين غابوا عن لقاء اليرموك قبل أيام في الدوري 
املمتاز بســبب البطاقات أو اإلصابات البسيطة، 
مشــيرا الى  أن «األبيض» دخل معســكرا داخليا 
مســاء أول من امس في أحد الفنادق لرفع درجة 
اجلاهزية والتركيز لدى الالعبني قبل خوض اللقاء.

العربي والكويت.. من سيخطف كأس السوبر؟
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الكويت كويت سبورتالعربي

اليوناني تاسوس حكما
يدير مباراة كأس السوبر الليلة والتي ستجمع فريقي العربي والكويت 
احلكم اليوناني تاســوس سيديروبولس، الذي أدار عددا من املباريات 

في دوري أبطال أوروبا.

اليوسف و«اجلنرال»: تدريب األزرق مهمة وطنية
هادي العنزي

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الساملية 
الشيخ تركي اليوسف أن تدريب منتخبنا 
الوطني األول يعد للمدرب احمللي مهمة 
وطنيــة بالدرجــة األولــى، مضيفا: «لم 
يصلنــا كتاب رســمي من احتــاد الكرة 
بطلب االستعانة بخدمات املدرب محمد 
إبراهيم، وهناك أنباء تتردد بشــأنه من 
قبل وسائل اإلعالم، ولكن متى ما وصل 
طلب رسمي من احتاد الكرة، فإننا سنأخذ 
األمر بعني االعتبار، وجنتمع مع املدرب، 
ونتخذ القرار املناســب، الذي يصب في 
مصلحة اجلميع، خاصة أن احتاد الكرة 
ميثلنا جميعا».  وذكر اليوسف أن فوز 
الساملية على النصر ١-٠ في اجلولة الـ 
١٠ لدوري stc للدرجة املمتازة، جاء بعد 
معاناة، خاصة أن النصر يعد من الفرق 
اجليدة، وقدم أداء متميزا طوال املباراة، 
فيما لم يقدم السماوي أفضل مستوياته، 
ولكنه خرج بالنقاط الثالث وهو األهم.

مــن جانبــه، أكــد مــدرب الســاملية 
محمد إبراهيم أنــه لن يتأخر عن تلبية 
نــداء األزرق، متــى مــا طلب منــه ذلك، 
وقد لبيــت نداء األزرق عــدة مرات، في 
السنوات املاضية، وال اعتقد بأني سأقابل 
بالرفــض رغبة اللجنــة الفنية، ويبقى 
احلــس الوطنــي حاضرا فــي مثل هذه 
األمور. وفيمــا يتعلق مبواجهة النصر، 
ذكر إبراهيم أن الســاملية لم يقدم األداء 
املتوقع فــي الشــوط األول، لكنه خرج 
بثالث نقــاط مهمة، وقــد واجهنا رغبة 
كبيرة مــن «العنابي» باخلروج بنتيجة 
مرضية بالنســبة لهم، ولعبوا بطريقة 
جيدة، ولكن في الشــوط الثاني، متكنا 
من تصحيح الوضــع، ودانت األفضلية 
للســاملية، ووصلنا ملرمى اخلصم مرات 
عدة، لكن لم نحســن اســتثمار الفرص، 
وجاءت مشاركة املهاجم نايف زويد إضافة 
للفريق، ومتكن من التسبب بركلة جزاء 
حاسمة، وفي املجمل فالسماوي يقدم أداء 

جيدا وبروح عالية.

عت فالح غامن الكويت ودَّ

مشيلح يعتزل أمام القادسية

ودعــــــت األســـــرة 
الكويتيــة  الرياضيــة 
إدارة  رئيــس مجلــس 
نادي النصر السابق فالح 
غامن الذي شيع الى مثواه 
األخيــر عصــر اجلمعة 
املاضيــة بعد معاناة مع 
املــرض. ومتتــع الفقيد 
بسيرة رياضية ناصعة 
بدأهــا العبــا فــي ناديه 
النصــر، وإداريــا تدرج 
فــي املناصــب االداريــة 
حيــث تــرأس مجلــس 

إدارة النادي لســنوات بعد إجمــاع اجلمعية العمومية 
للنادي على شخصيته احملبوبة من اجلميع لعدة دورات 
انتخابيــة. وقد نعى احتاد كرة القــدم واألندية الفقيد 
مســتذكرين مواقفه املشــرفة خلدمة ناديه والرياضية 
الكويتية. والقســم الرياضي في «األنبــاء» يتقدم الى 
مجتمع الرياضة الكويتي وإلى أسرته الكرمية بخالص 
العزاء واملواســاة، متضرعني الى البــاري عز وجل أن 
يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

أعلن العــب منتخب 
الســابق لكرة  الكويــت 
القــدم عبداهللا مشــيلح 
املرزوق أن مباراة اعتزاله 
ستقام في اجلولة ١٣ من 
منافسات الدوري املمتاز 
التي ســتجمع التضامن 
والقادسية، وذلك برعاية 
التضامن  رئيس نــادي 
النــزال. ودعــا  مبــارك 
مشيلح جماهير الكويت 
حلضــور املباراة لتكون 
مســك اخلتام ملســيرته 

الطويلة في املالعب، معربا عن شــكره إلدارة «العنيد» 
برئاســة النزال ونادي القادســية وكل من سانده خالل 
مشواره. وحفلت مسيرة مشيلح بالعديد من النجاحات، 
حيث مّثل املنتخبات الســنية من بوابة التضامن الذي 
نشــأ وترعرع فيــه مرورا باملنتخبــني األوملبي واألول، 
كمــا زامل العبني كبار بداية من عبــداهللا وبران، جمال 
مبارك، بشــار عبداهللا، ناصر الســوحي، وصوال جليل 

بدر املطوع ورفاقه.

داركو: «البرتقالي» لم يستغل الفرص
عبدالعزيز جاسم - هادي العنزي

الفريــق  أكــد مــدرب 
األول لكــرة القدم بنادي 
كاظمــة الصربــي داركو 
نيستروڤيتش أن مواجهة 
الفحيحيــل التــي انتهت 
بالتعــادل ٠-٠ ضمــن 
 stc اجلولة الـ ١٠ لدوري
املمتــازة جاءت  للدرجة 
الفريقني،  صعبــة علــى 
مضيفــا أننــا متكنــا من 
عــدة  علــى  احلصــول 

فــرص للتســجيل، لكن لــم نتمكن من 
ترجمــة أي منها لعدم وجود هــــــداف 
صريح للفريـــــق يعوض غياب شبيب 
اخلالــــــدي، لتنتهي املبــاراة بالتعادل 

السلبي.
وذكر داركو أن كاظمة سيواصل العمل 
اجلاد اســتعدادا للمباراة املقبلة، وقال: 
«جميع املباريات مهمة وصعبة، وعلينا 
املضي قدما خطــوة خطوة، والالعبون 
قدموا أداء جيدا أمام الفحيحيل، ونأمل 
املواصلــة على نســق مرتفع، وحتقيق 

الفوز في املباريات املقبلة».

أبــدى  جانبــه  مــن 
مدرب الفريق األول لكرة 
القدم بنادي الفحيحيــل 
داليبـــور ستاركيڤيتش 
سعادته باخلروج بنقطة 
التعادل من مباراة كاظمة، 
مضيفــا أننــا اقتنصنــا 
نقطة مهمة، من متصدر 
الترتيــب، وهــي جيــدة 
وستســاعدنا للمحافظة 
على تواجدنا وسط سلم 
الترتيب، وقد قدمنا أداء 
جيــدا أمام فريــق ميتاز 
بنقل الكرة بشــكل جيــد، وكنا منظمني 
ومتماسكني دفاعيا بصورة واضحة، ما 

ساعدنا على الظفر بنقطة مهمة.
وشــدد املــدرب الكرواتي على أن كل 
نقطــة في القســم الثاني للــدوري تعد 

مهمـــة بدرجة كبيرة.
وقال: «هدفنا البقاء ضمن فرق الدرجة 
املمتازة، وسنقاتل ألجل تلك الغاية، رغم 
صعوبة املنافسة في البطولة األطول في 
املوسم، والتي زادت بعد تعاقد عدة أندية 
مع العبـــني جيدين في فترة االنتــقاالت 

الشـــتوية».

الزنكي: الشباب قدم مباراة مثالية أمام األصفر
مبارك اخلالدي

أشــاد عضــو مجلس 
الشــباب  نــادي  إدارة 
ورئيس جهاز الكرة جابر 
الزنكــي بــاألداء القــوي 
لالعبيــه أمام القادســية 
في املباراة التي جمعتهما 
في ختام اجلولة العاشرة 
لــدوري stc املمتــاز أول 
مــن امس والتــي انتهت 

بالتعادل ١-١.
فــي  الزنكــي  وقــال 

تصريحات عقب املباراة: اننا كنا الطرف 
األفضل وقدمنا مباراة مثالية، وخصوصا 

في الشــوط الثاني منها، 
وأعتقــد أننــا نســتحق 
الفــوز وليــس التعــادل 
عطفــا على ضياع بعض 
الفرص الســانحة، ولكن 
رمبا فقــدان التركيز كان 
السبب وراء تلك الفرص.

وأكد الزنكي أن الشباب 
والعبيــه لديهــم الكثير 
ليقدموه، وقد أثبتنا ذلك 
بعد أن مت تغيير ٦ العبني، 
ما ساهم في ظهور الفريق 
بشكل متميز، متمنيا أن 
يســتمر أبناء األحمدي على هذا املنوال 

في القادم من املباريات.

جابر الزنكي

بطولة «يد» اليرموك تنطلق اخلميس
يعقوب العوضي

العربي،  أندية  تشارك 
اليرموك، كاظمة، الفحيحيل 
وبرقان في بطولة خماسية 
ينظمها اليرموك اخلميس 
املقبل علــى صالة النادي 
البطوالت  متهيدا لعــودة 
احملليــة ممثلــة بالدوري 
املمتــاز  العــام بقســميه 
والدرجــة األولــى وذلــك 
بعد فترة التوقف بســبب 
مشاركة املنتخب الوطني 

في بطولة آســيا التي أقيمت في السعودية 
وتوج بها املنتخب القطري.

واكتفى العربي مبعسكر داخلي خاض فيه 
مباراتني وديتني مع اليرموك والصليبخات، 
علــى أن يتابع اإلعداد البدني والفني بقيادة 

املدرب اجلديد د.أحمد فوالذ.
ويواجه «األخضر» بعض الصعوبات في 
التعاقد مع محترف أجنبي ليحل محل زبير 
السايس الذي اقترب رحيله عن الفريق أكثر 
من أي وقت مضــى، إذ أعاد اجلهازان الفني 
واإلداري النظر في التعاقد معه، كما توجد على 
طاولة مفاوضات الفريق عدة أسماء محلية 
لتعويض العب الدائرة املصاب وليد القالف.

من جانبه، يطمح مــدرب اليرموك خالد 
املــال إلى تعزيز فــرص الفريق في الصعود 
إلى دوري األضــواء من خالل زيادة خبرات 
الفريق خاصة مع مرحلة اإلحالل والتجديد 

التي مير بها.
أما كاظمة، فيتطلع إلى استعادة التوازن 
الذي غاب عنه لفترة واحلفاظ على تواجده 
ضمن ثالثي املقدمــة في الترتيب العام بعد 
عدة عثرات مر فيها «البرتقالي» خالل املوسم 
احلالي. وفي الســياق ذاته، فإن برقان يقدم 
مســتوى مميزا ويحتل املنطقــة الدافئة في 
الترتيب العام للدوري ويسعى الى مواصلة 

عروضه اجليدة واحلفاظ على مكانته.

تضم العربي وكاظمة والصليبخات وبرقان استعداداً لعودة النشاط

«طائرة» العربي تتخطى التضامن
يعقوب العوضي

علــى  العربــي  فــاز 
التضامن بنتيجة ٣-١ في 
املباراة التي أول من أمس 
ضمن منافســات الدوري 
املمتــاز للكــرة الطائرة، 
وبذلــك رفــع «األخضر» 
رصيده إلى ١٠ نقاط فيما 
بقي «العنيد» على رصيده 
الســابق ٦ نقاط. وضمن 
الدرجة  منافسات دوري 
األولى فاز الســاحل على 

اليرموك بنتيجــة ٣-١ ليرفع رصيده إلى 
٢٤ نقطة في صدارة الترتيب العام، بينما 
بقي اليرموك على رصيده السابق ١١ نقطة.

إلى ذلك، يلعب القادسية مع اجلهراء غدا 
على صالة مجمع الشــيخ سعد العبداهللا 
مبقر احتــاد الطائرة فــي ضاحية صباح 

الســالم ضمــن فعاليات الــدوري املمتاز، 
وكان االحتاد قد خاطب القادسية وبرقان 
لتأجيل لقائهما في البطولة لتداعيات متحور 
كورونا كوفيد-١٩ والتي طالت بعض العبي 
برقان، مما اســتدعى تأجيل اللقاء حرصا 

على سالمة الالعبني.

«سلة» الكويت ملواصلة الصدارة
والقادسية إلزاحة اجلهراء

هادي العنزي

يدشن فريقا الكويت والقرين بداية القسم 
الثالث لدوري الدرجة املمتازة لكرة السلة 
في ٤:٣٠ من مساء اليوم، على صالة االحتاد 
مبجمع الشــيخ ســعد العبداهللا للصاالت، 
وتتبعها مواجهة جتمع كاظمة وبرقان في 
٦:٣٠ مســاء، فيما تختتم اجلولة مبواجهة 
قوية جتمع اجلهراء والقادسية في الـ ٨:٣٠ 

مساء، على ذات الصالة.
يســعى الكويت متصــدر الترتيب (١٩ 
نقطة) لتســجيل فوز ثالث تواليا املوسم 
احلالي على نظيره برقان اخلامس (١٢ نقطة)، 
ملواصلة الصدارة في قمة الترتيب، فيما يأمل 
خصمه حتقيق مفاجأة مســتبعدة، في ظل 
احلالة الفنية والبدنية العالية التي يعيشها 

متصدر الدوري، وكــذا احلال ينطبق على 
مباراة كاظمة (١٩ نقطة) والقرين السادس 

(١١ نقطة).
ولعــل مواجهة اجلهــراء ثالث الترتيب 
(١٥ نقطة) مع مطارده القادســية الرابع بـ 
١٤ نقطة، اقوى مواجهات اليوم، خاصة أن 
املباراة تكتسب طابعا مهما كون الفائز فيها 
سيبتعد عن مواجهة أول الترتيب الدوري 
في مواجهات الدور قبل النهائي، والتي تقام 
بنظام «البالي اوف»، حيث يلعب األول مع 
الرابع والثاني مع الثالث، وعليه فإن املواجهة 
تكتسب أهمية كبيرة لكال الفريقني، ويأمل 
مــدرب اجلهراء دراغان الذي خلف الوطني 
سعد الضامر الفضل بداية ممكنة مع فريقه 
اجلديــد، فيما على اجلهة األخرى يســعى 
األصفر للفوز وتبادل مركزه مع اجلهراء.

الراحل فالح غامن

عبداهللا مشيلح املرزوق

داليبور: الفحيحيل كان منظماً أمام كاظمة

داركو نيستروڤيتش


