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االثنني ١٤ فبراير ٢٠٢٢ رياضـة

«األصفر» ُيقيل مضوي والشطي يتسلم املهمة

شبح اإلصابات يطارد برقان

وعدم تقدميه للمستوى املطلوب. وجاء 
اختيار الشــطي الذي ارتبط اســمه في 
أكثر من مناســبة بتســلم مهمة الفريق 
بعد قيادته للمراحل السنية في السنوات 
املاضيــة وتقدميه مســتوى الفتــا، كما 
سبق له ان قاد الفريق األول للعربي في 
منتصــف موســم ٢٠١٦-٢٠١٧ وقدم مع 

األخضر مستوى جيدا.
وســتكون أول مهمــة للشــطي فــي 
«الديربي» أمام العربي بالدوري اجلمعة 
املقبلة، وتعتبر املواجهة مفصلية للفريق 

إن أراد املنافسة على اللقب.

عبدالعزيز جاسم

إدارة  قــرر مجلــس 
إقالة  القادســية  نــادي 
الفريــق األول  مــدرب 
لكــرة القــدم اجلزائري 
خير الدين مضوي، نظرا 
النتائج واألداء  لســوء 
املتواضــع للفريــق في 
املوسم احلالي. واستقر 
اإلدارة علــى  مجلــس 
املــدرب الوطني  تعيني 
ناصر الشطي مدربا بديال 
ملضوي، وشقيقه ميثم 

الشطي مساعدا. وجاء القرار بعد تعادل 
األصفر مع الشباب في اجلولة العاشرة من 
دوري stc املمتاز ١-١ والتي ساهمت بعدم 
اعتالء الفريق صدارة الدوري، باإلضافة 
إلى خروج الفريــق من الدور التمهيدي 
لكأس سمو ولي العهد على يد الساملية، 
وخســارة لقب كأس األمير أمام الكويت 

املؤجل من املوسم املاضي.
وكانت اجلماهير «القدساوية» وعدد 
من اخلبراء واحملليني الرياضيني والعبي 
األصفر السابقني قد طالبوا برحيل مضوي 
منذ فترة بسبب األداء املتراجع للفريق 

يحيى حميدان

ال يزال فريق الكرة بنادي برقان يعاني من 
الغيابات الكثيرة في صفوفه خالل املباريات 
األخيرة والتي ستستمر ايضا في لقاء الغد 
امام الســاحل ضمن اجلولة الـ١٣ من دوري 
«stc» للدرجة االولى. ويغيب عن «الذهبي» 
كل من حمود حزمي، وعبدالرحمن الرياحي، 
ومحمود جمعة، واحمد الفهد، وعلي الظفيري، 

وفرحان سعد ملعاناتهم من اصابات متفرقة.
في حني لم تنجح ادارة برقان في اكمال 
تســجيل محترفيها اجلديدين وهما الليبي 
سعد عبدالقادر والبرتغالي ريناتو جوستو، 
وذلك لعدم احلصول على املخالصات الالزمة 
من جانــب االحتادين الليبــي والبرتغالي، 
وعليه فإنهما ســيغيبان عن لقاء الســاحل 
غدا لهذا الســبب رغــم تواجدهما في البالد 

منذ عدة أيام.

خير الدين مضوي ناصر الشطي

كاظمة والعربي 
يفتتحان «ودية اليد»

القادسية يلتقي اجلهراء 
في «الطائرة»

يعقوب العوضي

أصدر نادي اليرموك جدول مباريات الدورة الودية 
لكرة اليد والتي يســتضيفها في الفتــرة من ١٧ الى ٢٤ 
اجلاري، وتشــارك فيها أندية كاظمــة والعربي وبرقان 
واليرموك والفحيحيل. ويفتتح كاظمة والعربي مواجهات 
البطولة اخلميس املقبل في الـ ٦٫٠٠ مساء، فيما يلتقي 
اليرمــوك مع برقان في الـــ ٧٫٣٠. وتأتي البطولة ضمن 
استعدادات الفرق للعودة إلى منافسات بطولة الدوري 
العام بقسميه املمتاز والدرجة األولى. وفي سياق متصل، 
اقترب العربي من التعاقد مع حسني الشطي العب العربي 
والساملية سابقا تعويضا عن وليد القالف العب الدائرة 

املصاب حاليا في األخضر.

يعقوب العوضي 

تشــهد صالة مجمع الشــيخ ســعد العبداهللا في 
ضاحية صباح السالم مواجهة جتمع بني فريق الكرة 
الطائرة بنادي القادســية «٢١ نقطة» مع اجلهراء «١٢ 
نقطة» ضمن منافسات اجلولة ١١ من الدوري املمتاز.

ويأمــل األصفر حصد النقاط الـ ٣ من خالل الفوز 
بفارق شــوطني على منافســه لتقليص فارق النقاط 

مع الكويت متصدر الترتيب العام.
وفي املقابل، فإن اجلهراء يتطلع الى تعزيز بقائه 
في املنطقة الدافئة وبعيدا عن مراكز الهبوط لدوري 
الدرجــة األولى من خالل الفــوز بأي نتيجة تكفل له 

النقاط.
وكان االحتاد قد قرر تأجيل مباراة القادســية مع 
برقان نظرا لظروف األخير الصحية املتمثلة في إصابة 

عدد من العبيه بڤيروس كورونا.

العبو األخضر يرفعون الكأس الكأس السوبر في قبضة العبي العربي   (احمد علي)

«األخضر».. «سوبر ٢٠٢٢»

بعدمــا مرر له البديل ابراهيم 
كميل كرة عرضية سددها بعيدا 
عن املرمى املفتوح (٦٥)، فيما 
كاد وليد الشــعلة أن يصيب 
الهدف في الدقيقة ٨٧ وخرجت 

كرته بجانب القائم.
أدار املباراة احلكم اليوناني 
تاسوس سييروبولس وجاءت 

قراراته سليمة.
مثل الكويت: حميد القالف، 
سامي الصانع، فهد الهاجري، 
فهــد حمــود، مشــاري غنام، 
طالل الفاضل، مهدي برحمة، 

فيصــل زايــد، أحمــد زنكــي، 
طه اخلنيســي، جاي دميبلي، 
ابراهيم كميل، مبوكاني، طالل 
جازع، وعبداحملسن التركماني.
العربــي: ســليمان  مثــل 
عبدالغفور، عيسى وليد، جمعة 
عبود، حســن حمــدان، طارق 
العنزي،  بوعبطــة، ســلطان 
كنيزيفتــش، محمــد صولة، 
السنوسي الهادي، علي خلف، 
بندر السالمة، عبداهللا الشمالي، 
أحمد ابراهيم، وليد الشــعلة، 

وعبداهللا عمار.

الكويــت فيصــل زايــد وطه 
اخلنيسي وجاي دميبلي، فظهر 
الشوط األول تنافسا هجوميا 

بني الطرفني.
وفي الشوط الثاني، أجرى 
كال املدربني تغييرات هجومية، 
ومتكن املغربي مهدي برحمة 
مــن تســجيل هــدف التعادل 
من ركلة جــزاء (٤٨)، وتألق 
البديل ابراهيــم كميل وارهق 
دفاع العربي بتحركاته وسنحت 
فرصــة ثمينــة جــدا للكويت 
أهدرها اإلسباني جاي دميبلي، 

األخضر فرصة ثمينة لتعزيز 
تقدمه، بعدما انطلق الكرواتي 
جوسيب كنيزيفتش مخترقا 
دفــاع اخلصــم، ومــرر الكرة 
بالعــرض لم جتد من يتابعها 

.«٤١»
وكان مدربا الفريقني انتي 
ميشــا ونبيل معلــول قد بدآ 
املبــاراة بنهج هجومي، حيث 
زج األول بالثنائي بندر السالمة 
وعلــي خلف في املقدمة، وفي 
اجلناحني محمد صولة والهادي 
السنوســي، فيما تقدم هجوم 

بشن هجمات متتالية لتعديل 
النتيجــة، وكانــوا قريبــني 
مــن ذلك لــوال يقظة احلارس 
سليمان عبدالغفور، فيما سجل 
التونســي طه اخلنيسي هدفا 
برأســه لكن احلكم ألغاه بناء 
على قرار من «الڤار» لوقوعه 

في التسلل «٢١».
وتصدى بعدها عبدالغفور 
لكرتني مســددتني مــن العبي 
الكويت طالل فاضل وفيصل 
زايــد، وحولهمــا إلــى ركنية 
«٣٤ و٣٨»، فيمــا ضاعت على 

ناصر العنزي - مبارك اخلالدي 

قاد حارس مرمى العربي 
ســليمان عبدالغفور فريقه 
للفوز بكأس السوبر للموسم 
احلالي وللمــرة الثالثة بعد 
تغلبه على الكويت بركالت 
الترجيــح ٤-٣ بعــد انتهاء 
املباراة بالتعادل ١-١، وتألق 
عبدالغفــور وصــد ركلتــي 
الركلــة  وســجل  ترجيــح 

احلاسمة.
الترجيــح،  وفــي ركالت 
لـــ «األخضــر» كل  ســجل 
من عيســى وليــد وعبداهللا 
الشمالي والكرواتي جوسيب 
كنزيفيتــش وعبدالغفــور 
وأضــاع الليبي السنوســي 
الهــادي، فيما ســجل ركالت 
«األبيض» كل من عبداحملسن 
التركمانــي وإبراهيــم كميل 
وطالل الفاضل، وأخفق طالل 

جازع وفهد الهاجري.
تقــدم العربــي بهــدف في 
الشــوط األول ســجله علــي 
خلــف من تســديدة قوية من 
خارج منطقة اجلزاء، سكنت 
مرمى حميد القالف في الدقيقة 
«١٤»، وسنحت فرصة مثالية 
لبندر السالمة بعدها، لكن كرته 
انحرفت عن املرمى قليال «١٨».
وقام بعدها العبو الكويت 

العب الكويت طالل الفاضل في صراع على الكرة مع مهاجم العربي علي خلف  فرحة حارس العربي سليمان عبدالغفور بالفوز

من أجواء املواجهة
٭ قام راعي املباراة وقبل انطالقها مدير 
عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح 
مبصافحــة العبي الفريقني، رافقه رئيس 
احتاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف ورئيسا 
الناديني خالد الغامن وعبدالعزيز عاشور، 
والرئيس التنفيذي لشركة «stc» الراعية 
لبطــوالت احتــاد الكرة مزيد بــن ناصر 

احلربي.
٭ مت تكــرمي جنمي الكرة الكويتية بشــار 
عبداهللا وجاسم الهويدي قبل انطالق املباراة 
نظرا لعطاءاتهما املتميزة خالل مســيرتهما 
الرياضية، وحضر بشــار واعتذر الهويدي 

لظروف خاصة. 
٭ ارتدى العربي الطقم الثالث املخصص 

للفريق لهذا املوسم وظهر بشكل الفت.
٭ ظهر ستاد جابر الدولي بأجمل صورة، القت 
االستحسان من اجلميع، وعكست حجم العمل 
الكبير لفريق عمل الستاد التابع للهيئة العامة 

للرياضة.
٭ بدأ توافد جمهور الفريقني مبكرا وأخذت 
رابطة تشجيع كل من االخضر واالبيض 

مواقعها املخصصة بسالسة ويسر.
٭ نزل العبو الفريقني إلجراء عمليات االحماء 
في السادسة والنصف وسط حتية جماهيرهما.

٭ اجاد احتاد الكرة وإدارة العالقات العامة 
التنظيم في املقصورة وجميع منافذ الدخول 

واخلروج للجماهير.

«الكرة» يكشف اسم مدرب األزرق اليوم

مبارك اخلالدي

بعد طول انتظار وترقب ألسماء أعضاء 
اجلهــاز الفنــي ملنتخبنا الوطنــي األول 
واملنتخب األوملبي، تعقــد اللجنة الفنية 
باحتاد كرة القدم اجتماعا اليوم سيعقبه 
اإلعالن عن أسماء أعضاء اجلهازين الفنيني 

للمنتخبني.
وعلمت «األنباء» أن اسم املدرب التشيكي 
فيتســالف الفيكا ال يــزال مطروحا بقوة 
بدعــم من رئيــس احتاد الكــرة ورئيس 
اللجنة الشيخ أحمد اليوسف، خصوصا 
أن املدرب وافق مؤخرا على التوقيع ملدة 
أربعة اشــهر يتولى خاللها قيادة األزرق 

الذي يستعد خلوض تصفيات كأس آسيا 
«الصني ٢٠٢٣» املقرر لها خالل الفترة من 

٦ الى ١٤ يونيو املقبل.
وفــي حال صــرف النظر عــن املدرب 
التشيكي، فهناك ثالثة أسماء محلية، هم 
الوطنيان محمد ابراهيم او أحمد عبدالكرمي 
او الكرواتي داليبور مدرب فريق الفحيحيل.
كما تتجــه اللجنــة الفنيــة للموافقة 
باإلجماع على االســتعانة مبــدرب نادي 
كاظمة الصربي داركو نيستروڤيتش لتولي 
قيادة املنتخب األوملبي الذي يستعد خلوض 
نهائيات آسيا حتت ٢٣ سنة في أوزبكستان 
واملقرر اقامتها في األول من يونيو املقبل 

وحتى ١٩ منه.

(هاني الشمري) األزرق يترقب اسم املدرب اجلديد  


