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مبارك اخلالدي

زفت اجلماهير العرباوية فريقها 
من ستاد جابر الى املنصورية مساء 
أول مــن امس باألغانــي واألهازيج 
العرباويــة، بعد الفوز بكأس ســمو 
ولي العهــد والتغلب علــى الكويت 
بركالت الترجيح 5-4 بعد ان انتهي 
الوقتان األصلي واإلضافي بالتعادل 
١-١. وخرجت اجلماهير في مسيرة 
رياضية، حيث مت استقبال الالعبني 
األبطال في أرض ستاد صباح السالم 

باأللعاب النارية واألهازيج.
ولم يكن فوز العربي على الكويت 
مصادفة، فهناك عوامل ســاهمت في 
حتقيق االنتصار، مثل الروح العالية 
والفدائية التي ظهر بها العبو األخضر 
كدرس ومنوذج يحتذى، فرغم النقص 
العددي إال ان املباراة حتولت الى اجتاه 
آخر مع تصدي احلارس الواعد جاسم 
العوضي الى ركلة اجلزاء التي نفذها 
مهدي برحمــة، وكأنه يقدم اعتذاره 
عن خطأ الهدف الذي ســكن مرماه، 
كمــا انه انقذ بعدهــا 3 كرات خطرة 

ملهاجمي األبيض.

وبني هذا وذاك قدم املدرب الداهية 
انتي ميشــا درســا لكل املدربني بأن 
النقص العددي ليس له اثر طاملا في 
الوقت متسع، حيث رمى بكل األوراق 
الهجوميــة متحمال نســبة مخاطرة 
عالية، فهاجــم العربي بضراوة من 

كل االجتاهــات، ولم يشــعر أحد ان 
هناك نقصا عدديا حتى جاءت حلظة 
تســجيل هدف التعــادل في الدقيقة 
8٢ بعد ان رمي املهاجم الفذ ســلمان 
العوضي بنفسه طائرا ليسجل هدفا 
بالرأس أعاد فريقه الى املباراة، كما نفذ 

البديل سيف احلشان أدوارا دفاعية 
وهجومية رائعــة، فضال عن الدور 
الكبير لالعب خط املنتصف سلطان 
العنزي الذي كان بحق حلقة الوصل 
وامليزان الدقيق لقطع الكرات وتزويد 
املهاجمني بالكرات السهلة واخلطرة.

من جانبه، هنأ رئيس مجلس إدارة 
النادي العربي عبدالعزيز عاشــور 
جماهير النادي العربي والالعبني على 
اإلجناز، وقال: ان املهم هو تشــرفنا 
مبصافحة سمو ولي العهد الذي أعطى 
توجيهاته وأوامره باستكمال كل ما 
ينقص الرياضة الكويتية في القريب 
العاجل، وهذا األمر تاج على رؤوسنا.

وأعلن عاشــور عن مكافأة مالية 
مقدارها 5٠٠٠ دينار لكل العب، مضيفا 
ان هذه هي الروح احلقيقية للعربي 
والعبيه ســواء لعب بـ ١٠ العبني او 
كامــل العدد، فكل الالعبني على قلب 
رجل واحد ويلعبون باسم وتاريخ 
النادي. مؤكــدا ان األمر الذي يعني 
الكثير هو ان العربي عاد الى وضعه 
الطبيعي في املنافســة على األلقاب 
وهــذا مهم للكرة الكويتية ويســهم 

في االرتقاء بها.

stc حتتفل ببطل كأس ولي العهد
شــاركت stc الراعي 
والشــريك  الرســمي 
االســتراتيجي لالحتاد 
الكويتــي لكــرة القــدم 
للعــام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، 
بنهائي كأس ولي العهد 
لكــرة القدم الــذي اقيم 
على ستاد جابر الدولي 
حتت رعايــة وحضور 
سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد والعديد 
من الشخصيات الهامة.

ومتاشيا مع استراتيجية الشركة 
لدعــم قطــاع الرياضــة فــي الكويت 
وباعتبارهــا الراعي الرســمي الحتاد 
كرة القــدم، حضر الرئيس التنفيذي 
لشركة stc م.مزيد احلربي، ومدير عام 
إدارة اتصاالت الشركات دانة اجلاسم، 
املباراة باإلضافــة لفعاليات مهرجان 
تتويج العربي الفائــز للمرة الثامنة 
بالكأس عقب مباراة مثيرة مع نظيره 
الكويــت والتي انتهت بفوزه بركالت 
الترجيــح 5-4 بعــد التعادل ١-١ في 

الوقتني األصلي واإلضافي.
 stc وكان فريق العالقات العامة في
قد اســتعد لهذا احلــدث عبر تنظيمه 
لعدة مفاجآت وانشــطة تفاعلية مع 
اجلماهيــر ضمن »قريــة stc« والتي 
شيدت خصيصا لهذه املناسبة الغالية 
وتضمنــت Fan Zone والعديــد مــن 
املسابقات واجلوائز للجماهير الغفيرة 
الذي كانت متواجدة لتشجيع فريقهم 
 stc في املباراة النهائية. وكان مراسل
متواجدا مع الالعبني وبني اجلماهير 
الســتطالع آرائهم عن املبــاراة وأداء 

الفريقني في املباراة النهائية.
وبهذه املناسبة، قال رئيس احتاد 
الكرة الشيخ أحمد اليوسف: »سعداء 
برعاية وحضور سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد املباراة النهائية وهذا إن 
دل على شــيء فإمنا يدل على اهتمام 
سموه بالرياضة الكويتية والرياضيني 
وحرصه على االلتقاء بأبنائه الرياضيني 
وتشجيعهم على بذل املزيد من اجلهود 
إلعالء اســم الكويت عاليا في ســماء 
الرياضة احمللية واإلقليمية والدولية. 

احلربي: الشركة حريصة على دعم الرياضة والشباب الكويتي

م.مزيد احلربيالشيخ أحمد اليوسف

وأيضا نشكر stc على دعمها الالمحدود 
واملستمر في جميع فعاليات وأنشطة 

االحتاد طوال السنوات السابقة«.
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي 
في stc م.مزيد احلربي عن ســعادته 
مبشاركة الشركة في املباراة النهائية 
لكأس ولي العهد والتي تندرج ضمن 
شراكتها االستراتيجية مع احتاد الكرة 
وذلك للعام الثامن على التوالي، الفتا 
الى أن مسابقة كأس ولي العهد حتمل 
طابعا خاصا الســيما أنها حتمل اسم 

سمو الشيخ مشعل األحمد.
وثمن احلربي املجهودات امللموسة 
التي قــام بها االحتــاد الكويتي لكرة 
القــدم بقيادة رئيس االحتاد الشــيخ 
أحمد اليوســف وأعضاء االحتاد من 
أجل اعداد وتنظيم هذه البطولة، وعلى 
النجاح الذي شهدته الفعالية اخلتامية 

لهذا احلدث الرياضي الهام.
وأشار إلى أن رعاية stc لفعاليات 
كرة القدم تأتي انطالقا من دور الشركة 
الريادي في القطــاع اخلاص وقيمها 
األساســية التــي تؤمن بهــا وإميانها 
بأهمية الرياضة ودور االحتاد الكويتي 
البارز في تنشــيط رياضة كرة القدم 
فــي الكويت، والذي بــدوره ينعكس 
إيجابيــا علــى الفــرد بشــكل خاص 
واملجتمع بشكل عام، ومضيفا: »منذ 
تأسيســها، بذلت stc جهــودا حثيثة 
في ســبيل دعم الرياضة بشكل عام، 
وعملــت على توســيع نطاق احلركة 
الرياضية وتشجيع ودعم الرياضيني 
الشباب في إطار استراتيجية املسؤولية 

االجتماعية التي وضعتها الشركة«.

عاشور: العربي عاد إلى وضعه الطبيعي
 5000 دينار لكل العب.. وجرأة ميشا وتألق العوضي وفدائية سيف وسلطان كلمة السر لألخضر

العوضي: لم نتأثر بالطردعبدالغفور:  مستقبل كبير ينتظر جاسمميشا: أثق بالعبي األخضر

قال مدرب العربي الكرواتي انتي ميشــا ان 
مواجهة نهائي كأس سمو ولي العهد أمام الكويت 
كانت مباراة كبيرة أمام خصم كبير يســتحق 
االحتــرام، ونهنئ اجلمهــور الكبير الذي كان 
خلفنا، واحلقيقة انني راهنت على العبي الذين 
أثق بهم كثيرا وقد متيزوا بالروح والقتالية حتى 
آخر دقيقة، واليوم انتهينا من الكأس وسنوجه 
أنظارنا للمباراة األخرى القوية أمام كاظمة في 
بطولة الدوري وســنرى ما ميكن عمله خالل 

األيام القليلة املقبلة.

أكد احلارس سليمان عبدالغفور ان كل ما أثير عن إصابته 
وعودته سريعا غير صحيح. وأضاف ان األشعة أظهرت منذ 
البدايــة إصابتي بقطع في عضلة الترقوة واحتاج معه الى 
شهر بني العالج والتأهيل وهذا كالم طبيب الفريق د.أنور 

محمد علي ود.عبداملجيد البناي طبيب املنتخب.
وعن احلارس البديل جاســم العوضي، قال عبدالغفور 
ان البعــض حاولوا وضعه حتت الضغط ولم يفلحوا، فقد 
أثبت انه رجل وحارس مرمى واعد وكنت وما أزال أراهن 
عليه كثيرا وهذا هو وقته وأمامه مستقبل كبير، وبالنسبة 

للخطأ الذي حصل فهذا يحدث لكل حراس املرمى.

هنأ »معرس الليلة« الالعب ســلمان 
العوضي جماهير األخضــر، مؤكدا ان 
العربي كانوا رجاال داخل امللعب  العبي 
ولم يتأثروا بحالــة النقص العددي اثر 
طرد وليد الشعلة، فقدمنا افضل ما لدينا 
وســجلنا هدفا أعادنا الى املباراة. وعن 
الضربة الترجيحية األخيرة وعدم شعوره 
بالرهبة، قال العوضــي: كنت واثقا من 
التسجيل ولدي الرغبة في إسعاد اجلمهور 

ففرحتهم تعني الكثير.

فقدت الكويت أمس أمني السر العام ورئيس 
نادي القادسية السابق الفريق د.محمود الرزوقى، 
الذي ميتلك ســجال حافال فــي تاريخ الكويت 
على املستوى العسكري والتعليمي والرياضي، 
ومارس الرياضة في سن مبكرة مع نخبة من أبناء 
الكويت البررة، وكان ذلك في أوائل ستينيات 
القرن املاضي، حيث شارك في سباقات اجلري 

املتنوع املسافات.
كما شارك في رياضة السباحة وتفوق فيها، 
وكان مــن بني من مثلــوا الكويت فــي الدورة 
العربية الرابعة التي أقيمت مبصر، ليتجه بعدها 
إلى العمل اإلداري، وحصل على منصب عضو 
مجلس ادارة نادي القادسية وأمينا للسر العام 
ملدة عشرين عاما عاصر خاللها نخبة المعة من 
االداريني والرؤســاء التاريخيني منهم الشهيد 
فهد األحمد وعبداحملسن الفارس وخالد احلمد 
وعبدالعزيز املخلد والشهيد يوسف املشاري.

كما مت انتخابه رئيسا للنادي، ومتكن خالل 
رئاسته من تقليص حجم الديون املالية املتراكمة 
وتطوير االلعــاب املختلفة محافظا على كأس 

التفوق العام.
كما فقدت الكويت امس أيضا أمني سر احتاد 
ألعــاب القــوى والنجم وبطل اخلليج وآســيا 
السابق وعداء املسافات املتوسطة خالد خليفة 

الشمري بعد صراع مع املرض. 
والفقيد من ابطال الكويت وآسيا في سباقات 
8٠٠ و١5٠٠م، وأحرز امليدالية الفضية في ألعاب 
آســيا ١98٠، وبعد ابتعاده عــن املضمار اجته 
للعمل اإلداري ســنوات طويلة ســاهم خاللها 

في تطوير اللعبة.

القادسية لالقتراب من املقدمة على حساب اليرموك
ناصر العنزي

اليــوم  مســاء  تنطلــق 
منافسات اجلولة الـ١4 لدوري 
stc للدرجــة املمتــازة بإقامة 
مباراتــني، حيث يســتضيف 
النصــر الســادس برصيد ١5 
نقطة على ملعبه علي صباح 
السالم فريق الشباب صاحب 
املركز السابع بـ ١٢ نقطة، وفي 
املباراة األخرى يحل القادسية 
اخلامس برصيد ٢3 نقطة ضيفا 

فــوزا مطلوبا علــى اليرموك 
في اجلولــة املاضية برباعية 
قدمته ملركــز أفضل. في حني 
ان الشباب حتسن مستواه عما 
كان عليه سابقا رغم خسارته 
من كاظمة في اجلولة املاضية.
القادســية  وفــي مبــاراة 

واليرموك فإن األصفر يسعى 
لتحقيق الفوز بعدما  ابتعد عن 
دائرة الصراع بســبب فقدانه 
النقاط والتــي عوضها بفوز 
علــى التضامــن فــي اجلولة 
املاضيــة، ولكن أصبح وضع 
القادسية صعبا في املنافسة 
علــى اللقب لكنــه يطمح ألن 
يكون في املراكز الثالثة األولى، 
أما اليرموك فيسعى إلى حتقيق 
نتيجة مشرفة وجمع النقاط 

للهروب من املركز األخير.

علــى اليرموك صاحب املركز 
األخير بـ 6 نقاط لالقتراب مرة 
أخــرى من املقدمة. في مباراة 
النصر والشباب فإن الصراع 
سيكون شــديدا بني الفريقني 
لضمان مركز مناسب في مقاعد 
الوســط، وقد حقــق العنابي 

القناةامللعبالتوقيتالفريقان
كويت سبورتعلي صباح السالم5:١٠النصر ـ الشباب

كويت سبورتعبداهلل اخلليفة٧:45اليرموك ـ القادسية

الكويت وكاظمة في قمة »الطائرة«
يعقوب العوضي

يلتقي فريق الكرة الطائرة بنادي كاظمة في السادسة مساء 
اليوم على صالة مجمع الشيخ سعد العبداهلل، مقر احتاد الكرة 
الطائرة في ضاحية صباح السالم، وذلك ضمن اجلولة األخيرة 
من القســم األول من الدوري املمتاز. ويدخل األبيض املواجهة 
برصيد 29 نقطة، متقدما على البرتقالي بفارق بـ 3 نقاط. ويعتمد 
مدرب الكويت األرجنتيني داميان على كل من احملترف الكوبي 
سبيدا وعبدالعزيز جاسم وعامر السليم وعبدالرحمن العتيبي 

لترجمة أفكاره على أرضية امللعب.
وفي املقابل، يأمل مــدرب كاظمة البرازيلي فابيانو خطف 
النقاط الـ 3 ليتساوى مع العميد في قمة الترتيب العام، ويعول 
على كل من احملترف الدومينيكاني سانتوس الى جانب كل من 

عبدالعزيز شاكر ومشعل العمر ومساعد املجمد.
وعلــى الرغم من تأهل الفريقني الــى املربع الذهبي والذي 
سيلعب بنظام النقاط من دور واحد إال ان نتيجة اللقاء ستكون 

لها أهمية كبرى من الناحية املعنوية.

النصر يشارك بـ »خورفكان الدولية«

يحيى حميدان

يغادر اليوم وفد فريق كرة الصاالت بنادي النصر إلى اإلمارات 
للمشــاركة في بطولة خورفكان الدولية التي ستنطلق السبت 
وتستمر حتى 25 اجلاري. وأسفرت القرعة عن وقوع »العنابي« 
في املجموعة الثانية الى جانب دبا احلصن اإلماراتي واإلعالميني 
املصري، فيما جاء باملجموعة االولى كل من خورفكان والشارقة 
االماراتيني والربيع اجلزائري. وقال صاحب شركة »فل ماتش« 
راعية الفريق ومساعد املدرب وقائده عبداهلل شيخان ان هذه 
املشاركة تأتي بعد عودة النصر للمشاركة في مسابقات اللعبة 
هذا املوسم للمرة األولى بعد غياب طويل. وأضاف أن املشاركة 
في بطولة خورفكان ستكون مهمة للغاية لرفع جاهزية النصر 

قبل خوض غمار بطولة الكأس الشهر املقبل.

اليوسف: الفيكا لم يختر قائمة »األزرق« حتى اآلن
عبدالعزيز جاسم

أكد رئيس احتــاد الكرة 
الشــيخ أحمد اليوســف أن 
القائمة األخيرة التي ظهرت 
ألسماء »األزرق« في بعض 
التواصل االجتماعي  مواقع 
غير صحيحــة، ألن اللجنة 
الفنــي  واجلهــاز  الفنيــة 
للمنتخب لــم يناقش األمر، 
وقد تكون هناك أســماء من 
التي ذكرت، لكن بال شك ليس 
جميعهــا صحيحا، مشــيرا 
إلى أن اجلهاز الفني سيعقد 
اجتماعا اليوم وسيضع قائمة 
أولية تضم عددا من الالعبني 
البدالء في حال حدوث أي أمر 
في اجلولة املقبلة من الدوري.
اليوســف حتــدث خالل 
تقدمي مدرب األزرق اجلديد 
التشــيكي فيتــزالف الفيكا 
وأيضا مدرب األوملبي اجلديد 
البرازيلــي باولو كامبوس، 
قائال »األزرق الكبير سيغادر 

الفيكا أنه ســيبذل قصارى 
جهده مــن عبــور املنتخب 
لتصفيات كأس آسيا والتأهل 
إلى النهائيات في الصني ٢٠٢3، 
مشيرا إلى أن تركيزه منصب 
بالوقت احلالــي على إعداد 
األزرق باإلضافــة التعــاون 
مع منتخــب حتت ٢3 عمان 
ألن هناك عــددا من املواهب 
املوجودة من العبي الشباب، 
لذلك التوازن مطلوب باختيار 

عدد منهم مع العبي اخلبرة.
من ناحيته، أبدى كامبوس 
سعادته بالعودة إلى الكويت 
من جديد، موضحا »ال توجد 
مشــكلة في التدريب ملدة 4 
أشــهر ألن الكويت في قلبي 
منذ أن دربتهم من قبل، ولذلك 
شكرا للكويت على دعوتهم 
لتدرب املنتخب األوملبي مرة 

أخرى«.
وأضاف »الهدف الرئيسي 
مــن تواجدي هو مســاعدة 
علــى  الكويتيــة  الكــرة 
العودة والتطور مرة أخرى 
وسأســاعدهم مــن أي مكان 
من خالل دعم املنتخب األول 
بالالعبني الشباب«، موضحا 
أن اختيــاره »ســيكون من 
خالل معرفة الالعب املوهوب 
واملميز الذي سيثبت نفسه 
مــن أول نظــرة للمــدرب 
باإلضافة إلى تعاون اجلهاز 
الفني املعــاون الذي يعرف 

الالعبني جيدا«.

خالل تقدمي مدربي منتخبنا األول واألوملبي اجلديدين

الشيخ أحمد اليوسف يتوسط التشيكي فيتزالف الفيكا والبرازيلي باولو كامبوس

٢١ اجلاري إلى مالطا ملواجهة 
منتخبا مالطا والتڤيا خالل 
فترة التوقف الدولي املقبلة، 
فيما سيغادر »األوملبي« إلى 
تركيــا ٢٠ اجلــاري على أن 
يخوض 3 مواجهات مع أندية 
تركية«، الفتا إلى أن التعاقد 
مع املدربني ملدة 4 أشهر جاء 
بسبب تواجد انتخابات مقبلة 

الحتاد الكرة.
بدوره، أكد مدرب األزرق 

الرزوقي وخليفة في ذمة اهلل

خالد خليفة الشمري د.محمود الرزوقى


