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االثنني ٦ فبراير ٢٠٢٣ رياضـة

إبراهيم: الكفتان متوازنتان.. وروسمير: العبو األخضر مرهقون
عبدالعزيز جاسم

قال مدرب فريق الســاملية 
لكرة القدم، محمد إبراهيم انه 
يسعى مع فريقه للظفر بلقب 
كأس ســمو ولــي العهد عندما 
يلتقي فريــق العربــي اليوم، 
خلتام مشــواره فــي البطولة 
علــى أفضل ما يكون، مشــيرا 
إلى أن املهمة لن تكون ســهلة 

أمام فريق بحجم العربي.
جــاء ذلــك خــالل املؤمتــر 
الصحافــي الــذي جمعه أمس 
مع مــدرب العربي البوســني 
روسمير ســفيكو، مضيفا أن 
الكفتــني متوازنتــان بصورة 

البدني، وان املباراة قد تشــهد 
شــوطني إضافيني، متمنيا أن 
يحالفه احلظ لتعويض خسارة 

الساملية فهد مرزوق أن اجلميع 
فائــز في املواجهــة عطفا على 
التشرف مبصافحة سمو ولي 
العهــد، معربــا عــن أملــه في 
التتويج مع الســماوي باللقب 
الغالــي، الفتــا إلــى جاهزيــة 
السماوي. بدوره، تعمد مدرب 
فريق العربي روسمير سفيكو، 
إحاطة التشكيلة التي سيشارك 
بها فريقه بالسرية، مشيرا إلى 
إرهاق الالعبني جراء املشاركة 
في ٨ مباريات متتالية في الشهر 
األخير، ما يحتــم عليه اراحة 

بعض الالعبني.
وقــال إن املهمة لــن تكون 
سهلة أمام الساملية، معربا عن 

كأس األمير في املوسم املاضي 
أمام كاظمة.

مــن جانبــه، اعتبــر العب 

البوسني روسمير سفيكو

كبيرة على مســتوى الالعبني 
املميزيــن فــي الفريقــني، إلى 
جانب العمــل اإلداري والفني، 
والذي مكن الســاملية والعربي 
من جتاوز جميع املنافسني حتى 

الوصول للمباراة النهائية.
الــى أن  إبراهيــم  ولفــت 
الســماوي ال يعانــي مــن أي 
غيابات، مشيدا في الوقت نفسه 
بدعم إدارة الساملية، وتوفيرها 
األجــواء املناســبة، بداية من 
الدخول في املعسكر، ووصوال 
لرفع احلالة املعنوية لالعبني.

وشــدد علــى أن مباريــات 
الكؤوس تتطلب جتهيزا خاصا 
لالعبني، خصوصا على املستوى 

ثقته بالعبي األخضر وقدرتهم 
على الظهور بصورة مميزة، كما 
هي عادتهم في املواعيد الكبيرة، 
ودعا جمهور العربي ملســاندة 

الفريق في املباراة.
وأكد العب العربي السنوسي 
الهادي جاهزية زمالئه الالعبني، 
مشــيرا إلــى أن التركيز داخل 
الصفــوف في قمتــه؛ أمال في 
حتقيــق اللقب. وعــن تراجع 
مــردوده في بعــض املباريات 
األخيــرة، أكد السنوســي أنه 
يتطلع دائما إلى تقدمي االضافة 
املطلوبة، مشيرا إلى أن األهم هو 
قدرة الفريق على حتقيق الفوز، 
والسير في االجتاه الصحيح.

الصافرة ألحمد العلي
يقود املباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد طاقم محلي 
مكون من أحمد العلي حكم ساحة، واملساعدين عبدالهادي 
العنزي وسيد علي محمود وعبداهللا الكندري رابعا، وعبداهللا 

جمالي حكم تقنية الڤار واملساعد فارس الشمري.

القادسية والكويت األكثر تتويجًا
انطلقت بطولة كأس ولي العهد في موســم 
١٩٩٤/١٩٩٣، وكان نادي الكويت أول بطل لهذه 
املســابقة. ويعد نادي القادسية والكويت هما 
األكثر تتويجا بلقب كأس سمو ولي العهد برصيد 
٩ ألقاب لــكل منهما، ويأتي النادي العربي في 
املركز الثالث برصيد ٨ بطوالت، ثم الســاملية 
بلقبني، فيما توج كاظمة باللقب مرة واحدة في 

موسم ١٩٩٥/١٩٩٤.
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«الفتاة» بطًال لدوري الصاالت للمرة الثانية

هادي العنزي

تــوج فريق نادي الفتاة بطال لدوري 
URC لكرة قدم الصاالت للسيدات للمرة 
الثانية تواليا، بعد تغلبه على ســيدات 
التضامن ٤-٣ في املباراة النهائية، فيما 
أحرز سيدات الكويت املركز الثالث بعد 
تغلبهن على نادي فتيات العيون ٤-٣.

وحضر املباراة النهائية لدوري كرة قدم 
الصاالت في موسمه اخلامس نائب مدير 
عام الهيئة العامة للرياضة بشار عبداهللا، 
وعضــو مجلــس إدارة اللجنة األوملبية 
الشــيخ مبارك فيصل النــواف، ونائب 
رئيــس احتاد الكرة أحمد عقلة، وعضو 
مجلس إدارة احتاد الكرة فاطمة حيات، 
ورئيــس مجلس إدارة نــادي التضامن 
مبارك النزال، ورئيس مجلس إدارة نادي 
الفتاة فضيلة الشويالن، وعضو مجلس 
إدارة نادي الكويت بلسم األيوب، ومدير 
 (URC) اإلعالم في شركة العقارات املتحدة
سالم اخلالقي، حيث قاموا بتكرمي الفائزين 

باملراكز األولى.
وحصلــت العبــة نادي الفتــاة مرمي 
نور علــى جائزة أفضــل العبة محلية، 
فيما ذهبت جائزة أفضل حارسة مرمى 
إلى لورا إبراهيم (التضامن)، وحصدت 
ناتاليــا كارولينــا (الفتــاة) لقب أفضل 
العبه محترفة، فيما نالت عيناء تيسير 
(الكويــت) جائزة أفضل العبه أجنبية، 
وحصلت دانه العنزي (فتيات العيون) 
على جائزة أفضل العبة صاعدة، وذهب 
لقب هدافه الدوري اليســابيل دي سوزا 
(التضامــن)، وأفضــل إداري إلــى نور 

املنصور، فيما نال مــدرب الفتاة محمد 
الكندري على لقب أفضل مدرب وذهبت 
جائزة اللعب النظيف إلى فريق سيدات 

فتيات العيون.
من جانبه، أكد بشار عبداهللا حرص 
الهيئــة على دعم جميــع الرياضيني في 
مختلــف األلعاب، ومن بينهــا الرياضة 
النســائية، مضيفــا: «شــهدت الرياضة 
النســائية تقدما ملحوظا في العديد من 
األلعاب في السنوات الـ ٤ األخيرة، سواء 
في األلعاب اجلماعية أو الفردية بفضل 
دعم اللجنة األوملبية وكذلك احتاد الكرة 
فيما يتعلق بالكرة النسائية، واجلهود 

املميزة لفاطمة حيات».
من جهتها، أبدت عضو مجلس إدارة 
احتــاد الكــرة فاطمــة حيات ســعادتها 
باملستوى الفني لدوري هذا العام، مضيفة 
إن مســابقة الكأس ســتنطلق األسبوع 
املقبل، وقالــت: «نتطلع إلــى دعم أكبر 
من قبل الهيئة للمسابقات النسائية في 
األندية الشاملة التي لديها ألعاب نسائية 
كالتضامن، الكويت، القرين والســاحل، 
ونأمل مشاركة عدد أكبر من األندية في 
املوسم املقبل، وهذا يتطلب دعم لألندية 
واالحتادات على حد ســواء، والرياضة 
النســائية بخير لكننا نحتاج إلى وقفة 

جادة ودعم أكبر من الهيئة».
من جهته، أكد مدرب سيدات نادي الفتاة 
محمد الكندري أن املباراة النهائية جاءت 
صعبــة على الفريقــني، ومتكافئة فنيا، 
كما أشاد باملستوى الفني العام لبطولة 
الدوري والدور الذي لبعته احملترفات في 

رفع املستوى الفني للمسابقة.

ملشاهدة الڤيديوبشار عبداهللا وأحمد عقلة وفاطمة حيات يتوجون الفتاة باملركز األول   (متني غوزال)

«صعبة» بني الكويت والعربي 
في «ممتاز اليد»

يعقوب العوضي

تشــهد صالة مجمع الشيخ سعد العبداهللا في ضاحية 
صباح الســالم مواجهة من العيار الثقيل ضمن منافسات 
اجلولة الـ ١١ من الدوري املمتاز لكرة اليد جتمع العربي (١٠

نقاط) مع الكويت (١٨ نقطة) في الـ ٥٫٠٠، وتقام مباراة أخرى 
جتمع الصليبخات (٨ نقــاط) مع القرين (نقطتان) في الـ 
٧٫٠٠ يسعى الكويت للوصول الى النقطة الـ ٢٠ عبر بوابة 
العربــي ويطمح الى احلفاظ على لقبه وتكرار اإلجناز وال 
يفصله سوى نقطتني عن القادسية متصدر الترتيب العام، 
أما األخضر فتحسن بصورة كبيرة عن املوسم املاضي 

ولديه الفرصة لالقتراب من منصة التتويج.
وفي املباراة األخرى يسعى الصليبخات بقيادة املدرب 
الوطني حســني حبيب الى تعويض الهزمية التي مني بها 
على يد الكويت في اجلولة املاضية بنتيجة ٣٨-٣١ ويتطلع 
اليوم إلــى خطف نقطتني مهمتني من القرين الذي يبحث 
عن ذاته بعد التعاقد مع محترفني جديدين ظهرا مبستوى 
جيد في املواجهة السابقة أمام برقان رغم اخلسارة بنتيجة 
٣٦-٢٧ حيــث يعتمد اجلهاز الفني بقيادة املدرب املصري 
عمرو اجليوشي على احملترفني بوزو اجنليش املونتينيغري 

وزميله الصربي نيكوالي ماتوفيتش.
وفي االطار ذاته، فاز كاظمة على الفحيحيل ٢٣-٢٠ ضمن 
اجلولة الـ ١١، ليرفع الفائز رصيده إلى ٨ نقاط متساويا مع 

اخلاسر بالرصيد نفسه.

فاضل: اجلميع يتحمل مسؤولية 
خسارة القادسية من كاظمة

املشعان: النصر سيتعلم 
من الهزمية برباعية أمام الفحيحيل

عبدالعزيز جاسم

اعتــذر نائب رئيس جهاز الكرة بنادي 
القادسية حســني فاضل جلماهير األصفر 
بعد اخلســارة من كاظمة ١-٢ في اجلولة 
الـ ١٢ من دوري زين املمتاز أول من امس، 
مشيرا إلى أن الفريق لم يبدأ بشكل صحيح 
في الشوط األول لكن في الشوط الثاني قام 
املدرب ببعض التغييرات وأصبح الفريق 

فنيا أفضل ورغم ذلك لم نوفق في تسجيل 
األهداف. وأضاف ان القادسية بحاجة إلى 
بعض الوقت لتحقيق االنسجام بعد انضمام 
٤ محترفني جدد وعودة عبدالعزيز نصاري 
من التضامن، موضحا بالقول: اجلهاز اإلداري 
والفني والالعبون اجلميع يتحمل مسؤولية 
تراجع املستوى والنتائج، ومجلس اإلدارة 
لم يقصر، لذلك ســنلعب كل مباراة مقبلة 

على أنها نهائي.

عبدالعزيز جاسم

قال مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي 
النصــر محمد املشــعان بعد اخلســارة من 
الفحيحيــل ١-٤ في اجلولة الـ ١٢ من دوري 
زين املمتاز أول من امس ان فريقه عانى من 
األخطاء في التمرير وإخراج الكرة ما تسبب في 
ركلة جزاء للمنافس ومن ثم تعرضنا حلالتي 
طرد، مشيرا إلى ان مشاركة ٩ العبني أمام ١١

العبا ملدة ٧٠ دقيقة أمر صعب جدا، فما كان 
مني إال أن طلبت من الالعبني اللعب بطريقة 
دفاعية واالعتماد على الكرات الثابتة ولكن 
بعد الهدف الثاني كان من املستحيل العودة 
باملباراة. وأشــار املشــعان إلى أن اخلسارة 
واردة فــي كرة القدم لكن علينا االســتفادة 
منها ونحن سنتعلم الكثير من هذه اخلسارة 
وسنحولها إلى نقاط قوة في املباراة املقبلة 

أمام كاظمة في اجلولة الـ ١٣.

كأس ولي العهد.. 
«عرباوي والَّ سلماوي»؟ سلماوي»؟

محمد إبراهيم

تعادل اجلهراء والتضامن 
في ختام اجلولة الـ ١٢

مبارك اخلالدي

تعادل اجلهراء وضيفه التضامن ١-١ مساء امس على «ستاد مبارك 
العيــار» في ختام اجلولة الـ ١٢ من دوري «زين» املمتاز، وبهذا التعادل 

ارتفع رصيد اجلهراء الى ١٧ نقطة والتضامن الى ١٤ نقطة. 
وســجل ألصحاب الضيافة طالل العجمــي (٢٨)، وتعادل للتضامن 
عبداهللا ماوي (٣٧).  ولم يقدم الفريقان في الشــوط االول ما يســتحق 
الذكر باســتثناء الهدفني، حيث تقدم اجلهراء بهدف العجمي بعد تلقيه 
كرة عرضية من عبدالعزيز الرســام أودعها برأســه على ميني احلارس 
سعود القناعي (٢٨)، ورد التضامن بهدف ماوي بعد ان هيأ له يوسف 
العنيزان الكرة ليحولها في الشــباك بشــكل جميل على ميني احلارس 

اجلهراوي بدر الصعنون (٣٧). 
وفي الشــوط الثاني، ســاد احلذر أداء الفريقني وألغى احلكم محمد 
العطار هدفا للتضامــن بعد الرجوع لتقنيه الڤيديو VAR (٧٥)، وردت 

العارضة رأسية مدافع التضامن فيصل سعيد (٨٠).

ناصر العنزي

برعاية وحضور ســمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
حتتفل األســرة الرياضية الليلة بإقامة املباراة النهائية على 
كأس سموه، وذلك على ستاد جابر الدولي في مهرجان جماهيري 
يجمع العربي والساملية، فمن سيظفر بالكأس الغالية، «األخضر» 

للمرة التاسعة أم «السماوي» للمرة الثالثة؟
العربي حامل اللقب الذي تسانده جماهيره الغفيرة مؤهل خلطف 
اللقــب على إثــر النتائج اجليدة التي حققها فــي املباريات األخيرة، 
وجاء مشواره في البطولة قصيرا حيث تأهل مباشرة لدور الثمانية، 
ومتكن من الفوز على الفحيحيل ٢-١ قبل أن يقصي غرميه التقليدي 
القادسية بثالثية في واحدة من أجمل املباريات التي قدمها األخضر 
وبات اليوم مؤهال إلحراز اللقب. ويدخل العربي املواجهة بصفوف 

مكتملة يقودها املدرب البوسني 
روسمير ســفيكو الذي اشتكى 
من إرهاق العبيه بعدما لعبوا 
٨ مباريات خالل شهر واحد، 
ويسعى سفيكو إلى ترتيبات 
خاصة في مثل هذه املباريات 
النهائيــة والتــي قد تصل 
إلــى ركالت ترجيــح بعد 
شــوطني إضافيني، ومن 

مصادر خطورة األخضــر اجلناحان الليبيان محمد صولة 
والسنوســي الهادي وقد ال يشركهما املدرب معا منذ البداية 

كي ال يستنفد طاقتهما مبكرا، كما ميلك روسمير العبني خبرة 
مثل سيف احلشان وعلي خلف، وهما قادران على صنع الفارق 

إذا تصعبت األمور، كما ان إمكانية اللجوء لركالت الترجيح جتبر املدرب 
على إبقاء وإشراك عناصر قادرة على التنفيذ، حيث ميتنع عادة بعض 

الالعبني عن تسديد الركالت.
أما الساملية فقد تأهل للنهائي بعد تغلبه على الكويت ٣-٢ وبرقان ٨-١

والساحل بركالت الترجيح، أي انه تأهل عن جدارة، ويدخل اليوم في اختبار 
صعب للفوز باللقب بعد آخر فوز له في البطولة موسم ٢٠١٥-٢٠١٦. ويقود 
الســماوي املدرب اخلبير بالكرة احمللية محمد إبراهيم الذي ال يدخل غالبا 
فــي التفاصيل قبل املباراة، وال يكشــف عن تعديــالت في صفوفه ويكتفي 
بإشــارات إيجابية لفريقه. وميلــك ابراهيم مجموعة متعاضدة من الالعبني 
وال يستقر فريقه على مستوى ثابت لكنه 
يجيد اللعــب أمام الفــرق القوية ودائمة 
املنافسة، كما فعل عندما أقصى الكويت من 
الدور التمهيدي، ومن ركائز الساملية التي 

يعتمد عليها املدرب إبراهيم املدافع 
اليكس ليما وســاجن بيير 
وكارلوس منديس وجمعة 
سعيد والظهيران بدر جمال 

وحمد القالف.


