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االربعاء ٨ فبراير ٢٠٢٣ رياضـة

مبارك اخلالدي

بجدارة وعن اســتحقاق، توج العربي 
بكأس ســمو ولي العهد للموســم ٢٠٢٢-

٢٠٢٣ وذلك بعد فوزه على الساملية بركالت 
الترجيح ٤-١ بعد تعادل الفريقني في الوقتني 
األصلي واإلضافي ٢-٢، ويبدو االمر طبيعيا 
فاألخضر ميتلك «كاريزمــا الزعامة» ولم 
يكــن غريبــا عليه الفــوز بالــكأس للمرة 
التاســعة في تاريخه، فأغلب الترشيحات 
التي ســبقت املباراة رجحــت كفة العربي 
اســتنادا الى مجموعة من العوامل ابرزها 
االســتقرار االداري ودعم مجلس االدارة، 
وكذلــك االســتقرار الفني بقيــادة املدرب 
البوسني روسمير سفيكو الذي قاد الفريق 
في ١٣ مباراة ولم يخســر أيــا منها إذ فاز 
فــي ٨ مباريــات وتعادل في ٥، ما يشــير 
إلــى قدرته على قراءة املباريات والتعامل 
معها، وباملناسبة هذه البطولة هي األولى 

في سجله التدريبي.
والعامــل الثالث واألهم هــو الالعبون 
وقدراتهــم العالية والــروح القتالية التي 
يتصف بها األخضر، حيث لم يتسلل اليأس 
الى نفوســهم وعادلوا املبــاراة في اوقات 
حرجة بالهدف الرائع الذي ســجله املدافع 
جمعة عبود في الوقت القاتل، وكذلك هدف 

السنوسي الهادي في الوقت اإلضافي.
حسم ملف التعاقدات

ويحسب ملجلس ادارة العربي جناحه في 
توفير االستقرار النفسي لالعبني عبر حسم 
ملــف التعاقدات قبل املباراة وعدم التأخر 
في صرف الرواتب واملســتحقات ما منح 
الالعبني الثقة وساهم في رفع معنوياتهم، 
ودعم خطوط الفريق بالتعاقد مع التونسي 
بسام الصرارفي واحمد حزام تعزيزا لقدرات 
األخضر، كما ال ميكن جتاوز الدور الكبير 
للحارس الفذ سليمان عبدالغفور في أغلب 
املباريات ومنها املباراة النهائية وكان محال 
للثقة وعلى العهد والوعد. وال يبدو خافيا 
عمل اجلهاز الفني فنيــا وبدنيا، فالفريق 
العربــاوي هــو األفضل من حيــث ارتفاع 
معدالت اللياقة البدنية بني الفرق، وجنح 
فــي جتاوز عامل اإلجهــاد رغم انه لعب ٨

مباريات خالل شهر واحد، فضال عن ثبات 
املستوى الفني املرتفع لالعبي الدفاع ما مكن 
اجلهاز الفني من إجراء املداورة بينهم تكيفا 
مع الظروف بقيادة الواعد حســن حمدان 

واجلزائري طارق بوعبطة واملتألق جمعة 
عبود والظهير عيسى وليد.

منافسة على كل األلقاب

من جانبــه، هنأ رئيــس مجلس ادارة 
النادي العربي عبدالعزيز عاشور جماهير 
الفريق واجلهازين الفني واإلداري والالعبني 
بالفوز بكأس سمو ولي العهد للمرة التاسعة، 
معربا عن تفاؤله دائما بتواجد العربي في 
دائرة املنافســة على كل األلقاب، من خالل 
اخلطة املوضوعة التي تتضمن اســتكمال 
تنفيذ املنشآت حتقيقا للهدف األسمى وهو 
إحداث التطور وعودة الرياضة الكويتية 

ملوقعها الطبيعي.
 وقــال رئيس جهاز الكرة علي مندني، 
ان اجنازات االخضر تتواصل من موســم 
الى آخر ونشكر الالعبني واجلهازين الفني 
واإلداري والطبــي وجميع مــن عمل على 

حتقيق هذا الفوز.
 بــدوره، قال امني الســر العام الناطق 
الرســمي فؤاد املزيــدي ان جهود الالعبني 
تكللت بالفوز بالكأس الغالية، وسنطوي 
هذه الصفحة لنلتفت الى بطولتي الدوري 
وكأس ســمو األمير، ونتمنى ان نوفق في 

حصد األلقاب املتبقية لنجمع الثالثية.
 من جهته، علق املدرب روســمير على 
الفوز بالقول اننا نعمل كعائلة واحدة ونثق 
بالعبينا، واملباراة لم تكن سهلة، فقد أجريت 
عدة تعديالت وتبديالت تكتيكية بعد تأخرنا 
بهــدف، وكانت رؤيتنا في محلها لتحقيق 
النتيجة اإليجابية، مشيرا الى ان التدريب 
علــى ركالت الترجيــح يتم بشــكل يومي 

ومعتاد حتسبا ألي مباراة.
العودة للتدريبات مباشرة

الــى ذلك ، عاد األخضر الــى تدريباته 
امس، وفي هذا االطار قال املنسق االعالمي 
مشعل العبكل في تصريح لـ «األنباء» ان 
جهــود رئيس مجلــس االدارة عبدالعزيز 
عاشور وزمالئه مع تكاتف الالعبني واالجهزة 
الفنيــة واإلدارية والطبيــة تكللت بالفوز 

بأول القاب املوسم.
وأضاف ان تكاتف الالعبني وجميع 
االجهــزة كان له مفعول الســحر على 
نتائج الفريق مؤخرا، وعليه قرر اجلهاز 
الفني اســتمرار التدريبات اعتبارا من 
امس استعدادا للقاء التضامن اجلمعة 

املقبل ضمن بطولة الدوري.

هادي العنزي

أكد مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي الساملية 
محمد إبراهيم أن التشرف مبصافحة سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد هو القيمة األهم، واملكسب احلقيقي 
للفريقني، وألســرة كرة القدم، جاء ذلك عقب املباراة 
النهائية لكأس سمو ولي العهد مساء أمس األول، التي 
انتهت بركالت الترجيح ملصلحة العربي (٤-١) بعد تعادل 
الفريقني ٢-٢ في الوقت األصلي والشوطني االضافيني 

على ستاد جابر األحمد الدولي. وذكر إبراهيم أن «القمة 
جادت بكل شيء، واملباراة كانت مثيرة في تفاصيلها، 
مرهقة في تقلباتها، ودراماتيكية في أحداثها طوال ١٢٠، 
وهناك إيجابيات كبيرة قدمها الفريقان في املواجهة، كما 
شهدت العديد من التبديالت التكيتية من مدربي الفريقني، 
كل بحسب ظروفه ومتطلبات فريقه، ونبارك للفائز».

وأشاد إبراهيم بجهود جميع العبي الساملية، مضيفا 
انهم قدموا كل ما لديهم طوال املباراة، وأظهروا جودة 
فنيــة عالية، واجتهدوا ولكن في النهاية البد أن يكون 

هناك فائز وآخر خاسر في املباريات النهائية، كنا نريد 
التتويج باللقب، ولكن لم تكن مكتوبة للسماوي.

من جانبه، أبدى املدرب املســاعد للســاملية بداح 
الهاجري رضاه عن األداء العام لالعبي السماوي، وقال 
ان التفاصيل الصغيرة تشكل أحيانا عالمة فارقة في 
املواجهات الكبيرة، نظرا لتكافؤ الفرق املتنافسة فنيا 
وبدنيا، والساملية قام بكل واجباته الدفاعية والهجومية، 
واجتهد جميع الالعبني دون استثناء، ونبارك للعربي، 

وحظ أفضل لنجوم الساملية.

رعى البنك األهلي الكويتي نهائي بطولة 
كأس سمو ولي العهد لكرة القدم في نسختها 
الثالثني للموسم ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ حتت رعاية 
وحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، والــذي جمع بني فريقي العربي 
والساملية على ستاد جابر األحمد الدولي 
اول من امــس وانتهى بفوز العربي على 

الساملية ٤-١ بركالت الترجيح.
وبهذه املناســبة، قــال رئيس وحدة 
االتصاالت والعالقات اخلارجية «باإلنابة» 
صقــر آل بن علي: «يســعدنا في البنك 
األهلي الكويتي رعاية بطولة كأس سمو 
ولي العهد للعام الثاني على التوالي كراع 
بالتيني. إن هذه الرعاية أتت في إطار تعاون 

البنك األهلي املستمر مع احتاد كرة القدم، 
وانطالقا من تعزيز دوره في دعم املسؤولية 
االجتماعية، األمر الذي يعكس التزام البنك 
بتقدمي الدعم املستمر لألنشطة الرياضية 
واملساهمة في تطوير مستوى الرياضة في 
البالد. ونبارك للنادي العربي فوزه باملباراة 
وحصوله على لقب البطولة». وأوضح آل بن 
علي ان رعاية فعاليات كرة القدم املختلفة 
تأتي انطالقــا من دور البنك الريادي في 
تشجيع الرياضة احمللية واملواهب الوطنية 
الفعاليات املتنوعة  واملساهمة في إجناح 
التي تشهدها الكويت. وأضاف أن حرص 
البنك على املشاركة في مختلف األنشطة 
الرياضية الرسمية في الدولة يهدف لتعزيز 

وتطوير الرياضة احمللية، مبينا أنه يؤمن 
بدور القطاع اخلــاص في تنمية قطاعي 
الشباب والرياضة في الكويت، حيث أن البنك 
األهلي الكويتي يساهم في نقل هذا املفهوم 
إلى أرض الواقع من خالل رعاية الفعاليات 
الرياضية وخصوصا كرة القدم الرياضة 
األكثر شعبية في الكويت والعالم. وختم 
صقر آل بن علي بأن تعزيز الرياضة داخل 
املجتمع يساعد على بناء روح التعاون بني 
أفراده، مشيرا إلى أن البنك يشجع الشباب 
على اتباع منط حياة صحي واملشاركة في 
الفعاليات الرياضية على الدوام، ويعمل على 
التفاعل الدائم معهم وتلبية احتياجاتهم، مبا 

ينعكس إيجابا على اجلميع. صقر آل بن علي

«األزرق» يبحث عن «وديات» في مارس

الصليبخات يعبر القرين بصعوبة في «ممتاز اليد»

عبدالعزيز جاسم

اعتذر االحتاد اإلماراتي لكرة القدم عن عدم 
استضافة بطولة احتاد غرب آسيا العاشرة 
للرجــال التي كانت مقــررة خالل الفترة من 
٢٠ مــارس حتــى ٢ أبريل املقبلني. وتســلم 
احتاد غرب آســيا كتابا رســميا من االحتاد 
اإلماراتي تضمن إخطاره باالعتذار عن عدم 
اســتضافة البطولــة، دون أن يشــير خالله 
إلى األســباب التي دفعته إلى ذلك. وكان من 
املفترض مشاركة منتخبنا الوطني األول في 
البطولة، لذلك وعلى اثر االعتذار فإن األزرق 
بالشك سيقوم بتغيير خطة اعداده وسيبحث 
عن مباراتني وديتني او واحدة على اقل تقدير 
خــالل فترة التوقف الدولي «فيفا دي» التي 
كانت تتزامن مع انطالق البطولة. وفي هذا 

الســياق، ســيقوم احتاد غرب آسيا بعرض 
قرار االعتذار اإلماراتي على اللجنة التنفيذية 
لبحث وتدارس اخليارات املتاحة أمامه بشأن 
إقامة البطولة، من حيث إصدار القرار النهائي 
حولها مبا يتناسب مع جميع املعطيات. وأبدى 
احتاد غرب آســيا عن أسفه إزاء قرار اعتذار 
االحتاد اإلماراتي الذي جاء مفاجئا، وفي وقت 
قريب جدا من موعد انطالق البطولة، وبينما 
كانت تسير الترتيبات اإلدارية واللوجستية 
والتسويقية اخلاصة بالبطولة نحو مراحلها 
النهائية. كما يعتبر احتاد غرب آسيا أن هذا 
القرار املفاجئ وما قد يرافقه من مستجدات 
أو تطورات محتملــة حول مصير البطولة، 
ســيؤثر على جميع االحتادات األهلية التي 
سبق ان أعلنت مشاركتها بالبطولة، وأعدت 

برامج منتخباتها وفق ذلك.

يعقوب العوضي

فاز فريــق كرة اليــد بنادي 
الصليبخات على القرين ٣٢-٣١
في املباراة التي جمعتهما امس 
األول على صالة مجمع الشــيخ 
ســعد العبــداهللا فــي ضاحيــة 
صباح السالم ضمن اجلولة الـ١١
مــن الدوري املمتــاز لكرة اليد، 
ورفــع الصليبخات رصيده إلى 
١٠ نقاط فيمــا بقي القرين على 
رصيده السابق بنقطتني. وتشهد 
الصالة نفسها السبت املقبل إقامة 

املهرجان الرياضي املدرسي للبنني والذي 
يتضمــن عدة فقرات ترفيهيــة ومباريات 
مصغــرة للفرق املشــاركة والتي تبلغ ١٠
فــرق، ويأتي املهرجان في إطــار التعاون 
بني احتاد اليد واالحتاد الرياضي املدرسي 
لصقل املواهب الصغيرة وتأسيس الالعبني 

منذ بدايتهم في املراحل السنية.
من جانب آخر، يلعب منتخبنا الوطني 
للسيدات مع املنتخب العراقي في الـ ٦:٠٠

مساء اليوم ضمن منافسات اجلولة الثانية 
من بطولة رئيس االحتاد اآلسيوي واملقامة 

في األردن وتستمر حتى ١٤ اجلاري.

بعد اعتذار اإلمارات عن عدم استضافة بطولة غرب آسيا

مهدي القالف يحاول اإلفالت من دفاع القرين

دورة «التعليم العالي» الثانية تنطلق ١٢ اجلاري
مبارك اخلالدي

أعلــن رئيــس االحتــاد 
الكويتي للمدارس واجلامعات 
العليــا  اللجنــة  ورئيــس 
الرياضية  األلعــاب  لــدورة 
العالــي  الثانيــة للتعليــم 
فيصل املقصيد عن انطالق 
النســخة الثانية من الدورة 
في ١٢ اجلاري وتختتم في ٦

ابريل املقبل مبشاركة ١٤ من 
املؤسسة التعليمية وجامعة 
الكويت واجلامعات اخلاصة 
العامــة للتعليــم  والهيئــة 
والتدريب وأكادميية ســعد 
العبــداهللا للعلــوم األمنية، 
حيث تتخلل الدورة منافسات 
لـ ٧ ألعاب للجنسني وإضافة 

البادل لهذه النسخة.
جــاء ذلك خــالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقدته اللجنة 
العليا املنظمة للدورة امس في 
مسرح الهيئة العامة للرياضة 
بحضور األمني العام لالحتاد 
د.أحمد احلمدان ومسؤولي 
الكليات واجلامعات املشاركة 
وجنمي العصر الذهبي للكرة 
الكويتيــة ســعد احلوطــي 
وعبدالرضــا عبــاس، حيث 
جنــاح  أن  املقصيــد  أكــد 
النســخة األولى ضاعف من 

ناصر العنزي

تنطلق في الـ ٦ من مساء اليوم منافسات اجلولة الـ ١٣ لدوري زين املمتاز 
بإقامة مباراة واحدة جتمع الكويت املتصدر بـ ٢٣ نقطة مع الســاحل األخير 
برصيد ٩ نقاط على ستاد صباح السالم، ويسعى األبيض إلى تعزيز صدارته 
واالبتعــاد بالنقاط عن العربي الثاني «١٩» نقطــة بعد تعادلهما معا ١-١ في 
اجلولة املاضية في مباراة مرتفعة املســتوى حافظ من خاللها الكويت على 
صدارته وبفارق مريح حتى اآلن إذا باتت املنافسة بينه وبني العربي وكاظمة 
خلطف اللقب، وإذا استمر األبيض في حصد النقاط وترك مسافة بينه وبني 
منافسيه فسيكون قريبا من اللقب، ولكن عليه وعلى مدربه البحريني علي 
عاشور عدم االستهانة بقدرات اخلصم، إذ ان املفاجآت واردة في عالم الكرة. 
هذا، وبات الساحل مقتنعا باملركز األخير مند بداية املنافسة رغم تعادله مع 
الســاملية ١-١ في اجلولة املاضية، كما أن صفوفه تضم العبني جيدين ولكن 

لم يحقق الفريق الفوز سوى مرتني ودخل مرماه ٢٢ هدفا وسجل ١٦ هدفا.

١٣ فريقــا وكــرة الطائرة ٨
فــرق، والبــادل ١٣ فريقــا، 
بينما األلعاب النسائية كرة 
قــدم الصاالت ٥ فــرق، كرة 
الســلة ٤ فرق، كرة الطائرة 
٨ فــرق، الفتا إلى اســتمرار 
املنافسات خالل شهر رمضان 
في الفترة املسائية، مضيفا 
أن االحتاد وفر جميع أنواع 
الدعم ملواصلة النجاح الدورة 
وحتقق أهداف االستراتيجية 
التي وضعها مجلس اإلدارة 
من اجل النهوض بالرياضة 

باللعبــة. وبــني أن اللجنــة 
الفنية للدورة منحت الفرصة 
الكبيرة للمشاركة النسائية 
وسخرت كل اإلمكانات إلجناح 
مشــاركتهم كمــا حــدث في 

النسخة األولى.
وعبر قائد اجليل الذهبي 
الكويتيــة ســعد  للكــرة 
احلوطي عن سعادته بهذا 
التجمع، مثمنا دور االحتاد 
املدرســي فــي تنظيم هذه 
الدورات وأنهــا خطوة في 
االجتــاه الصحيح لتطوير 
الرياضــة، كمــا أشــار إلى 
أن االحتــاد املدرســي يعد 
النواة احلقيقيــة لتطوير 
الرياضة الكويتية، ويجب 
اســتثمار االحتاد من اجل 
البناء الصحيح للمنتخبات 
الوطنية في كل األلعاب. كما 
أبدى عبدالرضا عباس عضو 
مجلس إدارة الهيئة العامة 
للرياضة الســابق سعادته 
كونه احــد األعضاء الذين 
أقروا إشهار االحتاد املدرسي 
الرياضية  من اجل تطوير 
الكويتية. وقــال: مؤمنون 
بأن الرياضة املدرسية هي 
النواة احلقيقية للتطوير، 
ونتطلع ألن يساهم االحتاد 

املدرسي في هذا األمر.

املدرسية واجلامعية.
من جانبه، أعلن د.أحمد 
احلمــدان جاهزيــة جميــع 
اللجــان العاملــة النطــالق 
البطولة بعدما مت اعتماد كل 
اللوائــح واألنظمة وجداول 
املباريات. وقال: انتهت جلنة 
املنشآت من اعتماد كل املالعب 
والصاالت التي ستقام عليها 
املنافسات بجانب االستقرار 
على األطقم التحكيمية التي 
املباريات  بــإدارة  ســتكلف 
من خالل االحتادات املعنية 

مبشاركة ٨٠٠ العب من ١٤ مؤسسة تعليمية وإضافة «البادل».. و املقصيد: جناح النسخة األولى ضاعف مسؤوليتنا

فيصل املقصيد ود.أحمد احلمدان ووليد سلطان خالل املؤمتر الصحافي     (زين عالم)

مســؤولياتنا علــى الرغــم 
مما واكب تلك النســخة من 
تداعيــات كورونــا وضيق 
الوقت، مشيرا إلى أن انطالق 
النسخة الثانية يأتي في إطار 
استمرار تنفيذ استراتيجية 
االحتاد لالهتمــام باجلانب 
الرياضــي فــي املؤسســات 

التعليمية.
وبني املقصيد أن املنافسات 
ستنطلق مبشاركة ١٢ فريقا 
فــي كــرة القــدم العشــبي 
للرجال، وكرة القدم صاالت 

ٍ بالتيني لنهائي كأس ولي العهد البنك األهلي راع

إبراهيم: قمة مثيرة ومرهقة.. «دراماتيكية» في تقلباتها

العربي.. كاريزما الزعامةالعربي.. كاريزما الزعامةالعربي.. كاريزما الزعامةالعربي.. كاريزما الزعامةالعربي.. كاريزما الزعامةالعربي.. كاريزما الزعامةالعربي.. كاريزما الزعامةالعربي.. كاريزما الزعامةالعربي.. كاريزما الزعامةالعربي.. كاريزما الزعامةالعربي.. كاريزما الزعامة
االستقرار والتكامل بني مجلس اإلدارة واألجهزة الفنية والالعبني من عوامل الفوز

الكويت لتعزيز صدارته أمام الساحلالكويت لتعزيز صدارته أمام الساحلالكويت لتعزيز صدارته أمام الساحلالكويت لتعزيز صدارته أمام الساحلالكويت لتعزيز صدارته أمام الساحلالكويت لتعزيز صدارته أمام الساحلالكويت لتعزيز صدارته أمام الساحلالكويت لتعزيز صدارته أمام الساحلالكويت لتعزيز صدارته أمام الساحلالكويت لتعزيز صدارته أمام الساحل

ملشاهدة الڤيديو

الشباب يبتعد بصدارة «األولى» بفوزه على خيطان
مبارك اخلالدي - هادي العنزي

عزز الشــباب صدارته لفرق دوري زين 
للدرجة األولى بفوزه مساء أمس على خيطان 
٣-١ في املباراة التي جمعتهما على ستاد علي 
صباح السالم ضمن منافسات اجلولة العاشرة. 
وبهذا الفوز ارتفع رصيد الشباب إلى ٢٠ نقطة، 

وبقي اخلاسر عند رصيده السابق بـ ١٠ نقاط، 
سجل للفائز السنغاليان أوسينيو نداي «هدفني» 
وعمر ويد، فيما سجل للخاسر البرازيلي ويليام.

وفي املباراة الثانية تغلب برقان على نظيره 
الصليبخات ٢-١ في املواجهة التي جمعتهما على 
ستاد مبارك العيار، ليرفع الفائز رصيده إلى 

٥ نقاط، متساويا مع الصليبخات.


