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الكويت أو كاظمة إلى جوار النجمة واالتحاد السوري والجزيرة األردني

القادسية مع العهد اللبناني والمالكية البحريني والسويق العماني بـ «االتحاد اآلسيوي»

كتب �سامح فريد:

تعرفت ال��ف��رق الكويتية على
م�����ش��واره��ا يف ب��ط��ول��ة ك�أ�س
االحتاد اال�سيوي املقبلة والتي
�ستعود �إلى املناف�سة فيها عقب
فرتة االيقاف التي ا�ستمرت يف
ال�سنوات االخرية.
وي�شارك يف البطولة هذه املرة
كل من القاد�سية ب�شكل نهائي
و�أي من الكويت �أو كاظمة حيث
ان��ه يف ح��ال جن��ح العميد يف
موا�صلة م�شواره بدوري االبطال
�سيلعب فورا الربتقايل يف كا�س
االحت��اد اال�سيوي ام��ا اذا خرج
الكويت من ت�صفيات دوري ابطال
ا�سيا ف�سيتحول للعب يف بطولة
االحتاد اال�سيوي.
وكانت قد �سحبت قرعة ك�أ�س
االحتاد الآ�سيوي �،2019صباح
ام�س اخلمي�س ،يف العا�صمة
املاليزية كواالملبور ،و�أفرزت
عن املجموعات التي تتناف�س
�ضمن مناطق �آ�سيا اجلغرافية.
ووقع القاد�سية �إلى جوار كل
من العهد اللبناين وال�سويق
العماين واملالكية البحريني،
فيما �سيلعب �أي من كاظمة �أو
الكويت �إلى جوار كل من النجمة
البحريني واالحت���اد ال�سوري
واجلزيرة االردين.
وت�سعى االندية الكويتية �إلى
موا�صلة امل�����ش��وار املميز يف

• الكويت فاز من قبل بك�أ�س االحتاد الآ�سيوي  3مرات

البطولة اال�سيوية بعد �أن حققت
تاريخ ًا مميز ًا فيها ،حيث �سيبق
وفاز الكويت بثالث ن�سخ ،فيما
فاز القاد�سية اي�ضا ببطولة،
وهو ما يعني �أن ر�صيد الكرة
الكويتية م��ع ك��ا���س االحت���اد
اال�سيوي حافل ومميز.

وج���اءت نتائج ال��ق��رع��ة على
النحو التايل:
�ضمت املجموعة االول���ى كال
من النجمة اللبناين �إلى جوار
اجلي�ش ال�سوري والفي�صلي.
ويف منطقة ��شرق �آ�سيا جاءت
القرعة لت�ضع هانوي الفيتنامي

• القاد�سية توج بالبطولة يف دبي

ال�سنغافوري
وتامبيني�س
ويانون يونايتد �أو زويكابني
امليامناري وناغا ورد الكمبودي
واي�ضا �سريي�س نيغرو�س �أو
داف��او الفيليبيني ،بيجاميك�س
الفيتنامي� ،إندوني�سيا � 1أو
�إندوني�سيا  2و�شان يونايتد

امليامناري.
ويف جمموعة اخرى �سيلعب هوم
ال�سنغافوري،وكايا
يونايتد
الفيلبيني،وال وت��وي��وت��ا من
الو�س وفريق �إندوني�سي.
وكذلك �إف �سي ا�ستقالل �أو بيجار
ت��ادا���س الطاجك�ستاين ،مع

التني �آ�سري الرتكمان�ستناين،
ودورزوي القرغيزي ،والرابح
من طاجك�ستان وتركمن�ستان
وقريغي�ستان.
ويف جمموعة اخ���رى �سيلعب
م��ي�نرف��ا ب���وجن���اب ال��ه��ن��دي،
وال��راب��ح م��ن بنغالد�ش ،بطل

ال��دوري يف نيبال والفائز من
الهند وبوتان و�سرييلنكا.
واخ�يرا كيت�ش �أو بيجو�س من
هونغ كونغ مع 4.25 ،الكوري
وهانغ ين من تايبني والفائز
م���ن ه���ون���غ ك���ون���غ وك���وري���ا
ومنغوليا.

مسابقات السلة تجتمع مع مديري الفرق االثنين المقبل

 3مدربين لـ «األزرق األول» منذ رفع اإليقاف  ...والنتائج مخيبة لآلمال

الشباب فاجأ العربي ...والقادسية عبر الساحل

منتخباتنا الوطنية تدفع فاتورة
اإليقاف الدولي للرياضة الكويتية

• «�سلة اجلهراء» ي�سعى لتخطي ال�صليبخات

كتب يحيى �سيف:
يف �إطار مباريات اجلولة الثالثة
من بطولة دوري كرة ال�سلة لفئة
العمومي تقام اليوم �أربع مباريات
بني الكويت والريموك يف ال�ساد�سة
م�ساء على �صالة ن��ادي ال�ساحل
ويليها على ال�صالة نف�سها لقاء
اجل��ه��راء وال�صليبخات وت�شهد
�صالة فجحان هالل املطريي بنادي
القاد�سية مواجهتني بني كاظمة
وال�شباب يف ال�ساد�سة ،والن�رص
وال��ع��رب��ي يف الثامنة وت�سعى
الفرق امل�شاركة يف هذه اجلولة
الى موا�صلة ح�صد النقاط وزيادة
فر�صها يف املناف�سة على اللقب

باملرحلة االخرية للبطولة.
ويف ���س��ي��اق �آخ���ر تعقد جلنة
امل�سابقات و���ش ��ؤون الالعبني
املنبثقة ع��ن اللجنة امل�ؤقتة
التي ت�سلمت ادارة �ش�ؤون االحتاد
اجتماعها االول مع م��دراء الفرق
االث��ن�ين امل��ق��ب��ل .وي����أت���ي هذا
االج��ت��م��اع �ضمن ج��ه��ود اللجنة
للتوا�صل م��ع االن��دي��ة و�إع���ادة
ترتيب االو�ضاع وحث اجلميع على
التعاون واالل��ت��زام بالتعليمات
لنجاح املو�سم.
وا�سفرت نتائج املباريات التي
ج��رت م�ساء �أم�����س الأول �ضمن
اجل��ول��ة الثانية للبطولة عن
حتقيق القاد�سية فوزا الفتا على

ال�ساحل ، 43-81وانتهت فرتات
ال��ل��ق��اء  9-27و14-27و-15
15و ،9-12وا�ستغل اجلهاز الفني
لال�صفر ف��ارق النقاط يف اتاحة
الفر�صة للبدالء للم�شاركة يف
املباراة متهيدا للقاءات اال�صعب
يف الدوري و�سجل ال�شباب مفاج�أة
كبرية وف��وز ًا مثري ًا على العربي
 77-92وان��ه��ى ال��ف��ائ��ز ف�ترات
االربعة19-21و12-15
اللقاء
و15-30و،31-26و�شهدت مباراة
الن�رص وال�صليبخات ندية وتكاف�ؤ ًا
ومتكن العنابي من انهاء طموح
مناف�سه وف��از باللقاء .70-75
وحقق القرين اول فوز له على
ح�ساب الت�ضامن .75 - 85

منذ رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية
مطلع املو�سم احل��ايل ،ليت�سنى
للأزرق امل�شاركة يف خليجي ،23
وحتى مواجهة املنتخب ال�سوري
ودي � ًا واللعبة تدفع ثمن ًا باهظ ًا
للإيقاف ال��دويل ال��ذي ا�ستمر 3
�سنوات.
ومل يكن ظهور املنتخبني الأول
والأومل��ب��ي م�شجعا يف التوقف
الأخري للفيفا ،حيث خ�رس الأزرق
الكبري �أمام ن�سور قا�سيون بهدفني
مقابل هدف ،و�سط مردود ال ينا�سب
طموح اجلماهري .وباملثل خ�رس
املنتخب الأوملبي يف دورة دبي
الدولية �أم��ام نظريه الأوزبكي،
ل��ي��ح��ت��ل امل���رك���ز الأخ��ي��ر بني
املنتخبات الأربعة امل�شاركة.
ويعرف املهتمون ب�ش�أن الكرة
الكويتية �أن م�ستوى الأزرق كان
مميزا قبل الدخول يف نفق الإيقاف،
حيث �إن خطوات الكويت كانت
�إيجابية مع املدرب التون�سي نبيل
معلول ،وذلك رغم اخلروج وقتها
من ك�أ�س �آ�سيا من الدور الأول.
وبالعودة �إل��ى نتائج املنتخب
الأول منذ رف��ع الإي��ق��اف ،ف�إن
املنتخب خ��رج من ال��دور الأول
يف خليجي  ،23بعد خ�سارتني
وتعادل ليحتل ذيل الرتتيب يف
جمموعته.
ويف املباريات الودية مل يقدم
الأزرق ال�صورة املطلوبة وخ�رس
يف �أغلب املباريات ،وحقق فوزا
وحيدا على لبنان ،فيما تعادل

• �أداء خميب لـ «الأزرق» �أمام �سورية

مع العراق .وا�ستلم الأزرق منذ
رفع الإيقاف يف يناير  3مدربني،
حيث قاد ال�رصبي بوري�س بونياك
وب�صفة م�ؤقتة املهمة يف خليجي
 ،23لي�سلم الراية بعدها ملواطنه
املخ�رضم رادي ،وب�صفة م�ؤقتة
�أي�ضا ،وم ��ؤخ��را ا�ستلم املهمة
الكرواتي روميو جوزاك.
وح�سب خطة احتاد القدم  ،ف�إن
امل�س�ؤولية الأكرب ملقاة على عاتق
الكرواتي ج��وزاك لإع���ادة بناء
منتخب الكويت ،ليكون قادر ًا على
مواجهة الت�صفيات املقبلة.

�إال �أن الو�ضع ومنذ ا�ستالمه املهمة
مل مي�ض يف طريقه ال�صحيح،
والق��ى امل��درب انتقادات الذعة،
ال �سيما يف مواجهتي �أ�سرتاليا
و�سورية.
ومن �أب��رز االنتقادات التي طالت
ج��وزاك ،عدم قدرته حتى الآن،
وب��ع��د  4م��ب��اري��ات ودي���ة ،على
و�ضع يديه على توليفة الأزرق
املتجان�سة ،و�أن تكليفاته لالعبني
مل ت�ؤت ثمارها ب�صورة �صحيحة
حتى الآن.
وعلى �صعيد االختيارات اخلا�صة

بالالعبني ف�إن خطة ج��وزاك غري
وا�ضحة ،ف�أعمار بع�ض الالعبني
يف منتخب الكويت كبرية ،مبا
يتنافى مع خطة املدرب ورغبته
يف بناء منتخب قادر على متثيل
الكويت ل�سنوات مقبلة.
كما �أن الالعبني ال�شباب ال يزالون
خ����ارج اه��ت��م��ام��ات امل����درب يف
املواجهات الودية.
وعلى �صعيد املنتخب الأوملبي
ال��ذي يتم �إع���داده للم�شاركة يف
ت�صفيات ك ��أ���س �آ�سيا حت��ت 23
�سنة والتي ت�ست�ضيف نهائياتها
تايالند  2020حيث �سيت�أهل منها
 3منتخبات �إلى �أوملبياد طوكيو
،2020وجاء فيها الأزرق االوملبي
يف املجموعة اخلام�سة والتي
�سي�ست�ضيف مناف�ساتها على �أر�ضه
حيث ت�شاركه املجموعة منتخبات
�سورية والأردن وقريغيز�ستان،
ف�إن ال�صورة ال تزال قامتة ،فيما
يخ�ص امل�ستوى الذي قدمه الأزرق
الأوملبي يف املباريات الودية.
ويقود املنتخب الأوملبي الكرواتي
راجكو ماجيك ،والذي ال يزال هو
الآخر غري قادر على احل�صول على
التوليفة املتجان�سة حتى الآن.
وق��د ي�شفع للأجهزة الفنية يف
منتخب الكويت� ،سواء الأول �أو
الأومل��ب��ي� ،أن ال��ك��رة الكويتية
يف حالة خما�ض ،وه��و ما تراه
اجلماهري عذر ًا يف الوقت احلايل،
�إال �أن الو�ضع لن يكون كذلك يف
قادم املباريات.

الجياد درس وتنفيذ وديجور وزومان أبطال االجتماع الثاني

وهج الصافات فاز بكأس مركز الجواد العربي بفروسية الجهراء
فاز اجلواد وهج ال�صافنات ال�سطبل ال�سالطني بالك�أ�س
املقدم من مركز اجلواد العربي «بيت العرب» واملخ�ص�ص
للجياد العربية على م�سافة 1600م بزمن  29/3/2ق.
وجاء اجلواد �سيف املر�سالة ال�سطبل االجماد يف املركز
الثاين واجلواد زايد ال�سطبل العذاب يف املركز الثالث
وقام حممد ال�سعيدي رئي�س نادي فرو�سية اجلهراء بتقدمي
الك�أ�س الى ا�سطبل ال�صافنات وهن�أهم بالفوز و�شكر مركز
اجل��واد العربي على الدعم املخ�ص�ص للجياد العربية
وت�شجيع ريا�ضة الفرو�سية.
وف بقية اال�شواط فاز اجل��واد زوم��ان ال�سطبل العميد
يِ
بال�شوط الثاين املخ�ص�ص للكال�س  4على م�سافة 2000م
بزمن 93/16/2ق.
وفاز اجلواد ديجور ال�سطبل الزامل و�أبو جحوم بال�شوط
الثالث املخ�ص�ص للكال�س  3على م�سافة 1200م بزمن
 53/18/1ق وجاء اجلواد �سداد ال�سطبل الالمي يف املركز
الثاين واجلواد �سيادي ال�سطبل الأزرق يف املركز الثالث.
وف��از اجل���واد در���س ال�سطبل الأزرق بال�شوط الرابع
املخ�ص�ص للكال�س  2على م�سافة 1800م بزمن  0/2ق بعد
�سباق مثري وجاء اجلواد ممدوح ال�سطبل احلجر وامل�ضيان
يف املركز الثاين واجلواد غامر ال�سطبل الزيني يف املركز
الثالث.
وف���از اجل���واد تنفيذ بال�شوط اخل��ام�����س املخ�ص�ص
للكال�س  1على م�سافة ال�رسعة 1000م بزمن  23/3/1ق
وجاء اجلواد مق�سوم ال�سطبل احلجر وامل�ضيان يف املركز
الثاين واجلواد ح�شار ال�سطبل احلجرف يف املركز الثالث
وقام حممد ال�سعيدي ونا�رص اخلالدي وماجد العنزي
بتقدمي الك�ؤو�س وتهنئة الفائزين.

 54جواداً وفرس ًا تتنافس

على كأسي النادي بالفروانية
ي�شهد م�ضمار املغفور
له ال�شيخ �أحمد اجلابر
يف الثالثة من بعد ع�رص
ال��ي��وم االج��ت��م��اع الثاين
ل�سباقات اخليل لنادي
فرو�سية الفروانية الذي
قيد فيه  54جوادا وفر�سا
من خمتلف الكال�سات منهم
جياد الكال�س الثاين وجياد
الكال�س االول تتناف�س على
ك�أ�سي النادي.
وق��د �أع���رب رئي�س نادي
فرو�سية الفروانية مبارك
ال��دي��ح��اين ع��ن �سعادته
بنجاح �سباقات املو�سم
وا�ستعدادات مالك اخليل
• مبارك الديحاين
وا���ص��ح��اب اال�سطبالت
ل�سباقات اليوم ،و�أ�ضاف ان جمل�س االدارة حقق اجن��ازات طيبة
بالقارة اال�سيوية لفرو�سية الكويت ،واالمل كبري يف تنظيم بطوالت
كربى بالكويت والنهو�ض بريا�ضة االباء واالجداد وهن�أ اهل الفرو�سية
وجماهريها بعودة ال�سباقات ،ومتنى التوفيق للجميع.

• ال�سعيدي واخلالدي ي�سلمان الك�أ�س الى «ا�سطبل الأزرق»

