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بونياك يعود عبر بوابة كاظمة
 ...والسيد مدرب ًا للكويت
• بوري�س
بونياك

تو�صلت �إدارة الكرة يف نادي كاظمة بقيادة فواز بخيت التفاق مع
املدرب ال�رصبي بري�س بونياك مدرب اجلهراء والعربي ال�سابق
لقيادة قلعة ال�سفري يف املو�سم املقبل ،خلفا للوطني عبد
احلميد الع�سعو�سي الذي تولى املهمة بعد �إقالة الربتغايل
توين �أوليفريا .وميتلك ال�رصبي بونياك �سرية ذاتية جيدة يف
املالعب الكويتية� ،سواء مع اجلهراء حمطته الأولى بالكويت
�رورا بالعربي �إل��ى جانب فرتة م�ؤقتة
م� ً
مع منتخب الكويت خالل توليه مهمة
اجلهراء للمرة الثانية.
وي�ساعد بونياك مواطنه �ألك�سندر،
فيما مل يتم اال�ستقرار على بقية �أع�ضاء
اجل��ه��از ال��ف��ن��ي ب��ع��د رف�����ض الوطني
الع�سعو�سي اال�ستمرار مع الفريق الأول
وتف�ضيله العودة لقيادة فريق ال�شباب
بالنادي.
وم��ن املنتظر �أن يتم الإع�ل�ان عن
التعاقد مع املدرب ب�شكل ر�سمي عقب
ا�ستكمال �أع�ضاء اجلهاز الفني.
ويف �سياق �آخر جنحت �إدارة نادي الكويت
يف احل�صول على توقيع امل��درب ال�سوري
ح�سام ال�سيد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم
ملدة مو�سم واحد.
و�أنهى العميد اتفاقه مع املدرب ال�سوري لقيادة الفريق
يف املو�سم اجلديد خلفا للمدرب املحلي حممد عبدالله
الذي متكن من الفوز بثالثة �ألقاب حملية يف املو�سم
املنق�ضي لينجز مهمته على �أكمل وجه.
وينتظر العميد االنتهاء من ملفات املحرتفني الأجانب
اجلدد متهيدا للإعالن الر�سمي عن جميع ال�صفقات يف
م�ؤمتر �صحايف قبل بدء حت�ضرياته للمو�سم اجلديد
الذي �سي�شهد العودة من جديد لدوري ابطال ا�سيا.
وكان ح�سام ال�سيد قد �أنهى م�شواره مع العربي
الكويتي مكتفيا بقيادة الفريق يف املو�سم
املنق�ضي.

استعادة «المعارين» على رأس
أولويات القادسية
و�ضعت �إدارة الكرة يف القاد�سية ،ا�ستعادة
الالعبني املعارين على ر�أ�س �أولوياتها ،ال
�سيما بعد ت�ألقهم مع فرقهم ،التي �شاركوا
معها خالل الفرتة املا�ضية �ضمن الدوري
املمتاز.
ويربز يف هذا ال�صدد ،الثالثي منور املطريي،
حممد زنيفر ،و�أحمد الزنكي ،الذين دافعوا يف
املو�سم املنق�ضي عن �ألوان ال�شباب ،وجنحوا
يف �إبقاء الفريق بالدوري املمتاز.
وينطبق احلال على حممد خالد مدافع الن�رص،
الذي ت�ألق يف املوا�سم املا�ضية مع العنابي،
وجنح يف االن�ضمام لكتيبة منتخب الكويت،
وكذلك حممد القبندي وفي�صل �سعيد ،اللذين
�شاركا الت�ضامن رحلة البقاء بني الكبار.
وت���أت��ي حت��رك��ات جلنة ال��ك��رة ال�ستعادة
املعارين ،من �أجل و�ضع كافة �أوراق الفريق
�أم��ام اجلهاز الفني القادم ،و�ضمن �سيا�سة
�إدارة الكرة للهبوط باملعدل العمري ،عرب
اال�ستعانة بالالعبني ال�شباب ،على ح�ساب
عدد من �أ�صحاب اخلربة.
وذل���ك يف ت��ك��رار لتجربة عبد ال��ل��ه ماوي
الناجحة ،بعد �إعارته للفحيحيل ملو�سمني،
ومن ثم عودته للأ�صفر ،لي�صبح واح��دا من
�أبرز عنا�رص الفريق.
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الكويت تستضيف بطولة آسيا للمالكمة
أغسطس المقبل
عقد جمل�س �إدارة احتاد املالكمة
اجتماعا برئا�سة حممد من�سي
العنزي مت خالله مناق�شة عدد
من املو�ضوعات املدرجة على
ج��دول الأع��م��ال ويف مقدمتها
ا�ست�ضافة ال��ك��وي��ت لبطولة
�آ�سيا للمالكمة خالل الفرتة من
 1وحتى � 9أغ�سط�س املقبل،
وكانت الكويت قد دخلت يف
مناف�سة قوية مع عدد من الدول
يف مقدمتها اليابان التي �سعت
بقوة ال�ست�ضافة البطولة �إال ان
الكويت جنحت يف توقيع عقد
اال�ست�ضافة مع االحتاد الآ�سيوي
للعبة.
من جهته �أع��رب رئي�س جمل�س
�إدارة االحت���اد حممد من�سي
العنزي ع��ن �سعادته بعودة
الكويت جم��ددا للم�شاركة يف
املحافل ال��ق��اري��ة والدولية
بعدما غابت كثري ًا عن التواجد
لأ�سباب خمتلفة.
وتوجه من�سي بال�شكر والتقدير
للهيئة ال��ع��ام��ة للريا�ضة
برئا�سة الدكتور حمود فليطح
ونائبه د�.صقر املال على الدعم
ال�لاحم��دود واجل��ه��ود الكبرية
التي ك��ان لها بالغ الأث��ر يف
ا�ست�ضافة الكويت لهذا احلدث
واع����د ًا ب��ع��ودة ق��وي��ة للعبة
املالكمة خالل املرحلة املقبلة
يف ظ��ل االق��ب��ال اجلماهريي
املنتظر حل�ضور مناف�سات
بطولة �آ�سيا.
و�أو�ضح من�سي ان جمل�س �إدارة
االحتاد يعمل على مدار ال�ساعة

• جمل�س �إدارة احتاد املالكمة

من �أجل االنتهاء من الرتتيبات
اخلا�صة بالبطولة يف ا�رسع
وقت ممكن لكي تظهر بال�شكل
الذي يليق با�سم الكويت مثمن ًا
التواجد الدائم لأع�ضاء جمل�س
الإدارة من �أجل توزيع املهام
وتقدمي العون وامل�ساعدة.
و�أو�ضح من�سي ان عدد الدول

امل�شاركة يف البطولة رمبا
يتخطى  20دول��ة كونها تعد
اح��دى اكرب خم�س بطوالت يف
�آ�سيا وحتر�ص جميع الدول على
امل�شاركة فيها و�أمل��ح من�سي
الى �أن اجلهاز الفني ملنتخب
ال��ك��وي��ت و���ض��ع خطة االع���داد
الداخلية واخلارجية لت�أهيل

الالعبني للمناف�سة بقوة خالل
البطولة و�سوف يتم الإع�لان
عن تلك اال�ستعدادات يف اقرب
وقت.
معربا عن �أمله ان تكون تلك
ال��ب��ط��ول��ة مب��ث��اب��ة انطالقة
وعودة قوية للعبة املالكمة يف
الكويت.

اكتمال عقد الدور ربع النهائي

للبطولة الرمضانية النسائية لكرة القدم
كتب يحيى �سيف:

• �أحمد الزنكي

الساحل يجدد عقد الموسوي
جددت �إدارة الكرة بال�ساحل عقد املدافع حممد
املو�سوي ملو�سم �آخ��ر ،يف ظل مت�سك مدرب
الفريق عبد الرحمن العتيبي با�ستمرار الالعب
الذي ت�ألق يف مركز املدافع الأي�رس ب�صفوف
الفريق عقب ان�ضمامه قادم ًا من الفحيحيل.
وجاءت حتركات �إدارة ال�ساحل ال�رسيعة لإغالق
الباب �أمام عدد من الأندية بالدوري املمتاز
والدرجة الأولى التي و�ضعت الالعب �ضمن دائرة
اهتمامها بعد امل�ستوى الالفت الذي قدمه برفقة

ال�ساحل يف رحلة ال�صعود للممتاز.
وتوا�صل �إدارة الكرة م�ساعيها لإنهاء ملف
�سواء على �صعيد الالعبني
التعاقدات اجلديدة
ً
املحرتفني بعدما �أن��ه��ى الفريق � 3صفقات
بالتعاقد مع تيتيه واجلديد للثنائي ال�سنغايل
�أو�سينو وجون نداي.ويتبقى لأبناء �أبوحليفة
�صفقتني ،فيما جاء التجديد للمو�سوي �أول
�صفقة حملية يف الوقت الذي حتاول فيه �إدارة
الكرة جتديد �إعارة حممد نعيم.

دخ��ل��ت البطولة الرم�ضانية
الن�سائية ل��ك��رة ال��ق��دم التي
ت��ق��ام على امل�لاع��ب الفرعية
ال�ستاد جابر ال��دويل ب�رشاكة
ا�سرتاتيجية مع احتاد كرة القدم
وب��دع��م م��ن ال���دوري اال�سباين
«الليغا» مرحلة ج��دي��دة بعد
انتهاء مباريات الدور التميهيدي
من دوري املجموعات واكتمال
عقد ربع نهائي البطولة الذي
يقام بطريقة خروج املغلوب.
ويلتقي يف دور الثمانية فريق
الكويت اول املجموعة الثالثة
مع فتيات �سوبر �سوكر ثاين
املجموعة الثانية يف الثامنة
م�ساء كما يلتقي يف التا�سعة
فريق و�ست وينج اول املجموعة
ال��راب��ع��ة م��ع ���س�تراي��ك��ر ثاين
املجموعة الأولى ويف العا�رشة
م�ساء يلعب فريق جاغوار مت�صدر
املجموعة الأولى مع ميالن ثاين
املجموعة الثالثة وتختتم
مواجهات ربع النهائي بني نادي
الفتاة اول املجموعة الثانية مع
وفز ثاين املجموعة الرابعة يف
احلادية ع�رشة م�ساء.
واق��ي��م��ت م�����س��اء ام�����س الأول
م���ب���ارات���ان يف خ��ت��ام دوري
املجموعات تغلب يف الأول��ى
�سوبر �سوكر على ايلت بثمانية
�أه��داف نظيفه ويف نف�س الدور

• فرحة العبات �سوبر�سوكر بالت�أهل لربع النهائي

و�ضمن مناف�سات املجموعة
الأولى وعلى الرغم من هزمية
ا���س�تراي��ك��رام��ام بليدزيف �آخر
ل���ق���اءات ال��ف��ري��ق�ين ب��ال��دور
الأول اال ان �سرتايكر متكن

م��ن ان��ت��زاع ب��ط��اق��ة ال�صعود
للدور ربع النهائي للبطولة.
وبذلك تاهلت ثمانية فرق الى
الدورالثاين �سوف تتناف�س على
اللقب وارتقاء من�صة التتويج

وحقق فريق جاغوارالبطولة
يف العام املا�ضي وهو مر�شح
قوي لالحتفاظ بها هذا املو�سم
ويناف�سة نادي الفتاة والكويت
وو�ست وينغ..

النصر واالتحاد في اختبارين أوزبكي وإماراتي اليوم

صراع الصدارة يشعل موقعتي «األولى» و«الثانية» بـ«أبطال آسيا»

• �رصاع ال�صدارة ي�شعل موقعة الوحدة واالحتاد الليلة

تختتم اليوم مناف�سات اجلولة
ال�����س��اد���س��ة والأخ��ي��رة م��ن دور
املجموعات ملنطقة غرب �آ�سيا يف
دوري �أبطال �آ�سيا ،2019وتقام
اليوم الثالثاء �أربع مباريات �ضمن
املجموعتني الأولى والثانية.
وي�شار �إلى �أن الفريقني احلا�صلني
على املركزين الأول والثاين يف
كل جمموعة يح�صالن على بطاقتي
الت�أهل �إلى دور الـ.16
ويلتقي نادي الن�رص ال�سعودي مع
زوباهان الإيراين يف مواجهة ح�سم
���ص��دارة املجموعة الأول���ى على
ا�ستاد كربالء الدويل يف كربالء.
ويلتقي يف املباراة الثانية �ضمن
ذات املجموعة الو�صل الإماراتي
مع �ضيفه ال��زوراء العراقي على
ا�ستاد نادي الو�صل يف دبي.
وي��ت�����ص��در زوب����اه����ان ترتيب
املجموعة بر�صيد  11نقطة من
خم�س مباريات ،مقابل  9نقاط
للن�رص و 5للزوراء و 3للو�صل،
حيث �ضمن زوب��اه��ان والن�رص
احل�صول على بطاقتي الت�أهل �إلى
دور الـ.16
وم��ع �ضمان زوب��اه��ان والن�رص
الت�أهل ،ف�إن املناف�سة يف املباراة
التي جتمع بينهما �ستكون من �أجل
الفوز ب�صدارة املجموعة.

وكانت اجلولة الأولى �شهدت فوز
الو�صل على الن�رص  0-1يف دبي
وت��ع��ادل زوب��اه��ان م��ع ال���زوراء
 0-0يف �أ�صفهان ،يف حني �شهدت
اجلولة الثانية فوز الزوراء على
الو�صل  0-5يف كربالء وزوباهان
على الن�رص  2-3يف دبي ،و�شهدت
اجل��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة ف���وز الن�رص
على ال���زوراء  1-4يف الريا�ض
وزوب��اه��ان على الو�صل  1-3يف
دب��ي ،و�شهدت اجلولة الرابعة
فوز الن�رص على ال��زوراء  1-2يف
كربالء وزوب��اه��ان على الو�صل
 0-2يف �أ�صفهان ،و�شهدت اجلولة
اخلام�سة فوز الن�رص على الو�صل
 1-3يف الريا�ض وتعادل الزوراء
مع زوباهان  2-2يف كربالء.
و�أخ��ي�ر ًا يف املجموعة الثانية
يخو�ض ن��ادي االحت��اد ال�سعودي
مواجهة ح�سم ال�صدارة �أمام �ضيفه
الوحدة الإماراتي على ا�ستاد مدينة
امللك عبدالله الريا�ضية يف جدة.
ويف نف�س املجموعة يلتقي يف
امل��ب��اراة الثانية لوكوموتيف
الأوزبكي مع �ضيفه الريان القطري
ع��ل��ى ا���س��ت��اد ل��وك��وم��وت��ي��ف يف
ط�شقند.
ويت�صدر الوحدة ترتيب املجموعة
ب��ر���ص��ي��د  12ن��ق��ط��ة م���ن خم�س

مباريات ،مقابل  10نقاط لالحتاد،
و 4للوكوموتيف و 3للريان ،حيث
�ضمن الوحدة واالحت��اد احل�صول
على بطاقتي الت�أهل عن املجموعة
�إلى دور الـ.16
وك��م��ا ه��و احل���ال يف املجموعة
الأول��ى ،ف��إن مباراة االحت��اد مع
الوحدة �ستكون لتحديد احلا�صل
على املركز الأول يف الرتتيب،
مع �ضمان كال الفريقني الت�أهل �إلى
الدور الثاين.
وكانت اجلولة الأولى �شهدت فوز
االحتاد على الريان  1-5يف جدة
ولوكوموتيف على الوحدة 0-2
يف ط�شقند ،يف حني �شهدت اجلولة
الثانية فوز الوحدة على االحتاد
 1-4يف �أب��و ظبي وال��ري��ان على
لوكوموتيف  1-2يف الدوحة،
و���ش��ه��دت اجل��ول��ة الثالثة فوز
الوحدة على الريان  1-2يف الدوحة
واالحتاد على لوكوموتيف  2-3يف
ج��دة ،و�شهدت اجلولة الرابعة
فوز الوحدة على الريان  3-4يف
�أبو ظبي وتعادل لوكوموتيف مع
االحتاد  1-1يف ط�شقند ،و�شهدت
اجلولة اخلام�سة فوز االحتاد على
الريان  0-2يف الدوحة والوحدة
على لوكوموتيف  1-3يف �أبو
ظبي.

