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في ثاني لقاءات المنتخبين ببطولة اإلمارات الدولية اليوم

«األزرق األولمبي» في مواجهة صعبة أمام «السامواري» الياباني
كتب �أمين الدرديري:
يلتقي منتخبنا الوطني االوملبي لكرة
القدم ،ال�ساموراي الياباين اليوم يف
ثاين لقاءات املنتخبني �ضمن مناف�سات
البطولة الدولية ال��ودي��ة الرباعية،
التي ينظمها احتاد الكرة الإماراتي على
ملعب ذي��اب عوانه مب�شاركة منتخبنا
الأوملبي ومنتخبات الإمارات و�أوزبك�ستان
واليابان�،ضمن املحطة الثانية من
حمطات �إعداد «الأزرق الأوملبي» للم�شاركة
يف الت�صفيات الآ�سيوية امل�ؤهلة �إلى دورة
الألعاب الأوملبية طوكيو  2020والتي
�ستنطلق يف �شهر مار�س املقبل.
وي�شارك الأزرق يف هذه البطولة لإعداد
الالعبني للم�شاركة يف الت�صفيات امل�ؤهلة
�إلى نهائيات �آ�سيا حتت � 23سنة بتايالند،
امل��ؤه��ل��ة ب��دوره��ا �إل���ى دورة الألعاب
الأوملبية ،وي�سعى املنتخب الأوملبي
للو�صول �إلى �أعلى درجات اجلاهزية ،من
�أجل املناف�سة على �إحدى بطاقات الت�أهل
للنهائيات.
وكانت املباراة الأولى قد انتهت بخ�سارة
الأزرق �أمام �أ�صحاب الأر�ض بهدفني لهدف
فيما تعادل املنتخبان الياباين واالوزبكي
�سلبيا ،ويلتقي اليوم �أي�ضا الإم��ارات،
املنتخب امل�ضيف ،مع نظريه االوزبكي.

م��ن جانبه اع��ت�بر ح�سني فا�ضل مدير
«االومل��ب��ي» �أن م��ا يعانيه الأزرق يف
الأ�شواط الأول��ى �أزم��ة حتتاج �إلى �إيجاد
احللول،وقال فا�ضل�« :إن �سلبيات املنتخب
طغت على �إيجابياته يف مواجهة نظريه
الإماراتي» ،م�شريا �إلى �أن معاناة الأزرق
تظهر دائما يف ال�شوط الأول ،فيما تتح�سن
الأمور يف الثاين.
و�أو�ضح �أن ال��دورة فر�صة جيدة لتاليف
ال�����س��ل��ب��ي��ات ،وال�ترك��ي��ز ع��ل��ى الأم���ور
الإيجابية ،ال �سيما �أن اجلهاز الفني ال
ي��زال يف مرحلة البحث عن الثبات على
توليفة �أ�سا�سية ،لتكون القوام ال�ستكمال
امل�شوار.
و�أ�ضاف فا�ضل �أن منح �أكرب عدد من الالعبني
فر�صة يف ال��دورة الودية ب��الإم��ارات من
الإيجابيات التي مل�سها ،يف ظل اختيار
 30العبا �سيتم تقلي�صهم الحقا �إلى .23
و�أ�شاد مدير املنتخب باجلهد املبذول
من احتاد كرة القدم والأجهزة املعاونة
لتجهيز املنتخب لت�صفيات �آ�سيا،
امل�ؤهلة لأوملبياد طوكيو  .2020و�شكر
فا�ضل اجلانب الإماراتي ،م�ؤكدا �أن الدورة
الرباعية التي ينظمها االحتاد الإماراتي
فر�صة لال�ستفادة منها ،ال �سيما �أنها ت�شهد
مباراة كل � 72ساعة ،ومع فرق من العيار
الثقيل.

• جانب من اللقاء االفتتاحي لـ «األزرق» أمام اإلمارات

سوبر السلة ...هل يقام اليوم على صالة نادي النصر؟
كتب يحيى �سيف:

يبدو �أن مباراة �سوبر ال�سلة التي
قرر االحتاد �إقامتها يف الثامنة
م��ن م�ساء ال��ي��وم على �صالة
الن�رص قد و�صلت الى بر االمان
بعد ان مت ت�أجيلها لأكرث من مرة
لتعار�ضها مع الظروف اجلوية
ال�سيئة وموجة الأمطار الغزيرة
التي هطلت على الكويت خالل
اال�سبوع الفائت بعد ان قرر
االحتاد اقامتها يف الثامنة من
م�ساء اليوم على �صالة نادي
الن�رص بني القاد�سية والكويت
ب��و���ص��ف االول ب��ط��ل ال���دوري
وال��ث��اين �صاحب لقب الك�أ�س
يف املو�سم املا�ضي ،وي�سبقها
�سوبر النا�شئني حتت � 17سنة
بني كاظمة والعميد وهي املرة
االولى التي ينظم فيها االحتاد
ه��ذه البطولة لتحفيز االندية
على االهتمام باملراحل ال�سنية
وت��ط��وي��ر امل�����س��ت��وى وزي���ادة
املناف�سة.
وكان القاد�سية قد طلب ت�أجيل
م��ب��اراة ال�����س��وب��ر يف املوعد

فهد العنزي يغيب عن المالعب  5أشهر

االتحاد السوري يطلب كتاب ًا عن حالة الطقس
كتب �أمين الدرديري:
خاطب االحتاد ال�سوري لكرة القدم نظريه الكويتي
لال�ستف�سار عن حالة الطق�س وطلب منه �إر�سال
خطاب ر�سمي عن ا�ستقرار الأحوال اجلوية او عدم
ا�ستقرارها قبل و�صول منتخب «ن�سور قا�سيون»
�إل��ى الكويت حتى ال تتعر�ض املباراة الودية
املقررة يوم  20نوفمرب احلايل �إلى الإلغاء مثلما
حدث يف مباراة املنتخب البحريني التي �ألغتها
الإمطار الكثيفة وال�سيول �إلى هطلت على الكويت
خالل الأيام املا�ضية.
ويتواجد املنتخب ال�سوري حاليا يف �سلطنة
عمان بعد �إج��راء لقاء ودي مع منتخبها �أم�س
�ضمن حت�ضرياته لنهائيات ك�أ�س �آ�سيا  2019التي
تنظمها الإمارات �شهر يناير املقبل.
ويوا�صل الأزرق تدريباته اليومية ب�شكل منتظم على
ا�ستاد ثامر بعد �إلغاء اللقاء الودي �أمام البحرين
ب�سبب الظروف اجلوية غري امل�ستقرة،وذلك

ا�ستعدادا للقاء املنتخب ال�سوري يوم الثالثاء
املقبل على ا�ستاد علي �صباح ال�سامل والذي
�سي�شهد مهرجان تكرمي العب ن��ادي ال�ساملية
واملنتخب الوطني ال�سابق �صالح الربيكي.
وق��ال ح�سن مو�سى املن�سق الإعالمي للمنتخب
الوطني �إن الربنامج اخلا�ص بالأزرق يف فرتة
التوقف احلالية ،مل ي�شهد جديدا ،رغم �إلغاء
املباراة الودية �أمام املنتخب البحريني،و�أ�شاد
مو�سى ب��ال��روح العالية لالعبي الأزرق رغم
الأج����واء امل��م��ط��رة ،وم��ا ت�لا ذل��ك م��ن �إلغاء
املباراة،وبني �أنه ال توجد �أي غيابات �أو �إ�صابات
يف قائمة الفريق احلالية ،وهو ما مينح اجلهاز
الفني الأريحية املطلوبة لتجهيز جميع الالعبني
ملواجهة �سورية.
جدير بالذكر �أن الأزرق يعمل يف الوقت احلايل
على بناء منتخب ق��وي ،للعودة للمناف�سات
الر�سمية ب�صورة الئقة ،وذل��ك بعد �أن �رضب
الإيقاف الكرة الكويتية ملدة � 3سنوات ما�ضية.

توا�صل الأندية الريا�ضية دعوة جمعياتها العمومية الجتماعات
غري عادية العتماد النظام اال�سا�سي الذي اعتمدته اللجنة االوملبية
الدولية والهيئة العامة للريا�ضة ،وقد قامت اندية الريموك
وفرو�سية الفروانية و�سلوى ال�صباح بتوجيه الدعوة جلمعياتها
العمومية وباالم�س قام نادي الرماية بتوجيه الدعوى جلمعيتها
العمومية الجتماع غري ع��ادي العتماد نظامه اال�سا�سي يوم 2
دي�سمرب اما نادي ال�شباب ف�إن جدول اعمال جمعيته العمومية
ي�ضم مو�ضوعان االول اعتماد النظام اال�سا�سي والثاين انتخاب
جلنة لت�رشف على انتخابات جمل�س االدارة التي حددت لها الهيئة
العامة للريا�ضة يوم  12يناير املقبل .2019

دوري أبطال آسيا مع الفرق الكويتية

مواعيد جديدة للدوري العام وبطوالت المراحل السنية

• لقاء سابق للكويت والقادسية

األندية تواصل دعوة جمعياتها
العمومية العتماد النظام األساسي

ويف �سياق مت�صل انتهى مو�سم النجم الدويل
فهد العنزي مع املرخية القطري ،بعد �إ�صابة
بليغة حلقت به يف تدريبات املنتخب الوطني،
على ا�ستاد نادي ال�ساملية� ،ضمن اال�ستعدادات
ملواجهة �سورية وديا ،الثالثاء املقبل �سيغيب
على �أثرها مدة ترتاوح من � 3إلى � 5شهور ح�سب
مدة العالج وا�ستجابة الالعب.
وتوا�صل م�س�ؤولو النادي القطري مع الالعب
واجلهاز الطبي والإداري للمنتخب لالطمئنان عن
حالة العنزي طالبني موافاتهم بتقرير مف�صل عن
طبيعة الإ�صابة ومعربين عن حزنهم بعد معرفتهم
لطبيعة �إ�صابة الالعب وا�ستحالة قدرته على
ا�ستكمال عقده مع املرخية.
و�أك���د رئي�س اللجنة الطبية يف احت��اد الكرة
عبداملجيد البناي� ،أن العنزي تعر�ض لك�رس
يف عظمة ال�شظية بال�ساق ،حيث يحتاج �إلى
تدخل جراحي ،ما ي�ستدعي ا�ستبعاده من مواجهة
�سورية.

ال�سابق الن�شغال بع�ض العبيه
اال�سا�سيني يف اجل��ه��ات التي
يعملون بها ،وا�ستجاب االحتاد
لهذا الطلب ال�سيما بعد ان مت
االعالن عن عطلة ر�سمية االربعاء
واخلمي�س املا�ضيني وطبقا
للجدول املعلن �سابقا كان
من املفرت�ض ان تنطلق بطولة
ال��دوري العام لفئة العمومي
غدا �إال �أن ت�أجيل مباراة ال�سوبر
م��رات ع��دة �سي�ؤثر على بداية
م�سابقات املو�سم ب�شكل عام
والدوري ب�شكل خا�ص.
ه��ذا اال�ضافة ال��ى االج���راءات
االخرية التي اتخذتها اجلمعية
ال��ع��م��وم��ي��ة لتمكني اللجنة
امل�ؤقتة التي عينها االحت��اد
الدويل متهيدا الجراء انتخابات
ج���دي���دة ورف����ع االي���ق���اف عن
امل�شاركات اخلارجية لالحتاد
حيث ار�سلت العمومية كتاب ًا الى
الهيئة العامة للريا�ضة لتحديد
موعد ا�ستالم اللجنة امل�ؤقتة
الدارة ���ش ��ؤون االحت���اد وخلت
مكاتب االحتاد بعد رحيل رئي�س
واع�ضاء جمل�س االدارة االخري.

مل ي�سبق لأي ٍ
ناد كويتي ح�صد
لقب دوري �أبطال �آ�سيا ،لتظل
البطولة ال��ت��ي انطلقت عام
 ،1967ع�صية ع��ل��ى الفرق
الكويتية علم ًا ب�أن م�شاركات
الفرق الكويتية فيها ،بد�أت
ب�����ش��ك��ل ح��ق��ي��ق��ي يف نهاية
الثمانينات ،با�ستثناء م�شاركة
واح����دة للعربي ع���ام 1971
يف بانكوك،و�شاركت الفرق
الكويتية  24م��رة يف دوري
�أبطال �آ�سيا ،بع�ضها يف امللحق
امل�ؤهل.ويعد العربي �صاحب
الن�صيب الأكرب مع القاد�سية،
ولكل منهما  6م�شاركات ،بينما
لدى الكويت  5م�شاركات� ،أما
كاظمة وال�ساملية ،ف�شاركا يف
 4منا�سبات.وجاءت م�شاركات
العربي يف «،1994 ،1971
،»2007 ،2006 ،2004 ،1998
ومل يحقق الظهور الالفت،
وودع �أغلب املناف�سات من الدور
الأول�.أما القاد�سية ،ف�شارك يف

 ،2015 ،2014من خالل املحلق
امل�ؤهل ،ويف ،2006 ،2000
 ،2008وا�ستطاع الو�صول الى
ن�صف النهائي ،ع��ام ،2006
وخ�رس �أم��ام الكرامة ال�سوري
بهدف دون رد ،يف الكويت،
بعدما انتهت مباراة الذهاب يف
�سورية بالتعادل ال�سلبي.ويف
 ،2008و�صل الأ�صفر �إلى ربع
النهائي ،وودع البطولة �أمام
�أوراوا ريد دياموندز الياباين،
بعد �أن خ�رس يف العودة بهدفني
دون رد ،نظري ف���وزه ذهابا
،2/3و�ألغيت نتائج القاد�سية
بالبطولة يف عام  ،2004بعد
�أحداث �شغب يف الكويت ،خالل
مواجهة مع ال�سد القطري.
وج��اءت م�شاركات الكويت يف
موا�سم «،2007 ،2005 ،2002
 ،»2014 ،2008وكانت النتيجة
الأف�ضل هي الو�صول للدور ربع
النهائي ،يف م�شاركته الأولى،
عام .2001

 7فرق تتنافس على التأهل
للدوري الممتاز لكرة اليد
كتب يحيى �سيف:

بعد انتهاء  8جوالت من بطولة دوري الدمج لفرق الدرجة الأولى
لكرة اليد بد�أت معامل ال�صورة تت�ضح يف الفرق الأقرب �إلى الت�أهل
للدوري املمتاز للتناف�س على اللقب وارتقاء من�صة التتويج ويف
هذا الإطار تتوافر الفر�صة لـ  7اندية لل�صعود الى دوري اال�ضواء
و�سوف يتوقف االمر على نتائج اجلوالت ال�سبع املتبقية يف الدور
التمهيدي.ويت�صدر الدمج فريق كاظمة الذي حقق العالمة الكاملة
يف  8لقاءات ورفع ر�صيده الى  16نقطة وياتي بعده الكويت حامل
اللقب وله  14نقطة وخا�ض االبي�ض  7مباريات.
وي�شتبك العربي وال�ساملية والقرين يف املراكز من الثالث �إلى
اخلام�س ولكل منها  12نقطة من  8مباريات وبا�ستثناء العربي
جند ان الفرق االربعة �سابقة الذكر تاهلت الى املمتاز يف
املو�سم املا�ضي ويحتل االخ�رض املركز الثالث بفارق االهداف
عن ال�سماوي وبرقان بف�ضل امل�ستوى الذي قدمه خالل اجلوالت
ال�سابقة باال�ضافة الى جتاوز الثغرات الدفاعية التي �صاحبت
اداء الفريق يف املو�سم املا�ضي.

المنافسات على مسافات أربعة وخمسة كيلومترات

 300ذلول في السباق الثامن للنادي الكويتي للهجن
تتنافس على كأس «الهيئة»

• جانب من سباق الهجن األسبوع املاضي

برعاية الهيئة العامة للريا�ضة يقام يف الواحدة
والن�صف من بعد ظهر اليوم مب�ضمار ال�شهيد فهد االحمد
مبنطقة جويهل بكبد ال�سباق الثامن للنادي الكويتي
للهجن للمو�سم  2019/2018الذي قيد فيه  300ذلول
من �أ�صناف احليل وثنايا ابكار وال�سودانيات والفحول
والثنيان قعدان واجلذاع ابكار واجلذاع قعدان تتناف�س
على م�سافات �أربعة وخم�سة كيلومرتات منها �أربعون
ذلو ًال من الثنايا ابكار تتناف�س على الكا�س املقدم من
الهيئة العامة للريا�ضة و 30ذلول من احليل تتناف�س
على الكا�س املقدمة من النادي على م�سافة خم�سة
كيلومرتات والتوقعات �صعبة لتحديد هوية الهجن
• األمطار لم متنع العبي األزرق من مواصلة التدريبات

الفائزة ب�سباقات اليوم نظرا النها الرابعة للذلول
الكبار والتي جهزت ل�سباقات املو�سم وبدات تدخل
املناف�سة بقوة وتزداد االثارة.
واعرب االمني العام للنادي الكويتي ل�سباق الهجن
ربيح العجمي عن �سعادته باقامة �سباقات النادي
بنجاح وت��ع��اون م�لاك الهجن م��ع جمل�س االدارة
واللجان العاملة من اج��ل االرت��ق��اء بال�سباقات
وا�شاد بالدعم الالحمدود الذي تقدمه الهيئة العامة
للريا�ضة لريا�ضة الرتاث ريا�ضة االباء واالجداد.
وا�شاد مبالك الهجن امل�شاركني يف �سباق اليوم ومتنى
التوفيق للجميع.

