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كاظمة يبدأ رحلة البحث
عن مدرب أجنبي

قالت تقارير �إن عبد احلميد
الع�سعو�سي ،م��درب كاظمة
الذي تولى املهمة عقب �إقالة
ال�برت��غ��ايل ت��وين �أوليفريا،
ل�ت�راج���ع ال��ن��ت��ائ��ج ،رف�ض
عر�ض ًا من �إدارة الكرة بالنادي
لال�ستمرار على ر�أ���س اجلهاز
الفني باملو�سم اجلديد.
وجاء اعتذار الع�سعو�سي ليدفع
�إدارة الكرة بقيادة فواز بخيت،
ع�ضو جمل�س �إدارة النادي،
لبدء رحلة البحث عن مدرب
�أجنبي قادر على قيادة الفريق
باملو�سم املقبل للعودة من
جديد للمناف�سة على الألقاب
ب��ع��د ال��غ��ي��اب ع���ن من�صات
التتويج لفرتة طويلة.
يف ال��وق��ت ذات���ه ب���د�أت �إدارة
الكرة يف درا�سة ملفات عدد من
الالعبني املحرتفني للمفا�ضلة
ب��ي��ن��ه��م ،واخ��ت��ي��ار الأن�سب
لتجهيز ق��ائ��م��ة بالالعبني
املر�شحني لالن�ضمام ل�صفوف
الفريق وبانتظار عر�ضهم على
امل���درب اجل��دي��د عقب �إمت��ام
التعاقد معه.
ويحتل كاظمة املركز الرابع يف
جدول ترتيب الدوري الكويتي
املمتاز ،بر�صيد  25نقطة.

• جانب من مباراة سابقة خليطان

خيطان يسعى لتمديد

عقود محترفيه

بد�أت �إدارة خيطان حتركاتها لتمديد عقود الثالثي،
الربازيلي �أوتافيو �سيلفا ،والغانيني نيكوال�س كويف
وكويف بواكيه.
وميثل هذا الثالثي املحرتف ،قوة �ضاربة يف �صفوف
الفريق ،حيث ت�ألق �أوتافيو وكويف منذ ان�ضمامهما،
مطلع املو�سم احلايل ،وكذلك احلال لبواكيه ،الذي
ان�سجم مع خيطان �رسيعا،
عقب التعاقد معه يف
فرتة االنتقاالت ال�شتوية
الأخ��ي��رة ،ق��ادم��ا من
• مارين

القي�صومة ال�سعودي.
وج��اء دخ��ول بع�ض الأن��دي��ة املحلية ،على خط
التفاو�ض مع املحرتفني الثالثة ،ليدفع �إدارة الكرة
يف خيطان للتحرك �رسيعا ،من �أج��ل ح�سم ملف
التجديد لهم.
يذكر �أن خيطان ،الذي فقد حظوظه يف املناف�سة
على بطاقتي الت�أهل للممتاز ،جنح م�ؤخرا يف بلوغ
دور الثمانية لك�أ�س الأمري ،بتغلبه على الريموك،
وتنتظره مواجهة مهمة �أمام العربي ،يوم � 5أبريل
احلايل� ،ضمن ربع النهائي.

• فرحة سابقة لالعبي كاظمة

بعد انتهاء الـ«آسيوية» التي استضافها العميد

«ممتاز اليد» يستأنف مبارياته على صالة
نادي الكويت ...السبت المقبل
كتب يحيى �سيف:

مارين :دفعنا ثمن

ت�ست�أنف الفرق امل�شاركة يف
بطولة ال��دوري املمتاز لكرة
اليد مباريات الق�سم الثاين
مطلع الأ���س��ب��وع املقبل حيث
تقام امل��ب��اري��ات على �صالة
نادي الكويت التي �أقيمت عليها
لقاءات البطولة الآ�سيوية التي
ا�ست�ضافها العميد.
وي�����ش��ارك يف املناف�سة على
اللقب وارتقاء من�صة التتويج
خم�سة فرق ت�أهلت من الدور
الأول �إل��ى املرحلة الأخ�يرة
يف املمتاز ويت�صدر الكويت
الق�سم الأول بر�صيد  11نقطة
من �أربعة انت�صارات بالإ�ضافة
�إلى  3نقاط �صعد بها من الدور
التمهيدي ويحتل املركز الثاين
وله  6نقاط وكاظمة الثالث 5
نقاط وبرقان الرابع  3نقاط
وال�ساملية اخلام�س بنقطة
واحدة.
جدير بالذكر �أن مباريات الق�سم
الثاين من الدوري املمتاز �أجلت
ب�سبب م�شاركة كل من الكويت
وك��اظ��م��ة يف بطولة الأن��دي��ة
الآ�سيوية.

غياب التركيز

�أكد الروماين �إيوان مارين مدرب القاد�سية� ،أن فريقه دفع ثمن غياب
الرتكيز ،وعدم ا�ستغالل الفر�ص �أمام املالكية البحريني ،معرب ًا عن
�أمله يف تعلم الأ�صفر من الأخطاء التي وقع فيها خالل املباراة.
وكان القاد�سية قد �سقط يف فخ اخل�سارة بنتيجة «� »1-2أمام املالكية،
يف اجلولة الثالثة من مناف�سات دور املجموعات يف ك�أ�س االحتاد
الآ�سيوي.
وقال مارين يف امل�ؤمتر ال�صحايف بعد املباراة�« :إن مل ت�ستغل الفر�ص،
فعليك انتظار الأهداف ،فريقي مل يكن يف قمة تركيزه اليوم».
وا�ستبعد مارين �أن يكون تراجع �أداء القاد�سية �أمام املالكية ،ب�سبب
عدم تقدير املناف�س بال�صورة املطلوبة ،عطفا على تواجده يف املركز
الأخري بالدوري البحريني ،م�ؤكدا �أن اجلهاز الفني كان حري�صا على �أن
يكون الأ�صفر يف قمة تركيزه باملباراة.
واعرتف مارين �أن القاد�سية فقد  3نقاط مهمة ،و�أن عليه العمل اعتبارا
من الغد ،لتعوي�ضها ،معرب ًا عن �أمله يف تواجد الفريق كامال يف
تدريبات الغد.
ي�شار �إلى �أن القاد�سية هبط �إلى املركز الثالث يف املجموعة بر�صيد
| 4نقاط ،فيما يت�صدر املالكية الرتتيب بر�صيد  7نقاط.
• لقاء سابق للكويت وكاظمة

الجواد رشم بطل ديربي الكويت

اسطبل الدعية غ ّرد وحده في دوري النقاط وحقق هاتريك جديداً في االجتماع الـ 19

يف م��ه��رج��ان ال��ك���ؤو���س لالجتماع
التا�سع ع�رش ل�سباق اخليل بنادي
ال�صيد والفرو�سية املقدمة من �أ�سواق
االمارات ونادي مبارك الكبري وا�رسة
املغفور له �أحمد الأيوب وبيت العرب
وديربي الكويت الذي �شهد ح�ضور ًا
جماهريي ًا ك��ب�ير ًا يتقدمهم ال�شيخ
�صباح الفهد امني ال�رس العام لنادي
ال�صيد ومدير النادي عبدالله فريوز
وال��رع��اة ا��س�رة املغفور ل��ه احمد
االي��وب وا��سرة ن��ادي مبارك الكبري
بقيادة طالل الن�صف وعالء الرومي
ممثل بيت العرب وحمدان املطريي
ممثل �أ���س��واق االم���ارات وبومرزوق
ع�ضو ال��ن��ادي وق��ي��ادات الفرو�سية
حممد ابو�شيبه وطارق الن�صف ودغيم
ال�سعيدي وح�سن البدين جنح ا�سطبل
الدعية يف حتقيق هاتريك جديد
والتغريد وح��ده يف دوري النقاط
بتحقيق املركز االول  32مرة بينما
يتناف�س ا�سطبال الن�شاما وال�رسور
على املركز الثاين ور�صيد كل منهما
ح�صاد املركز االول ثمان مرات ون�سبة
الن�شاما اف�ضل يف امل��رك��ز الثاين
و�سيظل ال�رصاع بني اال�سطبلني حتى
نهاية املو�سم ،واملفاج�أة يف اختفاء
ا�سطبل املال �صاحب املركز الثالث
يف املو�سم املا�ضي عن املناف�سة هذا
املو�سم .وتعالوا بنا نتعرف على
نتائج مهرجان الك�ؤو�س الذي �سيطر
خالله ا�سطبل الدعية على ال�شوط

االول املخ�ص�ص جلياد الدرجة الثالثة
على م�سافة 1200م وفوز اجلواد براق
الدعية بقيادة علي الفرماوي ،بزمن
 2/11/1ق وجاء اجلواد هال بالغايل
ال�سطبل الن�شاما بقيادة مورغن يف
املركز الثاين واجلواد وا�صف ال�سطبل
ال�رسور بقيادة مكارثي يف املركز
الثالث وقام حمدان املطريي باالنابة
عن �أ�سواق االم��ارات بت�سليم الك�أ�س
ال�سطبل الدعية وتهنئتهم.
وفاز اجلواد املعرب ال�سطبل الدعية
بقيادة علي بال�شوط الثاين وك�أ�س
نادي مبارك الكبري املخ�ص�ص جلياد
الدرجة االول��ى على م�سافة 1600م
بزمن  8/38/1ق ،وجاء اجلواد خري
نايف البناء نايف الدبو�س بقيادة
مكارثي يف املركز الثاين واجل��واد
جم����ازف ال��ث��اين ل��غ��امن املطريي
بقيادة من�صور يف املركز الثالث،
وق��ام ط�لال الن�صف بت�سليم الك�أ�س
الى ا�سطبل الدعية وتهنئتهم.وفاز
اجلواد اال�رش�س ال�سطبل الدعية اي�ضا
بقيادة علي بال�شوط الثالث وك�أ�س
املغفور له �أحمد عبدالله االيوب على
م�سافة ال�رسعة 1000م بزمن  5/75ث
وجاء اجلواد الغاير الثاين لعبدالله
املطريي بقيادة الروي�شد يف املركز
الثاين واجل��واد الكل نايف ال�سطبل
الن�شاما بقيادة مورغن يف املركز
الثالث وقامت ا�رسة االي��وب بقيادة
جمبل االي���وب بت�سليم الك�أ�س الى

ا�سطبل الدعية وتهنئتهم بالهاتريك
والت�ألق بال�سباقات .و�أك��د جمبل
ا�ستمرار دعم ريا�ضة االباء واالجداد.
وفاز اجلواد غ�ضنفر العميد خلالد عبد
اللطيف بقيادة علي ،بال�شوط الرابع
املخ�ص�ص للخيل العربية اال�صيلة
على ك�أ�س بيت العرب على م�سافة
1400م ب��زم��ن  8/38/1ق ،وجاء
اجلواد ح�شار العاي�ش ل�سامل العجمي
بقيادة فالح يف املركز الثاين واجلواد
فرج الهبيدة ل�سعد الهبيدة بقيادة
ال�صفار يف املركز الثالث وقام عالء
الرومي بت�سليم الك�أ�س وتهنئة خالد
املطريي بالفوز.
وف��از اجل��واد فار�س البذور ل�سلمان
املطريي بقيادة الرزحان بال�شوط
اخلام�س املخ�ص�ص للخيل العربية
اال�صيلة من النتاج املحلي على ك�أ�س
مركز اجل���واد العربي على م�سافة
1400م بزمن  4/42/1ق .وجاء اجلواد
فار�س اجلمان لعامر العتيبي بقيادة
الروي�شد يف املركز الثاين بفارق را�س
ق�صرية واجلواد الرببر بحر للحميدي
�سعد بقيادة علي يف املركز الثالث،
وق��ام ع�لاء ال��روم��ي وط�لال الن�صف
ب��ت��ك��رمي ال��ف��ائ��ز �سلطان املطريي
وتهنئته.وفاز اجلواد ر�شم مل�شعان
امل�شعان بقيادة علي بك�أ�س ديربي
الكويت املخ�ص�ص للجياد الثنايا عمر
ثالث �سنوات من مواليد الكويت على
م�سافة 1800م بزمن  3/52/1ق وجاء

اجلواد ا�شهم ال�سطبل الن�شاما بقيادة
مورغن يف املركز الثاين ،واجلواد
�سيل الفحيحيل البناء نايف الدبو�س
بقيادة احلار�سي يف املركز الثالث
وق��ام ال�شيخ �صباح الفهد بت�سليم
الك�أ�س الى م�شعان امل�شعان وتهنئته
بالفوز .وا�شاد باملهرجان والرعاة
وقام بتكرميهم و�شكرهم على تقدمي
الدعم من اجل النهو�ض بريا�ضة االباء
واالجداد.

حول املهرجان
 �ستحق الفار�س علي الفرماوي انيكون جنم املهرجان بعد الفوز بخم�سة
انت�صارات من الأ�شواط ال�ستة.
 جنح اجلواد ر�شم للم�شعان يف �إيقافانت�صارات ا�سطبل الن�شاما بديربي
الكويت ال��ذي حقق ارب��ع انت�صارات
خ�ل�ال ال�����س��ن��وات اخل��م�����س االخ�ي�رة
وفاز مبارك العتيبي بالديربي مرة
واحدة.
 وعد القيادي املميز جمبل االيوببتقدمي مفاج�آت لك�أ�س املغفور له
�أح��م��د االي���وب يف امل��و���س��م املقبل
بعد ال��ن��ج��اح الكبري ال���ذي �شهده
املهرجان.
 ا�شاد ال�شيخ �صباح مبركز اجلوادالعربي بيت العرب وع�لاء الرومي
وتقدمي ك�أ�سني للخيل العربية كما
ا�شاد بنادي مبارك الكبري وتعاونهم
املثمر مع النادي.

• الشيخ صباح الفهد يسلم كأس الديربي إلى املشعان

