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برقان يكلف البوص بوضع

السياسة الفنية للفريق
�أ�سند جمل�س �إدارة نادي برقان ،برئا�سة
همالن الهمالن ،مهمة امل��دي��ر الفني
لقطاع كرة القدم بالنادي للمدرب را�شد
البو�ص ،من �أج��ل و�ضع ال�سيا�سة
الفنية ل��ف��رق ال��ن��ادي يف رحلة
التجهيز للمو�سم املقبل.
ومنح جمل�س الإدارة ،البو�ص
ال��ذي ميتلك خ�برات كبرية،
ال�����ض��وء الأخ����ضر لت�شكيل
الأج��ه��زة الفنية والإداري���ة
لكافة ف��رق ال��ن��ادي ،وفقًا
ل�سيا�سة املجل�س.
وي�����س��ت��ه��دف املجل�س،
بناء فريق قوي بالدرجة
الأول���ى للمناف�سة على
بطاقتي الت�أهل للدوري
املمتاز ،املو�سم املقبل
بعد تبخر �آم��ال��ه��م يف
ال��ت���أه��ل باملو�سمني
املا�ضي واحل���ايل� ،إلى
جانب العمل على ا�ستقطاب
الع��ب�ين مميزين ب��ف��رق قطاع
النا�شئني لتكوين قاعدة قوية
ت�صب يف م�صلحة الفريق الأول
بامل�ستقبل.
ومن املنتظر� ،أن يبد�أ البو�ص
مهمة ت�شكيل الأج��ه��زة الفنية
والإدارية لقطاع الكرة بالتن�سيق
م��ع جمل�س الإدارة عقب انتهاء
مناف�سات املو�سم احل��ايل الذي
يختتم فيه برقان م�شواره � 28أبريل
احلايل.

فتح باب الترشح لعضوية االتحاد

ثالث مباريات في ربع نهائي كأس الطائرة
كتب يحيى �سيف:

• را�شد البو�ص

ت��ق��ام ال��ي��وم ث�ل�اث مباريات
يف �إط��ار ال���دور رب��ع النهائي
لبطولة كا�س االحت��اد لفرق
ال��ع��م��وم��ي ل��ل��ك��رة الطائرة
حيث يلتقي كاظمة وبرقان يف
ال�ساد�سة والن�صف على �صالة
نادي الت�ضامن ويلعب الفحيحيل
مع العربي يف نف�س التوقيت على
�صالة فجحان ه�لال املطريي
بنادي القاد�سية .
ويواجه الت�ضامن الكويت يف
ال�ساد�سة والن�صف �أي�ضا على
�صالة كاظمة وك��ان الدور
ال�سابق ق��د �شهد خ��روج
القاد�سية على يد العربي
وت��ق��ام البطولة بنظام
خ��روج املغلوب ويحمل
اللقب العميد ويناف�سه
كاظمة والعربي هذا املو�سم
ويتطلع الأب��ي�����ض �إل���ى حتقيق
ثنائية جديدة ت�ضاف �إلى �سجل
اجنازاته ب�إ�ضافة بطولة كا�س
االحتاد �إلى لقب الدوري املمتاز
الذي فاز به م�ؤخرا.
من جانب �آخر �أعلن احتاد الطائرة
عن فتح باب الرت�شح لع�ضوية
جمل�س الإدارة اجل��دي��د اليوم
وي�شارك يف اجلمعية العمومية
ل�لاحت��اد  12ن��ادي��ا ويتكون
املجل�س الذي �سوف يدير �ش�ؤون
االحتاد الربع �سنوات يف الدورة
املقبلة من � 9أع�ضاء.

• العربي يتطلع ملوا�صلة امل�شوار يف الك�أ�س

وت�سعى اجلمعية العمومية
ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ت��ع��دي��ل النظام
الأ�سا�سي متهيدا لرفعه

روزنامة الموسم الرياضي الجديد
تثير قلق األندية
خرجت ت�رسيبات من جلنة امل�سابقات باالحتاد
الكويتي برئا�سة خالد ال�شمري ،ب�ش�أن روزنامة
املو�سم املقبل ،والتي مل تلب رغبات ال�شارع
الريا�ضي .وجاءت الت�رسيبات لت�شري �إلى انطالق
املو�سم مبواجهات ك�أ�س االحتاد يف � 3سبتمرب املقبل،
على �أن يبد�أ الدوري املمتاز يف  13من ال�شهر ذاته،

• جانب من منا�سبة �سابقة للجنة امل�سابقات

• �أحمد الرياحي

وينطلق دوري الدرجة الأول��ى بعد ذلك بيومني،
فيما ينطلق ك�أ�س ويل العهد يف  27نوفمرب .ويبد�أ
ك�أ�س الأمري يف  6مار�س من العام املقبل ،على �أن
يلعب ك�أ�س ال�سوبر يف � 23أكتوبر املقبل ،وهي
روزنامة ت�شبه �إلى حد كبري اخلا�صة باملو�سم
احلايل ،التي القت انتقادات كثرية.
وال تلبي الروزنامة التي مت
ت�رسيبها جل�س نب�ض الأندية
وال�����ش��ارع الريا�ضي رغبات
اجلميع ،التي مت الإعالن عنها
�سابقا يف �أك�ثر من منا�سبة،
والتي تت�ضمن يف �أب��رز نقاطها
��ضرورة انطالق ك�أ�س االحتاد
التن�شيطية قبل �إغ�لاق باب
االن��ت��ق��االت ال�صيفية يف
نهاية �أغ�سط�س لتجربة
املحرتفني اجل���دد قبل
�إمت���ام التعاقد معهم
ب�شكل ر�سمي .هذا �إلى
جانب املطالبة بعدم
تداخل البطوالت ملا
ل��ه م��ن ت ��أث�ير �سلبي
على ال��ف��رق وم�ستوى
املناف�سة.

مدافع «العميد» يستقر على العودة
للدوري البرتغالي

• ع�صام العدوة يف تدريبات العميد

ك�شف الالعب املغربي يف �صفوف
الفريق الأول لكرة القدم بنادي
الكويت ع�صام ال��ع��دوة ،عن
وجهته املقبلة.
وقال العدوة� ،إنه ا�ستقر على
العودة �إلى الدوري الربتغايل،
ال �سيما �أن��ه ميلك العديد من
العرو�ض االحرتافية هناك.
و�أ���ض��اف �أن مهمته مع العميد
«ت�سري يف طريقها ال�صحيح» ،يف
ظل ما يحققه الفريق من نتائج
�إيجابية.
وح���ول اب��ت��ع��اده ع��ن توليفة
االبي�ض الأ�سا�سية ،يف بع�ض
املباريات ،قال �إنه العب
حم��ت�رف وي���ع���رف ما
عليه ،و�أم��ر م�شاركته
يبقى ق��رار امل��درب،
م����ؤك���د ًا �أن���ه جاهز
مل��ا ُيطلب منه يف
�أي وق��ت ،حتى لو
كان اللعب لدقيقة
واحدة.
و�أردف« :تتابع
امل��ب��اري��ات
يف ال���ف�ت�رة
الأخ����ي���رة،

الرياحي يتعافى ويستعد
لنهائي كأس األمير

�أعلن الأردين �أحمد الرياحي جنم هجوم القاد�سية
خروجه من امل�ست�شفى عقب تعافيه من الوعكة
دونه على
ال�صحية التي �أملت به �أخ ً
ريا ،وفق ما ّ
ح�سابه ال�شخ�صي مبوقع تويرت .و�أكد الرياحي
�أنه بات بخري ،ويف �صحة جيدة ،مثن ًيا على من
قاموا باالطمئنان عليه �سواء عرب زيارته� ،أو من
خالل االت�صال به .يف �سياق مت�صل من املنتظر �أن
يبد�أ الالعب امل�شاركة بالتدريبات لتجهيزه للحاق
بالفريق متهي ًدا خلو�ض مناف�سات نهائي ك�أ�س الأمري
يف اللقاء الذي يجمعهم بفريق الكويت يوم  23من
�أبريل احلايل على ا�ستاد جابر الدويل .ومتثل عودة
الرياحي �إ�ضافة مهمة للفريق حتى يف حال وجوده

�إل��ى االحت��اد ال��دويل �إل��ى �إنهاء
االنتخابات ب�صورة �سليمة حتى
يتم رف��ع الإي��ق��اف ب�شكل نهائي

ع��ن الطائرة الكويتية وتعود
املنتخبات الوطنية والأندية �إلى
املناف�سة يف البطوالت اخلارجية

بعد �أن ح��رم��ت م��ن امل�شاركة
وارت��ق��اء من�صات التتويج يف
ال�سنوات الثالث ال�سابقة.

على دكة البدالء ،وعدم دخوله الت�شكيلة
الأ�سا�سية ،لال�ستعانة به كورقة بديلة يف
حال احتاج اجلهاز الفني جلهوده .وتدر�س
�إدارة الكرة بالتن�سيق مع اجلهاز الفني الدخول
يف مع�سكر مغلق قبل املباراة بـ � 48ساعة من
�أجل توفري املزيد من الرتكيز
ل�لاع��ب�ين ،قبل النهائي
امل��رت��ق��ب ال���ذي يطمح
امللكي للفوز به؛ لإنقاذ
مو�سمه ،بعدما بات
الكويت على بعد نقطة
من الفوز بالدوري.

مثل �ضغطا على الالعبني ،لذلك
و�سع اجلهاز الفني اختياراته،
من �أج��ل عدم تعر�ض الالعبني
للإرهاق».
و�أبرز الدويل املغربي ال�سابق،
�أن مواجهة القاد�سية املقبلة يف
نهائي الك�أ�س ،يف غاية الأهمية،
حيث �ستكون «النهاية الأمثل»
مل�شواره الق�صري مع الكويت،
يف حال التتويج باللقب.
وعلى جانب �آخ��ر انتقد نائب
رئي�س جهاز الكرة يف الكويت
عادل عقلة� ،أداء احلكم القطري
�سعود العذبة ،الذي �أدار مباراة
فريقه �أمام كاظمة.
وك��ان الكويت قد حقق الفوز
على كاظمة بهدفني مقابل هدف،
ليالم�س لقب الدوري املمتاز،
بعد �أن و�سع ف��ارق النقاط مع
�أق���رب املناف�سني ال�ساملية
والقاد�سية �إل��ى  6نقاط ،قبل
جولتني من ختام امل�سابقة.
وق��ال عقلة يف ت�رصيحات له:
«العذبة مل يكن على م�ستوى
امل��ب��اراة ،وك��اد يهدر جمهود
مو�سم كامل» يف �إ�شارة منه �إلى
بع�ض القرارات اخلاطئة.

وك��ان العذبة قد احت�سب ركلة
جزاء لكاظمة ،و�أخرى للكويت،
فيما �سجل جمعة �سعيد هدف
احل�سم.
و�أ���ض��اف عقلة« :امل���ب���اراة مل
تكن �سهلة على الكويت ،لكننا
جنحنا يف حتقيق الأهم يف نهاية
املباراة».
و�أ�شار يف ت�رصيح اته �إل��ى �أن
الأبي�ض ب��ات قريبا م��ن ح�سم
اللقب ب�صورة كبرية.
وعن ا�ستعدادات الأبي�ض ملواجهة
القاد�سية يف نهائي ك�أ�س الأمري
ال��ث�لاث��اء املقبل ،ق��ال عقلة:
«اجل��ه��از الفني منح الالعبني
راحة � 24ساعة ،قبل �أن يدخل
الفريق بعدها يف ا�ستعدادات
مكثفة ملواجهة الأ�صفر بداية من
ام�س».
جدير بالذكر �أن الكويت مر�شح
للحفاظ على ثالثية املو�سم
املا�ضي ،بعد �أن جنح يف ح�صد
لقب ك�أ�س ويل العهد ،واقرتب
من احلفاظ على لقب ال��دوري
للعام الثالث على التوايل،
�إلى جانب خو�ضه نهائي ك�أ�س
الأمري.

اسطبال الحمود والسيحان تعادال
في االجتماع  22لفروسية الفروانية
�شهد االجتماع الثاين والع�رشون
ل�سباقات نادي فرو�سية الفروانية
قمة احلما�س من ا�صحاب اال�سطبالت
واجلماهري الغفرية التي ح�رضت
املهرجان الذي ا�سفر عن تعادل
ا�سطبل ال�سيحان م��ع ا�سطبل
احلمود وفوز كل منهما ب�شوطني
وف���از ا�سطبل القني بال�شوط
اخلام�س وجن��ح اجل���واد عكا�ش
ال�سطبل احلمود بقيادة �سامل يف
اقتنا�ص الكا�س املقدمة من النادي
واملخ�ص�صة للكال�س  1على م�سافة
1800م بزمن  65/56/1ق وجاء
اجل��واد غزير لنب �رشيه بقيادة

مورغن يف املركز الثاين واجلواد
نربا�س للخ�رض بقيادة حممد القني
يف املركز الثالث.
وقام عوي�ض الديحاين مع ا�رسة
النادي بتقدمي الكا�س الى ا�سطبل
احلمود وهن�أهم بالفوز وا�شاد
بالتناف�س املثري بني اال�سطبالت
امل�����ش��ارك��ة وت����أل���ق احل��م��ود
وال�سيحان يف االجتماع.
وا�سفرت بقية النتائج عن :فوز
اجل��واد فكاك ال�سطبل ال�سيحان
بقيادة حممد �سمري بال�شوط االول
املخ�ص�ص للكال�س  5على م�سافة
1200م بزمن  21/15/1ق وجاء

اجلواد �شنار للرثعان بقيادة �سند
يف املركز الثاين واجلواد ملحان
لل�رشق بقيادة �سامل يف املركز
الثالث.
وفاز اجلواد عالل لل�سيحان بقيادة
حم��م��د �سمري ب��ال�����ش��وط الثاين
املخ�ص�ص للكال�س  4على م�سافة
1600م بزمن  66/44/1ق وجاء
اجل���واد �سلطان للنايف بقيادة
�سلطان باملركز الثاين واجلواد
البندر للعوي�ض بقيادة من�صور يف
املركز الثالث.
وفاز اجلواد ذي قار للقني بقيادة
نا�رص بال�شوط الثالث املخ�ص�ص

للكال�س  3على م�سافة 2400م
بزمن  33/40/2ق وجاء اجلواد
�سهيل للعوي�ض بقيادة من�صور
يف املركز الثاين واجلواد م�سعود
للم�ؤ�س�س بقيادة توفيق يف املركز
الثالث.
وفاز اجلواد براق للحمود بقيادة
من�صور بال�شوط الرابع املخ�ص�ص
للكال�س  2على م�سافة ال�رسعة
1000م بزمن  44/0/1ق وجاء
اجل��واد �ساحوق للخ�رض بقيادة
�رساطو يف املركز الثاين واجلواد
زاح���وم للقني بقيادة ك��رمي يف
املركز الثالث.

• عوي�ض الديحاين و�أ�رسة النادي ي�سلمون ا�سطبل احلمود الك�أ�س

