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القادسية يقترح تسمية الدوري
الممتاز باسم ولي العهد
ار�سل نادي القاد�سية الريا�ضي كتابا
مبقرتح الى االحت��اد الكويتي لكرة
القدم مفاده تعديل ت�سمية الدوري
املمتاز لكرة القدم ليحمل ا�سم
�سمو ويل العهد وذلك تقديرا من
ابنائه الريا�ضيني مل�ساهمته يف
ركب التطور للحركة الريا�ضية
وجلهوده واهتمام �سموه الدائم
وامل�ستمر بال�شباب ورعايتهم
ومتابعتهم من خالل توجيهاته
ال�سديدة للحركة الريا�ضية
يف دولتنا احلبيبة.
ومن منطلق تقدير ابناء
الكويت واجالال وعرفانا
ل�سموه.
واخ��ت��ت��م القاد�سية
كتابه متمنيا ان ينال
م��ق�ترح��ه م��واف��ق��ة
جمل�س ادارة االحتاد
ل��ي��ح��م��ل ال����دوري
املمتاز للمو�سم
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األندية تلهث وراء سراب  ...والمستوى الفني سيئ

الموسوي يهزم المحترفين األجانب
ويثبت علو المهاجم المحلي
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• ح�سني املو�سوي ت�ألق هذا املو�سم

انطالق دورة شهداء القرين اليوم
برعاية ع�ضو جمل�س الأم��ة النائب احلميدي بدر
ال�سبيعي تنطلق اليوم دورة �شهداء القرين الـ26
الرم�ضانية لكرة القدم مبالعب الهيئة العامة
للريا�ضة مبنطقة مبارك الكبري التي قيد فيها 32
فريقا يتناف�سون من �أجل الفوز باللقب ويلتقي يف
االفتتاح فريق �شهيد بوابة د�سمان مع املرحوم
جا�سم املطوع يف املجموعة الأولى كما يلتقي فريق
ال�شهيد �أبوخ�ضري مع املرحوم ونا�س الف�ضلي وقد
اعرب املن�سق العام للدورة ح�سني امل�شموم عن
�سعادته بانطالق الدورة يف �شهر رم�ضان املبارك
ال��ذي يجمعنا على اخل�ير واملحبة و�أ���ض��اف ان
ال�سعادة اكتملت هذا العام بعودة رئي�س اللجنة
املنظمة للدورة ال�شيخ طالل الفهد من رحلة العالج
�ساملا ب��اذن الله ودع��ا �إل��ى الله ان يتمم �شفاءه
عليه وعلى مر�ضى امل�سلمني وتقدم بالنيابة عن
نف�سه وعن اللجنة املنظمة للدورة بارق التهاين
والتربيكات �إلى �صاحب ال�سمو �أمري البالد املفدى
و�سمو ويل عهده الأمني و�إلى اهل الكويت والأمة
الإ�سالمية داعيا �إلى الله ان يعيده على اجلميع
باخلري والربكات كما �شكر راعي ال��دورة النائب
احلميدي ال�سبيعي و�أ�ضاف ان الدورة تقام تخليد ًا
لذكرى ال�شهداء الذين �ضحوا بارواحهم فداء للوطن
ابان الغزو العراقي الغا�شم وا�شاد امل�شموم بتعاون
الهيئة العامة للريا�ضة مع اللجنة املنظمة من
�أج��ل اجن��اح ال��دورة و�شكر كافة اللجان العاملة

• املن�سق العام لدورة �شهداء القرين ح�سني امل�شموم

على جهودها ،وا�ضاف ان هناك جوائز قيمة للفائز
بالدورة باال�ضافة �إلى جائزة اف�ضل العب واف�ضل
حار�س مرمى وجوائز اجلماهري وطالب امل�شموم
الفرق امل�شاركة بالتقيد باملواعيد واللوائح من
�أجل حتقيق الأهداف املرجوة.

الغنيمان والموسى والصقر نجوم على الطريق

مشاري العوضي :معسكر للفرسان
في بلجيكا الكتساب الخبرة

عانت الأندية الكويتية من غياب املحرتف
ال��ه��داف يف املو�سم احل��ايل ،رغ��م البحث
امل�ستمر يف فرتتي املريكاتو� ،إال �أن املح�صلة
جاءت متوا�ضعة ال�سيما من خالل الأرقام.
وا�ستطاع مهاجم العربي ح�سني املو�سوي،
�أن يغرد وح��ي��دا يف ���ص��دارة ال��ه��داف�ين يف
الدوري املمتاز وقبل جولة واحدة من اخلتام
بر�صيد  17هدفا ،فيما �أقرب املناف�سني من
املحرتفني هو االيفوراي جمعة �سعيد مهاجم
الكويت بـ 11هدفا.
وبا�ستثناء الربازيلي باتريك فابيانو مهاجم
ال�ساملية ال�سابق ،والتون�سي �صابر خليفة
مهاجم الكويت ،وكالهما غ��ادر يف فرتة
االنتقاالت ال�شتوية ويف جعبة كل منهما
� 10أهداف ،مل يتمكن �أي من املحرتفني �سد
فراغهما ،مبا يف ذلك املهاجم التاريخي
للدوري املمتاز ال�سوري فرا�س اخلطيب.
وير�صد يف التقرير التايل �أب��رز ال�صفقات
عولت الأندية الكويتية عليها كثريا يف
التي َّ
املو�سم احلايل� ،إال �أن املردود جاء �ضعيفا
�أو بعيدا عن م�ستوى الطموح.

زادت �أ�سهم املهاجم الكامريوين رونالد
واجن��ا يف ب��داي��ة املو�سم احل��ايل بعد �أن
قاد الأ�صفر للقب ال�سوبر ،وعطفا على ما
قدمه مع اجلهراء يف املو�سم املا�ضي� ،إال
�أن م�ستوى رونالد فيما تبقى من مباريات
املو�سم جاء خميبا ،و�سط انتقادات حادة
من اجلماهري ،وهو ما ين�سحب على املهاجم
الآخر يف الفريق الغابوين الدويل اك�سل ماي،
فكالهما انخف�ضت �أ�سهمه مع اقرتاب املو�سم
من نهايته.

�شكل رحيل مهاجم الكويت �صابر خليفة،
والربازيلي باتريك فابيانو� ،صدمة جلماهري
الناديني ،ال�سيما �أنهما قدما م�ستويات الفتة
�أثناء تواجدهما.
وواجه خليفة بع�ض االنتقادات حال وجوده
مع الأبي�ض رغم الغزارة التهديفية للكويت
�أثناء وجوده� ،إال �أن رحيله ك�شف خط الأمام
للأبي�ض وزاد من حجم امل�س�ؤولية امللقاة
على عاتق جمعة �سعيد ،ويعقوب الطراروة،

مل يقدم املحرتف الأردين منذر �أبو عمارة
املردود املنتظر مع الفحيحيل وكان الالعب
حمل نقد ط��وال املو�سم ،با�ستثناء بع�ض
املباريات التي ظهر فيها ب�صورة جيدة.
ومل يتمكن �أبو عمارة ،واملغربي بو�شعيب
�سفياين من انقاذ الفحيحيل من الهبوط �إلى
الدرجة الثانية.
ويف ال�ساملية ورغم مت�سك ادارة ال�سماوي
بالن�شمي ع��دي ال�صيفي ،ومواطنه طارق

رحيل الأف�ضل

رونالد واك�سل

تراجع �أردين

معاناة يف الن�رص

ظل الن�رص ي�سعى على مدار فرتتي االنتقاالت
عن مهاجم مبوا�صفات ه��داف ،حيث يرى
مدرب الفريق ظاهر العدواين �أن �أزمة الفريق
تقف عند هذا املركز.
وتعاقد الن�رص يف بداية املو�سم مع املهاجم
النيجريي جون م��ارك� ،إال �أنه مل يكن عند
م�ستوى الطموح ،ليتم ا�ستبداله يف املريكاتو
ال�ستوي بالكامريوين توين والذي �سار على
نف�س الطريق لريحل قبل �أن ت�سدل البطولة
�ستارها.
وع��ل��ى �صعيد بقية امل��ح�ترف�ين مل يظهر
املحرتف �سيد �ضياء ،ومواطنه �سيد مهدي
بامل�ستوى املنتظر ،ال�سيما �أن الأول كان
م��ن جن��وم املو�سم املا�ضي ،الأم���ر الذي
يفتح الباب �أمام انتهاء رحلتهما يف املالعب
الكويتية.
م�ستوى متذبذب

يف ال�شباب جاء م��ردود املحرتف الغيني
�سوما نابي متذبذبا رغم ما يتمتع به الالعب
من امكانات جيدة �أهلته لت�سجيل � 10أهداف،
وعلى �شاكلة �سوما �سار مهاجم اجلهراء
الكامريوين دينجر ،واملحرتف اال�سرتايل
�أول�سن.
ويف كاظمة تراجعت �أ�سهم املهاجم الربازيلي
فاندريل للبقاء مع الفريق ،بعد ان ظهر
مب�ستوى متوا�ضع يف املباريات الأخرية.

الشباب يطلب حكام ًا أجانب

أمام القادسية في ختام الدوري
طلبت �إدارة ن��ادي ال�شباب من
احتاد كرة القدم جلب طاقم حتكيم
�أجنبي لإدارة مباراة الفريق �أمام
القاد�سية املقررة غدا اخلمي�س
يف اجلولة الأخرية من دوري فيفا
والتي �سيتحدد فيها م�صري �أبناء
الأحمدي من البقاء يف املمتاز �أو
الهبوط �إلى الدرجة الأولى.
ويحتل ال�شباب املركز قبل الأخري
بر�صيد  13نقطه ويحتاج �إلى
الفوز ل�ضمان البقاء يف دوري
الأ���ض��واء،وك��ان الفحيحيل �أول
الفرق الهابطة للدرجة االولى
و���س��ي�لاق��ي ال��ع��رب��ي يف ختام
امل�سابقة فيما �سيلعب نادي
الت�ضامن« 14نقطة» مناف�س نادي

ال�شباب على البقاء يف املمتاز
مع اجلهراء الذي هرب من دوامة
الهبوط بفوزه املفاجئ على نادي
الكويت يف اجلولة املا�ضية.
ويف �سياق �آخ��ر �أع���رب يعقوب
�سعد ،مدير الفريق الأول كرة
القدم بنادي ال�شباب ،الذي يقام
مهرجان اعتزاله على هام�ش مباراة
�أبناء الأحمدي �أمام القاد�سية يف
ختام مناف�سات املو�سم احلايل
عن �أمنياته وتطلعاته ب�أن يتمكن
الفريق من تزيني مهرجان اعتزاله
بتحقيق ال��ف��وز على القاد�سية
ل�ضمان حتقيق حلم البقاء بني
الكبار يف املو�سم املقبل.
وث� َّ�م��ن �سعد ال��دع��م ال�لا حمدود

ملجل�س �إدارة ال�شباب بقيادة
م��ن��اح��ي ال��ع��ازم��ي �إل���ى جانب
ج��اب��ر ال��زن��ك��ي رئ��ي�����س جهاز
الكرة وال�شخ�صيات الريا�ضية
وال�رشكات التي حر�صت على دعم
مهرجان اعتزاله.
و�أ�ضاف «بقاء �أبناء الأحمدي يف
دوري الكبار عقب الفوز الذي
حتقق على الفحيحيل باجلولة
املا�ضية ب��ات ال�شغل ال�شاغل
لكتيبة ال�شباب».
وبني �أنه تنتظرهم مواجهة �صعبة
�أمام مناف�س قوي يطمح للفوز،
�إال �أنهم ع��ازم��ون على التم�سك
بحظوظهم يف اال�ستمرار بالدوري
املمتاز.

• عبدالله الع�صفور

القادسية ينظم دورة عبداهلل العصفور
الرمضانية لقدامى الالعبين

• الفر�سان املو�سى والغنيمان وال�صقر بعد الفوز

�أعرب م�شاري العو�ضي رئي�س نادي امل�سايل للفرو�سية يف اول حديث
عقب نهاية املو�سم عن �سعادته للإجنازات التي حققها فر�سان
الكويت حممد املو�سى وفواز الغنيمان وعلي ال�صقر َوعبد العزيز
العد�ساين وغريهم من املواهب ال�صاعدة يف اول مو�سم ر�سمي بعد
ا�شهار النادي ،وا�شاد بدعم الهيئة العامة للريا�ضة بقيادة د.حمود
فليطح لريا�ضة الآباء والأجداد و�أندية الفرو�سية التي �ساهمت يف
جناح بطوالت املو�سم وا�ضاف ان النادي ب�صدد اقامة مع�سكر للفر�سان
يف بلجيكا وامل�شاركة يف بع�ض البطوالت الكت�ساب اخلربة الدولية
واال�ستعداد للمو�سم املقبل باذن الله.
كما حت��دث الفار�س ال�صاعد علي ال�صقر واع���رب ع��ن �سعادته
بالإجنازات التي حققها هذا املو�سم واهمها الفوز بك�أ�س �أمري البالد
لفئة النا�شئني وانه ي�أمل يف موا�صلة الإجنازات يف املو�سم املقبل
بف�ضل اجلهود الطيبة التي يبذلها بطل الكويت واملدرب القدير عبد
الله العو�ضي ،وا�ضاف ان الكويت ا�صبحت متلك مواهب كثرية وانها
حتتاج �إلى خيول قوية لالرتقاء بريا�ضة القفز واللحاق بالركب
الدويل.
وق��ال الفار�سان حممد املو�سى وف��واز الغنيمان انهما �سعيدان
بالإجنازات التي حققاها خالل املو�سم واملناف�سة يف كل البطوالت
وفوزهما بالعديد من البطوالت و�أكدا ان ريا�ضة القفز تخطو خطوات
جيدة بف�ضل تناف�س الأندية على امل�شاركة وح�صاد البطوالت وا�شادا
بالفار�س الكبري واملدرب عبد الله العو�ضي على اجلهود التي يبذلها
للنهو�ض بريا�ضة القفز والفر�سان.

وفي�صل زايد.
يف املقابل �شكل الربازيلي باتريك فابيانو
ال��ع�لام��ة ال��ف��ارق��ة م��ع ال�ساملية ،وك��ان
لتواجده مفعول ال�سحر يف حتقيق ال�سماوي
�إلى االنت�صارات يف الق�سم الأول� ،إال �أن رغبته
يف الرحيل �إلى ال��دروي الربازيلي و�ضعت
الفريق يف م�أزق ومل يتمكن البديل املغربي
طالل �سيفاين من �سد الفراغ ليرتاجع مردود
الفريق.

خطاب ،لال�ستمرار يف املو�سم املقبل� ،إال �أن
م�ستوى الثنائي مل يكن بال�صورة املطلوبة �أو
كما عهدتهما اجلماهري.

• جانب من لقاء �سابق لل�شباب �أمام القاد�سية

تنطلق يف ال���ـ  16م��ن مايو
احلايل دورة املرحوم عبدالله
الع�صفور الرم�ضانية ل�سدا�سيات
كرة القدم لقدامى العبي الأندية
على ملعبي املرحومني فاروق
�إبراهيم وح�سني �أ�شكناين بنادي
القاد�سية وه��ي ال���دورة التي
ينظمها نادي القاد�سية وت�رشف
عليها �إدارة العالقات العامة
بالنادي.
ب��دوره �أو���ض��ح رئي�س اللجنة
امل��ن��ظ��م��ة ل���ل���دورة ورئي�س
جلنة العالقات العامة بنادي
القاد�سية حمزة �أ�شكناين �أن
الأندية امل�شاركة يف البطولة
ق�سمت �إل��ى جمموعتني تلعب
م��ب��اري��ات��ه��ا ب��ن��ظ��ام خ���روج
املغلوب حيث �ضمت املجموعة
الأول����ى ف���رق ال��ق��اد���س��ي��ة «�أ»
وال�شباب والريموك والعربي

والن�رص والكويت وال�صليبخات
فيما �ضمت املجموعة الثانية
فرق القاد�سية «ب» واجلهراء
والفحيحيل وكاظمة وال�ساملية
والت�ضامن وال�ساحل.
و�أ���ض��اف �أ���ش��ك��ن��اين �أن نظام
البطولة يق�ضي مب�شاركة العبي
الأندية ممن تعدت اعمارهم الـ
� 50سنة وذل��ك بهدف ا�ستذكار
الالعبني الذين مثلوا الأندية
واملنتخبات الوطنية يف حقبة
زمنية بعيدة وت�سليط ال�ضوء
عليهم م��ن جديد ت��ق��دي��ر ًا ملا
قدموه مع انديتهم  ,م�شري ًا الى
�أن اطالق ا�سم املرحوم بـاذن الله
عبدالله الع�صفور على الدورة
جاء تثمينا وتكرميا مل�سريته
احلافلة يف الكرة الكويتية �سواء
مع ناديي القاد�سية والعربي �أو
مع املنتخبات الوطنية

