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في الجولة الثانية للبطولة الرمضانية للقدم النسائية

فوز مستحق لفتيات سترايكر
على فريق سلوثس

كتب يحيى �سيف:

• خليل اجلبابلي

عروض سعودية وقطرية لمدرب
لياقة العميد
ع�بر خليل اجل��ب��اب��ل��ي ،املعد
البدين للفريق الأول لكرة القدم
ب��ن��ادي ال��ك��وي��ت ع��ن �سعادته
باحل�صول على � 3ألقاب مع ناديه
خالل هذا املو�سم.
وقال اجلبابلي« :احلمد لله كان
مو�سما ناجحا حيث توجنا بك�أ�س
الأم�ير وك�أ�س ويل العهد ولقب
ال���دوري ،كما �أننا مازلنا يف
�سباق ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي».
وح��ول العرو�ض التي و�صلته

والوجهة التي �سيختارها لو
قرر مغادرة القلعة البي�ضاء،
قال�« :إدارة نادي الكويت متم�سكة
بخدماتي ،لكني �س�أقرر يف هذه
الأي��ام وجهتي� ،إم��ا املوا�صلة
مع العميد �أو االنتقال �إلى �أحد
الدوريني ال�سعودي �أو القطري،
حيث تلقيت عر�ضني مهمني».
و�أن��ه��ى« :ك���ان مو�سما متميزا
مع الكويت ،ال��ذي وج��دت فيه
كل الظروف املواتية للعمل،

والأكيد �أن التتويج بالثالثية مل
ي�أت من فراغ ،بل نتيجة حتمية
لعمل كبري قامت به كل مكونات
هذا النادي الكبري».
جت��در الإ���ش��ارة �إل���ى �أن خليل
اجل��ب��اب��ل��ي ي��ع��د م��ن ب�ين �أب���رز
املعدين التون�سيني ،وكانت له
جتارب ناجحة يف املحطات التي
مر بها ،وخ�صو�صا مع منتخب
َ
ت��ون�����س ال���ذي غ����ادره خلو�ض
جتربة يف الدوري املمتاز.

محترف الكوكب السعودي يقترب
من الشباب
دخل البوركيني حممد كويف املحرتف يف
�صفوف الكوكب ال�سعودي ،دائرة اهتمام
ال�شباب الكويتي ،م��ن �أج��ل احل�صول
على خدماته لقيادة دفاع �أبناء الأحمدي
املو�سم املقبل يف دوري فيفا لكرة
القدم.
ويعد كويف واحدا من املحرتفني �أ�صحاب
ال�سرية الذاتية القوية ،ال �سيما بعد
رحلته الطويلة يف املالعب امل�رصية،
فبد�أ مع برتوجت قبل �أن ينتقل لدهوك
العراقي ،ومن ثم عاد من بوابة الزمالك،
قبل �أن يعار لالتفاق ال�سعودي ومن

ثم يعود للم�رصي البور�سعيدي ،قبل
اخلروج للكوكب يف يناير
املا�ضي.
وتاتي حتركات �إدارة
ال��ك��رة يف ال�شباب
امل��ب��ك��رة لرغبته
يف ح�سم ع��دد من
القوية
ال�صفقات
بعد قرار اال�ستغناء
عن كافة حمرتيف
الفريق.

•

حممد
كويف

���ض��م��ن م��ب��اري��ات
اجل���ول���ة الثانية
للبطولة الرم�ضانية
ال��ن�����س��ائ��ي��ة لكرة
القدم التي اقيمت
م�ساء ام�����س الأول
ع����ل����ى امل��ل�اع����ب
ال��ف��رع��ي��ة ال�ستاد
ج��اب��رال��دويل حقق
فريق �سرتايكر فوزه
الأول على ح�ساب
ف���ري���ق �سلوث�س
بهدفني مقابل هدف
واحد وذلك يف اطار
املرحلة الأولى من
مواجهات املجموعة
الأول�������ى ل����دوري
املجموعات ،ومتيز
ال��ل��ق��اء بالندية
والإث���ارة والتكاف�ؤ
يف بع�ض الفرتات اال
ان العبات الفريق
ال��ف��ائ��ز ا�ستطعن
الفر�ص
ا�ستثمار
ال��ت��ي �أتيحت لهن
امام املرمى ب�صورة
�إي��ج��اب��ي��ة و�سجلن
هدفني.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن
املرحلة الأولى تقام
بطريقة الدوري من
دور واحد وتت�أهل 8
فرق �إلى الدور ربع
النهائي للتناف�س
ب���ن���ظ���ام خ�����روج
املغلوب.
وت��ق��ام البطولة
ب�رشاكة ا�سرتاتيجية
مع االحتاد الكويتي
لكرة القدم وبدعم
من الدوري اال�سباين «الليغا» ممثال يف العبة
املنتخب اال�سباين ونادي ملقا ادريانا مارتني
ومايتي فنتورا وقد نظمت مارتني ور�شة عمل
قبل انطالق البطولة �شملت ح�ص�ص ًا تدريبية

• �رصاع على الكرة يف مباراة �سرتايكر و�سلوث�س

وتوجيهات فنية لالعبات الفرق املتناف�سة
ب�رضورة اجلدية يف الأداء واال�ستفادة الق�صوى
من االحتكاك لتطوير امل�ستوى الفني ورفع
درجة اللياقة البدنية.
و�ضمن مناف�سات اجلولة الرابعة للبطولة

تقام اليوم مباراتان بني فريق بليدز و�سلوث�س
يف املجموعة الأول��ى بالتا�سعة م�ساء على
املالعب الفرعية ال�ستاد جابر الدويل ،ويف
املجموعة الرابعة يلتقي فريق ليونزووافز
يف العا�رشة م�ساء على نف�س امللعب.

 12مرشح ًا يتنافسون في انتخابات السلة
والمفاجآت واردة في المناصب التنفيذية
كتب يحيى �سيف:

يجري م�ساء اليوم يف مقر احت��اد ال�سلة
مببنى اللجنة االوملبية يف منطقة حويل
انتخاب جمل�س ادارة جديد الدارة �ش�ؤون
االحتاد خالل ال�سنوات االربع املقبلة طبقا
للنظام اال�سا�سي اجلديد ال��ذي اعتمدته
اجلمعية العمومية يف اجتماعها االخري.
وكانت اللجنة ال�سدا�سية للهيئة العامة
للريا�ضة قد عينت جلنة م�ؤقتة الدارة �ش�ؤون
االحتاد برئا�سة عبدالله الكندري ونائبه
خليل ابراهيم يف اطار اجلهود التي تبذل

لرفع االيقاف وعودة امل�شاركات اخلارجية
للمنتخبات الوطنية واالندية.
ويف هذا االطار مت فتح باب الت�سجيل امام
الراغبني يف االن�ضمام لع�ضوية جمل�س
االدارة اجلديد الذي يتكون من � 9أع�ضاء
ويحق للمجل�س تعيني ع�ضوين �آخرين
لي�صبح العدد  11ع�ضوا ويف ظل ال�رصاع
املحتدم بني املر�شحني الذين ح�صلوا على
ثقة �أنديتهم من املتوقع حدوث مفاج�آت
خا�صة على �شغل املنا�صب التنفيذية
للرئي�س ونائبه و�أمانة ال�رس.
واغلق باب الرت�شح على  12مناف�سا يف

مقدمتهم مر�شح نادي اجلهراء على من�صب
الرئا�سة ر�شيد العنزي وعلى من�صب نائب
الرئي�س خليل ابراهيم من الريموك و�سامر
ال�شنفا مر�شح الت�ضامن وعلي ال�شطي
للقاد�سية ولأمانة ال�رس عبدالرحمن اخلباز
مر�شح نادي الكويت ومن ال�ساحل غازي
العتيبي لأمانة ال�صندوق وعويد العنزي من
ال�صليبخات ملن�صب امني ال�رس باال�ضافة
الى عبدالرحمن النا�شي من كاظمة وم�شاري
العازمي للقرين وفا�ضل ال��داود للعربي
وول��ي��د ال�شمري م��ن ال�شباب لع�ضوية
املجل�س.

فريقا سيد علوي والفضلي صعدا
للدور الثاني في دورة شهداء القرين
�صعد فريق ال�شهيد �سيد هادي علوي
�إلى الدور الثاين لدورة �شهداء القرين
الـ  26الرم�ضانية لكرة القدم بعد فوزه
على فريق ال�شهيد معيوف الفرداين
بالقرعة بعد تعادل الفريقني يف الوقت
الأ�صلي وال��رك�لات الرتجيحية 2-2
وهي احلالة الثالثة يف الدورة التي
وف
ترجح فيها القرعة الفريق الفائز .يِ
مباريات املجموعة الأولى فاز فريق
ال�شهيد بدر الف�ضلي على فريق ال�شهيد
ح�سن قمرب بثالثة �أهداف لال�شيء.
واليوم تقام �آخر مباريات الدور الأول
حيث يلتقي فريق ال�شهيد بدر العيدان
مع فريق املرحوم عبدالكرمي البلو�شي

يف املجموعة الأولى ومباراة ال�شهيد
جا�سم حممد غلوم مع جمعية مبارك
الكبري يف املجموعة الثانية ليكتمل
عقد ال��ف��رق ال�صاعدة ل���دور الـ16
للدورة.
واعرب املن�سق العام ح�سني امل�شموم
عن �سعادته بنجاح مباريات الدورة
وظهور فرق قوية ما ي�ؤكد �أن اجلولة
املقبلة �سوف تكون اكرث من �ساخنة
وا���ش��اد باللجان العاملة وحكام
البطولة والفرق امل�شاركة ورجال
ال�صحافة والإعالم على تعاونهم وابراز
الدورة التي تخلد ذكرى �شهداء القرين
والكويت.

• لقطة من �إحدى املباريات

أكد أن خوض تجربة احتراف جديدة مؤجل

الهاجري :ال أجد نفسي إال في صفوف القلعة البيضاء
• فهد الهاجري

�أكد العب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت فهد الهاجري
شريا �إلى �أن خو�ض
�أنه ال يجد نف�سه �إال �ضمن الكتيبة البي�ضاء ،م� ً
جتربة احرتافية جديدة قرار م�ؤجل يف الوقت احلايل.
وكان الهاجري قد خا�ض جتربة احرتافية مع فار�س الدهناء،
االتفاق ال�سعودي� ،إال �أن التجربة مل يكتب لها النهاية ال�سعيدة،
حيث عاد الالعب قبل نهاية املو�سم �إلى �صفوف الأبي�ض.
وقال الهاجري �إن التواجد يف القلعة البي�ضاء ي�شعره بال�سعادة،
يف ظل �أجواء مريحة ،وتعامل احرتايف مميز من �إدارة النادي،

والأجهزة الفنية والإدارية.
و�أ�ضاف �أن الراحة التي يجدها يف الكويت ،تنعك�س على معنوياته
وم�ستواه الإيجابي داخل امل�ستطيل الأخ�رض.
واعترب العب الأبي�ض �أن ما يحققه الفريق من �ألقاب يف املوا�سم
معربا عن
الأخ�يرة ،هو نتاج عمل جبار داخل نادي الكويت،
ً
ثقته يف منظومة النادي وقدرتها على تقدمي املزيد يف ال�سنوات
املقبلة.
واعرتف الهاجري ب�صعوبة املو�سم احلايل ،م�ؤك ًدا �أن الكويت

حارب على جبهات عدة قارية وحملية ،وجنح يف النهاية يف
حتقيق � 3ألقاب� ،إلى جانب �سعيه �إلى الت�أهل يف ك�أ�س االحتاد
الآ�سيوي.
جدير بالذكر �أن الهاجري من �أبرز الالعبني يف �صفوف الكويت
باملو�سم احل��ايل ،ال�سيما �أن دوره مل يقت�رص على الواجبات
الدفاعية كونه �أحد ركائز اخلط اخللفي يف الفريق الأبي�ض ،بل
امتد يف اجتاه ت�سجيل �أهداف حا�سمة� ،ساهمت يف تتويج الفريق
بالبطوالت.

