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العميد يجدد الثقة في لحمر
...والسالمية يفاوض ميدو

ختام البطولة
الرمضانية للبولينغ
اليوم برعاية المحمد

برعاية وح�ضور ال�شيخ طالل املحمد رئي�س
االحتادين العاملي والآ�سيوي رئي�س نادي
البولينغ تختتم يف التا�سعة من م�ساء
اليوم البطولة الرم�ضانية التي نظمها
النادي وا�ستمرت ملدة ا�سبوعني و�سوف
يقوم راع��ي البطولة بتتويج الفائزين
وت�سليمهم جوائزهم.
• ال�شيخ طالل املحمد

العربي ينهي اإليقاف الدولي
بصفقة السوري قلفا

تو�صل النادي العربي التفاق نهائي ل�ضم العب
الو�سط ال�سوري يو�سف قلفا ملدة مو�سم واحد خالل
االنتقاالت ال�صيفية املقبلة �إلى �صفوف الفريق االول
لكرة القدم املو�سم املقبل.
و�سي�صبح قلفا اولى �صفقات االخ�رض لتدعيم �صفوفه
للمو�سم اجلديد بعد حرمان النادي من جلب �صفقات
جديدة خ�لال اخ��ر فرتتي قيد ب�سبب العقوبات
املفرو�ضة عليه من قبل االحتاد الدويل فيفا.
وح�صل العربي على موافقة الالعب ال�سوري على

التفا�صيل النهائية للعقد الذي �سيعيده من جديد
للكرة الكويتية بعد ان دافع يف ال�سابق عن �ألوان
نادي الن�رص.
وقطع العربي �شوطا طويال من التفاو�ض مع اربعة
حمرتفني اخرين متهيدا لتعزيز �صفوفه بخم�س
�صفقات جديدة من اخلارج.
ومل ي�ستقر العربي حتى االن على هوية مدربه
الأجنبي اجلديد بعد اعالن رحيل مدربه ال�سوري
ح�سام ال�سيد.

ا���س��ت��ق� َّ�ر ر�أي �إدارة ال��ك��رة يف
الكويت ،على ا�ستمرار التون�سي
حمزة حلمر العب و�سط الفريق
لنهاية عقده ال��ذي ميتد حتى
مايو ،2020ليبقى املحرتف
ال��ث��اين� ،إل��ى جانب الإيفواري
جمعة �سعيد.
ي�أتي ذلك يف الوقت الذي ينتهي
فيه التعاقد مع الثالثي الربازيلي
جونيور ل��وك��ا���س ،وال�سوري
حميد ميدو ،واملغربي ع�صام
العدو ،على �أن تبد�أ رحلة البحث
عن حمرتفني �آخرين ليحلوا بد ًال
عنهم.
وتدر�س �إدارة الكرة ،ملف قيد
ال��واف��د اجل��دي��د يو�سف نا�رص
كمحرتف� ،أو ال�سعي للح�صول
على موافقة كاظمة على انتقاله
للعميد لي�سجل كالعب حملي،
وه��و م��ا يح�سم ع��دد الالعبني
املحرتفني الذين �سيتم التعاقد
معهم ،بالفرتة املقبلة.
وت�ضع �إدارة الكرة ،على ر�أ�س
�أول��وي��ات��ه��ا ا�ستقطاب مدافع،
والعب و�سط ،يف حال قيد نا�رص
كمحرتف ،فيما يتم ا�ستقطاب
مهاجم �رصيح كمحرتف خام�س
يف حال قيد نا�رص كالعب حملي.
ويف �سياق مت�صل دخ��ل الدويل
ال�����س��وري حميد م��ي��دو قائمة
الالعبني املر�شحني لالن�ضمام
لل�ساملية يف املو�سم املقبل ،بعد
رحيله عن القلعة البي�ضاء ،يف
ظل رغبة العميد يف جتديد قائمة

• حمزة حلمر يحاول املرور من م�شاري العازمي

حمرتفيه با�ستثناء الإي��ف��واري
جمعة �سعيد.
ميدو الذي يجيد يف خطي الدفاع
والو�سط ،كان قد ان�ضم لل�ساملية
مطلع املو�سم املنق�ضي عقب
رحيله عن الكويت �إال �أن��ه عاد
لكتيبة الأبي�ض يف �صفقة تبادلية

«تقدير االحتياج» أحرز لقب البطولة الرمضانية للقوى العاملة
توج فريق ادارة تقدير االحتياج برئا�سة مديرها م�ساعد
املطريي ببطولة الدورة الرم�ضانية االولى لكرة القدم
والتي نظمتها نقابة العاملني يف الهيئة العامة للقوى
العاملة ،بعد تغلبه يف املباراة النهائية على ادارة عمل
الفروانية برئا�سة فهد من�رص العجمي  3/0والتي اقيمت
م�ساء ام�س االول على ملعب م�رشف يونايتد حتت رعاية
مدير عام الهيئة احمد املو�سى والنواب ح�سن اخل�رض
ومبارك اجلافور ورئي�س احتاد نقابات القطاع احلكومي
ح�سني العازمي وعدد من املدراء واملراقبني ور�ؤ�ساء
االق�سام واملوظفني.
يف هذا ال�سياق� ،أكد رئي�س النقابة فهد الع�صيمي ،ان
النقابة تهدف من خالل تنظيم هذه الدورة الى تعزيز
�أطر التوا�صل والت�آلف والت�آخي بني كافة املوظفني
�سواء خالل الدوام الر�سمي او يف منا�سبات خارج اوقات
ال��دوام ،م�شريا الى حر�صها الدائم على خلق الأجواء
املنا�سبة وغر�س الود واملحبة بني الزمالء ،ما ينعك�س
بااليجاب على ادائهم يف العمل.
و�أ�شار الع�صيمي ،الى دور مدير عام الهيئة يف دعم كل
ما يعود بالنفع العام على املوظفني ،م�ؤكدا �أن رعايته
وح�ضوره املباراة النهائية الى جانب عدد من قيادات
الهيئة ا�سهم يف اجناح الدورة وظهورها بهذا امل�ستوى
املميز ،م�شريا الى ان هذا داف��ع كبري للقائمني على
ال��دورة على تنظيمها ب�شكل �سنوي بعد النجاح الذي
القته.
و�أو�ضح الع�صيمي ،ان الدورة خلقت ظروف التناف�س
ال�رشيف بني الزمالء يف �أجواء حما�سية �ش�أنها تعميق
�أوا�رص الت�آخي واملحبة ،ال�سيما انها جمعت الريا�ضيني

جولة حاسمة في ختام الدور
األول للبطولة النسائية
الرمضانية لكرة القدم
كتب يحيى �سيف:

• �أحمد املو�سى وعبدالوهاب القطامي مع الالعبني

وحمبي الريا�ضة يف مواقع بعيدة عن �إطار العمل ،معربا
عن �سعادته بتحقيق الر�ضا ور�سم الب�سمة على جميع
احل�ضور.
وعرب الع�صيمي عن �شكره جلميع امل�شاركني الذين
�ساهموا يف جناح الدورة على ر�أ�سهم مدير عام الهيئة
احمد املو�سى ،وال�شكر مو�صول للداعم والراعي الر�سمي

مبارك منصور ومحمد الشايع صعدا

إلى دور الثمانية في «شهداء القرين»

للدورة �رشكة في�صل القطامي لتجارة احلديد ،مثنيا على
حر�ص الرئي�س التنفيذي بال�رشكة عبدالوهاب القطامي
باحل�ضور وم�شاركته يف التكرمي خالل احلفل اخلتامي.
ه��ذا وق��د تقدم املو�سى لتكرمي الفائزين وتقليدهم
امليداليات والك�أ�س ،وكذلك م�ساعد املطريي الذي نال
لقب الهداف بت�سجيله  5اهداف خالل الدورة.

الثانية جنح فريق ال�شهيد مبارك
علي من�صور يف الفوز على فريق
ال�شهيد ح�سني علي ر�ضا باربعة
اهداف نظيفة وو�ضح ا�رصار فريق
ال�شهيد مبارك من�صور على حتقيق
الفوز ودخول دائرة املناف�سة على
اللقب .وتقام اليوم اربع مباريات
بني الفرق التي ت�أهلت �إلى دور الـ

تختتم اليوم على املالعب الفرعية ال�ستاد جابر الدويل املرحلة
الأولى من دوري املجموعات للبطولة الرم�ضانية لكرة القدم الن�سائية
التي تقام بدعم من الدوري اال�سباين و�رشاكة ا�سرتاتيجية مع االحتاد
الكويتي لكرة القدم حيث تقام مباراتان بني فريق �سرتايكر وبليدز
�ضمن مناف�سات املجموعة الأولى يف التا�سعة م�ساء ويلتقي �سوبر
�سوكر و�أليت من املجموعة الثانية يف نف�س التوقيت.
لقاءات اليوم لها �أهمية كبرية يف منح بطاقات الت�أهل للدور الثاين
وموا�صلة م�شوار التناف�س للفرق امل�شاركة خا�صة �سرتايكر الذي
ي�سعى لتحقيق الفوز الثاين له يف الدور الأول مبجموعته ورفع ر�صيده
�إلى  6نقاط وتخطي �سلوث�س الذي ميلك  3نقاط وانهى مبارياته يف
املجموعة والت�أهل �إلى الدور ربع النهائي �إلى جانب جاغوار كما
حتدد نتيجة لقاء �سوبر �سوكر و�أليت املت�أهل منهما �إلى دور الثمانية
مع نادي الفتاة مت�صدر املجموعة الثانية بفوزين متتاليني .جدير
بالذكر �أن مواجهات الدور الأول لدوري املجموعات �أقيمت بنظام
ال��دوري من دور واحد ليت�أهل الأول والثاين من كل جمموعة �إلى
الدور الثاين و�سوف تقوم اللجنة املنظمة ب�إجراء قرعة جديدة بني
الفرق املت�أهلة �إلى دور الثمانية حيث جتري املباريات بني الفرق
الثمانية بطريقة خروج املغلوب وهي نف�س الطريقة التي �ستطبق يف
الدور ن�صف النهائي ومن الوا�ضح �أن فريق جاغوار هو املر�شح الأول
لالحتفاظ باللقب الذي فاز به املو�سم املا�ضي.

الدور ربع النهائي من دورة العصفور
ينطلق اليوم

• لقطة من �إحدى املباريات

ف��از فريق ال�شهيد حممد عثمان
ال�����ش��اي��ع ع��ل��ى ف��ري��ق امل��رح��وم
ع��ب��دامل��ج��ي��د غ��ري��ب بالركالت
الرتجيحية  1-2بعد مباراة قوية
انتهى وقتها اال�صلي بالتعادل
و�أ�ضاع الفريقان كل فر�ص الفوز
لرتجح الركالت كفة فريق ال�شهيد
وف امل��ب��اراة
حم��م��د ال�����ش��اي��ع يِ

مع الربازيلي باتريك فابيانو من
�أجل اال�ستفادة منه كالعب �آ�سيوي
يف م�شاركات الأبي�ض اخلارجية.
وو�صلت املفاو�ضات بني ميدو
و�إدارة الكرة يف ال�ساملية ملراحل
متقدمه من �أج��ل توقيع الالعب
للرهيب ملو�سم واح��د لين�ضم

ل�ل�أردين عدي ال�صيفي ال��ذي مت
جتديد عقده ملو�سمني �إ�ضافيني.
يف الوقت ذاته توا�صل �إدارة الكرة
م�ساعيها ال�ستقطاب مهاجم على
م�ستوى عال لتدعيم خط هجوم
الفريق الذي عانى كثريا بالق�سم
الثاين من الدوري.

• فريق ال�ساملية ت�أهل لربع النهائي

 16ملعرفة الفرق ال�صاعدة �إلى دور
الثمانية ،وقررت اللجنة املنظمة
اقامة امل��ب��اراة النهائية وحفل
اخلتام يف  17رم�ضان احلايل وهن�أ
املن�سق العام ح�سني امل�شموم
اهل الكويت و�أ�رس ال�شهداء بحلول
ن�صف رم�ضان �شهر اخلري والربكات
ومتنى التوفيق للجميع.

تنطلق م�ساء اليوم مناف�سات الدور ربع النهائي
من دورة املرحوم عبدالله الع�صفور الرم�ضانية
الأولى ل�سدا�سيات كرة القدم لقدامى العبي الأندية
باقامة مباراتني وهي الدورة التي ينظمها نادي
القاد�سية حتت رعاية رئي�س اللجنة الأوملبية
الكويتية ال�شيخ د.طالل الفهد وتقام مناف�ساتها
على ملعب املرحوم ح�سني �أ�شكناين بالنادي
م�ساء فريق القاد�سية «�أ»
حيث يلتقي يف الـ10
ً

مع الريموك يف املباراة الأول��ى فيما يواجه
العربي الكويت يف الـ  10.45م�ساء يف املباراة
الثانية على ان تتوا�صل مناف�سات هذا الدور غد ًا
باقامة مباراتني جتمع الأول��ى القاد�سية «ب»
وكاظمة فيما يلتقي يف الثانية فريقا ال�ساحل
وال�ساملية لتحديد الرباعي املت�أهل �إلى الدور
ن�صف النهائي .وكان ال�ساملية �آخر املت�أهلني
�إلى الدور ربع النهائي بعد تغلبه على الت�ضامن

« »2-4بالركالت الرتجيحية بعد مباراة مثرية
انتهى وقتها الأ�صلي بتعادل الفريقني بهدف
لكل منهما وعقب نهاية املباراة ت�سلم العبو
الت�ضامن الك�أ�س وامليداليات التذكارية التي
حر�صت اللجنة املنظمة للدورة والتي ير�أ�سها
مدير العالقات العامة بنادي القاد�سية حمزة
�أ�شكناين على تقدميها للفريق اخلا�رس يف خمتلف
مباريات الدورة.

