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الموسوي يفوز بالحذاء الذهبي ...وناصر أجمل هدف

المطوع يفوز بجائزة األفضل في الكويت  ...والرشيدي أحسن ناشئ
عبدالغفور أفضل «تصدي»  ...والمبيليش هداف الشباب
ح�صل ب��در املطوع جنم الفريق
الأول لكرة القدم بنادي القاد�سية
على جائزة «غولدن ون» ك�أف�ضل
الع��ب حملي للمو�سم الريا�ضي
« ،»2019/2018وال��ت��ي اقيمت
حتت رعاية النائب االول لرئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع ال�شيخ
نا�رص ال�صباح.
واع��رب املطوع يف كلمة له عقب
ت�سلمه اجلائزة التي قدمها موقع
«غولدن ون» بالتعاون مع الهيئة
العامة لل�شباب و�رشكة «ان�ستات»
عن فخره باحل�صول عليها.
و�أكد ان هذه اجلائزة ت�شكل حافزا
لالعبني لتقدمي م�ستويات مميزة
يف املوا�سم املقبلة مقدما ال�شكر
لكل من ر�شح ا�سمه ك�أف�ضل العب من
مدربني وجمهور واعالميني.
ور�أى ان ه��ذا ال��ف��وز ميثل فوزا
جلميع الالعبني متمنيا ا�ستمرار

هذه اجلائزة للنهو�ض بكرة القدم
الريا�ضية املحلية.
وج�����اءت ج���ائ���زة اف�����ض��ل الع��ب
نا�شئ من ن�صيب العب القاد�سية
عيد الر�شيدي فيما ح�صل العب
القاد�سية يو�سف نا�رص على جائزة
هدف املو�سم فيما ح�صل حار�س
العربي �سليمان عبدالغفور على
جائزة اف�ضل �صد للكرة.
وح�صد جائزة «املرعب» «جا�سم
يعقوب» لهداف ال��دوري «احلذاء
الذهبي» ح�سني املو�سوي مهاجم
ال��ع��رب��ي� ،أم���ا ج��ائ��زة املرعب
ال�صغري لهداف ال�شباب فجاءت
من ن�صيب فواز املبيلي�ش مهاجم
خيطان.
وب���دوره ق��ال مدير ع��ام الهيئة
ال��ع��ام��ة لل�شباب عبدالرحمن
املطريي يف كلمة له باملنا�سبة
ان اجلائزة تعطي م�ساحة لالعبني

لالبداع ال�سيما انها حتت مبادرة
�شبابية وبالتعاون م��ع جهات
حكومية وخا�صة متعددة.
واعرب املطريي عن �شكره لراعي
احل��ف��ل على االه��ت��م��ام ب�رشيحة
ال�شباب يف كل املجاالت مما ي�ؤكد
حر�ص القيادة ال�سيا�سية واحلكومة
يف دعمها لل�شباب ليعود باملنفعة
عليهم .ومن جهته قال امل�س�ؤول
الفني ع��ن ج��ائ��زة «غ��ول��دن ون»
ا�سامة بيحي ان اجلائزة خ�ضعت
ملعايري عاملية بالتعاون مع
�رشكة «ان�ستات» الح�صائيات كرة
القدم ا�ضافة الى الهيئة العامة
لل�شباب .ول��ف��ت بيحي ال��ى ان
اجلائزة مرت بعدة مراحل مبينا
انه مت من �ضمن املراحل اختيار
اربعة العبني من قبل متخ�ص�صني
وم��درب�ين و���ص��وال ال��ى ت�صويت
اجلمهور للفوز النهائي.

القادسية يرفض تجديد إعارة
المطيري وزنيفر والزنكي
رف�ضت �إدارة القاد�سية
طلب ال�شباب جتديد �إعارة
الثالثي منور املطريي،
حممد زنيفر و�أحمد الزنكي
ملو�سم �إ�ضايف.
ي��أت��ي ذل��ك يف ظ��ل رغبة
�إدارة القاد�سية يف جتديد
دم��اء الأ�صفر عرب عودة
العبيه املعارين الذين
ت�ألقوا م��ع ال��ف��رق التي
خ��رج��وا لها يف املو�سم
املنق�ضي.
وخاطبت �إدارة ال�شباب
نظريتها يف القاد�سية
لطلب ال�لاع��ب�ين ب�شكل
ر�سمي� ،إال �أن الطلب قوبل
بالرف�ض.
ومت�سكت �إدارة الأ�صفر
ب��ع��ودة جميع الالعبني
املعارين ،خالل الفرتة
املقبلة ال��ت��ي �ست�شهد
ا�ستقطاب م��درب جديد،
حيث �ست�ضع �أمامه �إدارة
ال��ك��رة جميع الالعبني
للوقوف على م�ستوياتهم
واخ��ت��ي��ار م���ن �سيكمل
امل�شوار مع الفريق ،قبل
ح�سم ملف الإعارات.

• ثالثي القاد�سية املعار لل�شباب

عودة المنصور
بعد رحلة عالج
ناجحة

عاد �إلى البالد الإعالمي نادر املن�صور ع�ضو
جمل�س ادارة ن��ادي البولينغ الكويتي ومدير
املنتخبات الوطنية للبولينغ قادما من االردن
بعد رحلة عالج تكللت بالنجاح.
�أجر وعافية بو يو�سف واحلمد لله على ال�سالمة
وعود حميد.

جاغوار ووست وينغ يتنافسان على لقب البطولة
الرمضانية النسائية لكرة القدم اليوم
كتب يحيى �سيف:
ت�أهل فريق جاغوار �إلى املباراة النهائية بفوزه
على فريق فتيات الكويت ب�أربعة �أهداف مقابل
هدفني يف املباراة التي جرت بينهما م�ساء �أم�س
الأول على املالعب الفرعية لإ�ستاد جابر الدويل
�ضمن ل��ق��اءات ال��دور ن�صف النهائي للبطولة
الرم�ضانية لكرة القدم الن�سائية التي تقام
ب�رشاكة ا�سرتاتيجية مع احتاد كرة القدم وبدعم
من الدوري اال�سباين.
وبهذا االنت�صار يت�أهب الفائز للمحافظة على
البطولة التي فاز بها العام املا�ضي والتتويج
باللقب للمرة الثانية على التوايل ويف نف�س
اجلولة تغلب فريق و�ست وينغ على نادي الفتاة
بثالثة �أه��داف مقابل ه��دف واح��د وبذلك يلتقي
و�ست ون��غ مع جاغوار يف النهائي ال��ذي يقام
اليوم حل�سم التتويج ويتواجه الكويت مع الفتاة
لتحديد املركزين الثالث والرابع.
جدير بالذكر�أن مباريات الدورالتمهيدي يف دوري
املجموعات �أقيمت بطريقة الدوري من دوا واحد
و�صعد الأول والثاين من املجموعات الأربع الى
ربع النهائي الذي اقيم بنظام خروج املغلوب وهي
نف�س الطريقة التي متت يف ن�صف النهائي.
الندية واالثارة كانت عنوان مباريات الدور قبل
النهائي وبرز جاغوار املر�شح االول الحراز اللقب
وحقق العالمة الكاملة يف الدوراالول وتخطى ربع
ون�صف النهائي كما قدم الكويت م�ستوى جيد ًا
وكان ندا جلاغوار على مدار �شوطي اللقاء بينهما
وخ�رس ب�رشف.

• جانب من لقاء جاغوار والكويت

الصليبخات يجدد الثقة في يعقوب لقيادة الفريق
اتفقت �إدارة ال�صليبخات مع املدرب الوطني �أنور يعقوب ،من �أجل
اال�ستمرار على ر�أ�س اجلهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم يف
املو�سم املقبل ،ومن املنتظر �أن يتم الإعالن عن التعاقد ب�شكل
ر�سمي خالل �أيام .ودفعت النتائج الالفتة التي حققها يعقوب مع
ال�صليبخات ،بعد توليه مهمة قيادة الفريق باملو�سم املنق�ضي
خلفا للم�رصي �أحمد �سامي� ،إدارة الكرة لتجديد عقده بحثا عن

• نادر املن�صور

اإليطالي نيكوالس ثاني صفقات خيطان

• نيكوال�س مع �أع�ضاء نادي خيطان

• املطوع يت�سلم جائزة �أف�ضل العب من ال�شيخ فهد ال�صباح

جنحت �إدارة خيطان يف �إنهاء
ثاين �صفقات الالعبني املحرتفني
ا�ستعدا ًدا للمو�سم املقبل بالتعاقد
مع الإيطايل نيكوال�س العب و�سط
الريموك ال�سابق ،من �أجل تدعيم
و�سط الفريق الذي يناف�س بدوري
الدرجة الأولى.
وين�ضم نيكوال�س الأرجنتيني الأ�صل،
للربازيلي �أوتافيو �سيلفا ،الذي مت
جتديد عقده مع الفريق ملو�سم �آخر
عقب ت�ألقه باملو�سم املنق�ضي.
وتوا�صل �إدارة الكرة بالتن�سيق مع
مدرب الفريق الإ�سباين خو�سيه،
رحلة البحث عن العبني حمرتفني
م��ن �أج���ل �إغ�ل�اق ملف ال�صفقات
مبكرا ،عرب التعاقد مع
اجلديدة
ً
م��داف��ع ث��ان ومهاجم �إل��ى جانب
�صانع �ألعاب.
كما يربز ملف التعاقد مع عدد من
الالعبني املحليني الذين ر�شحهم
اجلهاز الفني ل�سد الثغرات يف بع�ض
املراكز التي حتتاج لتدعيم �ضمن
�أول��وي��ات �إدارة الكرة باملرحلة
احلالية من التح�ضريات للمو�سم
املقبل.

الت�أهل للدوري املمتاز.
ي�أتي ذلك يف الوقت الذي بد�أت فيه �إدارة الكرة رحلة البحث عن
العبني حمرتفني لتدعيم �صفوف الفريق يف املو�سم املقبل ،عقب
اال�ستغناء عن جميع املحرتفني باملو�سم املنق�ضي� ،إلى جانب
البحث عن العبني حمليني لتدعيم بع�ض املراكز وفقا لر�ؤية
اجلهاز الفني.

ختام دورة شهداء القرين بلقاء جاسم المطوع
مع مبارك منصور في النهائي اليوم
برعاية النائب احلميدي بدر ال�سبيعي وبح�ضور
رئي�س اللجنة املنظمة ال�شيخ طالل الفهد وجماهري
غفرية تختتم م�ساء اليوم دورة �شهداء القرين
ال�ساد�سة والع�رشين بنجاح كبري بعد مناف�سات
مثرية خالل ايام ال��دورة التي ا�ستغرقت اكرث من
�أ�سبوعني و�شهدت الكثري من املفاج�آت ولعبت
القرعة دورها يف ترجيح كفة بع�ض الفرق و�آخرها
كان فريق ال�شهيد مبارك علي من�صور الذي تعادل
مع فريق جمعية مبارك الكبري والقرين التعاونية
يف الوقت اال�صلي والركالت وجاءت القرعة ل�صالح
ال�شهيد مبارك من�صور الذي �سيالقي فريق ال�شهيد
جا�سم املطوع بعد فوزه على فريق ال�شهيد ح�سني
البلو�شي بهدفني مقابل هدف ،وتتجه كل الرت�شيحات
لفريق ال�شهيد جا�سم املطوع الذي ك�سب كل مبارياته
بالدورة وي�ضم عنا�رص جيدة
واعرب ح�سني امل�شموم املن�سق العام لدورة �شهداء
القرين عن �سعادته لت�أهل فريقني يحمالن ا�سماء
�شهداء القرين والكويت الى املباراة النهائية للدورة
وح�ضور رئي�س اللجنة املنظمة ال�شيخ طالل الفهد
للمهرجان اخلتامي بعد غيبة يف رحلة العالج ومتني
من الله ان يتمم عليه ال�شفاء ويوا�صل عطاءه خلدمة
الريا�ضة والريا�ضيني.
وا�ضاف امل�شموم ان املهرجان اخلتامي ينطلق بلقاء
بني براعم فولكنز واكادميية اك�شن تليها املباراة
النهائية للدورة بني فريقي ال�شهيد جا�سم حممد
املطوع وفريق ال�شهيد مبارك علي من�صور فمن يفوز
بلقب دورة �شهداء القرين ال�ساد�سة والع�رشين؟

• ت�أهل فريقي املطوع ومبارك من�صور للمباراة النهائية

