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التضامن يسعى للتعاقد
مع المخضرم صالح الشيخ

الوطني يعقوب يقود الصليبخات
الموسم المقبل رسمي ًا

دخل �صالح ال�شيخ قائد فريق
ال��ق��اد���س��ي��ة �ضمن اخل��ي��ارات
الفنية املطلوب التعاقد معها
يف فريق الت�ضامن يف اطار رحلة
اال�ستعداد للمو�سم اجلديد.
ويطمح الت�ضامن لتقدمي م�ستوى
مغاير ًا يف املو�سم املقبل،
عما قدمه املو�سم املنق�ضي
ال��ذي جنا خالله من الهبوط
يف اجلولة الأخرية من الدوري
الكويتي.
وا����ش���ارت م�����ص��ادر �أن �إدارة
الت�ضامن تعتزم تقدمي عر�ض
ر���س��م��ي ل��ل�����ش��ي��خ ،املر�شح
للخروج من قائمة القاد�سية
ب��امل��و���س��م امل��ق��ب��ل؛ م��ن �أج��ل
اال�ستفادة من خربات الالعب يف
و�سط امللعب ،ال�سيما �أن العنيد
يعتمد يف توليفة الو�سط على
العديد من العنا�رص ال�شابة
الواعدة.
كما ي�سعى �أب��ن��اء الفروانية
لالحتفاظ بجهود في�صل �سعيد
وحم��م��د ال��ق��ب��ن��دي املعارين
له من القاد�سية يف املو�سم
املا�ضي ،رغم مت�سك الأ�صفر
با�ستعادتهما .يف الوقت نف�سه
مل يح�سم الت�ضامن ملف التجديد
للمهاجم في�صل عجب الذي
ً
عرو�ضا عدة حملية �أخرى
تلقى
للح�صول على خدماته ،ال�سيما
�أنه ميتلك بطاقته الدولية.

�أمتت �إدارة ال�صليبخات اتفاقها
م���ع امل�����درب ال��وط��ن��ي �أن���ور
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.
واك����دت ت��ق��اري��ر �أن النتائج
الالفتة التي حققها يعقوب مع
ال�صليبخات ،بعد توليه مهمة
قيادة الفريق باملو�سم املنق�ضي
خلفا للم�رصي �أح��م��د �سامي،
دف��ع��ت �إدارة ال��ك��رة لتجديد
عقده بحثا عن 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.
وعلى جانب �آخر امتت �إدارة نادي
خيطان ثاين �صفقات الالعبني
املحرتفني ا�ستعدا ًدا للمو�سم
املقبل بالتعاقد مع االيطايل
نيكوال�س العب و�سط الريموك
ال�سابق ،من �أجل تدعيم و�سط
الفريق ال��ذي يناف�س ب��دوري
الدرجة الأولى.
وين�ضم نيكوال�س الأرجنتيني
الأ���ص��ل ،ل��ل�برازي��ل��ي �أوتافيو
�سيلفا ،الذي مت جتديد عقده مع
الفريق ملو�سم �آخر عقب ت�ألقه
باملو�سم املنق�ضي.
وتوا�صل �إدارة الكرة بالتن�سيق
م��ع م���درب ال��ف��ري��ق اال�سباين
خو�سيه ،رحلة البحث عن العبني
حم�ترف�ين م��ن �أج���ل غ��ل��ق ملف
مبكرا ،عرب
ال�صفقات اجلديدة
ً

• �صالح ال�شيخ

الجابر يتوج السعد بلقب
«شهداء الجابرية» الـ 23

• جانب من لقاء �سابق لل�صليبخات والكويت

التعاقد مع مدافع ثان ومهاجم
�إلى جانب �صانع �ألعاب.
كما يربز ملف التعاقد مع عدد

م��ن الالعبني املحليني الذين
ر�شحهم اجل��ه��از ال��ف��ن��ي ل�سد
الثغرات يف بع�ض املراكز التي

حتتاج لتدعيم �ضمن �أولويات
�إدارة الكرة باملرحلة احلالية
من التح�ضريات للمو�سم املقبل.

الشهيد جاسم المطوع بطل دورة شهداء
القرين الـ 26بجدارة

• فريق ال�شهيد عي�سى ال�سعد يتو�سط راعي البطولة وكبار احل�ضور

توج فريق ال�شهيد عي�سى ال�سعد
بلقب دورة جمعية اجلابرية
التعاونية لل�شهداء يف ن�سختها
الـ 23بعد تغلبه يف النهائي
ع��ل��ى ف��ري��ق ال�����ش��ه��ي��د مو�سى
ا�شكناين باربعة �أه��داف مقابل
هدف يف اللقاء الذي اقيم على
�صالة مدر�سة حممد ا�سماعيل
الغامن مبنطقة اجلابرية وقام
ال�شيخ فهد اجلابر راعي الدورة
بت�سليم الفريق الفائز كا�س
ال���دورة بح�ضور النائب عبد
ال��ل��ه ال��ك��ن��دري وع��ب��د الهادي
غ�ضنفري رئي�س جمل�س �إدارة
جمعية اجلابرية وعبد الر�ضا
عبا�س العب العربي واملنتخب
ال�سابق و�أحمد املجادي امني
ال�رس وعبد الله البلو�شي رئي�س
اللجنة االج��ت��م��اع��ي��ة وحممد
عي�سى املن�سق العام للبطولة.
وح�صل �صاحب املركز الأول
ع��ل��ى ك���أ���س ال��ب��ط��ول��ة و�شيك
بقيمة  2000دينار ،فيما ح�صل
�صاحب املركز الثاين على �شيك

بقيمة الف دينار.
و�سبق النهائي مباراة ا�ستعرا�ضية
ب�ين منتخب اع�����ض��اء جمال�س
جمعيات التعاونية «الأ�صفر»
واع�����ض��اء جمعية اجل��اب��ري��ة
التعاونية «الأخ�رض» وفاز فيها
الفريق الأ���ص��ف��ر على الأخ�رض
بهدف نظيف ،فيما ظهر احلفل
اخلتامي ب�صورة مبهرة وح�صل
على اعجاب احل�ضور بعدما ظهر
ب�شكل الئق با�سم الدورة وراعي
احلفل.
كما ق��ام ال�شيخ فهد اجلابر
بتكرمي فريقي الأ�صفر والأخ�رض
امل�������ش���ارك�ي�ن يف امل����ب����اراة
اال�ستعرا�ضية وتكرمي اللجان
العاملة وابرزهم حممد عي�سى
املن�سق العام واللجنة املنظمة
وحكام البطولة واللجنة الفنية
والطبية ،كما قدم غ�ضنفري درعا
تذكارية لل�شيخ فهد اجلابر،
والى عبد الله الكندري.
وعن �أحداث املباراة النهائية فقد
ت�ألق العبو فريق ال�سعد وتباروا

يف ت�سجيل الأه����داف وقدموا
مل�سات فنية عالية خا�صة من
علي جوهر وعبد الله �صادق وعبد
الله ح�سني و�صادق �صفر ونا�رص
القالف وجراح النا�رص واملحرتف
�سيجي ماركو ،فيما مل يقدم العبو
فريق ال�شهيد مو�سى ا�شكناين
امل�ستوى املتوقع خا�صة نا�رص
خالد وحممد البلو�شي و�سامي
الربقاوي وا�سامة االتربي وعمرو
املغري وخالد عز الدين وحممد
عنرت ،مما اتاح الفر�صة لفريق
ال�سعد يف ت�سجيل اكرب عدد من
الأهداف.
وجنح فريق ال�سعد يف ال�سيطرة
على املباراة من الدقيقة الأولى
بعد ت�سجيله ه��دف � ًا مبكر ًا يف
الدقيقة الأول���ى وع���زز تقدمه
ب��ال��ه��دف ال��ث��اين يف الدقيقة
الثالثة ،وخرج بهدفني نظيفني
يف ال�شوط الأول ثم �سجل هدفني
ب��ال�����ش��وط ال��ث��اين فيما �سجل
ا�شكناين هدف حفظ ماء الوجه
قبل النهاية.

توج فريق ال�شهيد جا�سم املطوع
بطال لدورة �شهداء القرين الـ26
بعد ف��وزه على فريق ال�شهيد
م��ب��ارك ع��ل��ي م��ن�����ص��ور بهدفني
لال�شيء يف ختام ال��دورة التي
ح�رضها راع��ي ال���دورة النائب
احلميدي بدر ال�سبيعي ورئي�س
اللجنة املنظمة ال�شيخ د.طالل
الفهد ورئي�س جمعية مبارك
الكبري والقرين التعاونية حمد
الفرياين وحامد خالد بو�شهري
رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة االجتماعية
وقيادات الهيئة العامة للريا�ضة
والن�رص الريا�ضي و�أع��رب راعي
ال��دورة احلميدي ال�سبيعي عن
�سعادته لرعاية ال��دورة للعام
ال��راب��ع على ال��ت��وايل واحر�ص
ع��ل��ى ال��ت��واج��د لتخليد ذك��رى
�شهداء القرين والوطن يف �شهر
رم�ضان املبارك كما حتدث رئي�س
اللجنة املنظمة ال�شيخ د.طالل
الفهد ف�أو�ضح ان الدورة انطلقت
بنجاح منذ ع��ام  1993لتخليد
ذكرى �شهداء القرين الذين �ضحوا
ب�أنف�سهم م��ن اج��ل ال��دف��اع عن
الوطن وترابه الغايل واحر�ص
على التواجد من اجل اللقاء با�رس
ال�شهداء واح��ي��اء ه��ذه الذكرى
الطيبة والدعاء ل�شهدائنا يف �شهر
رم�ضان املبارك اعاده الله على
الكويت واالمة اال�سالمية باخلري
والربكات والأمن والأمان ،وانتهز
الفر�صة لأ�شكر اللجان العاملة
على اجلهود الوا�ضحة من اجل

• فريق جا�سم املطوع وكبار احل�ضور

اجناح دورة �شهداء القرين.
واكد رئي�س جمعية مبارك الكبري
والقرين التعاونية حمد فجري
الفرياين انه �سعيد بالتواجد يف
املهرجان اخلتامي للدورة وهو
واجب وطني لتخليد ذكرى �شهداء
القرين وان اجلمعية حري�صة على
دعم �أبناء املنطقة وامل�ساهمة يف
اجناح كافة االن�شطة الريا�ضية
واالجتماعية.
وقد �سبق املباراة اخلتامية لقاء
ل��ل�براع��م ب�ين اك��ادمي��ي��ة اك�شن

واكادميية فالكونز بقيادة خالد
عبد القدو�س ومبارك البلو�شي
و�أب����رزت العديد م��ن املواهب
وف اخل��ت��ام قام
ال�����ص��اع��دة ،يِ
ال�شيخ د.ط�ل�ال الفهد بتكرمي
راع��ي ال��دورة النائب احلميدي
ب��در ال�سبيعي وا��س�رة جمعية
مبارك الكبري والفرق الفائزة
ونا�رص ح�سن �أف�ضل حار�س مرمى
ب��ال��دورة وبندر بور�سلي اف�ضل
العب واللجان العاملة والهيئات
امل�شاركة و�شكر اجلميع ومتنى

ا�ستمرار اقامة ال��دورة وحتقيق
النجاح املن�شود.
وال��ق��ى املن�سق ال��ع��ام ح�سني
امل�شموم كلمة �شكر من خاللها
ال�شيخ ط�لال الفهد واحلميدي
ال�سبيعي والفرياين والعجمي
والعيدان والر�شيدي على دعمهم
الكبري وحر�صهم على التواجد
و�شكر رجال ال�صحافة والإعالم
على اهتمامهم بابراز دورة �شهداء
القرين االبرار وهن�أ اجلميع ب�شهر
رم�ضان املبارك وجناح الدورة.

الشمالي والعنيد والجالية السورية صعدوا
لألدوار الحاسمة في دورة الحساوي الـ24

• يو�سف الأحمدي ي�سلم اجلوائز للفائزين من اجلمهور

دخلت دورة املرحوم �شمالن احل�ساوي الـ� 24أدوارها احلا�سمة
بعد ال�رصاع املثري الذي �شهدته مباريات االم�س وجنح فريق
ال�شمايل بقيادة عثمان اخللف يف حتقيق فوزا غاليا بنتيجة
 2-3على فريق الفجر الذي �ضم �أبناء احل�ساوي باال�ضافة
�إلى نا�رص العثمان والفريح والدخيل والعثمان وبالرغم من
تقدم ال�شمايل بهدف مبكّ ر اال ان العثمان حقق هدف التعادل
يف ال�شوط الأول وتقدم اخللف لل�شمايل مرة �أخ��رى و�أ�ضاع
فريق الفجر عدة فر�ص قبل ان يحقق م�شعل جا�سم هدف فريقه
الثالث ليغري الفجر طريقة لعبه وي�ستعني بع�صام احل�ساوي
الذي ا�ضاع عدة فر�ص و�شاركه حممد يا�سني يف ا�ضاعة الفر�ص
ومتكن نا�رص العثمان من �إحراز هدف الفجر الثاين ومل تفلح
الهجمات يف حتقيق التعادل لي�صعد فريق ال�شمايل �إلى دور
الـ.16
وف املباراة الثانية بني فريق العنيد وفريق هليث بالنت
يِ
جاءت املناف�سة مثرية من البداية وحتى النهاية وتقدم العنيد
بهدف للمحرتف تياغو و�ضاعت العديد من الفر�ص للفريقني
و�ضغط بالنت يف ال�شوط الثاين واعتمد العنيد على الكرات
املرتدة وف�شل الفريقان يف �إحراز �أهداف حتى الدقيقة الأخرية

ليقتن�ص �إبراهيم حممد هدف التعادل لفريقه ورجحت الركالت
فريق العنيد الذي فاز ب�إحراز خم�سة ركالت مقابل اربعة
و�صعد العنيد �إلى املربع الذهبي ملجموعته واكد انه مناف�س
قوي على اللقب.
وف املباراة الثالثة بني فريق اجلالية ال�سورية وفريق
يِ
ديوانية الودعاين تقدم اجلالية بهدفني مبكرين و�أ�ضاع عدة
فر�ص قبل ان يتمكن �أبناء الودعاين من �إحراز الهدف الأول
وف ال�شوط الثاين �ضغط اجلالية مبكرا
لينتهي ال�شوط الأول يِ
واحرز هدفني �رسيعني اي�ضا لريفع النتيجة �إلى  4-1ويهد�أ
لعب اجلالية ال�سورية لين�شط �أبناء الودعاين وي�سجلوا هدفني
اي�ضا ليقللوا الفارق ويهدوا اجلالية الذي طالب مدربهم عامر
جديد بتهدئة اللعب وعدم الت�رسع حتى انتهت املباراة بفوز
اجلالية 4-3ودخول دائرة املناف�سة على اللقب واعرب رئي�س
اللجنة املنظمة عبد اللطيف احل�ساوي عن �سعادته الرتفاع
م�ستوى املباريات وا�شتداد املناف�سة بني كل الفرق وان
التوقعات للنتائج املقبلة �صعب التكهن بها.
ثم قام احل�ساوي وفا�ضل بوفتني ويو�سف الأحمدي مدير الدورة
بتوزيع اجلوائز على اجلمهور.

