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الساحل أنشط األندية في سوق االنتقاالت

كتب �سامح فريد:

• ليما يف �سباق على الكرة مع يو�سف نا�رص

كاظمة يجهض الشائعات
ويمدد عقد البرازيلي ليما
ج��ددت �إدارة الكرة يف ن��ادي كاظمة ،تعاقدها
مع املدافع الربازيلي �أليك�س ليما ،بعقد ملدة
مو�سمني.
ويعد ليما ،املحرتف الوحيد امل�ستمر مع كاظمة
من املو�سم املنق�ضي ،بعد اال�ستغناء عن خدمات
مواطنه املهاجم ف��ان��دريل ال��ذي مل ينجح يف
مو�سمه الثاين مع الفريق ،يف ترك ب�صمه ت�شفع
له للبقاء.

يذكر �أن �إدارة النادي والالعب تو�صال التفاق نهائي
ب�ش�أن بقاء �أليك�س ليما مع الفريق ملو�سمني ،يف
ظل امل�ستويات التي قدمها الالعب مع الفريق.
وتوا�صل �إدارة ال��ك��رة يف كاظمة ،بالتن�سيق
مع م��درب الفريق ،ال�رصبي بوري�س بونياك،
حتركاتها الختيار بقية املحرتفني وفقًا لر�ؤية
اجلهاز الفني ،من �أج��ل تعزيز �صفوف الفريق
ب�شكل مثايل للمو�سم اجلديد.

إبراهيم ينفي التوقيع للقادسية
ويترك الباب مفتوح ًا
�أكد املدرب حممد �إبراهيم� ،أنه
مل يوقع مع القاد�سية ،م�شريا
�إل��ى �أن��ه يتواجد يف الوقت
احل���ايل ب ��إن��ك��ل�ترا ،لق�ضاء
عطلته ال�سنوية.
وق��ال �إب��راه��ي��م �إن��ه مل يربم
�أي عقود يف الوقت احلايل،
يف ا�شارة ال�ستمرار ابتعاده
حتى الآن عن التدريب ،عقب
جتربته مع العربي يف املو�سم
قبل املا�ضي.
ومل يغلق �أحد ا�شهر املدربني
يف ال��ك��وي��ت ال��ب��اب ب�صورة
نهائية� ،أمام عودته للتدريب،
م�ؤكدا �أنها ممكنة يف حال كانت
الأجواء مواتية.
وزادت م��ط��ال��ب��ات جمهور
ال��ق��اد���س��ي��ة ب��ع��ودة امل���درب
امللقب باجلرنال ،ال�سيما بعد
�أن �أخفق امل��درب الروماين
�إيوان مارين يف حتقيق املردود
املطلوب مع الأ�صفر.
جدير بالذكر ان القاد�سية
اختتم املو�سم احلايل متوجا
بلقب ال�سوبر� ،إلى جانب لقب
البطولة التن�شيطية ،فيما
ح�صد غرميه الكويت � 3ألقاب
�أهمها الدوري املمتاز.

• حممد �إبراهيم

ينوي الفريق االول لكرة القدم
بنادي ال�ساحل بدء املو�سم املقبل
ب�شكل ق��وي مع تدعيمات يبدو
انها �ست�صنع الفارق ورغبة قوية
وعارمة من الإدارة واجلهازين
الفني والإداري يف اظهار �شخ�صية
قوية لل�ساحل يف الفرتة املقبلة
وبدات بالفعل التحركات بعد ان
انهت �إدارة نادي ال�ساحل ،رابع
�صفقاتها من الالعبني املحرتفني
ا���س��ت��ع��دادا للمو�سم املقبل،
بالتعاقد مع الربازيلي كوتينيو،
لين�ضم بذلك ال�لاع��ب للثنائي
ال�سنغايل �أو�سينو نداي ومواطنه
جون ن��داي ،اللذان مت التجديد
معهما �إلى جانب الإيفواري تيتيه
القادم من ال�صليبخات.
وا���ش��ارت م�صادر ال��ى �أن هناك
�صفقة برازيلية �أخرى يف الطريق،
من خالل و�ضع اللم�سات الأخرية
على االتفاق مع خام�س الالعبني
الأج��ان��ب ،م��ن �أج��ل ح�سم ملف
املحرتفني والتفرغ لل�صفقات
املحلية.
وتنوى �إدارة الكرة بال�ساحل �إبرام
� 4صفقات حملية على �أقل تقدير
بعد التجديد ملحمد املو�سوي
امل��داف��ع الأي����سر ،وذل��ك ل�شغل
بع�ض املراكز التي يرى اجلهاز

• دفاع ال�ساحل يحاول �إيقاف جمعة �سعيد

الفني بقيادة الوطني عبدالرحمن
العتيبي ،حاجتها لتدعيم ولعل
�أب��رزه��ا مركز حرا�سة املرمى

والو�سط املدافع �إلى جانب قلب
الدفاع.
ويعد �سعد العنزي حار�س الفريق

ال�سابق �أبرز احلرا�س املر�شحني
لالن�ضمام لكتيبة ال�ساحل يف
املو�سم املقبل.

ياسين الحساوي يهنئ القيادة السياسية وأهل الكويت بالعشر األواخر

الفضالة وزون والعتيبي صعدت لدور الـ16
بدورة الحساوي

اعرب راعي دورة املرحوم احل�ساوي ،يا�سني احل�ساوي،
عن �سعادته لنجاح الدورة وم�شاركة فرق قوية فيها
ومت�سك �أ�رسة احل�ساوي بنظامها وحتمل كافة م�صاريفها،
وهن�أ �صاحب ال�سمو �أمري البالد و�سمو ويل العهد و�سمو
رئي�س جمل�س الوزراء واهل الكويت والأمة الإ�سالمية
مبنا�سبة الع�رش الأواخر من �شهررم�ضان املبارك داعيا
الله العلي القدير �أن يعيده على اجلميع باخلري والأمن
والأمان ،وا�ضاف ان دورة احل�ساوي احلالية هي رقم 26
حيث ان الدورة انطلقت عام  1994وجاء �شهر رم�ضان
مرتني يف عام واحد وبذلك تكون الدورة احلالية هي
رقم  26وا�شاد باللجان العاملة واجلهود املبذولة من
�أجل اجناح الدورة ومتنى التوفيق للجميع.
من جهة اخ��رى اقرتبت دورة احل�ساوي من �أدواره��ا
النهائية بعد �صعود ثالثة فرق جديدة �إلى دور الـ16
حيث فاز فريق املرحوم عبد اللطيف الف�ضالة على
فريق �سوكر بثالثة �أهداف لال�شيء بعد مباراة �رسيعة
من بدايتها جنح املحرتف الربازيلي فيفي يف احراز
الهدف االول وقيادة فريقه للفوز ،و�ضاعت العديد من
الفر�ص من الفريقني وت�ألق حار�س �سوكر و�صد اكرث
من اربع فر�ص حمققة للف�ضالة وكل الرت�شيحات ت�ؤكد
دخول الف�ضالة �إلى دائرة الفرق املر�شحة للقب.
وف املباراة الثانية فاز فريق �رشكة زون �سينت على
يِ
فريق خالد اخلرقاوي باربعة �أهداف مقابل هدف بعد
مباراة �سيطر عليها فريق زون واحرز هدفه الرابع يف
وف املباراة الثالثة جنح فريق
�آخر دقيقة من املباراة .يِ
نواف العتيبي يف الفوز على فريق ال�شهداء باربعة
�أه��داف لال�شيء بفارق اخلربة بعد ان ا�ضاع ال�شهداء
العديد من الفر�ص.
وف اخلتام قام راعي الدورة يا�سني احل�ساوي ورئي�س
يِ
اللجنة املنظمة عبداللطيف احل�ساوي بتوزيع جوائز
على اجلمهور و�أكدا ا�ستمرار وزيادة اجلوائز يف الأيام
املقبلة كما �شكرا اجلماهري ورجال ال�صحافة والإعالم
وحكام البطولة بقيادة فا�ضل بوفتني ،اق��دم حكام
ال���دورة ،و�صالح مهدي واحلكام احلاليني املجمد
والفرج.

• يا�سني احل�ساوي َوعبد اللطيف احل�ساوي يقدمان جوائز اجلمهور

كالكيت ثالث مرة ...جاغوار بطل الدورة الرمضانية للقدم النسائية
كتب يحيى �سيف:
للمرة الثالثة على التوايل حقق فريق جاغوار لقب البطولة
الرم�ضانية لكرة القدم الن�سائية اثر فوزه على فريق و�ست وينغ
بثالثة �أه��داف مقابل هدفني يف املباراة النهائية التي �أقيمت
بينهما م�ساء �أم�س الأول على امللعب الفرعي ال�ستاد جابر الدويل
ب�رشاكة ا�سرتاتيجية مع احت��اد الكرة وبدعم ا�سرتاتيجي من
الدوري اال�سباين وفازت بلقب هداف البطولة العبة فريق و�ست
وينغ لوجني الهنيدي و�سجلت  14هدفا وح�صلت على لقب اف�ضل
حار�سة مرمى فاطمة احلمد من فريق جاغوار وجائزة الفريق
املثايل لفتيات وفز.
وواجه الفائز مقاومة كبرية من العبات و�ست وينغ الالتي قدمن
م�ستوى جيد ًا وكن ندا ملناف�سهن على مدار �شوطي املباراة بينما
ا�ستغلت العبات جاغوار الفر�ص التي اتيحت لهن خالل املباراة
وكان لفاطمة احلمد حار�س مرمى جاغوار دور ا�سا�سي يف ترجيح
كفة فريقها واحلفاظ على فارق الهدف حتى نهاية اللقاء.
و�شارك يف البطولة التي اقيمت للمرة الرابعة  13فريقا ق�سمت الى
اربع جمموعات وتناف�ست يف الدور التمهيدي بطريقة الدوري من
دور واحد و�صعد الأول والثاين من كل جمموعة الى ربع النهائي
ولعبت الفرق الثمانية بنظام خروج املغلوب وتاهل جاغوار
والكويت والفتاة وو�ست وينغ الى املربع الذهبي وح�صل على
املراكز الأولى جاغوار وو�ست وينغ والفتاة على التوايل.
و�شهد اخلتام ح�ضورا جماهرييا عري�ضا وع��دد ًا من القيادات
الريا�ضية منهم نائب رئي�س االحتاد احمد عقلة وم�شعل الهدبة
نائب املدير العام لإدارة الريا�ضة للجميع يف الهيئة العامة
للريا�ضة ال��ذي توج الفرق الفائزة باملراكز الثالثة الأولى
وفاطمة حياة ع�ضو احت��اد الكرة ورئي�س اللجنة الن�سائية
باالحتاد ،و�سعد احلوطي العب نادي الكويت واملنتخب الوطني
لكرة القدم �سابقا.

• العبات جاغوار على من�صة التتويج

