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إدارة النصر ترسم مالمح إعداد الفريق
للموسم المقبل
يدر�س جمل�س ادارة نادي الن�رص الو�صول
�إل���ى خ��ارط��ة ط��ري��ق كاملة ب��ه��دف اع��داد
الفريق للمو�سم اجلديد �سواء على م�ستوى
التعاقدات اخلارجية �أو الداخلية �أو موقف
اجلهاز الفني.
وكان قد �أكد ظاهر العدواين مدرب الن�رص،
�أنه اتفق مع �إدارة العنابي على جتديد عقده
مع الفريق ،واال�ستمرار على ر�أ�س اجلهاز
الفني باملو�سم املقبل.
وقال العدواين يف ت�رصيح له �إن الن�رص

متم�سك بالرباعي املحرتف املتواجد حاليا
مع الفريق ،والذي ي�ضم الإيفواري روبن مع
الغاين �أبوكو� ،إلى جانب الثنائي البحريني
�سيد �ضياء و�سيد مهدي.
وب�ين �أن النيجريي ت��ون��دي ه��و الالعب
الوحيد الذي مت اال�ستغناء عن خدماته على
�أن يتم البحث عن بديل بعد انتهاء مناف�سات
املو�سم احل��ايل م��ن �أج��ل تعزيز �صفوف
العنابي مبهاجم مميز باملو�سم اجلديد
الذي يطمح من خالله الفريق لتحقيق نتائج

ايجابية وحت�سني ترتيبه على قائمة ترتيب
ال��دوري عرب احتالل موقع متقدم من �أجل
�ضمان العودة �إل��ى الظهور بامل�شاركات
اخلارجية.
ويف �سياق مت�صل ير�صد النادي ع��دد ًا من
الالعبني املحليني من اج��ل ال��دخ��ول مع
انديتهم يف مفاو�ضات مبا�رشة يف الفرتة
املقبلة بهدف الو�صول �إلى �صيغة توافقية
تهدف من خاللها االدارة �إلى تقوية ودعم
�صفوف العنابي ب�أف�ضل �شكل ممكن.

• خالد الغامن متو�سط ًا �أع�ضاء جمل�س الإدارة

سنجدد لإليفواري سعيد وسنغير المحترفين

الغانم :لن أتحدث عن العب
مرتبط بعقد مع ٍ
ناد آخر
�أكد رئي�س نادي الكويت خالد
الغامن �أن يو�سف نا�رص كالعب
حمرتف من حقه �أن يقرر م�صريه
يف حال كان ال يرتبط بعقد مع
القاد�سية يف املو�سم املقبل.
وتردد يف الفرتة الأخ�يرة قيام
ع�ضو جمل�س �إدارة نادي الكويت
عبدالعزيز ف��واز احل�ساوي،
بالتوقيع م��ع نا�رص لريتدي
قمي�ص الأبي�ض بداية من املو�سم
املقبل ،ال�سيما �أن عقد الالعب
ينتهي مع القاد�سية بنهاية هذا
املو�سم.

وقال الغامن لو�سائل الإعالم بعد
التتويج بلقب ك�أ�س الأمري على
ح�ساب القاد�سية� ،إن نا�رص ال
يزال العبا يف نادي القاد�سية،
وال يحق له احلديث مبا يخ�ص
الالعب ،م�ؤكدا �أن��ه مع نهاية
عقد الالعب �سيكون لكل حادث
حديث.
وح��ول م�صري حم�ترف الفريق
الإي��ف��واري جمعة �سعيد� ،أكد
الغامن �أن الالعب ال يزال يربتط
بعقد مع الكويت لنهاية املو�سم
امل��ق��ب��ل،و���س��ن��ج��دد ل��ه بعقد

طويل،م�ضيفا انه �سيتم تغيري
يف ���ص��ف��وف حم�ت�ريف العميد
املو�سم املقبل.
وب��ارك الغامن لالعبني الفوز
على القاد�سية وح�صد لقب
ك�أ�س الأمري ،كا�شفا عن مكاف�آت
جمزية لالعبني مبنا�سبة هذا
الإجناز.
وا�شار رئي�س نادي الكويت �أن
الأبي�ض ق��ادر على ح�سم لقب
الدوري املمتاز ،والذي تف�صل
الفريق عنه نقطة واح��دة من
�أ�صل  6نقاط متاحة.

• فرحة ب�إحراز �أحد الأهداف

هزما الجهراء واليرموك في الدور األول

فرحة عارمة لالعبي العميد بعد اإلنجاز الكبير

الشباب وخيطان
إلى ربع نهائي كأس اليد

الهاجري :النادي منح كل العب
ألف دينار قبل المباراة
�أجمع العبو الفريق الأول لكرة
القدم بنادي الكويت على �أن حتقيق
لقب ك�أ�س الأمري للمرة الرابعة على
التوايل يعد �إجنازا غري م�سبوق،
وي�ؤكد على القيمة الكبرية للأبي�ض
الذي متكن من التتويج باللقب على
ح�ساب الغرمي التقليدي القاد�سية
عقب الفوز بهدفني حمال توقيع
فهد الهاجري .و�أكد قائد الفريق
ح�سني حاكم �أنه م�ستمر يف م�شواره
مع الأبي�ض ،الفتا �إلى �أن العميد
قادر على موا�صلة �سل�سلة حتقيق
الألقاب باملو�سم احلايل واملوا�سم
املقبلة ،يف ظل العمل ال��د�ؤوب
واجل��ه��د الكبري ملجل�س الإدارة
بقيادة خالد الغامن مع الأجهزة
الإدارية والفنية �إلى جانب رجال
العميد من الالعبني يف ظل الدعم
الالحمدود للجمهور الويف.
و�أو�ضح �أن حتقيق ال��دوري خالل
اجلولتني املقبلتني ه��دف مهم
للأبي�ض من �أج��ل ح�صد الثالثية
يف املو�سم احلايل ،ال�سيما و�أنهم
يحتاجون لنقطة واحدة ،م�ستطردا:
«بعدها علينا الرتكيز بالبطولة
الآ�سيوية لتحقيق نتائج �إيجابية
يف الطريق ال�ستعادة اللقب».
وق��ال فهد حمود« :قدمنا مباراة
ك��ب�يرة وجنحنا يف حتقيق فوز
م�ستحق واالح��ت��ف��اظ بالك�ؤو�س

كتب يحيى �سيف:

انتقل ال�شباب ال��ى ال���دور ربع
النهائي يف بطولة كا�س االحتاد
لفرق الدرجة الأول��ى لكرة اليد
وج��اء ه��ذا التاهل على ح�ساب
اجل���ه���راء بنتيجة  25/30يف
املباراة التي جرت بينهما م�ساء
�أم�س الأول يف �صالة نادي الكويت
�ضمن مناف�سات الدور االول لكا�س
االحتاد.
وحقق خيطان ف��وز ًا �صعب ًا على
ال�ي�رم���وك ب���ف���ارق ه���دف واح���د
وا�سكور 26 /27وحلق بال�شباب

يف دور الثمانية حيث ات�سمت
املباراة بالإثارة والندية وظلت
النتيجة معلقة حتى الثواين
الأخرية من اللقاء.
وبذلك يلتقي خيطان مع الن�رص
يف ربع النهائي ،ويواجه ال�شباب
الكويت حامل اللقب يف املوا�سم
املا�ضي وهي مباراة �صعبة على
الع��ب��ي ال�شباب ل��ف��ارق اخل�برة
وامل�ستوى الفني ل�صالح العبي
العميد كما �أن الأخري مل يذق طعم
الهزمية منذ ث�لاث �سنوات وهو
مر�شح للو�صول الى الدور النهائي
واالحتفاظ باللقب .جدير بالذكر

�أن الدور ربع النهائي �سوف ي�شهد
مواجهة قوية بني كاظمة والعربي
بعد �أن تخطى الربتقايل برقان يف
ال��دور الأول و�صعد الأخ�رض الى
نف�س الدور على ح�ساب الت�ضامن
ولن تخلو تلك املباراة من الإثارة
والندية لتقارب امل�ستوى الفني
للفريقني وتوفر عنا�رص اخلربة
واملهارات الفردية يف كال اجلانبني
بالإ�ضافة �إلى التناف�س ال�شديد
ال��ذي �شهدته ل��ق��اءات الفريقني
يف بطولة الدوري املمتاز والتي
احتل فيها العربي املركز الثاين
وتراجع مناف�سه للرتتيب الرابع.

خيطان يبدأ رحلة البحث عن مدرب أجنبي
• العبو «العميد» يحتفلون مع اجلماهري

للمو�سم الرابع على التوايل».
و�أ�ضاف �أن ال��دوري ميثل الهدف
القادم للعميد من �أجل الثالثية،
متوقع ًا �أن ي�ستمر تفوق العميد
لأعوام مقبلة.
و�أ�شار حمود �إلى �أن هدفهم جتاوز
الت�ألق وحتقيق الألقاب املحلية،
مبين ًا �أن دوري �أبطال �آ�سيا ميثل
ه��دف � ًا ق��ادم � ًا ي�سعون لتحقيقه
بامل�ستقبل القريب.
بدوره،بارك جنم النهائي و�صاحب

هديف الفوز فهد الهاجري لزمالئه
على حتقيق البطولة الغالية للمرة
الرابعة على التوايل.
و�أ�شاد بالدعم اجلماهريي الكبري،
م�ؤكدا �أن جمهور الأبي�ض يحق له
�أن ي�سعد بالإجنازات التي يحققها
الفريق يف ظل العمل الكبري الذي
يقدمه العميد بقيادة خالد الغامن
رئي�س النادي وزمالئه من �أع�ضاء
جمل�س الإدارة،كا�شفا عن مكاف�أة
قدرها الف دينار لكل العب منحها

الغامن قبل املباراة �سواء فاز او
خ�رس الفريق وهو الأمر الذي قدره
الالعبون و�أه���دوا الفوز لرئي�س
القلعة البي�ضاء.
و�أب������دى ال���ه���اج���ري �سعادته
بامل�ساهمة ب�شكل كبري يف حتقيق
الفوز ور�سم الب�سمة على وجوه
جمهور الأب��ي�����ض ،الف��ت� ًا �إل��ى �أن
ت�سجيل ه��ديف ال��ف��وز ه��و نتاج
عمل وجهد جماعي يح�سب جلميع
الالعبني.

انتهى مو�سم املدرب الكويتي خالد �أحمد مع
خيطان بنهاية املو�سم احلايل ،الذي اختتمه
الفريق اليوم باخل�سارة �أمام ال�صليبخات،
 2-1يف امل��ب��اراة التي جمعتهما االثنني
املا�ضي.
ومل يبد �أي من الطرفني رغبته يف متديد التعاقد
مما ي�شري �إلى رحيل املدرب الذي ارتبط ا�سمه
يف الفرتة الأخرية باالنتقال للدوري ال�سعودي
برفقة الوطني ماهر ال�شمري الذي �سبق �أن
عمل معه م�ساعد ًا بنادي اخلليج ال�سعودي.
واكدت تقارير عديدة �أن �إدارة الكرة يف خيطان

منتخب الكويت للكراتيه يشارك
في بطولة آسيا بماليزيا
قال رئي�س جمل�س ادارة االحتاد الكويتي للكراتيه عماد بهبهاين �أم�س
�إن م�شاركة منتخب الكويت يف بطولة �آ�سيا للنا�شئني وال�شباب وفئة
� 21سنة والتي تقام يف ماليزيا تعد امل�شاركة االولى لهذه الفئات
بعد رفع االيقاف الريا�ضي.
وا�ضاف بهبهاين يف ت�رصيح خا�ص له ان وفد املنتخب يف البطولة
التي تقام يف الفرتة من  26وحتى  28من ابريل احلايل ي�ضم  23العبا
من بينهم ثالث فتيات ،ي�شاركون جميعهم بفئات اللعبة املختلفة
وعدد من اع�ضاء اجلهازين الفني واالداري.
واو�ضح ان املنتخب ا�ستعد جيدا لهذه البطولة من خالل ح�ص�ص
مكثفة من التدريب والتي جرت يف مع�سكر داخلي اقيم على �صالة
االحتاد بد�أ بعد انتهاء املو�سم الريا�ضي للعبة.
واعرب بهبهاين عن متنياته يف ان يوا�صل املنتخب م�سرية االجنازات
امل�رشفة لالحتاد وحتقيق نتائج ايجابية يف هذا املحفل القاري.
وكان منتخب الكويت للكراتيه توجه يوم �أم�س الثالثاء الى ماليزيا
للم�شاركة يف البطولة املذكورة.

• العبو والعبات الكراتيه قبل ال�سفر �إلى ماليزيا

بد�أت البحث عن مدرب �أجنبي خلالفة خالد
�أحمد ،فيما ظهر ا�سم الربتغايل مريندا املدير
الفني ال�سابق للفريق� ،ضمن قائمة اخليارات
املطروحة لقيادة خيطان يف املرحلة املقبلة،
بالنظر �إلى امل�ستويات الالفتة التي قدمها مع
الفريق �سابقاً.
وعلى �صعيد الالعبني املحرتفني ت�سعى �إدارة
الكرة للتجديد للثالثي الربازيلي �أوتافيو،
والغاين نيكوال�س كويف� ،إلى جانب مواطنه
كويف بواكيه ،من �أجل احلفاظ على القوام
الأ�سا�سي للفريق.

