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أكد أن لقب الدوري الهدف المقبل لنجوم األبيض

انتهاء موسم الموريتاني

عبداهلل :االنضباط الخططي س ّر
تتويج العميد بكأس األمير
�أرجع مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت حممد عبد الله ،الفوز
على القاد�سية والتتويج بك�أ�س الأمري� ،إلى ا�رصار الالعبني وتعاهدهم
على حتقيق اللقب الغايل ،م�شريا �إلى �أن االن�ضباط اخلططي منذ بداية
اللقاء وحتى النهاية �أهم ما ميز الأبي�ض يف املباراة النهائية.
وقال عبدالله �إن العبي العميد كانوا عند ح�سن الظن ،ومتكنوا من التفوق
على �أنف�سهم ،وجت��اوز املرحلة ال�صعبة التي مرت عليهم يف الفرتة
الأخ�يرة ،يف �إ�شارة �إلى خو�ض الفريق  3مباريات مهمة خالل � 8أيام
�أمام النجمة البحريني يف ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي ،وكاظمة يف مباراة
م�ؤجلة بالدوري املمتاز� ،إلى جانب القاد�سية يف نهائي ك�أ�س
الأمري.
ولفت مدرب االبي�ض �إلى ال��دور الكبري للجهاز الإداري
بقيادة عادل عقلة� ،إلى جانب دور �إدارة النادي والرئي�س
خالد الغامن.
وبني عبدالله �أن الهدف املقبل ين�صب على ح�صد لقب
الدوري املمتاز ،م�شريا �إلى �أن الفوز هو هدف الأبي�ض
يف املواجهتني املتبقيتني �أمام اجلهراء
وال�ساملية.
ويحتاج الكويت �إل��ى ح�صد نقطة
واح�����دة م���ن م��ب��ارات��ي اجل��ه��راء
وال�ساملية ،ليحافظ على لقب
املمتاز يف خزائنه للمو�سم الثالث
على التوايل.
وك���ان الكويت ت��وج بلقب �أمري
الكويت ب��ف��وزه على القاد�سية
ب��ه��دف�ين م���ن دون رد ،لفهد
الهاجري ،ليح�صد اللقب للمرة
 14يف تاريخه والرابعة على
التوايل.
كما �أجمع العبو فريق الكويت
على �أن حتقيق لقب ك�أ�س الأمري
للمرة الرابعة على التوايل
يعد �إجن���ازا غ�ير م�سبوق،
وي�ؤكد على القيمة الكبرية
ل�ل�أب��ي�����ض ال���ذي مت��ك��ن من
التتويج باللقب
ع���ل���ى ح�����س��اب
• حسني
الغرمي التقليدي
حاكم

• محمد عبد الله

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 الد�ؤوب واجلهد
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 هدف مهم
للأبي�ض من �أجل ح�صد الثالثية يف املو�سم احلايل ،ال�سيما و�أنهم
يحتاجون لنقطة واح��دة ،م�ستطردا «بعدها علينا الرتكيز
بالبطولة الآ�سيوية لتحقيق نتائج �إيجابية يف الطريق
ال�ستعادة اللقب».
وقال فهد حمود« .قدمنا مباراة كبرية وجنحنا يف حتقيق فوز
م�ستحق واالحتفاظ بالك�ؤو�س للمو�سم الرابع على التوايل».
و�أ���ض��اف �أن ال��دوري ميثل الهدف املقبل للعميد من �أجل
الثالثية ،متوقعا �أن ي�ستمر تفوق العميد لأعوام مقبلة.
و�أ�شار حمود �إلى �أن هدفهم جتاوز الت�ألق وحتقيق
الألقاب املحلية ،مبينا �أن دوري �أبطال �آ�سيا
ميثل هدفا مقب ً
ال 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�ؤكد ًا �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.
و�أبدى الهاجري �سعادته
بامل�ساهمة ب�شكل كبري
يف حتقيق الفوز ور�سم
الب�سمة ع��ل��ى وج��وه
جمهور الأبي�ض ،الفتا
�إل��ى �أن ت�سجيل هديف
ال��ف��وز ه��و ن��ت��اج عمل
وج��ه��د جماعي يح�سب
جلميع الالعبني.

اليرموك يكافئ العبيه بـ  150ألف دوالر

ديانوس مع برقان

• ديانوس مع مساعد مدرب برقان

تعر�ض الالعب املوريتاين ال�شاب حممد �سامل ديانو�س ،لإ�صابة
قوية مع ناديه برقان �ستبعده عن املالعب حتى نهاية املو�سم
احلايل بدوري الدرجة االولى.
وك�شفت م�صادر حملية �أن الالعب �سيعود �إلى موريتانيا الأ�سبوع
املقبل ،لأن عقده �سينتهي بحلول نهاية املو�سم احل��ايل مع
برقان.
ويعترب حممد �سامل ديانو�س ،من �أ�شهر املهاجمني ال�شباب يف
موريتانيا ،ولعب جلميع الفئات ال�سنية مع منتخب املرابطني،
وكان يحلم بامل�شاركة مع املنتخب الأول يف نهائيات �أمم �أفريقيا،
التي �ستقام يف م�رص.

مطالبات قدساوية برحيل مارين
وتغيير المحترفين

اتفق جمل�س �إدارة نادي الريموك ،على منح
مكاف�أة بطل دوري الدرجة الأولى ،والبالغة
� 150ألف دوالر� ،إلى الالعبني ،تقدير ًا جلهدهم
املبذول هذا املو�سم.
وعقد �أع�ضاء جمل�س الريموك اجتماع ًا مع
الالعبني عقب توديع مناف�سات ك�أ�س �سمو

• اليرموك بطل الدرجة األولى

الأم�ير ،وقبل ا�ستئناف ال��دوري ،ووعدوهم
مبنحهم م��ك��اف ��أة ال��ت���أه��ل ،م��ن �أج���ل رفع
معنوياتهم.
يف �سياق مت�صل� ،أجلت �إدارة الريموك ،ح�سم
م�صري اجل��ه��از الفني للفريق بقيادة هاين
ال�صقر ،حلني انتهاء مناف�سات الدوري ب�شكل

ر�سمي.
وتبحث �إدارة الكرة بالتن�سيق مع جمل�س
الإدارة ،و�ضع اجلهاز الفني ،حيث طالب
البع�ض با�ستمرار اجلهاز بالتوليفة احلالية،
فيما اقرتح �آخرون� ،رضورة ا�ستقطاب مدرب
�أجنبي من �أهل اخلربة.

خ�رس القاد�سية املناف�س
الأب���رز للكويت على جميع
الألقاب املحلية ،لق ًبا تلو
الآخر مل�صلحة العميد الذي
بات فر�س الرهان يف �سباق
الألقاب بالأعوام الأخرية يف
ظل �رصاع ملتهب مع الأ�صفر.
الأ���ص��ف��ر اك��ت��ف��ى يف �آخ���ر
مو�سمني بح�صد لقب يتيم
ل��ك��أ���س ال�سوبر باملو�سم
احل��ايل ،فيما حقق العميد
رب��اع��ي��ة تاريخية قبل �أن
يح�صد ك��أ���س��ي ويل العهد
والأم�ير على ح�ساب امللكي
وبات على بعد نقطة واحدة
من ال���دوري تاركا الأ�صفر
يعاين من �ضياع الألقاب.
م�سل�سل ���س��ق��وط امللكي
يف النهائيات املتوا�صل
ب��ات يهدد ا�ستقرار البيت
القد�ساوي �إداري��ا وفنيا بل
جت��اوز ذل��ك حتى اق�ترب من
�أن يكون الق�شة التي �ستطيح
بعدد من الالعبني يف القريب
العاجل.
وعادت املطالبات بالتغيري
ل��ت��ط��ف��و ع��ل��ى ال�����س��ط��ح من
جديد يف عدة جوانب �أ�صبح
رح��ي��ل امل����درب ال��روم��اين
�إي��وان مارين مطل ًبا �أ�سا�س ًيا
على قائمة �أه��م التغيريات
املطلوب تنفيذها يف القلعة
ال�صفراء بالقريب العاجل يف
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ظل حالة من عدم الر�ضا عما
يقدمه الفريق حتت قيادته
وهو ما مت التطرق �إليه يف
عدد من املنا�سبات على مدار
املو�سم ،وتعد مواجهتا ختام
الدوري �آخر حمطات املدرب
مع الأ�صفر.
ومل ي��ن��ج��ح �أي حم�ت�رف
بالقاد�سية يف �إثبات �أحقيته
باال�ستمرار �أو التجديد مع
الفريق ،حيث بات اال�ستغناء
����را �شبه
ع��ن خ��دم��ات��ه��م �أم� ً
حم�سوم ،ال�سيما و�أن��ه��م مل
ميثلوا الإ���ض��اف��ة احلقيقية

الدواس يترأس

لفروسية الفروانية

ي�شهد م�ضمار املغفور له ال�شيخ �أحمد اجلابر بنادي فرو�سية الفروانية يف
الثالثة من بعد ظهر اليوم االجتماع الثالث والع�رشين ل�سباق اخليل الذي
قيد فيه  73جوادا وفر�سا من خمتلف الكال�سات على م�سافات خمتلفة هي كال�س
 3على م�سافة 1400م يف ال�شوط االول وقيد فيه  16جواد ًا وفر�س ًا وال�شوط
الثاين خ�ص�ص للكال�س  3اي�ضا على م�سافة 1800م وقيد فيه  20جوادا وفر�س ًا
وال�شوط الثالث خ�ص�ص للكال�س  1على م�سافة 1200م وقيد فيه  11جوادا
وفر�سا وال�شوط الرابع خ�ص�ص للكال�س  1م�سافة 1600م وقيد فيه  12جوادا
وفر�سا وال�شوط اخلام�س على الك�أ�س املقدم من النادي خ�ص�ص للكال�س  1على
م�سافة 2000م وقيد فيه 14جوادا وفر�سا من اجلياد القوية ،هي حامد للعوي�ض
والربواز للقني و�سلطان للنايف وال�صمان وت�صدر وعبودكا لل�رشق و�أبو را�س
للع�ضيلة ونربا�س للخ�رض ومزاح لل�سيحان وعزام للحرا�س وهمام للحريري
وثقيل الراي للحابوط وتا�شفني للحمود و�إلزام للفرماوي والتوقعات �صعبة
لرت�شيح الفائز نظرا لقوة اخليل وتقارب م�ستواها وجهوزيتها وقد �أعرب
رئي�س جمل�س االدارة مبارك الديحاين عن �سعادته بنجاح �سباقات نادي
فرو�سية الفروانية وامل�شاركة الكبرية من ا�صحاب اال�سطبالت ومالك اخليل
والتفوق العددي يف امل�شاركات ومتنى التوفيق للجميع.

• محترفو القادسية في مرمى االنتقادات

لكتيبة امللكي التي متتلك
عنا�رص حملية �أف�صل منهم
وهو ما ي�ضعهم دائما ك�أوراق
بديلة للمحليني.
ولن ينجو الالعبون املحليون
من مق�صلة �ضياع الألقاب،
حيث بات ت�رسيح عدد منهم
�را حتم ًيا من �أجل �إنعا�ش
�أم� ً
���ص��ف��وف ال��ف��ري��ق بالعبني
ق���ادري���ن ع��ل��ى ح��م��ل ل���واء
القاد�سية يف رحلته للبحث
ع��ن ط��ري��ق ال��ع��ودة ل�سباق
ح�صد الألقاب ،ال�سيما بع�ض
عنا�رص احلر�س القدمي.

اجتماع االتحاد
العربي للهجن
بالكويت

ت�ست�ضيف ال��ك��وي��ت اجتماع
االحتاد العربي لريا�ضة الهجن
برئا�سة ح�سني مانع الدوا�س
وح�ضور �أع�ضاء املكتب التنفيذي
الت��خ��اذ العديد م��ن القرارات
حول �أن�شطة االحت��اد للمرحلة
املقبلة ،وق��د �أع���رب االم�ين
العام لالحتاد العربي عبدالله
املطريي عن �سعادته ال�ست�ضافة
الكويت لهذا االجتماع واكتمال
�أع�ضاء االحتاد العربي.

• الدواس يترأس اجتماع االحتاد العربي لرياضة الهجن

