خيطان يضم اإليطالي نيكوالس
متمت إدارة خيطان ثاني صفقات الالعبني
احملترفني استعدادًا للموسم املقبل بالتعاقد مع
اإليطالي نيكوالس العب وسط اليرموك السابق،
من أجل تدعيم وسط الفريق الذي ينافس بدوري
الدرجة األولى.
وي��ن��ض��م ن��ي��ك��والس األرج��ن��ت��ي��ن��ي األص���ل،
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بدر املطوع يفوز بجائزة “غولدن ون”

العب ناشئ من نصيب العب
القادسية عيد الرشيدي فيما
حصل العب القادسية يوسف
ن��اص��ر ع��ل��ى ج���ائ���زة ه��دف
املوسم فيما حصل العب نادي
العربي حسني املوسوي على
جائزة هداف املوسم وحارس
العربي سليمان عبدالغفور
على جائزة افضل صد للكرة.
وب����دوره ق���ال م��دي��ر ع��ام
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ش��ب��اب

عبدالرحمن املطيري في كلمة
ل��ه ب��امل��ن��اس��ب��ة ان اجل��ائ��زة
ت��ع��ط��ي م��س��اح��ة ل�لاع��ب�ين
ل�لاب��داع الس��ي��م��ا ان��ه��ا حتت
مبادرة شبابية وبالتعاون
مع جهات حكومية وخاصة
متعددة.
واعرب املطيري عن شكرة
ل��راع��ي احلفل على االهتمام
ب��ش��ري��ح��ة ال��ش��ب��اب ف��ي كل
امل��ج��االت مم��ا ي��ؤك��د ح��رص

القيادة السياسية واحلكومة
ف��ي دعمها للشباب ليعود
باملنفعة عليهم.
وم��ن جهته ق��ال املسؤول
الفني ع��ن ج��ائ��زة (غ��ول��دن
ون) اس����ام����ة ب��ي��ح��ي ان
اجل���ائ���زة خ��ض��ع��ت ملعايير
عاملية بالتعاون م��ع شركة
(انستات) ألحصائيات كرة
القدم اضافة الى الهيئة العامة
للشباب.
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بدر املطوع األفضل في الدوري الكويتي
حصل العب نادي القادسية
الكويتي بدر املطوع أول من
أمس على جائزة (غولدن ون)
كأفضل العب محلي للموسم
الرياضي ()2019/2018
وال��ت��ي اقيمت حت��ت رعاية
النائب االول لرئيس مجلس
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ
ناصر صباح االحمد الصباح.
واعرب الالعب بدر املطوع
ف��ي ك��ل��م��ة ل��ه ع��ق��ب تسلمه
اجل��ائ��زة ال��ت��ي قدمها موقع
(غ���ول���دن ون) ب��ال��ت��ع��اون
م��ع الهيئة العامة للشباب
وشركة (انستات) عن فخره
باحلصول عليها.وأكد ان هذه
اجلائزة تشكل حافزا لالعبني
لتقدمي مستويات مميزة في
املواسم املقبلة متقدما بالشكر
لكل من رش��ح اسمه كأفضل
الع��ب م��ن م��درب�ين وجمهور
واعالميني.
ورأى ان ه��ذا ال��ف��وز ميثل
فوزا جلميع الالعبني متمنيا
اس���ت���م���رار ه����ذه اجل���ائ���زة
للنهوض بكرة القدم الرياضية
احمللية .وجاءت جائزة افضل

للبرازيلي أوتافيو سيلفا ،الذي مت جتديد عقده مع
الفريق ملوسم آخر عقب تألقه باملوسم املنقضي.
وت��واص��ل إدارة ال��ك��رة بالتنسيق م��ع م��درب
الفريق اإلسباني خوسيه ،رحلة البحث عن العبني
محترفني من أجل إغالق ملف الصفقات اجلديدة
مبكرًا ،عبر التعاقد مع مدافع ثان ومهاجم إلى

جانب صانع ألعاب.
كما يبرز ملف التعاقد مع ع��دد من الالعبني
احمل��ل��ي�ين ال��ذي��ن رش��ح��ه��م اجل��ه��از ال��ف��ن��ي لسد
الثغرات في بعض املراكز التي حتتاج لتدعيم
ضمن أولويات إدارة الكرة باملرحلة احلالية من
التحضيرات للموسم املقبل.

الفضالة واالحتاد يصعدان لألدوار
اإلقصائية في دورة «الروضان»
تأهل فريقا املرحوم عبداللطيف
الفضالة واالحتاد ألدوار خروج
املغلوب بدورة املرحوم عبدالله
م��ش��اري ال��روض��ان الرمضانية
لكرة القدم بعدما حققا الفوز في
منافسات اليوم السادس عشر.
في املباراة االول��ى كان فريق
الزامل للتأهيل في أشد احلاجة
لتحقيق الفوز لتجنب اإلقصاء
املبكر ،لكنه لم يحافظ على تقدمه
ب��ه��دف محترفه ه����ودي ،حيث
ادرك فريق املرحوم عبداللطيف
الفضالة التعادل سريعا بواسطة
محترفه دالي.
بهذا التعادل حجز الفضالة
ب��ط��اق��ة ال���ع���ب���ور االول������ى عن
املجموعة ألدوار خروج املغلوب.
ف��ي امل���ب���اراة ال��ث��ان��ي��ة خطف
االحتاد الليبي بطاقة التأهل بفوز
مستحق على هوليداي ان ،بفضل
رباعية كل من ابراهيم التومي
وم��ح��م��د ش��ح��وت وعبداحلكيم
اوم���ي���دي ،بينما س��ج��ل هدفي

لقطة من مباريات دورة الروضان

هوليداي ان النجم الليبي طارق
التائب وم��ي��زا ،ل��ي��ودع الفريق
اخلاسر الدورة بهزمية ثالثة على
التوالي.
في املباراة الثالثة حقق اخلليج
للكابالت انتصارا على شاري كار
بثنائية فامبيتا وساسا.

يلتقي اليوم نادي املضمار مع
كي اي ب��ي ،ون��اد احل��د مع عادل
الغامن للسيارات ،وفريق املرحوم
حسني الرومي مع سبورتكس.
وميلك املضمار اربع نقاط مقابل
ث�ل�اث ل��ك��ي اي ب���ي ،وس��ي��ك��ون
االول بحاجة لنقطة التعادل

حلسم تأهله للدور التالي ،بينما
سيبحث الثاني عن الفوز خلطف
بطاقة العبور.
ف��ي اخ��ر مواجهتني سيحجز
الفائز تأشيرة الصعود ،خاصة
ان الفرق األرب��ع��ة تتساوى في
الرصيد بنقطتني لكل فريق.
واص��ل فريق املرحوم الشيخ
خالد اليوسف مشوار الدفاع عن
اللقب بنجاح بعدما متكن من
اجتياز عقبة الرومن تاد بهدف
من دون رد ،وفي لقاء مثير اخر
حقق ن��ادي التضامن الفوز على
حساب جن��وم البراعم بركالت
الترجيح بخمسة اه��داف مقابل
اربعة بعد انتهاء الوقت االصلي
بالتعادل بهدف ملثله.
االث��ارة واملتعة جاءت عنوان
مواجهة اليوسف وال��روم��ن تاد
حيث قدم العبو الفريقني فاصال
من املتعة قبل ان يحسم عبد الله
الشطى النتيجة ملصلحة اليوسف
بخطف هدف الفوز.

«مصر» و «جولد تيم» و «حنني» يتقدمون في «سلة الهزمي»

لقطة من منافسات دورة الهزمي لكرة السلة

تقدمت فرق مصر وجولد تيم والدكتورة حنني ومساكي إلى
األدوار النهائية في دورة الهزمي الرمضانية لكرة السلة.
وحققت الفرق األربعة املراكز املتقدمة في اليوم الثاني من
منافسات بطولة الرجال ،إلى جانب فريق أسد دسمان ،وتيم
ورك.
وم��ن امل��ق��رر ان يشهد ي��وم غ��دا اجلمعة إس���دال الستار عن
منافسات ال���دورة ،بصعود املتأهلني من املجموعتني األول��ى
والثانية.
من جانبه أكد املدير الفني للبطولة خالد القالف ان ال��دورة
شهدت منافسات مميزة ،سواء في بطولة الفتيات التي اختتمت
أمس األول بفوز فريق الفتيات باللقب ،وأيضا في بطولة الرجال
الدائرة في الوقت احلالي.
وق��ال القالف ان امل��ردود الفني للبطولة في تصاعد مستمر،

األمر الذي يعكس استعداد الفرق املميز للنسخة احلالية من دورة
الهزمي.
وأضاف ان اجلهد املبذول من اللجنة املنظمة بقيادة دكتور نائل
الهزمي ،زاد من متيز النسخة الثالثة ،مشيرا إلى ان البطولة باتت
من عالمات الشهر املبارك لكل عشاق كرة السلة في الكويت.
واعتبر ان ادخال بطولة خاصة بالفتيات في اليوم اإلفتتاحي
للدورة ،والنجاح الكبير الذي حتقق في هذا اجلانب يفتح الباب
أمام أفكار جديدة في السنوات املقبلة.
وثمن القالف وهو أحد عالمات التدريب في الكويت ومدرب
املنتخب األول في فترات سابقة ،الدعم الكبير للدكتور نائل
الهزمي وحرصه على استمرار البطولة للعام الثالث على التوالي
وبتمويل ذاتي ،األمر الذي يعكس الدعم الكبير للهزمي لكرة السلة
في الكويت.

متابعة من جانب اللجنة املنظمة للبطولة

