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القادسية يقص شريط االفتتاح أمام الصليبخات
كاظمة يواجه التضامن في انطالق الدوري الممتاز في نسخته الـ 48

العبو القادسية مصممون على مواصلة التألق واالحتفاظ باللقب

فهد الدوسري ـ مبارك الخالدي ـ عبدالعزيز جاسم ـ عبداهلل العنزي ـ يحيى حميدان
تنطلق عصر اليوم منافسات الدوري املمتاز حيث يستهل 
حامل اللقب القادسية مش���واره في الدفاع عن لقبه عندما 
يستضيف الصليبخات، فيما يسعى كاظمة لبداية قوية عند 
مواجهته التضامن على س���تاد الصداقة والسالم وستكون 

صافرة البداية في املباراتني عند الرابعة عصرا.
البداية مهمة جدا لكل الفرق، فإما ان متنح الفريق دفعة 
معنوية قوية ملواصلة املش���وار او تثبط من همم العبيه، 
فالقادسية بطل الدوري املوسم املاضي يسعى للحفاظ على 
لقبه الذي حققه بصعوبه مبالحقة الكويت غرميه التقليدي 
ومنافسه الوحيد طوال السنوات ال� 8 املاضية ويدخل االصفر 
لقاء الصليبخات مبعنويات مرتفعة جدا، السيما بعد فوزه 
ببطولة كأس السوبر على حس���اب االبيض ايضا بنتيجة 
عالية بلغ قوامه���ا 4 اهداف مقابل هدف، لتكون خير بداية 
ملوس���م حافل ومضغوط وطويل على جميع الفرق بعد ان 
تأخر انطالق الدوري الى اليوم األول من ديس���مبر اجلاري 

وهو موعد متأخر بال شك.
ولن يجد اجلنرال، كما تلقبه اجلماهير القدساوية، محمد 
ابراهيم اي صعوبة في ايجاد التشكيلة املناسبة لبدء املباراة، 
السيما انه احد اكثر املدربني خبرة مبا ميلكه العبو االصفر 
من امكانيات كل على حدة نظرا لتحقيق رقم قياس���ي من 
البط���والت، حيث توج بطال ل� 18 بطول���ة وهو على رأس 

اجلهاز الفني للقادسية.

ومتكن القادسية من تدعيم صفوفه هذا املوسم باحملترفني 
السوريني فراس اخلطيب القادم من العربي وجهاد احلسني 
املنتقل من الكويت، ع���الوة على تألق املهاجم اخلطير بدر 
املطوع، الذي لن يش���ارك وزميله خلف السالمة، فضال عن 
اكتش���اف ابراهيم عددا من الوجوه الشابة التي يتوقع ان 
تأخذ فرصتها خالل هذا املوسم ومنهم سعود املجمد وعمر 
بوحمد وسيواجه مدرب الصليبخات ثامر عناد صعوبة في 
إيقاف املد األصفر نظرا لف���ارق االمكانيات وتعدد مفاتيح 
اللعب عند »اجلنرال« الذي يأمل في عبور محطة الصليبخات 

بالنقاط الثالث.
ويعتم���د الصليبخات علي حمود ملفي والبرازيلي آرثر 
الذي جدد عقده مع الفريق ملوس���م ثان ومحمد عودة وعدد 
من الالعبني الذين يأملون في انطالقة جيدة ملوس���م حافل 
بع���د ان حققوا لقب دوري الدرجة االولى املوس���م املاضي 
وتأهلهم لدوري األضواء وس���تكون مب���اراة الليلة مبثابة 
إثبات وجود لضيوف »املمتاز« اجلدد، آمال ان يضعوا لهم 

بصمة بني الكبار.

كاظمة والتضامن

ويدخ���ل البرتقالي مواجهة اليوم أمام التضامن أمال في 
تعويض إخفاقه في بلوغ نهائي كأس االحتاد بعد ان خرج 
على يد الكويت بركالت الترجيح ف���ي الدور قبل النهائي، 
ولم يقدم الفريق حتى اآلن املس���توى املنتظر منه إلرضاء 

جماهيره املتعطشة لتحقيق لقب يعيد للفريق بريقه املفقود 
منذ منتصف التسعينيات من القرن املاضي، ويعتبر تعاقد 
إدارة النادي مع املدرب الروماني إيلي بالتشي لقيادة الفريق 
للموس���م اجلديد أمرا إيجابيا للسيرة الناجحة للمدرب مع 

الفرق اخلليجية حتديدا.
ولك���ن يبدو ان التوفيق جانب تعاقدات اإلدارة واجلهاز 
الفني مع احملترفني البرازيلي���ني األربعة حيث لم يظهروا 
بالصورة املرضية في بطولة كأس االحتاد واملباريات الودية 
والالعبون هم ساندرو )قلب دفاع( وتياغو )ارتكاز( وفيريرا 
)صانع لعب( وساالس )هجوم(، ويعّول بالتشي كثيرا على 
استمرار تألق العبيه ناصر فرج وطارق الشمري فضال عن 

ان عودة فهد الفهد تعتبر إضافة قوية خلط املقدمة.
وتبدو مهمة كاظمة ليس���ت سهلة، خصوصا ان الند هو 
فري���ق التضامن الذي عرف عنه تفوقه على نفس���ه عندما 
يالقي الفرق الكبيرة كما لقب فريق أبناء الفروانية ب� »صائد 
الكبار« حيث يحقق الفريق أفضل نتائجه أمام الفرق الكبيرة، 
ويسعى مدربهم الروماني ايضا مالدوفان لتعطيل مواطنه 
بالتشي بعد ان مت التعاقد معه من جديد بعد كأس االحتاد، 
حيث س���اهم مالدوفان في بقاء الفريق في الدوري املمتاز 
وميل���ك األخير معلومات كافية ع���ن الفرق ويقود هجومه 
البرازيلي رافائيل مبس���اندة مس���تمرة من الغانيني زكريا 
بنغويرا وعبداهلل عثمان فيما يق���ف في الدفاع البرازيلي 

اآلخر ديسلفا.

»شباب دورينا«.. مواهب وإمكانيات

ينتظر ان تشهد النسخة ال� 48 لدورينا 
بزوغ جنوم شابة جديدة سيكون لها ثقل 
في فرقها خالل صراعها على لقب دوري 
املوسم احلالي بعد ان ثبت عدد منهم 
اقدامه في التشكيلة االساسية لفرقهم 
مما يجعل الفرصة سانحة لهؤالء الثبات 
مواهبهم وامكانياتهم في هذه البطولة 
التي دائما ما تعتبر املقياس االساسي 

ملهارة اي العب.
ويبرز من بني هذه املواهب الشابة 
التي يتوقع لها التألق جنم نادي الكويت 
ناصر القحطاني الذي بدأ شيئا فشيئا 

في تثبيت اقدامه في فريقه الذي يعج 
بالنجوم رغم صغر سنه.

في حني سيكون العب كاظمة ناصر 
فرج هو اآلخر اح���د الالعبني الذين 
ستتركز عليهم االنظار بعد مستواه 
املرتفع الذي ظه���ر به مع البرتقالي 
في بطولة كاس االحتاد وتس���جيله 
ل� 6 اهداف خاللها رغم انه يلعب في 

مركز االرتكاز.
اما في القادسية وتبدو الفرصة ليست 
بالس���هلة للمواهب الشابة التي قادت 
الفريق الحراز كأس االحتاد وذلك لوجود 

كم هائل من النجوم في الفريق االمر الذي 
يجعل مهمة عمر بوحمد وفيصل العنزي 
وبدر بوحمد صعبة في حجز مكان في 

التشكيلة رغم امكانياتهم العالية.
وفي العربي سيكون علي اشكناني 
اح���د الالعبني الذين س���تعول عليهم 
جماهير فريقه الكثير لقيادة »االخضر« 
الى استعادة لقب الدوري بعد غياب دام 

ما يقارب الثمانية مواسم.
وتقفز اسماء اخرى في قائمة تنافس 
»ش���باب دورينا« لع���ل ابرزها العب 

التضامن حمد امان. 

ناصر القحطاني أحد املواهب الشابة في الدوري

الروماني الكسندر مولدوفان )التضامن(
تاريخ امليالد: 1950

ابرز الف����رق التي قادها: دينامو بوخارس����ت 
الروماني � الرجاء البيضاوي املغربي � الساملية.

اجنازاته كمدرب: بطل الدوري الروماني � بطل 
الدوري املغربي.

القادمون: ماجد مصطفى � البرازيلي دي سيلفا 
� الغين����ي عبداهلل عثم����ان � البرازيلي رافائيل. 
املغادرون: سليمان اجلار اهلل � سطام الشمري � 
محمد ابراهيم � العماني محمد مبارك � التنزاني 

داني ميرواندا.
مركز التضامن في املوسم املاضي: السابع.

ثامر عناد )الصليبخات(  
تاريخ امليالد: 1966

الفرق التي قادها: الصليبخات
اجنازاته كمدرب: احلصول على دوري الدرجة 
االولى والصعود بالصليبخات إلى دوري االضواء 

بعد غياب طويل.
القادمون: البرازيليون برونو راساييف � دانيلو 

بابتستا � ماركوس سكويرا 
املغادرون: الغيني اميانويل 

� ل����م يكن ضمن فرق الدوري املمتاز وحصل 
على أول دوري الدرجة االولى
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العربي1989/1988الكويت1965/1964

اجلهراء1990/1989العربي1966/1965

القادسية1992/1991العربي1967/1966

العربي1993/1992الكويت1968/1967

كاظمة1994/1993القادسية1969/1968

الساملية1995/1994العربي1970/1969

كاظمة1996/1995القادسية1971/1970

العربي1997/1996الكويت1972/1971

الساملية1998/1997القادسية1973/1972

القادسية1999/1998الكويت1974/1973

الساملية2000/1999القادسية1975/1974

الكويت2001/2000القادسية1976/1975

العربي2002/2001الكويت1977/1976

القادسية2003/2002القادسية1978/1977

القادسية2004/2003الكويت1979/1978

القادسية2005/2004العربي1980/1979

الكويت2006/2005الساملية1981/1980

الكويت2007/2006العربي1982/1981

الكويت2008/2007العربي1983/1982

القادسية2009/2008العربي1984/1983

؟2010/2009العربي1985/1984

محمد ابراهيم )القادسية( 
تاريخ امليالد: 1962 

ابرز الفرق التي قادها: الساملية � املنتخب 
الوطني االول 

اجنازاته كمدرب: حقق 18 بطولة جميعها 
مع االصفر متفرق���ة بني دوري وكأس امير 
وكأس ولي العهد. القادمون: فراس اخلطيب 
� جهاد احلس���ني. املغادرون: نواف املطيري 
� محمود عبدالرحمن )رينغو( � س���ليم بن 

عاشور. 
مرك���ز القادس���ية في املوس���م املاضي: 

االول.

البرازيلي مارسيلو كابو )النصر(
تاريخ امليالد: 1966

الفرق التي قادها: مس���اعد مدرب املنتخب 
البرازيلي احلالي »دونغا« � مساعد مدرب منتخب 

السعودية � مدرب نادي الهالل.
إجنازاته كمدرب: بطولة الدوري السعودي 

 .2005 � 2004
القادمون: سعود سويد � ردويفو سيلفا � جوني 

الندرينيو � باتريك فابيانو � فيصل العدواني
املغ���ادرون: احمد موس����ى � جيري اوريال � 

كاريكا 
مركز النصر في املوسم املاضي: السادس

البلجيكي وليام توماس )الساملية( 
تاريخ امليالد: 1946

ابرز الفرق التي قادها: تونار اف سي من بنني 
� املنتخب االوملبي البحريني � مسقط العماني 

اجنازته كمدرب: الدوري الكويتي مع الساملية 
� الدوري البنيني 3 مواسم.

القادمون: نواف املطيري � مشاري العازمي � 
محمد العنزي � بدر اجلاسر � يوسف اليوحة � فرج 
لهيب � احمد البلوشي � عبدالفتاح سافي � سعد 
السعدي � اميانويل ايزوكام � احلاج دميبا � نيتو 

سيلفا. املغادرون: محمود جالل � حسني بابا 
مركز الساملية في املوسم املاضي: الرابع 

الكرواتي دراغان سكوسيتش )العربي( 
تاريخ امليالد: 1968 

 أبرز الف����رق التي قادها: أورينتي الكرواتي، 
رييكيا، انتربلوك ليوبليانا السلوڤيني.

االجنازات: كأس كرواتيا مع رييكيا في موسمني 
وكأس سلوڤينيا مع انتربلوك.

القادمون: احمد موسى � وحمد حربي � نواف 
العتيبي � السلوڤيني روكي، والكرواتي ايغور 
ومواطنه داباك. املغادرون: السوري فراس اخلطيب 
والبحرين����ي محمد حبيل ومواطنه اس����ماعيل 

عبداللطيف والنيجيري اميانويل ايزوكام 
مركز العربي في املوسم املاضي: اخلامس

الروماني ايلي بالتشي )كاظمة( 
تاريخ امليالد: 1956

ابرز الف����رق التي قادها: دوربيتا س����وفرين 
الروماني � االفريقي التونسي � اوملبيك املغربي 
� الش����باب االماراتي � النصر السعودي � الهالل 
السعودي � العني االمارتي � السد القطري � االهلي 

االمارتي � العربي القطري 
اجنازاته كمدرب: الدوري والكأس التونسي 
وكأس افريقيا لالندي����ة البطلة وبطولة االفرو 
اسيوية وبطولة االندية العربية 3مرات وبطولة 
ال����دوري املغرب����ي وال����دوري االمارت����ي مرتني 
 وكاس رئي����س الدول����ة االمارت����ي مرتني ولقب
العه����د  ول����ي  الس����عودي وكأس  ال�����دوري 

السعودي.
القادمون: س����اندرو س����يلفا � تياغو س����انتوس � ايرنس����تو فيريرا � ماوريسيو 
 س����االس. املغ����ادرون: مش����اري العازمي � ب����در اجلاس����ر � محمد العن����زي � فيصل

العدواني � فوزي بش����ير � هاش����م صالح � يونس املش����يفري � اراغو س����يلفا � عمرو 
سماكة. 

مركز كاظمة في املوسم املاضي: الثاني 

مدربون وانتقاالت

محمد عبداهلل )الكويت( 
تاريخ امليالد: 1953

ابرز الفرق التي قادها: املراحل الس���نية 
بنادي الكويت � خيطان

اجنازاته كمدرب: كأس االحتاد االسيوي 
للمرة األولى في تاريخ الكرة الكويتية � كأس 

االحتاد التنشيطية -  
القادمون: البرازيلي كاريكا � احمد العيدان 

� علي الكندري 
املغادرون: فرج لهيب � يوسف اليوحة - 

السوري جهاد احلسني 
مركز الكويت في املوسم املاضي: الثالث


