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 )محمد ماهر(محمد بن همام يقلّد العبي الكويت امليداليات بعد الفوز على الكرامة )هاني الشمري(مشجع سوري اصيب خالل املشاجرات

مشجع يحمل علم الكويت تعبيرا عن االنتصار الكبير

مشجعان يلوحان بشارة النصر مسيرة سيارات جابت شارع اخلليج احتفاال بالفوز

بن همام لـ »األنباء«: ما حدث من الجماهير أمر غير مقبول

الراشد يهنئ »األبيض«

الطبطبائي: توقعت الفوز باللقب

المرزوق يشكر مكرمي األبيض

الكويت والوصل 16 ديسمبر

الطاحوس: نتمنى استغالل الصحوة

بعث النائب علي الراش����د ببرقية تهنئة الى أس����رة مجلس إدارة 
نادي الكويت ضمنها خالص تهانيه مبناسبة الفوز بلقب بطل كأس 
االحتاد اآلسيوي، مشيدا باألداء الرائع الذي ظهر به األبيض، متمنيا 
دوام التوفيق والنجاح للفرق واملنتخبات الكويتية. وقد عّبر الراشد 
عن أصدق مشاعر التهنئة واملباركة لهذا االجناز التاريخي الذي حققته 
الكرة الكويتية على يد أبطالها مساء أمس األول عندما تّوج الكويت 
بطال لكأس االحتاد اآلسيوي للمرة األولى، معتبرا هذا اليوم من األيام 

املشهودة واملعدودة التي سيذكرها الشعب الكويتي.

عّب���ر النائب وليد الطبطبائي عن س���عادته بهذا االجناز الذي
 يتحق���ق للمرة األولى على صعيد األندية الكويتية. وقال انه 
توقع ان يظفر الكويت باللقب بعد فوزه مبجموع مباراتي الذهاب 
واإلياب ف���ي دور الثمانية امام اربيل العراقي، مضيفا ان الكويت 

ارتفع أداؤه تدريجيا من مباراة الى أخرى حتى وصل للنهائي.

عبدالعزيز جاسم
أعرب رئيس نادي الكويت عبدالعزيز املرزوق عن شكره وتقديره 
للشخصيات التي كرمت األبيض وهم رئيس اللجنة االوملبية الشيخ 
احمد الفهد الذي تبرع بعشرة آالف دينار وعضو اجلمعية العمومية 
بالنادي خالد احمد الفه����د الذي تبرع بألف دينار لكل العب وعضوا 
اجلمعية العمومية بالنادي عبدالوهاب ومحمد املرزوق 10 آالف دينار 
وس����ليمان احلويل 3 آالف دينار. وأضاف املرزوق ان مجلس اإلدارة 
بصدد اإلعداد حلفل كبير يقام بالنادي تكرميا منه لالعبني مع إعطائهم 

مكافآت مجزية تقديرا لالجناز الكبير.

حددت اللجن���ة التنظيمية لبطول���ة دوري أبطال اخلليج 
لكرة القدم يوم 16 ديس���مبر املقبل ملب���اراة نادي الكويت مع 
نظيره الوصل اإلماراتي على ستاد نادي الكويت، ضمن اجلولة 
الرابعة للمجموعة الرابعة والتي تضم فضال عنهما نادي الرفاع 
البحريني. ومت تأجيل هذه املباراة لتزامنها مع املباراة النهائية 
لكأس االحتاد اآلسيوي التي أقيمت امس بني الكويت والكرامة 

السوري وتوج بلقبها الكويت.
ويتصدر املجموعة نادي الوصل بأربع نقاط وبفارق األهداف 
عن الرفاع الذي يتس�������اوى معه في الرصيد ذاته فيما احتل 
الكوي���ت املركز الثالث واألخير ف���ي املجموعة دون رصيد من 

النقاط.

عبداهلل العنزي
بارك عضو جلنة الش���باب والرياض���ة البرملانية النائب خالد 
الطاح���وس لكل اهل الكويت حتقي���ق الكويت لقب كأس االحتاد 
اآلسيوي الذي جاء بعد جهد كبير قام به كل املسؤولني عن النادي 
م���ن إدارة وعلى رأس���هم النائب مرزوق الغ���امن ورئيس مجلس 
اإلدارة عبدالعزيز املرزوق واجلهازان الفني واإلداري والالعبون، 
متمنيا ان تس���تمر أفراح الكويت. وع���رج الطاحوس على األزمة 
الرياضة التي متر بها البالد قائال انه ليس لديه اي اعتراض على 
تعديل القانون 2007/5 او ما يعرف بقانون اإلصالح الرياضي مبا 
يتماشى مع مطالب األنظمة الرياضية الدولية ولكن مع اإلبقاء على 
جوهر القانون نفس���ه، فما حدث اليوم من اجناز رياضي آسيوي 
وتالحم كل الش���عب خلف نادي الكويت ممثلنا ما هو إال صحوة 
نتمنى استمرارها واس���تغاللها من اجل جتاوز األزمة الرياضية.

عبداهلل العنزي
رفع املنسق التنظيمي العام 
القدم  لالحتاد اآلسيوي لكرة 
تقري���را مليئا باملخالفات عما 
جرى من ام���ور تنظيمية في 
ستاد نادي الكويت خالل املباراة 
النهائية لكأس االحتاد اآلسيوي 
بني الكويت والكرامة، خصوصا 
املباراة من الفوضى  ما سبق 
العارمة في ارضية امللعب على 
خلفية رفض موظفي االحتاد 
الس���ماح لبعض  اآلس���يوي 
القن���وات احمللية واخلارجية  
دخ���ول امللعب لعدم التزامهم 
بالتعليمات والتي تنص على 
الس���ماح ألي شخص  رفض 
بالنزول الى ملعب املباراة لم 
يحمل البطاقة التي تسمح له 
بالدخول مع ارتداء »الوشاح« 
اخلاص باملصورين واملراسلني، 
املباراة  كذلك بس���بب توقف 
بعد هدف التع���ادل للكرامة، 
ه���ذا باإلضافة ال���ى ما جرى 
في املدرجات بني اجلمهورين، 

وتطلب األم���ر تدخل القوات 
اخلاصة والصعود الى املدرجات 

لفض االشتباك.
اما احلدث االبرز الذي تضمنه 
التقرير فهو ما جاء بعد املباراة 
من دخول اجلماهير الى أرضية 
امللعب في ظل عجز رجال األمن 
عن منعهم، ما تطلب ان يوجه 
املسؤولون اآلسيويون حتذيرا 
اللجنة االنتقالية  الى رئيس 
الش���يخ احمد اليوس���ف بأن 
أمامه ربع ساعة فقط إلخراج 
اجلماهير من امللعب وإال سيتم 

إلغاء حفل التتويج.
وقال مصدر ف���ي االحتاد 
اآلس���يوي ل���� »االنب���اء« ان 
العقوبات التي س���توجه الى 
الكويت س���تنظر فيها جلنتا 
املسابقات والعقوبات في االحتاد 
اآلسيوي بناء على تقرير مراقب 
التنظيمي  املباراة واملسؤول 
للحدث اآلسيوي، وأكد رئيس 
االحتاد اآلس���يوي لكرة القدم 
القطري محمد ب���ن همام في 

تصريح خاص ل� »االنباء« ان 
ما حدث بعد املباراة من دخول 
الى ارضية امللعب  اجلماهير 
امر غير مقبول إطالقا، ألننا في 
املباراة النهائية ويجب ان تكون 
األم���ور التنظيمية افضل من 
هذا بكثير، فالعالم كله يشاهد 

ال���ى ان اجلماهي���ر الكويتية 
س���ئمت اخلالفات واملشاكل 
وتريد الفرحة، ولكن يجب ان 
حتتفل بش���كل حضاري اكثر 

مما جرى.
اما رئيس اللجنة االنتقالية 
الشيخ احمد اليوسف فأكد ل� 

املباراة وما جرى بعد صافرة 
النهاية فشل تنظيمي.

وأض���اف انه ش���خصيا ال 
يلوم اجلماهير الكويتية على 
ما ج���رى الن ه���ذه البطولة 
هي األول���ى لألندية الكويتية 
على الصعيد القاري باإلضافة 

»االنب���اء« انه بلغ ش���خصيا 
في املنص���ة األميرية من قبل 
املسؤولني في االحتاد اآلسيوي 
بض���رورة إخ���الء امللعب من 
اجلماهير خالل فترة 15 دقيقة 
إلغاء حفل  فقط وإال س���يتم 
التتويج، مضيفا انه قام بإجراء 
اتصاالت مع رجال األمن ومت 

تدارك األمر.
وقال اليوسف ان العقوبات 
على مثل ه���ذه األحداث التي 
جرت في على س���تاد الكويت 
ستكون مالية بحتة ولن تصل 
العقوبات اإلدارية، فمثل  الى 
هذه األم���ور واردة احلدوث 
خصوصا ان ما جرى هو تعبير 
عن الف���رح من قبل اجلماهير 

الكويتية.
وأكد اليوسف ان األموال ال 
ميكنها ان ت���وازي فرحة اهل 
الكويت ونحن على استعداد 
لدف���ع اي غرام���ات مقابل ان 
ن���رى الفرح���ة عل���ى وجوه 

اجلماهير.

تقرير مليء بالمخالفات رفعه مسؤولو االتحاد اآلسيوي عن المباراة

 هاني الظفيري
ش���هدت مباراة الكويت والكرامة أحداثا 
مؤس���فة في أعقاب انتهائها بفوز مستحق 
لألبيض، اذ وقعت مش���اجرات بني عدد من 
الش���باب خلفت 16 مصابا م���ن الكويتيني 

والسوريني.
وقال فني أول الطوارئ الطبية عبدالعزيز 
بوحيمد ل� »األنباء« ان ادارة الطوارئ الطبية 
وفي أعقاب بالغات عن وقوع مشاجرات أرسلت 
15 سيارة اسعاف، مشيرا الى ان املشاجرات 

أعقبت املباراة مباشرة وخلفت 16 مصابا وان 
اصابتهم متثلت في جروح بالرأس وكدمات 

نتيجة استخدام العصي.
وأض���اف بوحيم���د ان 6 مصابني نقلوا 
بسيارات االسعاف، وهناك 10 مصابني نقلوا 
بسيارات خاصة، وان معظم املصابني ادخلوا 
الى املستشفى األميري وان جميعهم خرجوا 
عقب تلقي العالج، ولفت الى ان وزارة الداخلية 
تدخلت لفض املشاج��رات الدامي��ة وفتح��ت 

حتقيق��ا مع املصاب��ني.

16 مصابًا في مشاجرات بعد المباراة

مسيرات الفرح جابت شوارع الكويت

مبارك الخالدي
البالد مسيرات  جابت شوارع 
حاشدة بعد إطالق صافرة احلكم 
اإليراني مس���عود مرادي معلنة 
انته���اء مواجهة الكويت والكرامة 
بفوز األبيض وإعالنه بطال لكأس 
االحتاد اآلسيوي، وقد بدأت املسيرة 
من كيفان معقل الكتيبة البيضاء 
حيث تعالت فيها األهازيج املعبرة 
عن الفرحة الغامرة التي اجتاحت 

الشباب املتعطش للبطوالت.
وكان مبعث الفرحة ليس فقط 
الفوز باللقب اآلسيوي ولكن لشعور 
اجلماهير بأنه سيكون فاحتة خير 
لكرتنا وعودتها لزمن االنتصارات 
اجلميل، اذ كان املشهد في الشوارع 
ليل امس األول من املش���اهد التي 
اعتادها عشاق األزرق في السابق 
ورمبا حملت املس���يرات إشارات 
واضحة ملن يعنيهم األمر عن الشأن 

الرياضي بالكف عن إثارة األزمات 
واملش���احنات والتي لم جتن من 
ورائها كرتن���ا إال االيقافات والتي 
راح ضحيتها جيل كامل من الالعبني 
متمنني صفاء النفوس من اجلميع 

واإلجماع على حب الكويت.
وطافت املسيرات مناطق مختلفة 
من الب���الد فالفرحة لم تكن داخل 
الديرة فقط فاجله���راء كانت لها 
طريقتها في االحتف���ال فيما كان 
لشباب املنطقة العاشرة رأي آخر 
في التعبير عن فرحتهم وبني هؤالء 
وهؤالء امتاز شارع اخلليج برونقه 
اخلاص في االحتفال حيث لم يكتف 
الشباب بالسير بالسيارات بل نزل 
البعض الى الشارع ليعبر بطريقته 
اخلاصة عن الشعور الذي خاجله، 
متمنني ان تستمر األفراح في بالدنا، 
مشيرين الى ان األزرق هو املستفيد 

األول من هذه الفرحة.

الفهد: هذا تراث كرتنا وتاريخها

العفاسي: فوز غال

الروضان: اللقب أعاد البسمة للجماهير

مبارك الخالدي
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير االسكان 
ووزير التنمية الش����يخ احمد الفهد ان ه����ذا االجناز الذي حققه نادي 
الكوي����ت اعاد إلينا اجنازات الكرة الكويتي����ة، متمنيا ان تكون ايامنا 
كلها فوزا وفرحا، مضيفا ان الكرة الكويتية دائما بخير وتستطيع ان 
تنهض في اي حلظة، فهذا تاريخها وتراثها. وأشار الفهد الى ان التالحم 
والتكاتف الذي جاء من مختلف املسؤولني الرياضيني في البالد على 
الرغم من بعض اخلالفات في وجهات النظر ما هو اال جتسيد ألخالق 
وشيم اهل الكويت التي جتد أبناءها متآزرين وقت احلرج والصعاب. 
وبارك الفهد لالعبي وإدارة نادي الكويت حتقيق هذا اللقب الغالي قائال 
ان الكويت عودنا دائما على حتقيق املعادلة الصعبة وإحراز األلقاب.

اعتبر وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي ان هذا
الفوز الغالي هو للكويت كلها وليس حكرا فقط على الرياضيني او 
أبناء نادي الكويت مضيفا انه شخصيا سعيد بتحقيق لقب البطولة 
الذي اثلج صدورنا جميعا ويحس����ب للكرة الكويتية وان ش����اء اهلل 
فاحت����ة خير على الكرة الكويتية بعد ان عانت مؤخرا من االخفاقات. 
وأش����اد العفاس����ي بالعمل الكبير الذي قام به املسؤولون على نادي 
الكويت وعلى رأسهم النائب مرزوق الغامن واإلدارة واملدربني والالعبني 
فالفريق اس����تطاع حتقيق االجناز من خالل األداء اجليد في البطولة 
منذ األدوار األولى لها. وعن موضع األزمة الرياضية اش����ار العفاسي 
الى ان كل ما عندنا ه����و ترتيب أولويات وليس خالفات وعن قريب 
عاجل سترون االنسجام بني اجلميع وسيلتف اجلميع حول املنتخب 

مع حتقيق االجنازات للرياضة الكويتية مجددا.

هنأ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان الشعب 
الكويتي ونادي الكويت باالجناز »التاريخي« الذي حققه األبيض كأول 
ناد كويتي يفوز ببطولة كأس االحتاد اآلس����يوي. وقال الروضان ل� 
»كونا«: »أبارك للشعب الكويتي وملجلس ادارة والعبي نادي الكويت 
على هذا االجناز بإحراز بطولة كأس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم كأول 
ن����اد كويتي يحقق هذا اللقب«. وأكد ان اح����راز هذا اللقب أعاد األمل 
والبسمة للجماهير الكويتية املتعطش����ة للفوز والتي مألت الستاد 

وكانت تشجع طوال املباراة بحماسة.


