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جنم الشباب الفنان بشار الشطي متوسطا فريق العمل ملباراة كاظمة وبرشلونة

العربي يأمل في االستمرار بالصدارة

أحد املشجعني يشتري تذكرة مباراة البرتقالي وبطل أوروبا مشجع صغير حامال تذكرة املباراة

إقبال كبير على شراء تذاكر مهرجان كاظمة وبرشلونة

ش���هد الي���وم األول لبي���ع 
تذاكر مباراة كاظمة وبرشلونة 
التي تق���ام في 21  االس���باني 
ديسمبر اجلاري اقباال منقطع 
النظي���ر على مختل���ف انواع 
التذاكر التي تبدأ قيمتها من 10 

الى 150 دينارا.
وح���رص ع���دد كبي���ر من 
التذاكر  اجلمهور على ش���راء 
من فئتي 90 و150 دينارا، ألنها 
ستمنحهم فرصة التقاط صور 
مع كؤوس برش���لونة اخلمس 
الفريق معه  التي سيحضرها 
الى البالد، كما حضرت بعض 
العائالت لش���راء التذاكر، ولم 
يؤثر سقوط االمطار في اليوم 
االول للتوزي���ع على نس���بة 

احلضور.
وأعلن أمني سر نادي كاظمة 
حسني بوس���كندر عن افتتاح 
موقع النادي االلكتروني الرسمي 
اعتبارا من يوم غد والذي يحمل 
 KazmaSC.com التالي الرابط 
فيما سيكون هناك رابط داخلي 
خاص بتغطية املباراة التاريخية 
املرتقبة التي س���تجمع كاظمة 

اوالده الذي���ن يحرصون على 
متابعة الفريق الكاتالوني في 
جميع اس���تحقاقاته، موضحا 
ان برش���لونة مليء بالنجوم 
واالسماء الكروية الكبيرة التي 

تستحق املتابعة.
اما احم���د الثوين���ي الذي 
اشترى تذكرته في اليوم االول، 
فقال ان اس���تضافة برشلونة 
تعتبر حدثا تاريخيا، سيفيد 

العبي كاظمة
ويكسبهم مزيدا من اخلبرات 
من خالل االحتكاك بنجوم كرة 
الق���دم الكبار الذي���ن يلعبون 
الفريق االسباني. واقترح  في 
اال تق���ام املباراة ب���ني كاظمة 
وبرشلونة، بل تقام بني فريقني 
يتشكل كل فريق من خليط من 
العبي البرتقالي وبرش���لونة، 
حتى يستمتع اجلمهور باللقاء 
بشكل افضل، ويحظى العبو 
كاظمة بفرصة جيدة للعب الى 
جوار جنوم الفريق الكاتالوني. 
وعب���رت س���حر الدبوس عن 
س���عادتها بقيام نادي كاظمة 
بخطوة استضافة برشلونة، 

مع برش���لونة االسبان�ي وهو 
barca.KazmaSC.com من أجل 
إعطاء الفرصة أمام عشاق كرة 
الق���دم ملتابع���ة كل املواضيع 
املتعلق���ة بالترتيب���ات الت���ي 
جترى حاليا الستضافة جنوم 
اس���بانيا والعالم. وأوضح ان 
إدارة كاظمة حرصت على افتتاح 
املوقع الرسمي للنادي في هذا 
املوعد لكي يتزامن مع املباراة 
التاريخي���ة خاص���ة ان زيارة 
برشلونة س���تحظى مبتابعة 
إعالمية غير مسبوقة سواء على 
او  العربي  او  املستوى احمللي 
العاملي، نظرا للشعبية الكبيرة 
النادي  التي يحظى بها جنوم 
االسباني العريق الذين يزورون 

الكويت للمرة األولى.
واضاف بو سكندر ان املوقع 
الرسمي للنادي سيتم تدشينه 
بالكامل في مطلع العام اجلديد 
لكي يك���ون نافذة للنادي على 
عش���اقه من حي���ث عرض كل 
االخبار املتعلقة بالنادي وفرقه 

الرياضية بشكل حصري.
ومن جانبه، أوضح مسؤول 

مسامح مدير املشاريع في شركة 
»هاردتاسك« التي تقدم خدمات 
تكنولوجيا املعلومات املتكاملة 
حلس���ن تعاونه وباقي طاقم 
العمل حيث قاموا مبجهود جبار 
لتصميم موقع مهرجان برشلونة 

في فترة قياسية.

آراء الجماهير

التذاكر في  في مقر توزيع 

مركز االنترنت في نادي كاظمة 
سلمان حسني أن فكرة إنشاء 
صفحة الكترونية جاءت لتغطية 
هذا احل���دث التاريخ���ي الذي 
يعش���يه كاظمة بشكل خاص 
الكويتي  الرياضي  والش���ارع 
مبختلف انتماءاته بشكل عام.

وأضاف ان الصفحة اخلاصة 
مبباراة برشلونة االستعراضية 
س���تتناول جمي���ع التفاصيل 

نادي كاظمة، قال حيدر درويش 
احد عشاق برشلونة: فضلت 
ان اشتري تذاكر دخول املباراة 
ل���ي ولعائلتي في اليوم االول 
أماكننا قبل نفاد  حتى نحجز 

الكمية.
واض���اف انه يش���جع مان 
يونايت���د االجنلي���زي لكن���ه 
ح���رص على حض���ور مباراة 
برش���لونة بناء عل���ى رغبة 

املتعلقة  الصغيرة والكبي���رة 
بزيارة س���حرة كاتالونيا إلى 
جانب تس���ليط الض���وء على 
اس���تعدادات كاظمة وش���ركة 
»سينيار« للدعاية واإلعالن من 
أجل تسهيل مهمة اإلعالميني من 
شتى أنحاء العالم ملعرفة كل ما 
يتعلق بتلك الزيارة املنتظرة.

وقال انه الب���د من توجيه 
الشكر بشكل خاص إلى مشعل 

مؤكدة انها حرصت على شراء 
تذكرة حضور املباراة في اليوم 
االول حرصا على حجز مقعدها 
في ستاد الصداقة والسالم قبل 
نفاد التذاكر، موضحة انها تسافر 
الى اسبانيا حلضور مباريات 
برش���لونة لذا كان طبيعيا اال 
تفوت فرصة مشاهدة مباراة 
الفريق االسباني مع كاظمة في 
البالد. واتفقت معها صديقتها 
حصة الصقر على ذلك، وقالت 
ان احلدث مه���م جدا للرياضة 
انظار  الكويتية، النه سيلفت 
الكويت والرياضة  الى  العالم 
الكويتية، باالضافة الى اسعاد 
اجلمهور الرياضي مبنحه فرصة 
مشاهدة نخبة من افضل جنوم 
العالم يلعب���ون على ارضه. 
ولفتت ال���ى اهمية تخصيص 
مكان للعائ���الت حتى تتمكن 
املشجعات من حضور املباراة 
واالستمتاع باحلدث، مشيدة 
بطريقة تقسيم املدرجات التي 
عمل���ت اللجن���ة املنظمة على 
ترتيبها بطريق���ة نالت رضا 

اجلميع.

بوسكندر: صفحة خاصة لتغطية الحدث على موقع النادي الرسمي

الشطي: فرصة كبيرة للشباب لمشاهدة النجوم
قال الفنان بشار الشطي: ان استضافة برشلونة تعتبر فرصة 
كبيرة للشباب املتابع للرياضة العاملية كي يشاهد جنوم العالم 
عن قرب ويستمتع باملباراة مع كاظمة، مضيفا ان جمهور الكرة 
حتى من ال يشجعون برشلونة سعداء باحلدث الذي سيلفت 

انظار جميع املهتمني بالرياضة في العالم الى الكويت.
واضاف: ان كاظمة قرب املسافات من خالل استضافة الفريق 
الكاتالوني حيث يرغب كثير من الشباب في حضور املباراة، 

اال ان ظروفا دراسية او اسبابا اخرى ال تساعدهم على السفر 
الي اسبانيا لذا تعتبر املباراة فرصة جيدة لهم حلضور مباراة 

بطل اوروبا الذي يتمتع بشعبية كبيرة.
واردف الش���طي: الناس حتتاج الى م���ا يفرحها لذا جاءت 
املباراة في توقيت مناسب، الس���عاد الشباب الرياضي الذي 
سيستمتع مبش���اهدة جنوم برشلونة يواجهون كاظمة على 

ستاد الصداقة والسالم.

المال يثني 
على مشوار دابس

األهلي مستمر
 في النزيف باإلمارات

النائ���ب صالح  اش���اد 
املال ومقرر جلنة الشباب 
والرياضة مبش���وار العب 
الفريق االول لكرة القدم في 
نادي التضامن فهد دابس، 
مبا قدمه لناديه طوال الفترة 
السابقة، باالضافة لتجربته 
الناجحة مع العربي، حيث 

قدم مستوى جيدا.
جاء ذلك خالل استقبال 
امل���ال لدابس ف���ي مكتبه، 
وتسلم منه دعوة حلضور 
مهرجان تكرميه الذي سيقام 
في 10 ديسمبر اجلاري على 
التضامن  هامش مب���اراة 
والقادس���ية ضمن بطولة 
الدوري املمتاز حتت رعاية 
الشيخ تركي اليوسف، وقدم 
دابس الى املال درعا تذكارية 

بهذه املناسبة.

استمر األهلي حامل اللقب 
في نزيف النقاط بعد تعادله مع 
ضيفه الوصل 1-1 في افتتاح 
املرحلة السابعة من الدوري 

االماراتي لكرة القدم.
وس���جل البرازيلي باري 
)90( هدف االهلي، وس���عد 
س���رور )14 خطأ في مرمى 

فريقه( هدف الوصل.
املركز  الى  وصعد االهلي 
الس���ابع برصي���د 8 نقاط، 
واصبحت مهمته في احلفاظ 
على لقبه صعب���ة اذ يبتعد 
عن اجلزيرة املتصدر بفارق 
8 نقاط، في حني بقي الوصل 

سادسا برصيد 8 نقاط.
وصعد بني ياس الى املركز 
الثالث مؤقتا بعدما اكتس���ح 
ضيفه الشباب باربعة اهدف 
نظيفة سجلها العاجي موديبو 
ديارا )69 من ركلة جزاء و83( 
والعماني فوزي بشير )75( 
اندريه سانغور  والسنغالي 

.)77(
ورف���ع بني ياس رصيده 
الى 14 نقطة في املركز الثالث 
بانتظار مباراة الوحدة الرابع 
والعني الي���وم، في حني بقي 
الشباب في املركز ال� 11 برصيد 
6 نقاط. ويلعب اليوم ايضا 

الظفرة مع االمارات.

العربي لمواصلة صدارة »اليد« أمام كاظمة

حامد العمران
تعود اليوم الروح من جديد الى صالة الشهيد 
فهد االحمد لكرة اليد بعد توقف النشاط ما يقارب 
شهرًا بسبب مشاركة الصليبخات والعربي في 
البطولة اآلس���يوية حيث تق���ام 3 مباريات في 
اطار االسبوع السادس حيث يتقابل في االولى 
الصليبخات مع خيط���ان في الرابعة والنصف 
فيما يتقابل العربي مع كاظمة في السادسة مساء 
وفي اللقاء الثالث يلعب اليرموك مع الس���احل 
في السابعة والنصف ويطمح كل منهما لتحقيق 

فوزه االولى في البطولة.
في اللقاء االول يلعب الصليبخات )4 نقاط( 
بطل آسيا وهو منتش باللقب اآلسيوي ويعتبر 
اكثر الفرق اس���تعدادا وجهوزية ولقاؤه اليوم 
الثال���ث في الدوري حيث ل���ه 3 لقاءات مؤجلة 
ويطمح الصليبخات اليوم حلسم النتيجة لصاحله 
لينطلق نحو القمة في مشواره نحو احملافظة 
على اللقب الذي احرزه في املوسم املاضي بقيادة 
املدرب الوطني »الفذ« خالد غلوم الذي يعرف كل 
صغيرة وكبيرة عن فريقه والفرق االخرى ويلعب 
وفق معطيات املباراة وهذا ما يجعل الفريق يسير 
دائما بخطى ثابتة باجتاه القمة ودائما ما ميتاز 
الصليبخات بطريقة الدفاع املتقدمة متى ما جلأ 
لها وان كان في لقاء اليوم قد يدافع بطريقة 6 � 
0 وقد تتحول الى 5 � 1 في حال بروز احد العبي 
اخلط اخللفي وان كانت حسبة حسني مختلفة 
اليوم لتواجد احل���ارس الدولي تركي نافع في 
املرمى الذي يعرف جيدا حسني واين يصوب وقد 
يكون هناك حتد خاص بينهما وفي املقابل يعتمد 
الصليبخات في الهج���وم على اللعب اجلماعي 

لوجود مشاري طه وفيصل صيوان وفواز عباس 
وحسني صيوان ومحمد فالح وسامح الهاجري 
وانور مفرح وكل هؤالء قادرون على الوصول 

الى مرمى اخلصم وهز الشباك.
ومن جانب���ه تكبد خيطان خمس خس���ائر 
وحسبت له مباراة الساملية لصاحله خلطأ مشاركة 
العب الساملية املوقوف عبدالعزيز جنيب وهذا 
يدل على ان خيطان لم يقدم مس���تواه املعهود 
لذلك يحاول العبوه اليوم تغيير الصورة الباهتة 
ال���ذي ظهر عليها الفريق بتحقيق مفاجأة وهذا 
ممكن ان يتحقق متى ما اس���تعاد الفريق الثقة 
وال���روح العالية مع تنويع اللعب والفتح على 

اجلناحني.
وفي اللقاء الثاني يلعب العربي وهو متصدر 
برصيد 10 نقاط وف���وزه اليوم يعني االقتراب 
بشكل كبير من التأهل الى دوري الكبار الذي يضم 
الفرق الستة االوائل وفي احلقيقة كفة العربي 
اليوم هي االرجح لتكامل صفوف الفريق بوجود 
علي مراد وعبدالعزيز املط���وع ومناور دهش 
وحسن الشطي وحسني الشطي وطالل عباس 
وحسني حبيب الى جانب احلراس املتألقني مهدي 

عبداحلليم وعبداهلل الصفار واحللواجي.
وفي املقابل يعتبر كاظمة )3 نقاط( من الفرق 
الطموح التي تضم مجموعة من الالعبني الشباب 
الواعدين يأتي في مقدمتهم عبداهلل الس���نافي 
واحمد دويسان وعبدالعزيز التراك وبخيت االحمد 
ويوسف حيدر وسالم عبدالسالم ويعتمد الفريق 
على الهجوم املرتد عن طريق اجلناحني التراك 
ودويسان ويقود الفريق بخبرته ياسر االمير وفي 

الدفاع محمد جاسم واحلارس صالح العنزي.

بطل آسيا يواجه خيطان في األسبوع السادس للدوري اليوم


