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اكد رئيس مجلس ادارة نادي 
الصليبخات د.مساعد العازمي 
وقوف النادي بجميع اعضائه 
والعبيه ومنتسبيه الى جانب 
القادس���ية في مباراته غدا في 
نهائي كأس االحتاد اآلسيوي 
امام االحتاد السوري على ستاد 

جابر.
وقال العازمي ان اجلماهير 
الكويتية وجماهير ومش�جعي 
الصليبخات س���يقفون خلف 
االص��ف���ر قلب���ا وقالب���ا النه 
مي���ثل الك���رة الكويتية حتى 
تبقى الكأس في الك�ويت للمرة 
الثانية على التوالي، الفتا الى 
ان ادارة النادي ستوفر وتسخر 

عبدالعزيز جاسم 
ارس���ل االحتاد اآلس���يوي 
كتابا إل���ى مجلس إدارة نادي 
القادس���ية يبلغه فيه مبوعد 
وصول ومغادرة رئيس االحتاد 
القطري محمد بن  اآلس���يوي 
هم���ام الذي س���يصل الكويت 
في الرابعة عصر غد حلضور 
املباراة النهائية لكأس االحتاد 
اآلسيوي بني القادسية واالحتاد 
السوري غدا على ستاد جابر، 
وتسليم كأس البطولة للفائز، 
ثم يغادر بعد التتويج مباشرة 
في العاش���رة مس���اء متوجها 
إل���ى اوزبكس���تان حلض���ور 
املباراة النهائية لكأس آس���يا 
املقبل  للناشئني صباح االحد 

في طشقند.
ويراف���ق بن هم���ام نائب 
رئي���س االحت���اد اآلس���يوي 
االماراتي يوسف السركال كما 
سيحضر عدد من الشخصيات 
الرياضية ابرزها عضو املكتب 
التنفيذي في االحتاد اآلسيوي 
املدلج وامني الصندوق  حافظ 
الفخري في االحتاد فاروق بوظو 
ورئيس االحتاد السوري فاروق 

سرية. 
من جهة اخرى، لم تتضح 
الرؤية النهائي���ة فيما يخص 
التي سيخوض بها  التشكيلة 
القادسية مباراة النهائي ولكن 

لن متنعه من دخول التدريبات 
اليومية او املشاركة في املباراة 
النهائية الفتا الى ان امر مشاركته 
بيد املدرب محمد إبراهيم، مؤكدا 
ان الالعبني يتنافسون من اجل 
املش���اركة في املباراة وهو ما 
الفريق  سيعود بالفائدة على 

ككل في نهاية املطاف. 
وبني املعتوق انه يثق متاما 
الكويت كلها وليس  بجماهير 
األصفر فق���ط للحضور وملء 
مدرجات ستاد جابر ومؤازرة 
االصف���ر من الدقيق���ة االولى 
وحتى النهاية، مبينا ان الالعبني 
يريدون تقدمي مس���توى جيد 
والفوز باللقب إرضاء للجماهير 
التي ستحضر، مؤكدا في الوقت 

نفس���ه ان االحت���اد من الفرق 
التي يج���ب احترامها  القوية 
ألنه ليس من الس���هل على أي 
فريق يصل للنهائي ان يفرط 

في اللقب بسهولة.
وعلى اجلبه���ة االخرى لم 
يفوت االحتاد الس���وري يوما 
واح���دا دون تدريب���ات فبعد 
وصوله اول من أمس بس���اعة 
واحدة تدرب على امللعب الفرعي 
لستاد جابر وخاض امس أيضا 
تدريبه االخير على نفس امللعب 
على ان يتدرب اليوم على ستاد 
جابر وقد اكتملت صفوفه أمس 
بوصول احلارس االحتياطي 
ياسر جركس الذي تأخر لظروف 

عائلية. 

االمر املؤك���د ان اجلهاز الفني 
بقيادة امل���درب محمد إبراهيم 
اس���تبعد املهاجم احمد عجب 
رسميا من القائمة لعدم تعافيه 
من اإلصاب���ة حتى االن، بينما 
الطبي لتجهيز  يسعى اجلهاز 
املدافع حس���ني فاضل سريعا 
وتهيئته للمباراة خصوصا بعد 
أن ألم ع���ارض صحي مفاجئ 
باملدافع عامر املعتوق الذي أصر 
على دخول التدريبات بالرغم 
من طلب املدرب واجلهاز الطبي 

اراحته من تدريبات اليوم. 
وقال املعت���وق انه يتمنى 
النهائي من اجل  املشاركة في 
القادسية حتى ولو بقدم واحدة، 
وان الوعكة التي أملت به مؤخرا 

أكد بدر حسن مدير إدارة اإلنتاج بالقناة الثالثة 
الرياضية أن القناة أعدت برنامجا خاصا لتغطية 
املباراة النهائية لبطولة كأس االحتاد اآلسيوي بني 
القادسية واالحتاد السوري، مشيرا إلى أن بدء هذه 
االنشطة سيكون مساء اليوم بعرض سهرة خاصة 
عن اللقاء ملدة ساعتني س���يتم خاللها استضافة 
العبي القادسية خالل معس���كرهم بفندق الراية 
ملعرفة انطباعاتهم عن املباراة وآخر استعداداتهم 
خلوض اللقاء، باإلضافة إلى لقاءات أخرى مع بعض 
الشخصيات العامة وبعض السياسيني والفنانني 

والصحافي���ني املختصني بالصفح���ات الرياضية 
للتعرض للرؤية الفنية املتوقعة ألحداث املباراة. 
أما عن برنامج يوم املباراة فقد أشار حسن إلى أن 
أنشطة يوم املباراة ستبدأ في الرابعة عصرا بنقل 
مباشر لالستوديو التحليلي للمباراة الذي سيقام 
في س���تاد جابر الدولي ويس���تضيف العديد من 
قدامى جنوم الرياضة الكويتية والعبي القادسية 
القدامى، باإلضافة إلى عرض العديد من التقارير 
املنوعة.مضيف���ا أن هناك س���هرة خاصة في حال 

تتويج القادسية بطال للبطولة.

أعربت رئيس���ة اللجنة التنظيمي���ة لرياضة املرأة بدول مجلس 
التعاون الشيخة نعيمة االحمد عن االمل في ان حتقق رياضة املرأة 
ب���دول اخلليج اجنازات متتالية في ظل الروابط القوية التي جتمع 

بني دول مجلس التعاون.
وقالت في كلمة ألقته���ا اول من امس في افتتاح البطولة االولى 
للكرة الطائرة للمرأة مبجلس التعاون ان تنظيم هذه البطولة يأتي 
ف���ي مرحلة نحن احوج ما نكون اليها الفس���اح املجال امام فتياتنا 
الكتساب اخلبرات والتنافس الش���ريف في اطار عاداتنا وتقاليدنا 

االصيلة وتعاليم ديننا احلنيف.
واوضحت ان تلك البطولة تقام خالل منافسات حتكمها القوانني 
واللوائح الدولية لتمثل مرحلة مهمة من مراحل التطوير والوصول 

الى املستويات العربية والقارية والدولية.
واستذكرت الشيخة نعيمة االحمد مواقف واجنازات الشهيد فهد 
االحمد واضع اللبنات االولى للرياضة النسائية والدور الكبير الذي 
قام به في ارساء قواعد انطالقة املرأة الكويتية مبينة ان اقامة هذه 
الدورة ما هي اال ثمرة من ثمرات تطلعات الش���هيد نحو رؤية املرأة 

اخلليجية وهي تعتلي اعلى املراتب في مجاالت العمل الرياضي.
واكدت الت���زام القائمني على البطولة بتعاليم الدين االس���المي 
احلنيف والتقاليد العربية وتوجيه���ات قادة دول مجلس التعاون 
اخلليجي، متطلعة الى اقامة مزيد من الدورات والبطوالت مبا يحقق 
للمرأة اخلليجية طموحها نحو حتقيق اجنازات رياضية ومستويات 

فنية رفيعة.
وتستمر اعمال البطولة حتى التاسع من الشهر اجلاري وتشارك 
فيها وفود من كل من قطر وسلطنة عمان واالمارات ومملكة البحرين 

الى جانب الكويت الدولة املضيفة.

بن همام يصل غدًا لحضور نهائي كأس االتحاد اآلسيوي

المعتوق: أتمنى المشاركة أمام االتحاد ولو بقدم واحدة

د. مساعد العازمي

سعد العيسى في أحد االستعراضاتعبدالرحمن الوادي برز بشكل الفت مع القادسية

العبو االحتاد يتدربون استعدادا للمباراة النهائية

6 آالف عسكري لتأمين النهائي األنصاري: فزعة جماهيرية
و300 كشاف لتنظيف الستاد

الصليبخات يدعم القادسية

عبدالهادي العجمي
علمت »األنباء« ان 6 آالف عسكري مت تكليفهم مبهمة تأمني مباراة 
القادسية واالحتاد غدا، وهم من منتسبي القوات اخلاصة واألمن العام 
واملرور والنجدة في وزارة الداخلية وكتيبة القوات اخلاصة وفرقة 
مكافحة الش���غب في احلرس الوطني وعدد كبير من رجال القوات 
املسلحة. وقالت مصادر عسكرية مطلعة ان هذا االستنفار يأتي مع 

هذا احلدث الذي سيتابعه اكثر من 40 ألف متفرج.

تواص���ل ادارة القادس���ية مجهوداتها احلثيث���ة النهاء آخر 
االستعدادات الستضافة احلدث اآلسيوي، وذكر امني السر وليد 
االنصاري: بعد وصول فريق االحتاد السوري، فإن الوقت اصبح 
حاس���ما وال مجال الضاعة دقيقة واح���دة في اي امور جانبية 
والتركيز على تهيئة الفريق للحدث، كما اشاد االنصاري بجهود 
الالعبني واجلهاز الفني واالداري، وأكد ان االمر منوط بهم كي 

يرسموا البسمة على شفاه اجلمهور.
الى ذلك، يعقد وفد االحتاد اآلس���يوي اجتماعات مطولة في 
ستاد جابر الدولي بعد جولة تفقدية على مرافق الستاد، حيث 
اهتم الوفد بأدق التفاصيل وحرص على ان تكون كل الترتيبات 
جاهزة على الرغم من االش���ادة الكبيرة بالس���تاد، اال انه ابدى 
مالحظات على بعض البروتوكوالت حتى يخرج احلدث بالشكل 

الالئق.
كما ش���ارك اكثر من 300 كش���اف وجوال في حملة تنظيف 
لستاد جابر الذي لم يتم افتتاحه رسميا حتى يظهر الستاد مبا 

يليق مبكانة وسمعة الكويت.
كما صرح االنصاري بأن عملية توزيع التذاكر شهدت فزعة 
جماهيرية للحصول عليها بعد اعالن توزيعها باملجان عند نقاط 
مختلفة، حيث نفدت التذاكر متاما قبل يومني من اقامة املباراة 
مما حدا بادارة القادس���ية على تقدمي اعتذار للجماهير التي لم 
تتمكن من احلصول على التذاكر، علما ان نادي القادسية فضل 
عدم التوزيع داخل النادي واالعتماد على جتمعات شبابية اخرى 
حتى تتفرغ ادارة النادي للمعامالت االدارية االخرى الستضافة 

احلدث اآلسيوي.

تغطية شاملة لـ »الثالثة«

جميع االمكانيات للوقوف مع 
التوفيق  القادسية متمنيا كل 

لألصفر.

األصفر يفوز على كاظمة في »الصاالت«

فاز القادسية بصعوبة على 
كاظمة 4 - 2 ف���ي اللقاء الذي 
أقيم أول من امس في االسبوع 
الثاني من دوري الصاالت لكرة 
الق���دم، حيث س���جل لالصفر 
ال���وادي »هدفني«  عبدالرحمن 
واحملترف البرازيلي اندريه وعمر 
اجلاسم »هدفا واحدا« فيما سجل 
للبرتقالي احمد الفارسي وغامن 

الغضيبي.
وشهد اللقاء اثارة وندية منذ 
بدايته وحتدي���دا بعد أن تقدم 
كاظم���ة خ���الل الدقائق األولى 

عبر جنمه أحمد الفارسي الذي 
أحسن متابعة تسديدة احملترف 
البرازيلي جاردينو التي ارتدت 
من احلارس س���الم الصميعي 

ليكملها في املرمى.
وبعد شعور القادسية املتخم 
بنجوم املنتخب الوطني باخلطر 
صحح م���ن أخطائه بس���رعة 
وحتديدا بع���د ان طلب مدرب 
الفريق وقتا مس���تقطعا بغية 
توجيه العبيه، حيث أثمر ذلك 
احراز االصفر لهدف التعادل بعد 

هجمة مرتدة سريعة.

البرتقالي  وتراجع مستوى 
بشكل واضح في منتصف الشوط 
االول متأث���را بخروج محترفه 
البرازيل���ي جاردين���و بداعي 
االصابة، ليستغل بعدها االصفر 
ارتباك العبي البرتقالي ويحول 
تأخره الى فوز بعد تس���جيله 

هدفني متتاليني.
من ناحية أخرى، تختتم في 
الثامنة والنصف مس���اء اليوم 
منافسات االسبوع الثاني بلقاء 
قوي يجم���ع العربي »3 نقاط« 

والساحل »من دون نقطة«.

سمير بوسعد
جسد الشاب الكويتي سعد 
العيسى امال وطموحات نظرائه 
من خ���الل جمع���ه املدروس 
للدراس���ة وممارسة الرياضة 
الت���ي يحبها وه���ي »املوتو 
كروس« حيث جنح في حتقيق 
املركز الثالث في سباق املوتر 
النارية(  كروس )الدرج���ات 
والذي اقيم في والية كاليفورنيا 

االميركية .
العيسى )19 عاما(  ويعتبر 
واحلاصل على تقدير )جيد جدا-

امتياز( في دراس���ته اجلامعية 
في الواليات املتحدة االميركية 
من افضل املواهب الصاعدة في 
ممارسة الرياضة والقدرة على 
الكبار واملوهوبني في  منافسة 
السباق االصعب في اميركا الذي 
الى  ميتاز باخلطورة ويحتاج 
التركيز واللياقة والقدرة على 
اتخاذ القرار الصحيح في اكمال 
اللفات او املضمار احملدد مسبقا 

للبطولة.
وقال انه ليس هناك احساس 
اعظم من احلصول على املركز 

الثالث في اول سباق اخوضه 
رغم انني من املبتدئني في هذه 
الرياضة مضيفا كنت امام اجلميع 
يراقبونني ولم يتوقعوا ان اكون 
منافسا صعبا لآلخرين لكنني 
تسلحت باالميان والثقة بالنفس 
وجنحت في احلصول على املركز 

الثالث بجدارة.
وتابع العيسى ان التدريبات 
السابقة ودعم عائلتي لي وتكرار 
ذكر اهلل كل ذلك كان من اسباب 
ف���وزي الذي اهدي���ه الى بلدي 

املعطاء الكويت.

في أول إنجاز له في بطولة خارجية

العيسى ثالث »موتو كروس« كاليفورنيا
نعيمة األحمد: نأمل أن نرى 

إنجازات لرياضة المرأة الخليجية

انطالق دورة كيفان
انطلقت على مالعب الهيئة العامة للشباب والرياضة مبنطقة 
كيف���ان وبرع���اية رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للش���باب 
والرياض���ة د.فؤاد الفالح دورة جمعية كيف���ان التعاونية لكرة 
القدم التي تس���تمر حتى 9 اجلاري مبش���اركة 28 فريقا بنظام 

خروج املغلوب.
واكد رئيس اللجنة املنظمة زايد الزاي�����د ان اجلمعية حرصت 
على اق��امة بطولتني للبراعم، والك��بار، مشيدا باقبال الالعبني في 
البطولتني ودع��م الهي��ئة الع��امة للش��باب والرياضة برعايتها 
وجهود الهيئة ومرك���ز كيفان الرياضي التابع للهيئة، واوضح 
الزاي���د ان املباريات انطلقت بنجاح بواق���ع 6 لقاءات في اليوم 

الواحد.

عامر املعتوق يأمل املشاركة في النهائي


