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وصل 
دبي  ال���ى 

وفد  رئي���س 
القادس���ية  نادي 

الفهد  الش���يخ خالد 
مساء امس األول مع عضو 

مجلس االدارة وليد الكندري، 
وفور وصوله اطمأن على الترتيبات 

واإلجراءات التي متت خالل تواجد الوفد 
كم���ا اطمأن على صحة وراحة الالعبني واإلداريني 

والتس���هيالت التي قدمها الوفد اإلداري املتمثل في 
امني س���ر جلنة الكرة ناصر الشرهان ومدير عام الكرة 

رفاعي الديحاني، كما اجتم���ع الفهد بجهاز الكرة واجلهاز 
الطبي وتأكد من جاهزية الفريق والتس���هيالت اللوجس���تية 

كاإلقامة واملواصالت والتغذية وأماكن التدريب والروح املعنوية، 
وأشاد الفهد بجهود الوفد من إداريني والعبني ومدربني، كما توجه 

بالشكر الى انس معرفي من قنصلية الكويت في دبي، كما تكفل 
الفهد بشراء تذاكر للمشجعني ملؤازرة الفريق.

وعلى صعيد آخر اجتمع امني س���ر جلنة الكرة ناصر الشرهان 
املتواجد مع الوفد مبسؤولي االحتاد اآلسيوي واللجنة املنظمة العليا 

خلتام بطولة كأس االحتاد اآلس���يوي لالطالع على آخر املستجدات 
والتنظيمات وفق لوائح االحتاد والتنسيق حول اماكن تواجد جماهير 
الكويت ورابطة مش���جعي نادي القادسية، حيث خصصت اماكن لهم 
في املدرج الهاللي بوابة مدخل رقم 5 وس���وف يقوم طالل البلوشي 
من العالقات العامة وناصر العصيمي من ديوان قدساوي باستقبال 

اجلماهير.
وأوضح الشرهان ان سعة امللعب 8700 مقعد واملخصص للجماهير 
الكويتية 800 مقعد كما اكد ان اللجنة رفضت تواجد الرابطة في املدرج 

الرئيسي وفقا للوائح اآلسيوية الستخدامهم مكبرات الصوت.
وناشد الشرهان وسائل االعالم مساندة الفريق وان تعتمد االخبار 
من خالل املنسق االعالمي للفريق عبداحلميد الشطي، حيث قام اجلهاز 
اإلداري مبنع الالعبني من اإلدالء بأي تصريحات صحافية في محاولة 

منه لتحقيق الضغط على الالعبني والتركيز فقط في املباراة.
من جهة اخرى، اكد مدير عام الكرة رفاعي الديحاني على جاهزية الفريق 
خلوض املباراة النهائية لتحقيق االجناز وثقته في جميع الالعبني في 
متثيل القادسية الذي ميثل الكويت، وطمأن الديحاني جماهير القادسية 
على سالمة الالعب سلطان العنزي ومتاثله للشفاء من الوعكة الصحية 
التي أملت به في االردن، كما اكد ان الالعب النيجيري عبداهلل شيهو في 

طور التحسن وان قرار مشاركته في املباراة يخضع للجهاز الطبي.

VIVA الصليبخات الجتياز الساحل والتضامن يلتقي الفحيحيل في دوري

الكويت »اجلديد« لتخطي النصر

العتيقي وعبداهلل البريكي 
الكندري وس���امي  وعلي 
الصانع وشريدة الشريدة 
خمي���س  وعبداله���ادي 
والمحترفون شادي الهمامي 
ورضا قوج���ان ورافائيل 

باستوس وماكليلي.
المقاب���ل، يدخل  وفي 

المباراة قادما من  النصر 
خسارة كبيرة أمام العربي 
1-4 ال تتناسب واألسماء 
التي يضمها الفريق فضال 
عن تواجد رادان على رأس 
الجهاز الفني وربما احتاج 
الفري���ق الى وقت ليحقق 
االنسجام المطلوب، ويعول 
رادان عل���ى خبرة نواف 
المطي���ري وأحمد عجب 
ومحم���د راش���د وحيوية 
البناي وزبن  عبدالرحمن 
العن���زي ويعاني الفريق 
غي���اب عبدالرحمن باني 

لإليقاف.

الصليبخات لمواصلة التألق 

الذي  اللق���اء  ال يخلو 
يجم���ع الصليبخ���ات مع 
الساحل من اإلثارة لرغبة 
أبن���اء الصليبخ���ات في 
مواصلة عروضهم القوية 
هذا الموسم واإلبقاء على 
آمالهم ضمن دائرة المنافسة 
عل���ى المراك���ز المتقدمة 
الصليبخات  ويخ���وض 
المب���اراة قادم���ا من فوز 
كبير على الفحيحيل 1-5 
وش���هد تألق���ا للمحترف 
الغاني محمد عبدالباسط 
والالعبين مش���عل ذياب 
المطي���ري ومحمد  وبدر 
العالطي ويعود إلى تشكيلة 
الفري���ق اليوم النيجيري 
الى  ايفوسا ليضيف قوة 

صفوفه.
وفي المقابل يأمل أبناء 
الخروج بنتيجة  الساحل 
إيجابية ويخوض الفريق 
المباراة قادما من خسارة 

ثقيلة كاظمة 5-1.
التكافؤ  وأخيرا يسود 
الذي يجمع فريقي  اللقاء 
الفحيحي���ل والتضام���ن 
وتبدو حظوظهما متساوية 

للظفر بنقاط المباراة.

إبراهيم من تغييرات على 
تشكيلة الفريق أو أسلوب 
اللع���ب، وتض���م قائم���ة 
الكويت نخبة مميزة من 
الالعبي���ن الدوليين ذوي 
الخبرة يتقدمهم حس���ين 
حاكم وفهد عوض ووليد 
علي وفهد العنزي وجراح 

مبارك الخالدي

تس���تكمل مساء اليوم 
منافسات الجولة السابعة 
ل���دوري VIVA بإقام���ة 3 
مباريات ال تخلو من اإلثارة 
والندية، حيث يحل الكويت 
)15 نقطة( ضيفا ثقيال على 
النصر )7 نقاط(، ويلتقي 
الصليبخ���ات )11 نقطة( 
نظيره الساحل )5 نقاط( 
على س���تاد عل���ي صباح 
السالم، وفي صراع المؤخرة 
يستضيف التضامن بنقطة 
واحدة فري���ق الفحيحيل 
الخالي رصيده من النقاط 
في مباراة تعتبر على ملعب 

الفحيحيل.

األبيض مع إبراهيم 

وتتج���ه األنظ���ار إلى 
الت���ي تجمع  المواجه���ة 
األبيض والعنابي، حيث 
المباراة  الكويت  يخوض 
تحت قيادة مدربة الجديد 
محمد إبراهيم الذي تولى 
المهمة خلفا لعبدالعزيز 
ب���ات مدربا  الذي  حمادة 
للردي���ف بعد التعادل مع 
الش���باب 1-1 في الجولة 
الماضي���ة، والمباراة هي 
االختب���ار األول إلبراهيم 
أمام فريق يقوده الكرواتي 
تي رادان غاسانين الخبير 
بكرة األبيض للس���نوات 
الت���ي قضاها في تدريبه، 
األم���ر ال���ذي يضيف الى 
اللق���اء تحديا آخر لرغبة 
كال المدربي���ن في التفوق 

على اآلخر.
إلى  إبراهيم  ويس���عى 
تحقيق بداي���ة جيدة مع 
فريقه تمنح الالعبين دفعة 
معنوية في سعيهم نحو 
الجماهير  اللقب وتترقب 
الكويتاوية ما س���يحدثه 

فهد العنزي مصدر خطورة هجمات الكويت 

الفيلكاوي: االلتزام واجلدية في التدريبات
أكد مداف���ع نادي خيطان 
الفيل���كاوي رغبته  عبداهلل 
الفريق في  وزمالئه العب���و 
الظهور باملستوى اجليد والذي 
يرض���ي طموحهم، وذلك من 
خالل االلتزام التام واجلدية 
في التدريبات وتطبيق خطة 
املدرب وال���روح القتالية في 
املباريات ومتيز الفريق بصغر 
أعمار العبيه، ومع االهتمام 
بالفريق وإعداده اجليد املستمر 
من قبل إدارة النادي ستكون 
للفريق كلمة خالل املوسمني 
املقبلني، مشيرا إلى ان الفريق 
ميلك حاليا 6 نقاط من فوزين 
كان آخرها الفوز على اليرموك، 
وقال: نستعد حاليا للقاء املقبل 
مع القادسية 21 الشهر اجلاري 
بعد انتهائهم من لقاء اربيل غدا 
بنهائي كأس االحتاد اآلسيوي 
ونتمنى ملمثل الكره الكويتية 

عبداهلل الفيلكاويالتوفيق والفوز باللقاء.

محاضرة عن البيئة في  بطولة الشراع الدولية

احتفلت جلنة الشراع والتجديف والكايك في 
النادي البحري بافتتاح بطولة الكويت الدولية 
الثامنة للقوارب الش����راعية من خالل س����باقات 
محدودة في العديد من الفئات ومبشاركة منتخبات 
مثلت السعودية والبحرين وقطر ومصر وتونس 
واجلزائر واليونان وبلغاريا إلى جانب الكويت، 
وذلك بحضور أمني الس����ر العام في النادي خالد 
الفودري ورئيس جلنة العالقات محمود أبوالقاسم 
ونائب رئيس جلنة الشراع والتجديف والكايات 
أحمد الفيلكاوي الذي ألقى كلمة ترحيبية بالوفود 
املشاركة في البطولة، فيما ألقى الفودري كلمة أكد 
فيها أهمية البطولة من خالل املشاركة الواسعة 
التي حظت بها، مشيرا إلى حرص النادي البحري 
ومن منطلق مسؤولياته ودوره في فتح املجال 
لتوسيع قاعدة االحتكاك والتنافس على املستوى 

الدولي بني جميع العبي الشراع، واحلرص أيضا 
على تعزيز حملته التوعوية البيئية التي ينظمها 
حتت شعار »بحرنا ثروتنا« للمحافظة على البيئة 
البحرية من مخاطر رمي أكياس ومخلفات النايلون 
والبالستيك.عقب ذلك أقيمت محاضرة شاركت فيها 
الهيئة العامة للبيئة وقدمتها مستشارة املكتب 
الفني في الهيئة نهاد كرم بالتعاون مع مي صالح 
من إدارة رصد السواحل والتصحر ومت التركيز 
فيها على دور الرياضات البحرية ومن ميارسها 
من الرياضيني في احملافظة على البيئة البحرية 
وخاصة من مخلفات النايلون والبالستيك، ثم قام 
بعد ذلك احلكم النمساوي الدولي هيلموت ياكوفيغ 
بعرض لوائح وشروط البطولة ومساراتها إلى 
أن انطلقت س����باقات اليوم األول واشتملت على 

االوبتمست والليزر رادياول الليزر 4.7 رجال.

خالد الفودري ومحمود أبوالقاسم وجانب من احلضور 

»الطائرة« يشكل وفده ملعسكر سلوڤينيا

الفواز: متسابقونا جاهزون لبطولة »سوبر.بايك«

»البولينغ« يعود بفضيتني من اإلمارات

شكل احتاد الكرة الطائرة وفده الى املعسكر 
اخلارجي في سلوڤينيا استعدادا للمشاركة في 
البطولة العربية التاسعة عشرة ملنتخبات الرجال 
والتي ستستضيفها الكويت خالل الفترة من 27 

نوفمبر وتستمر لغاية 6 ديسمبر املقبلني.
والوفد برئاسة عبدالكرمي جاولي عضو مجلس 
إدارة احتاد الكرة الطائرة ويضم محمد البلوشي 
إداريا واملدرب باإلضافة الى 12 العبا وهم: عبداهلل 
جاس����م، عبدالرحمن العتيبي، بدر جوهر، عامر 
السليم، ناصر دشتي، عبداهلل دشتي، زيد الكاظمي، 
محمد اسحق، عبداهلل بوفتني، عبدالعزيز شاكر، 

مشعل العمر، يعقوب عدنان.

وكانت تدريبات املنتخب قد بدأت منذ 3 أيام 
على صالة نادي الكويت، وسيس����تمر التدريب 
محليا لغاية الثاني من شهر نوفمبر املقبل وهو 
يوم املغادرة الى سلوڤينيا. من جهته، أعلن رئيس 
االحتاد الطائرة وليد أمان أن 11 دولة بعثت مبوافقتها 
على املشاركة في البطولة العربية وهي: البحرين، 
الس����عودية، قطر، اليمن، العراق، لبنان، مصر، 
اجلزائر، ليبيا، فلس����طني باإلضافة إلى الكويت 
الدولة املس����تضيفة. وقال أمان، نأمل أن يحقق 
املنتخب نتائج الفتة في هذا التجمع العربي الكبير 
مرحبا باألشقاء العرب في بلدهم الثاني الكويت 

أرض احملبة والسالم.

أكد رئيس مجلس ادارة نادي باس����ل السالم 
الصباح لسباق السيارات والدراجات الشيخ علي 
الفواز جاهزية متسابقي النادي لتسجيل مشاركة 
ايجابية في اجلولة األولى لبطولة )سوبر.بايك( 

التي تقام بحلبة »لوسيل« في قطر بعد غد. 
وقال الفواز إن البطولة املخصصة للدراجات 
النارية من أقوى البطوالت اخلليجية وحتظى 
بحضور جماهيري واسع ما يعكس ازدياد شعبية 
هذه اللعبة في املنطقة بصورة كبيرة كما جنحت 

في تنظيم جميع الفعالي����ات اخلاصة برياضة 
احملركات بكل كفاءة وإتقان. 

وأضاف أنه على ثقة كاملة بجميع املتسابقني 
الذين ميثلون الكويت في هذه البطولة الدولية 
وقدرتهم على تس����جيل نتيجة مشرفة في هذا 
احملفل العاملي لرياضة احملركات وسط مشاركة 
نخبة من أفضل املتسابقني في العالم وتشريف 
سمعة رياضة احملركات الكويتية وتقدمي ما يعكس 

املستوى احلقيقي الذي وصلت إليه.

عاد الى البالد وفد منتخبنا الوطني للبولينغ 
قادما من االمارات وفي جعبته ميداليتني فضيتني 
األولى لفئة الرجال وأحرزها خالد الدبيان والثانية 
لفئة الشباب وأحرزها مصطفى املوسوي، وذلك 
في بطولة دبي الدولية اخلامس����ة التي نظمها 
االحتاد اإلماراتي الشقيق حتت إشراف االحتاد 
الدولي للعبة. وكان وفد منتخبنا الوطني قد غادر 
الكويت الى االمارات للمشاركة في هذه البطولة 

التي انطلقت فعالياتها 14 برئاسة نادر املنصور 
ومحمد درويش وميونغ بارك مدربني والالعبني: 
خالد الدبيان، يعقوب الشطي،  راكان العميري، 
سالم الهجرس، ابراهيم اجلديد ومصطفى املوسوي 
الذي ش����ارك في فئتي الرجال والشباب، حيث 
يسمح له عمره بأن يش����ارك في الفئتني وكان 
عند حس����ن الظن به، حيث جن����ح في أن يفوز 

بفضية الشباب.

»املبارزة« يحرز »برونزية« في البطولة اآلسيوية
أضاف املنتخب الوطني للمبارزة امليدالية 
البرونزية الثانية له في مسابقة سالح »فلوريه« 
للفرق في ختام البطولة اآلسيوية )دون 23 
عاما( للمبارزة التي أس���دل الستار عليها في 

العاصمة الفلبينية مانيال امس. 
وقال أمني السر العام الحتاد املبارزة ثويني 
حسني الهاجري ان العبي الكويت كانوا على 
قدر املسؤولية امللقاة على عاتقهم ومتكنوا من 

اضافة ميدالية برونزية اخرى للكويت في هذا 
احملفل اآلسيوي الكبير للعبة. 

وبني الهاجري أن امليدالية جاءت عن طريق 
الالعبني: حس���ن اخلياط وحس���ني الفودري 
وعبداهلل غلوم وخالد اليوسف بعد تخطيهم 
منتخب هون���غ كونغ في دور الثمانية وقبل 
خس���ارتهم ف���ي دور األربعة ام���ام املنتخب 

الياباني.

800 مقعد مخصصة جلمهور األصفر في النهائي

دور مميز للمركز اإلعالمي في نادي القادسية
قام املركز اإلعالمي في نادي القادسية برئاسة الشيخ فهد أحمد الفهد بدور كبير بإنهاء جميع 

إجراءات اإلعالميني الذين سيرافقون األصفر في املباراة النهائية لكأس االحتاد اآلسيوي 
في دبي غدا السبت أمام أربيل، حيث أنهوا إجراءات اإلعالميني بفترة قصيرة سواء كانت 
تأشيرات أو حجوزات الطيران وكذلك مكان اإلقامة، حيث استقبل املنسق اإلعالمي العام 
للنادي أحمد الرمضان وعبدالعزيز كنعان وحسني اسماعيل اإلعالميني في مقرهم بنادي 

القادسية.كما قام املركز اإلعالمي بالتنسيق مع احتاد الكرة اإلماراتي إلصدار بطاقات الدخول 
اخلاصة باإلعالميني للنهائي، حيث سيتولى عبدالعزيز كنعان وحسني اسماعيل من املركز 

االعالمي مسؤولية تسليم البطاقات لإلعالميني بعد تسلمها في اإلمارات من قبل اجلهة ذات 
االختصاص.

من جهته، تقدم املركز اإلعالمي بنادي القادسية بالشكر اجلزيل الحتاد الكرة االماراتي على 
التعاون التام خاصة من قبل مدير العالقات العامة احمد يعقوب ومدير اإلعالم باالحتاد سعيد 

عبدالسالم كما شكر عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة السابق خالد فهد 
الغامن على مبادرته بالتعاون مع املركز اإلعالمي وتكفله بسفر االعالميني الذين سجلوا عن 

طريق املركز الى االمارات.

الصليبخاتالتضامنالكويت الساحلالفحيحيلالنصر

القناة الثالثة الساعة 8:30الثالثة بلس  الساعة 5:45القناة الثالثة الساعة 5:45

الفهد يتكفل بشراء التذاكر في دبي

اجلهاز الفني ينتظر عبداهلل شيهو


