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الكويت يفرض السرية على التدريب األخير 
والقادسية يعسكر في »الراية«

عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان

٢4 ســاعة تفصلنــا عــن 
النهائــي املرتقب بني الكويت 
»أغلــى  فــي  والقادســية 
الكؤوس«، وكل فريق أعد العدة 
واتضحــت مالمح التشــكيلة 
األساسية لألصفر واألبيض، 
ولــم يتبــق ســوى بعــض 
»الرتوش« سيضعها كل مدرب 
الليلة سواء محمد عبداهلل أو 
الروماني إيوان مارين، لذلك 
بعد تدريبات اليوم ســتكون 
الكلمة بأقدام الالعبني من يركز 
أكثــر أو يكون أقل أخطاء بال 
شك ســيحمل الكأس الغالية 

بنسختها اجلديدة.

الكويت والسرية 
إلى ذلــك، قــرر اجلهازان 
اإلداري والفنــي فــي الكويت 
فــرض الســرية التامــة على 
تدريب اليوم والذي يعد األخير 

قبل خوض النهائي. 
ويأتــي هذا القــرار بعدما 
فتح املجال أمام وسائل اإلعالم 
لتغطيــة التدريبني املاضيني 
أمس وأول من امس، في حني 
يأمل مسؤولو »األبيض« في 
إبقاء الالعبني في حالة التركيز 
النهائية  املطلوبــة للمبــاراة 
والتي يسعى من خاللها الفريق 
للفوز بـ »أغلى الكؤوس« للمرة 

الـ ١4 في تاريخه.
وتعــد صفــوف الكويــت 
مكتملة باستثناء غياب طالل 
الفاضــل الذي يعالــج حاليا 
في برشــلونة ومن املقرر أن 
يدخل في التدريبات واملباريات 
عقب أسبوعني في حال حلاقه 
باجلولتني الـ ١7 والـ ١8 األخيرة 
في دوري »VIVA« املمتاز أمام 
اجلهراء والساملية على التوالي، 
بينما اليزال أحمد حزام الغائب 
منــذ فتــرة طويلــة يواصل 
تدريباته منفردا بعدما توالت 
عليــه اإلصابات فــي العامني 

األخيرين.

الهاجري: ال يوجد خاسر
مــن جهتــه، قــال مدير 

الفريق محمد الهاجري إن 
املباراة النهائية في »أغلى 
الكؤوس« ال يوجد بها خاسر 
وجميعنا فائزون بتشريف 
وحضور صاحب الســمو، 
ونأمــل أن تخــرج املباراة 
باملستوى الفني املطلوب، 
ومــن يحصل علــى اللقب 
نقول لــه »مبــروك« ومن 
يخســر نقول لــه »خيرها 

في غيرها«.
وأضــاف الهاجــري في 
حديــث مــع »األنبــاء« أن 
و»األصفــر«  »األبيــض« 
ميلكان ثقافة الفوز بسبب 

تواجدهما شــبه الدائم في 
جميع املباريات النهائية في 
السنوات األخيرة وهذا يأتي 
بسبب امتالك الفريقني نخبة 
الالعبني احملليني واحملترفني 
األجانب كذلك، وبالتالي فإنه 
ال ميكن التنبؤ بهوية الفائز 
حتى إطالق صافرة نهاية 

املباراة.
وبني الهاجري أن العبي 
الكويــت ميــرون بفتــرة 
مزدحمة في جدول املباريات 
سواء في الدوري أو كأس 
األميــر أو كأس االحتــاد 
اآلسيوي، وعلى الرغم من 

ذلك فإن الالعبني يدركون 
أهمية حتقيق االنتصارات 
بغض النظر عن املستوى 
الفنــي وبشــكل أخص في 
املباراة النهائية التي يريد 
اجلميــع خاللهــا حتقيــق 
النتيجة والظفر بالبطولة 

في املقام األول.

الشاذلي: الهدف معروف
بدوره، أكد مساعد املدرب 
التونســي كرمي بن الشاذلي 
أن هــدف »األبيض« معروف 
موســم  كل  فــي  وواضــح 
وهو االســتمرار في حتقيق 

البطــوالت، مشــيرا إلــى أن 
الالعبــني فــي أمت اجلهوزية 
ويعرفون أهمية هذه املباراة 
واحلصــول علــى لقب كأس 
األمير بعد الظفر بلقب كأس 
ولــي العهــد واالقتــراب من 

التتويج بالدوري.
وأردف الشاذلي »األبيض« 
يسير في سلسلة مميزة من 
النتائج اإليجابية خالل الفترة 
األخيــرة ونأمل االســتمرار 
عليها في هــذه الفترة املهمة 
من املوســم، واألصفر خصم 
محتــرم وصاحــب تاريــخ 
وميتلك العبني محليني مميزين 
ويجــب احترامــه ولكن عدم 
املبالغة في االحترام مطلوبة 

في مثل هذه املباريات.

استعداد مختلف
مــن ناحيتــه، أفــاد جنم 
الفريــق الكويتــاوي فيصل 
زايد بأن االستعداد للمباراة 
النهائية يختلف متاما عن أي 
مباراة أخرى والالعبون في 
مثل هذه الفترة من املوســم 
يعيشون في تركيز ذهني عال 
ونطمح بجلب الكأس الغالية 
إلى كيفان وإسعاد اجلماهير 
الكويتاوية املطالبة مبؤازرتنا.

األصفر مكتمل
وفي البيت األصفر، أعلن 
نائب رئيس جهاز الكرة نواف 
املطيري عن دخــول الفريق 
معسكرا في فندق الراية بعد 
تدريبــات األمس، وذلك ملنح 
الالعبــني فرصة للتركيز في 
املواجهة املرتقبة، حيث سيتم 
اختيار ٢٠ العبا للدخول في 

املعسكر.
وناشــد اجلماهير الوفية 
مبؤازرة ودعم الالعبني وذلك 
لتحقيق إجناز جديد يضاف 

لبطوالت األصفر.
وشهدت التدريبات دخول 
جميــع الالعبني مبــان فيهم 
النيجيري إيبابوي بكر وعامر 
املعتوق اللذين كانا يعانيان 
من إصابات طفيفة خالل األيام 

املاضية.

الهاجري والشاذلي وزايد يؤكدون لـ »األنباء« صعوبة املنافس في نهائي كأس األمير

)موقع نادي القادسية( عني »القدساوية« على حتقيق اللقب 

)متني غوزال(  تركيز عال في تدريبات الكويت 

 »سلوى الصباح« إلى املربع الذهبي

خليل يتمنى التعاون 
إلجناح نهائي

»أغلى الكؤوس«

املؤمتر الصحافي والكشف عن الكأس

هادي العنزي 

تأهل فريق كرة الصاالت للســيدات بنادي سلوى الصباح إلى املربع 
الذهبــي للدوري بعد تغلبه 3-2 على فريق نادي الفتاة ليصل إلى النقطة 
الـ 18 فيما بقي »الفتاة« على رصيده الســابق 12 نقطة، كما متكن فريق 
»جاغورز« من تعزيز صدارته للدوري بتغلبه على سيدات التضامن 0-6 
ليواصل التحليق فــي القمة وحيدا برصيد 24 نقطة من 8 مباريات دون 
تعادل أو هزمية، وفي ثالث مواجهات األسبوع العاشر لدوري كرة الصاالت 
للســيدات في موســمه األول تغلب فريق فتيات العيــون على أكادميية 

يوڤنتوس بخمسة أهداف لال شيء.

عقد صباح أمس بستاد جابر األحمد الدولي 
االجتماع التنسيقي الثالث اخلاص بنهائي كأس 
سمو األمير املقرر إقامته في السابعة من مساء 
العام لالحتاد د.محمد  الغد، بحضور األمني 
خليل، ورؤســاء اللجان العاملة باالحتاد مع 
ممثلي الوزارات والهيئات املعنية. وقال األمني 
العام إن التنظيم املميز وتسهيل عملية دخول 
اجلماهير من األمــور املهمة من أجل إظهار 
املباراة النهائية ألغلى الكؤوس بصورة متميزة. 
ومتنى خليل أن يلتــزم اجلميع بالتعليمات 
التي تسبق املباراة من خالل املوقع الرسمي 
لالحتاد، وكذلك في يــوم النهائي من خالل 

التعاون مع املنظمني ورجال األمن.

يعقد في الـ 12 من ظهر اليوم مبقـــر 
املؤمتــــر الصحافي  الكـــــرة  احتاد 
للنهائــي بحضور مدرب والعب من كل 
فريق، وذلك للحديث عن آخر االستعدادات 
املرتقبـــــة، كما سيتم  للمواجهـــــة 
خـــالل املؤمتـــر الكشف عن النسخة 
اجلديدة من الكــــــأس الغالية بعـــد 

امتالك الكويت للنسخة السابقة. وسيسبق 
املؤمتر الصحافي االجتماع الفني للفريقني، 
وذلك بحضــور ممثلي األندية ومراقبي 
املباراة، وذلك لالتفاق على زي الفريقني 
األساسي واالحتياطــي، باإلضافــة إلى 
املباراة  الدخول والتوقيــت قبل  طريقة 

وكذلك التتويج.

جانب من مواجهة سيدات الفتاة و»سلوى الصباح«

د.محمد خليل خالل االجتماع التنسيقي

»ودية« للفحيحيل ومعسكر داخلي
هادي العنزي

يواصــل الفريــق األول لكرة القــدم بنادي 
الفحيحيل حتضيراته ألهم مباراتني يخوضهما 
في الدوري املمتاز لكرة القدم، وقد خاض األحمر 
مباراتني وديتني خالل األيام العشرة املاضية، 
حيث تعادل مع الســاحل ١-١ فيما تغلب على 
التضامن 4-3. وسيلعب الفحيحيل آخر مبارياته 
التحضيرية أمام اجلهراء السبت املقبل، حيث 
يــدرس اجلهاز اإلداري إمكانية إقامة معســكر 

تدريبي داخلي للفريق ملدة 3 أيام قبل مواجهتي 
الشباب والعربي يومي 4 و٩ مايو املقبل بالدوري 
واللتني على ضوئهمــا يتحدد بقاء الفريق في 
»املمتاز« من عدمه. وقدم الفحيحيل أداء جيدا 
في املواجهتني السابقتني وقدم الالعبون املطلوب 
من قبل اجلهاز الفني بقيادة محمد دهيليس، كما 
تشهد تدريبات الفحيحيل حضور جميع الالعبني 
باســتثناء املصابني منهم، وقــد انضم مؤخرا 
احملترف املغربي بوشــعيب سفيان لتدريبات 

الفريق ليشكل دعامة مهمة للفريق.

ً اجلهراء يواجه النصر وديا
مبارك اخلالدي

يلتقي الفريق األول لكرة القدم في اجلهراء 
في السادسة والنصف مساء اليوم فريق النصر 
في مباراة ودية تقام على ســتاد علي صباح 
الســالم، واملباراة هي الودية الثانية للجهراء 
خــالل فتره التوقف حيث خســر في مباراته 

األولى أمام الساملية بنتيجة ٢-3.

ويســعى املدرب الوطني احمد عبدالكرمي 
الى الوقوف علــى اجلاهزية البدنية والفنية 
لالعبيه قبل خوض ما تبقى من مباريات دوري 
VIVA املمتاز، والتي ستشهد صراعا قويا بني 
فرق القاع للبقاء في الدوري املمتاز، وجتنب 
السقوط إلى دوري الدرجة األولى إذ من املقرر 
أن يلتقي اجلهراء مع الكويت والتضامن 4 و٩ 

املقبل في اطار اجلولتني الـ١7 والـ١8.

اليرموك حلسم لقب
دوري الدرجة األولى أمام الساحل

يحيى حميدان

يأمل اليرموك املتصدر بـ 32 نقطة في االنتصار أو التعادل على األقل 
أمام ضيفه ومطارده الساحل )26 نقطة( حلسم لقب دوري »VIVA« للدرجة 
األولى عندما يلتقيــان اليوم على ملعب عبداهلل اخلليفة في اجلولة الـ 19 
قبل االخيرة من عمر املسابقة. ويلعب اليوم ايضا، الصليبخات )18 نقطة 
باملركز الثالث( مع خيطان )14 نقطة باملركز الرابع( على ملعب الثاني، علما 
أن املباراتني ســتقامان في توقيت واحد وذلك في الـ 6:55 مساء. ويرتاح 
في هــذه اجلولة صاحب املركز االخير برقان والذي ميلك 14 نقطة. وكان 
»اليرامكة« و»أبناء ابوحليفة« قد حجزا مســبقا بطاقتا التأهل الى الدوري 

اليرموك يسعى للتتويج باللقب اليوم املمتاز في املوسم املقبل ويتبقى الصراع بينهما على لقب هذه البطولة.

تأهل القادسية والكويت وكاظمة 
والنصر للمربع الذهبي لكأس الشباب

مبارك اخلالدي

شهد الدور ربع النهائي لكأس االحتاد للشباب حتت 20 عاما 
الذي أقيمت منافساته أول من أمس تأهل الكويت للدور نصف 
النهائي بعد فوزه على الســاملية 3-0، وسجل لألبيض سلمان 
العجمي ومبارك الشمري وفهد السالمة. كما جنح القادسية في 
عبور محطة الساحل 3-2 بعد مباراة اتسمت بالقوة والندية وسجل 
لألصفر علي حمود وعبدالعزيز مروي وعبدالوهاب الصليلي، 
واكتسح كاظمة نظيره اجلهراء 4-1، ومتكن النصر من التفوق 
على جاره التضامن بركالت الترجيح 5-4. ومن املقرر أن تقام 
مباراتا الدور نصف النهائي اخلميس املقبل اذ سيلتقي الكويت 

)موقع نادي القادسية(مع كاظمة فيما يواجه القادسية فريق النصر. القادسية جتاوز الساحل بصعوبة 

ملشاهدة الڤيديو

دعوة الجمعية العموميةالعادية السنوية لنادي الساحل الرياضي

نادي الساحل الرياضي

الكرام لحضور  الرياضي دعـوة السادة أعضاء الجمعية العمومية  يسر مجلس إدارة نادي الساحل 
اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية والمقرر انعقاده في تمـام الساعـة السابعة والنصف من 
مساء يوم االثنين الموافـق 2019/06/10م بمقر النادي بأبوحليفة، وذلك للنظر في األمور التالية:

1- تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2019/03/31م.
2- الميزانية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31م وتقرير مراقب الحسابات.

3- مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة 2020/2019.
4- مناقشة االقتـراحات المقدمة للمجلس من أعضـاء الجمعيـة العموميـة الذين يحـق لهم حضـور 
الجمعية العمومية أو من مجلس اإلدارة قبل موعد االجتماع بخمسة وعشرين يومًا على األقل.

5-  تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.
تنويـه:

* يقتصر حضـور اجتمـاع الجمعية العمومية للنادي على األعضـاء الذين مضـت على عضويتهـم 
سنتـان كاملتـان فأكـثـر والمسـدديـن اللتزاماتهـم المالـيـة حتـى نهـايـة شهـر فبـرايـر 2019 

وذلك طبقًا لنص المادة )24( من النظام األساسي للنادي.
* ضــرورة احضـار البطاقـة المدنيــة األصلـيــة أو الجنسيــة الكويتـيـة األصليـة ليتسـنـى لكـم 

حضور هذا االجتماع.
مجلس اإلدارة


