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حتديد البوابات 

مشوار الفريقني
الكويت مشــواره  بدأ 
في البطولة من الدور ربع 
النهائي كونه حامل اللقب، 
حيث جتاوز عقبة الساملية 
الترجيح بعد  3-2 بركالت 
التعادل 1-1، ثم جتاوز برقان 
بخماسية نظيفة في الدور 
نصف النهائي. أما القادسية 
فتغلب على النصر بهدف 
نظيف في الدور التمهيدي، 
ثم تفوق على كاظمة 4-5 
بركالت الترجيح بعد التعادل 
1-1، ليالقــي خيطان في 
الذهبي« وجتاوزه  »املربع 

بهدفني نظيفني. 

املنظمة  اللجنــة  قامت 
للمبــاراة النهائية بتحديد 
بوابات الدخول حسب فئات 
محددة، حيث مت تخصيص 
البوابة رقم )1( لدعوات الـ 
»VIP«، و)2( للدعوات يسار 
املقصــورة، و)3(، لرجال 
وزارة الداخلية واالسعاف، 
و)4 و6 و7 و9( للجماهير، 
و)5( لــذوي االحتياجات 
اخلاصة والكبائــن، و)10( 
للخدمــات واالعالميــني 
وفريق العمل ودعوات ميني 
املقصورة والعائالت، و)11( 
للديوان االميري، في حني 
ستكون بوابة رقم )8( مغلقة. 

خليل: تصميم »الكأس« محلي
عبدالعزيز جاسم

كشــف األمني العام الحتاد كرة القدم د.محمد خليل 
عن النســخة اجلديــدة من كأس صاحب الســمو بعد 
امتالك الكويت النســخة الســابقة اثر فوزه باللقب ٣ 
مرات متتالية، وقال ان جلنة املســابقات طرحت فكرة 
مسابقة الختيار التصميم األفضل وبعد أن تقدم اكثر 
من ١٠ مصممني وقع االختيار على تصميم محمد الرباح 
ليتم تصنيع الكأس في إيطاليا، مشيرا إلى أن تصميم 
امليداليات التذكارية كان عن طريق عبدالعزيز التميمي، 
متمنيا التوفيق للفريقني في النهائي الغالي وأن يظهر 

بصورة مميزة.

الزامل: نثق بقدرات العبينا

حاكم: أوراق الفريقني مكشوفة

»األصفر« صاحب الرقم القياسي 

يحيى حميدان

أكد املنســق اإلعالمي بنادي الكويت 
عمر الزامل أن حضور وتشريف صاحب 
الســمو األمير للمبــاراة النهائية اليوم 
على كأس ســموه هو املكسب احلقيقي 

بالنسبة لنا كرياضيني. 
ولفــت الزامل في حديــث خاص مع 
»األنباء« أن »األبيض« يدخل هذه املباراة 
وهو يعاني من ضغط جدول املباريات 

خالل الفترة املاضية، وبالرغم من ذلك 
إال أننا نثق متاما في قدرة العبينا على 
حصد اللقب الغالي للمرة الرابعة على 

التوالي. 
 وقــال: إننا نواجه اليوم القادســية 
وهو فريق محترم وميتلك العبني على 
مستوى عال، وحظي بأيام راحة أكثر من 
فريقنا األبيض ولكننا في نادي الكويت 
اعتدنا على مثل هذه الظروف وسنعمل 

على إسعاد جماهيرنا.

يحيى حميدان

قال قائد فريق الكويت، حسني حاكم إن لقاء 
اليوم سيكون مفتوحا على كل االحتماالت، 
الســيما أن الفريقني ميتلكان خبرة خوض 
املباريات النهائية جراء تواجدهما الدائم في 
املناســبات الكبيرة. وبني حاكم لـ »األنباء« 

أن األوراق مكشوفة بني الفريقني وال توجد 
أسرار يخفيها أي طرف، ولكن تبقى بعض 
اللمســات الفنية من جانب املدربني، إضافة 
الى اجتهادات الالعبني حلسم األمور. وأشار 
الى أن »األبيض« ميتلك شخصية »الفريق 
البطل« ويعرف كيفيــة حصد االنتصارات 

بغض النظر عن مجريات اللقاء.

يعتبر القادسية صاحب الرقم القياسي 
بعــدد مـــــــرات الفوز باللقب بـــ ١6 لقبا، 
متقدمــا على العربي )١5(، والكويت )١٣(، 

وكاظمــــة )7( والساملية واليرموك )لقبان(، 
ونال الفحيحيل اللقــــــب مرة واحدة في 

عام ١٩86. 

صافرة إيطالية
يدير املبــاراة النهائية 
اليوم طاقم حكام من إيطاليا 
مكون من حكم الســاحة 
ميشــيل فــاب، واحلكم 
املســاعد األول مــاورو 
تونوليتي، واحلكم املساعد 
ليبيراتوري،  الثانــي دي 
الڤيديــو ماركو  وحكــم 
دي بيلــو، وحكم الڤيديو 
املســاعد جيانولكا فوتو، 
واحلكم الرابع طالل حبيب، 
واحلكمني االضافيني هاشم 

االبراهيم، وعلي احلرز.

عبداهلل: التكتيك سيحسم املواجهة.. 
ومارين يطالب العبيه بالتركيز

عبدالعزيز جاسم

أكد مــدرب فريــق الكويت محمد 
عبداهلل ومدرب القادســية الروماني 
إيــوان ماريــن أن أوراق كل فريــق 
مكشوفة لآلخر وذلك لتواجههما مرات 
عديدة وخوضهما معظم النهائيات في 
الفترة الســابقة، لذلك يبقى التكتيك 
والتركيــز داخــل امللعــب هــو الذي 

سيحسم املواجهة.
جــاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقد ظهر أمس مبقر احتاد الكرة 
للمبــاراة النهائيــة بحضور املدربني 
ومدافع األبيض فهد الهاجري واملنسق 
اإلعالمي للكويت عمر الزامل ومدافع 
األصفر إيبابوي بكر واملنسق اإلعالمي 

للقادسية زياد الشــطي وأداره وليد 
النايــف. وقال مــدرب األبيض محمد 
عبداهلل ان الفريقني يعرفان بعضهما 
جيدا وال يوجد ما نخفيه، الفتا إلى أن 
الفريق األقل اخطاء واألكثر استغالال 

للفرص سينال الكأس الغالية.
وأشــار إلــى أن طمــوح األبيض 
كعادتــه هو حتقيق البطــوالت لكن 
علينــا االعتــراف بــأن املنافس قوي 
ولديه مدرب مميز لذلك ستكون املباراة 

صعبة وقوية على طرفي املواجهة.
من جهته، أكد الالعب فهد الهاجري 
أن العبي األبيض عازمون على دخول 
التاريخ من أوســع أبوابــه بتحقيق 
اللقــب للمــرة الرابعة علــى التوالي 
وكذلك احلصول على الكأس بنسخته 

اجلديدة، مشــيرا إلــى أن املباراة بني 
فريقني كبيرين لذلك نتمنى أن تظهر 

بشكل مميز.
بدوره، طالب مدرب القادسية إيوان 
مارين العبيه بالتركيز طوال املباراة، 
مشيرا إلى أن احلماس يجب أن يرافقه 
التنظيــم والتركيز وعدم الوقوع في 
أخطاء والتوازن بني الدفاع والهجوم 
باإلضافة إلى قراءة املنافس بصورة 
جيدة وإنهاء الهجمات بشكل سريع إذا 
مــا أردنا حتقيق اللقب، مبينا أنه لم 
يناقش جتديد عقده مع النادي حتى 
اآلن. مــن جانبه، أكــد مدافع األصفر 
إيبابوي بكر جاهزية الالعبني للمواجهة 
البدنيــة والذهبية ورغبتهم الكبيرة 

في حتقيق الكأس.

جانب من املؤمتر الصحافي ملدربي الفريقني

د.محمد خليل خالل االجتماع الفني للمباراة

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

ناصر العنزي

بحضور وتشريف صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حتتفل األسرة الرياضية الليلة بإقامة املباراة النهائية 
على كأس سموه الغالية في مهرجان كروي جماهيري بني 
املتنافســني الدائمني الكويت والقادســية على ســتاد جابر 
الدولــي، وســيتوج الفائز بالكأس اجلديدة لهذه املســابقة 
الغاليــة بعد امتالك الكويت حامل اللقب الكأس الســابقة، 

وقــد أنهى احتاد الكرة ترتيباتــه مبا يليق باحلدث 
السعيد الذي تنتظره اجلماهير كل عام.

األبيض خبير
ال تصعــب مثــل هــذه املباريــات 

النهائيــة على فريق مثــل الكويت 
اخلبير في املنافسة على البطولة 
التي يحمل لقبها بواقع ١٣ مرة 
وقــادر على ان يكــرر إجنازه 
للمــرة الرابعة علــى التوالي 
بفضل مــا ميلكه مــن قدرات 
فنية ومهارية، واعتاد األبيض 
اللعب مع خصمه القادسية في 
املباريات النهائية وآخرها كأس 
ســمو ولي العهد في املوسم 
احلالي وانتهت ملصلحته بهدف 
يعقــوب الطــراروة، ولو فاز 
األبيض بالكأس اليوم فسوف 

يكــون اجنــازا له فــي حتقيق 
»الثالثية« بعد كأس ســمو ولي 

العهد واقترابــه من حتقيق لقب 
الــدوري املمتاز، حيث يحتاج إلى 

نقطة واحدة من مباراتيه مع اجلهراء 
والساملية وهو قادر عليها.

وفي مسابقة كأس صاحب السمو 
األمير اجتاز األبيض الســاملية بركالت 

الترجيح وبرقان في نصف النهائي ويدخل 
مواجهة الليلة بشعار »من صادها عشى 
عياله« أي أن الفرصة تأتي مرة واحدة 
وعليــك اقتناصها كي يخرج بإجناز 
»الثالثية« الكبرى. وقد جمع املدرب 
الوطني محمد عبــداهلل العبيه في 
التدريبات وانتهى من وضع التشكيلة 

األساسية وعمادها جمعة سعيد وفيصل زايد في املقدمة 
وحمزة األحمر وحميد ميدو في الوســط وحســني حاكم 
وسامي الصانع وفهد الهاجري في الدفاع، وال يغيب عن 

األبيض سوى طالل الفاضل املصاب.

األصفر مكتمل
وأما على اجلبهة األخرى فاألصفر أكثر الفرق حتقيقا 
للقب بواقــع ١6 مرة وميكنه أيضا الفوز بالكأس اليوم، 

وقد انخرط العبوه في معسكر داخلي لالستعداد 
أفضــل لهذه املبــاراة والتي يســعى فيها لرد 
اعتباره بعد خسارته نهائي كأس سمو ولي 

العهد في يناير املاضي.
وقد شهد مشوار األصفر في هذه البطولة 
ثباتا في مستواه، حيث جنح في تخطى 
النصر وكاظمة وخيطان على التوالي، 
ويسعى العبوه إلى ختام موسمهم 
ببطولة ثمينة جلماهيرهم بعدما 
تضاءلت فرصهم كثيرا في لقب 
الــدوري املمتــاز فيمــا جنحوا 
بتحقيق كأس الســوبر وكأس 

االحتاد.
ويعلم مدرب القادسية إيوان 
مارين أنها الفرصة األخيرة له 
بشأن تواجده مع الفريق في 
املوسم املقبل فإن حقق البطولة 
سترتفع أسهمه للبقاء، لذلك 
سيكون في مواجهة الليلة اكثر 

تركيزا.
ويدخــل ماريــن بعناصر 
اخلبــرة التــي يســتند اليها، 
حيــث إن جميــع العبيــه في 
جهوزية للعب بعدما حتسنت 
حالــة العبيــه املصابــني عامر 
املعتــوق والنيجيري إميانويل 
بكر، ولن تخلو تشكيلة األصفر 
من عناصر مهمة مثل بدر املطوع 
ويوسف ناصر وأحمد الظفيري 
وسلطان العنزي وعبداهلل ماوي 
وصالح الشيخ وخالد ابراهيم 
إلى جانب عناصــر بديلة في 

مستوى األساسيني.

الكويت أم القادسية..
من يحمل كأس »العود« اجلديدة؟

األسرة الرياضية تتشرف بحضور األمير  املباراة النهائية
لبطولة سموه في مهرجان كروي جماهيري اليوم

القادسية7:00 كويت سبورتالكويت


