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احلقان أكد أن األبيض كان األفضل وجنح في استغالل الفرص

جمهور العميد: متعطشون حلصد لقب آسيوي

دور مميز للعالقات العامة باالحتاد

كرمي طارق

أعرب عدد كبير من عشــاق »العميد« 
عن بالغ سعادتهم باملستوى الطيب واألداء 
الرجولي الذي ظهر به العبو فريق الكويت 
في املباراة النهائية لكأس صاحب الســمو 
األمير، الفتني إلى أن حصد البطولة الـ 14 
مبنزلة خطوة جديدة بأقدام ثابتة نحو حتقيق 
الزعامة وبسط ســيطرتهم على أكبر عدد 
من البطــوالت احمللية، مؤكدين أنهم ومنذ 
انطالق البطولة وهم على يقني تام بأن »كأس 

العود للعود«.
لـ »األنباء«  »العميد«  وأشارت جماهير 
إلى أن حتقيق ثالثية هذا العام بعد حصدهم 
كأس األمير وكأس ولي العهد والدوري املمتاز 
الذي بات على بعد خطوات، جاء عن استحقاق 

وجدارة.
وأشــاد عدد كبير من جمهور الكويت 

باجلهاز الفني بقيادة املدرب الوطني محمد 
عبداهلل، طامحني إلى حصد بطولة آسيوية 
ترضي عشــاق العميد املتعطش دائما إلى 

األلقاب.
أما جماهير نادي القادسية فقد خيم احلزن 
عليهم بعد خسارة لقب جديد هذا املوسم، 
وأشار بعضهم إلى أنه من أسوأ مواسم امللكي 
أداء في امللعب وحصدا للبطوالت، محملني 
السبب في ضياع هذه البطولة للجهاز الفني 

بقيادة إيوان مارين.
وأضافت جماهير »امللكي« أن األداء الباهت 
الذي ظهر به العبو نادي القادسية وخاصة 
في الشوط األول من املباراة، ناجت عن عدم 
التحضير واالستعداد الذهني والبدني، ومنذ 
الدقائق األولى والفريق يعانى من التخبط 
وكثرة التمريرات اخلاطئة، متمنني أن ينتهي 
مسلســل معاناة الفريق مع بداية املوسم 

اجلديد وجتديد دمائه.

بذل فريق العالقات العامة باحتاد كرة 
القدم جهدا مميزا في التنظيم واالشراف 
على املبــاراة النهائية لبطولـــــة كأس 
العامة  العالقات  االميـر، وتواجد اعضاء 
في كــــــل املواقع مقدمني التسهيالت 

واالرشادات للجماهير، فضال عن تقدميهم 
الدعم اللوجستي لألجهزة الفنية واإلدارية 
لطرفي املباراة ما ساهم فـــــي اخراج 
املباراة بطابع مميـــز كان محــل تقدير 

واشــادة من اجلميع.

العهد في الكويت 
السبت املقبل 

ملواجهة القادسية
بيروتـ  ناجي شربل

يواصل فريــق العهد بطل 
لبنان حتضيراتــه للمواجهة 
الهامــة مــع القادســية ضمن 
املرحلة اخلامسة من مسابقة 
كأس االحتاد اآلسيوي االثنني 
املقبل، والتي سترسم نتيجتها 
إلى حد بعيد صدارة املجموعة 

والتأهل إلى الدور الثاني.
ويتابــع العهد حتضيراته 
اليومية على ملعبه حيث من 
املقرر أن يغادر السبت املقبل 
إلى الكويــت. ويتصدر العهد 
املجموعة برصيد 8 نقاط يليه 
القادسية واملالكية البحريني 
برصيد 7 نقاط، وهو ما سيجعل 
مــن املبــاراة صراعــا خاصــا 

لالنفراد بصدارة املجموعة.

العربي يلتقي الشباب اليوم.. واجلهراء األحد
مبارك اخلالدي

الفريــق  يســتضيف 
االول لكــرة القدم بالنادي 
اخلامســة  فــي  العربــي 
اليــوم  والنصــف مســاء 
فريق الشــباب في مباراة 
وديه استعدادا خلوض ما 
تبقى مــن مباريات دوري 
VIVA، واملباراة هي الظهور 
االول لألخضر خالل فتره 
التوقف حيث اكتفي الفريق 
بالتدريبات احمللية التي مت 
استئنافها قبل نحو اسبوع 
الســوري  املدرب  بقيــادة 

حسام السيد.
ومن املتوقــع ان يدفع 
السيد في مباراة اليوم بعدد 
من العبي حتت ٢٠ سنة بناء 
على رغبة اجلهاز االداري 
ملنح الفرصة لالعبني متهيدا 
التخاذ قرار بتصعيد عدد 

ودية بني العربي واجلهراء 
االحد املقبل ضمن البرنامج 

االعدادي للفريق.
ان  بالذكــر  اجلديــر 
االخضر يســتعد ملواجهة 

كاظمة والفحيحيل ضمن 
اجلولتني ١7 و١8 من الدوري 
املقرر لهما 4 و٩ مايو املقبل 
حيث يحتل الفريق املركز 
اخلامس برصيد ٢4 نقطة.

)محمد هاشم( جانب من تدريب سابق لألخضر 

منهم الى الفريق االول مطلع 
املوسم املقبل.

مــن جانــب آخــر، مت 
االتفاق مع اجلهاز االداري 
بنادي اجلهراء القامة مباراة 

ردود أفعال إيجابية لتغطية النهائي
ثمن مدير قناة كويت سبورت في تلفزيون 
الكويت عادل العنزي ردود األفعال اإليجابية 
التي صاحبت تغطية القناة لنهائي كأس صاحب 
السمو األمير، مؤكدا تواصل جهود إدارة القناة 
بكل موظفيها لتقدمي الصورة األفضل خالل 
الفترة احلالية ســواء من خالل توفير أحدث 
معدات النقل أو تواجد أبــرز الكوادر الفنية 
واإلدارية. وأضاف أن القناة حرصت على إخراج 

البطولة التي حتمل اســما غاليا على اجلميع 
بالصورة األفضل الســيما في ظل متابعتها 

من كل الدول العربية واخلارجية.
من جانبه، أكد مراقب البرامج بالقناة حمد 
الديحاني ان »كويت سبورت« حرصت على 
تخصيــص يوم النهائي كيــوم مفتوح على 
شاشــتها وذلك من خالل التغطية املباشرة 

من الصباح الباكر حتى نهاية اليوم.

مبارك اخلالدي ـ عبدالعزيز جاسم

بارك رئيس مجلس إدارة نادي 
الكويت خالــد الغامن للجماهير 
احملبة لألبيض مبناســبة الفوز 
التاريخي بكأس األمير بعد التغلب 
على غرميه التقليدي القادسية 
٢-٠ فــي املبــاراة النهائية التي 
جمعتهما مساء اول من امس على 

ستاد جابر.
وقال الغامن فــي تصريحات 
عقــب املباراة انــه فوز غال وقد 
كان اســبوعا صعبــا جــدا لكن 
الالعبني كانوا رجاال وعند الوعد 
الذي قطعوه بتحقيق الفوز في 
البطولة اآلسيوية وإنعاش آمال 
الفريق في املنافسة، وكذلك بالفوز 
املستحق على كاظمة في بطولة 
الــدوري وهو مــا جعلنا نتقدم 
خطوة كبيرة نحو الظفر بلقب 
بطولة الدوري، وأيضا بتتويج 
اجلهود بالفوز بأغلى البطوالت 

كأس األمير.
وحول امللف اخلاص بالالعبني 
احملترفني أكد الغامن ان هذا امللف 
سيطوله التغيير ملصلحة الفريق، 
مؤكــدا اســتمرار الالعب فيصل 
زايــد، واصفــا مســألة انتقالــه 
لألبيض بأنها محســومة بشكل 

نهائي، مشــيرا الــى ان العاجي 
جمعة سعيد مســتمر ايضا مع 
الفريق مبوجب عقده حتى نهاية 
املوســم املقبــل وهنــاك توجه 

بالتجديد معه.
وعــن وضــع املفاوضات مع 
الالعــب يوســف ناصــر، قــال 

الغامن في هــذه املرحلة نحترم 
تواجد الالعب مع ناديه القادسية 
وليس من سياستنا التفاوض مع 
الالعبني خالل املنافسات الرسمية 
وهو العب محترف ولكن مع ختام 
بطولة الدوري فلكل حادث حديث. 
ومن جهته، قال نائب رئيس 

جهاز الكرة عادل عقلة ان الفوز 
بالــكأس الغاليــة جــاء بفضــل 
اهلل ثــم بتعاون األجهزة الفنية 
واإلدارية والالعبني األبطال الذين 
حققوا االنتصارات املتتالية خالل 
فترة قصيرة، وقد كانت فرحتنا 
كبيرة بحضور صاحب الســمو 
األمير وهو اهم من الفوز باللقب 
وأوجه التحية الكبيرة جلماهيرنا 
الوفية، متمنيا ان تكلل اجلهود 
بتحقيــق الفوز بلقــب الدوري 

لتكتمل الثالثية.
وفي جانــب آخر، بارك مدير 
الكرة بنادي القادســية عبداهلل 
احلقان الفوز ملجلس إدارة نادي 
الكويت والالعبــني، وقال إنه ال 
خاسر بيننا لتشرفنا مبصافحة 
صاحب السمو األمير الراعي األول 
للرياضة فــي بالدنا، مضيفا ان 
الكويــت اســتحق الفــوز وكان 
األفضل خــالل املباراة من حيث 
تقــارب اخلطــوط واســتغالل 
الفرص وفي النهاية هذه مباريات 
الكؤوس وال بد من فائز وخاسر، 
وما زلنا في حالة منافســة على 
بطولة الدوري ونتمسك باألمل 
حتى لو كان بسيطا ونتمنى ان 
يختتــم األصفر املوســم مبركز 

متقدم في البطولة. 

ملشاهدة الڤيديو )هاني الشمري( فرحة جماهير الكويت باللقب اجلديد 

الغامن: الكويت استحق الفوز بأغلى الكؤوس.. وتغيير قادم في احملترفني

العنزي: العودة املوسم املقبل
أكد الالعب فهد العنزي عودته الى صفوف االبيض املوســم املقبل، وقال 
عقب املباراة أبارك إلخواني الالعبني، مؤكدا ان األبيض اســتحق الفوز وكان 
األكثر جاهزية خلوض النهائي، اضافة الى الروح العالية لالعبينا وإصرارهم على 
حتقيق إجناز غير مسبوق بالفوز بالكأس اربع مرات متتالية. وعن عودته إلى 
املالعب، قال العنزي: أعتبر املوسم احلالي في طي النسيان بسبب اإلصابة وما 
زلت في مرحلة التأهيل وأمتنى العودة إلى األبيض مع انطالق املوسم املقبل.

ٍ عبداهلل: العبو األبيض أدوا بتركيز عال
قال مدرب الكويت محمد عبداهلل ان بطولة الدوري ال تزال في امللعب ويجب 
أال تنسينا فرحة الفوز باللقب الغالي ان الدوري أمامنا ولم يحسم بعد، ونحن 
لدينا مباراتان وعلينا مواصلة التركيز. وعن الفوز على القادسية في النهائي، 
قال ان الالعبني التزمــوا بالتعليمات الفنية بحذافيرها ولعبوا بتركيز عال مع 
استثمار الفرص وهذا هو األهم. وعن االستعانة مبدرب اجنبي لقيادة األبيض، 
اوضح عبداهلل ان الكويت هو بيتي الثاني وال يعنيني تواجد مدرب أجنبي من 

عدمه فأنا مستمر وموجود مع الفريق في كل الظروف.


