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بـرعـايــة

أكد أن رئيس وزراء إقليم كردستان وبن همام سيحضران المباراة

مسعود: تلقينا موافقة االتحاد اآلسيوي على مواجهة الكويت في أربيل
مبارك الخالدي

اكد نائب رئيس نادي اربيل 
العراقي عبداخلالق مسعود انه 
تلقى امس االول اجلمعة، وقبل 
الكوي���ت موافقة  الى  حضوره 
االحتاد اآلس���يوي لك���رة القدم 
على اقامة مباراة االياب بني اربيل 
والكويت في 30 اجلاري في الدور 
ربع النهائي لبطولة كاس االحتاد 
اآلس���يوي على ستاد »فرانسو 

حريري« في اربيل.
واضاف مسعود في تصريح 
ل� »االنباء«: ان من حقنا اللعب 
على ارضنا وف���ق مبدأ العدالة 
واملساواة، خصوصا بعد ان قرر 
االحتاد اآلسيوي قبل اسبوعني، 
تش���كيل جلنة برئاس���ة عضو 
اللجن���ة الفنية منعم فاخوري، 
قامت بالكش���ف عل���ى امللعب 
وطلبت اجراء بعض التعديالت 
من حيث اخلدمات االخرى، والتي 
قمنا بتنفيذها وارسالها موثقة 
الى االحتاد اآلسيوي،  بالصور 
الذي اعتمد التحسينات املقررة، 
وبناء عليه قرر اقامة املباراة في 

موعدها ومكانها.
وتابع: ان اربيل يرفض بشكل 
قاطع نقل املب���اراة، باعتبار ان 
اربيل اكثر امانا من أي مكان آخر 
عالوة على توفر جميع اخلدمات 
امللحقة بامللعب الذي يتسع ل� 30 

الف متفرج.
وقال مسعود ان لقاء الكويت 
واربيل يحظى بأهمية بالغة، اذ ان 
رئيس اقليم كردستان نيزرفان 
الى  املباراة  برزاني س���يحضر 
جانب رئيس االحتاد اآلسيوي 
محمد بن همام، ورئيس االحتاد 

العراقي لكرة القدم.
الى بن همام  وتقدم بالشكر 
على موافقته، قائال: لقد س���اهم 
في كس���ر احلص���ار الرياضي، 
املفروض عل���ى اقامة املباريات 
لألندية واملنتخبات العراقية منذ 
7 سنوات.وكشف ان االستعدادات 
الستقبال الوفد الكويتي في اربيل 
على أعلى مستوى، تبدأ من حلظة 
الوصول الى مطار اربيل والتوجه 
الى فندق االقامة الذي لن يبعد 

عن امللعب دقائق معدودة.
واعتبر مس���عود ان حضور 

عبد علي ومسلم مبارك وسهيل 
نعيم وحسني كرمي وأحمد علي 
وهلكور مال محمد وياسر رعد 

ونبيل عباس.

العوضي: أورتيغا منحني الثقة

وكان وفد اربيل قد وصل الى 
البالد ظهر اول من امس، وحظي 
باستقبال كبير من ادارة الكويت، 
وكان في مقدمة مس���تقبليه في 
قاعة التشريفات باملطار، رئيس 
النادي عبدالعزيز املرزوق وأمني 
السر وليد الراشد، ومن العالقات 
العام���ة احمد الك���وس ومحمد 

البليهيس.
واكد مدرب اربيل ثائر احمد ان 
الكويت من الفرق التي تستحق 
االحترام، وقد تابعناه عن كثب 
خالل دورة اجلزيرة التي أقيمت 
أخيرا في أبوظبي، ويضم مجموعة 
ممتازة م���ن الالعبني يتميزون 

باالداء اجلماعي املتزن.
من جهت���ه، اعتبر جنم خط 
وس���ط األبي���ض عبدالرحمن 
العوض���ي ان اللق���اء مهم جدا 
ألس���باب عدة في مقدمتها، انها 
املباراة الرسمية االولى للكويت 
حتت قيادة املدرب األرجنتيني 
اجلديد اورتيغا، والظهور الرسمي 
االول لألبيض على ارضه وبني 
انته���اء فترة  جماهي���ره، بعد 
التحضيرات للموسم اجلديد، عبر 
معسكر سويسرا واملشاركة في 

بطولة اجلزيرة الودية.
واضاف: ان م���ا يزيد اللقاء 
اهمية، هو اصرار العبينا على 
حتقيق الفوز على ارضنا ووسط 
الفريق  جماهيرنا، كي يخوض 
مباراة االي���اب بأعصاب هادئة 

بعيدا عن أي ضغوط.
ولفت العوضي الى ان ظهوره 
املتميز في الفترة االخيرة سببه 
املردود االيجابي ملعسكر سويسرا، 
وكذلك الثقة التي منحها املدرب 
له. وقال: لقد احاطني اورتيغا 
بعناية خاصة، وزودني بنصائح 
حول املهام الت���ي أؤديها داخل 
املس���تطيل االخضر، االمر الذي 
دفعني الى بذل املزيد من اجلهد، 
الثبات وجودي والظهور بشكل 

افضل في املوسم اجلديد.

العبو اربيل خالل التدريب على ستاد الكويت

األخضر إلى سورية دون خلف وجراغ وداريو
مبارك الخالدي 

تتوج��ه في ال��� 4 عصر اليوم )االحد( بعث��ة الفريق االول في 
النادي العربي الى سورية ملواجهة الكرامة ضمن الدور ربع النهائي 

لكأس االحتاد اآلسيوي.
وي��رأس الوفد مدير الكرة احم��د الناصر ويضم مدير الفريق 
عبدالعزي��ز املطوع، واملش��رف عبدالنبي حاف��ظ، واجلهاز الفني 
للفريق بقيادة املدرب الكرواتي دراغان سكوسيتش واجلهاز الطبي 
املعاون، والالعبني: احمد موس��ى وعبدالعزيز فاضل واحمد مطر 
واحمد الرش��يدي ومحمد غامن وحسني املوسوي وعلي اشكناني 
ويوس��ف ثويني ونواف شويع وحسني الغريب وشهاب كنكونى 
وفه��د الفرحان وعبداهلل احلداد وعبداهلل الش��مالي وجراح زهير 
وفهد احلشاش واحمد ابراهيم واحملترفان روكي السيندور وايغور 

بوفاكوفيتش.

وس��يقيم الوفد في فندق »الس��فير« بحمص، على ان يجري 
الفريق مرانا خفيفا مساء اليوم.

واكد مش��رف الفريق عبدالنبي حاف��ظ ان احملترف الكرواتى 
داريو، لن يتمكن من االلتحاق بالفريق الس��باب ادارية. واضاف: 
ان االصابة التي حلقت بحارس املرمى شهاب كنكوني، عبارة عن 
متزق في عضلة الكتف، وان الش��كوك حتوم حول مشاركته امام 
الكرام��ة. ومتنى عبد النبي ان يحق��ق الفريق نتيجة ايجابية امام 
خصم عنيد، فالفريق السوري ميتلك اخلبرة في مثل هذه املناسبات، 

اضافة الى نتائجه اجليدة في الفترة االخيرة.
 اجلدير بالذكر ان االخضر س��يفتقد خدمات ابرز العبيه خالد 
خلف ومحمد جراغ للعقوب��ة االدارية الصادرة بحقهما من ادارة 
النادي، نتيجه لعدم التحاقهما مبعس��كر القاهرة الش��هر املاضي 

استعدادا للموسم اجلديد.

الوف���د الكويت���ي الربيل حلظة 
تاريخية لن تنس���اها جماهير 
اربيل واملس���ؤولون، وقال انها 
تشير الى معاني عدة تعكس قوة 

الروابط بني الشعبني.

الراشد: لم نطلع على الرسالة

من جهته، رحب امني الس���ر 

الع���ام في ن���ادي الكويت وليد 
العراقي، متمنيا  الراشد بالوفد 
له طيب االقامة، وعن لقاء االياب 
في اربيل، قال: اننا لم نطلع على 
تقرير اللجنة الفنية التي قامت 
بالكشف على امللعب ولم نتلق 
نسخة من موافقة االحتاد اآلسيوي 
األخيرة، وفي مطلق االحوال فإن 

من يحدد مكان املباراة هو االحتاد 
اآلسيوي. واضاف: نعم سنلعب 
مع اربيل ولن ننسحب ان كان هذا 

هو قرار االحتاد اآلسيوي.
الى ذلك، اجرى اربيل تدريبه 
االول على امللعب الفرعي لستاد 
املدرب ثائر احمد  الكويت قاده 
ومس���اعديه عمر مجيد واحمد 

خل���ف ومدرب ح���راس املرمى 
عماد هاشم، وبحضور الالعبني 
احمد صالح وحسني عبدالواحد 
وش���يرزاد محمد وحيدر قرمان 
ورافد ب���در الدين ومهدي كرمي 
وأحم���د ابراهيم ووس���ام زكي 
وكرار طارق وديدار حامد وريكان 
محسن وهردي نور الدين وأحمد 

وشفيها الكوسا؟
ألننا بال دوري وال مس���ابقة أخ���رى لكرة القدم 
اجتهت اجلماهير ال���ى متابعة الدورات الرمضانية 
لتفريغ طاقتها املكبوتة في التشجيع اذ عليها االنتظار 
حتى مطلع الش���هر املقبل ملعرفة مستويات الفرق 
في مس���ابقة كأس االحتاد بعد ان »زهق« الالعبون 
من طول االنتظار بسبب رغبة جلنة املسابقات في 
تأخير املسابقات استعدادا ملباراة اندونيسيا ضمن 
تصفيات كأس آس���يا في نوفمبر املقبل، األمر الذي 
اشتكى منه معظم املدربني الذين باتوا يخشون على 
العبيهم من فقدانهم حلساسية الكرة، وعلينا أيضا 
االنتظار حتى ديسمبر املقبل موعد انطالقة الدوري 
املمتاز املسابقة األهم والتي »حشرها« أعضاء جلنة 
املس���ابقات في اللجنة االنتقالية في 4 أشهر تنتهي 
في 13 أبريل 2010، ومع تقدرينا جلهود املس���ؤولني 
في اللجن���ة االنتقالية لكرة القدم، نتمنى أال تتكرر 
حاالت التأجيل التي باتت سمة الدوري املمتاز في كل 
موسم، ولفت نظرنا أيضا مواعيد املباريات املبكرة 
)الرابعة مساء( وهو توقيت ال نراه مناسبا حلضور 
اجلماهير الى امللعب، فباهلل عليكم كيف سيحضر 
املتفرجوم الى املباراة وأغلبهم من الطلبة واملوظفني، 
أضف الى ذلك ان املستويات الفنية للفرق ال تشجع 
أساسا للمجيء باستثناء فريقي القادسية والكويت، 
ومن وجهة نظرنا ان اقامة املباريات بعد صالة املغرب 
هو التوقيت األنس���ب حلضور اجلماهير اللهم اال 
املباريات التي تقام على ملعب نادي الصليبيخات، 
إذ مازال حت���ى اآلن ال ميلك أبراج إنارة )ويريدون 

للكرة الكويتية ان تعود الى سابق عهدها(.
ونقول جلماهيرنا الرياضية عليكم مبباريات دورة 
الروضان في الوقت احلالي فقد شاهدنا مباريات ذات 
ندية واثارة وعناصر طيبة تفوق مبستوياتها بعض 
العبي أندية الدوري املمتاز، على األقل لن جتدوا العبا 

يطيح بالكرة واملرمى مفتوح على مصراعيه.
< للداللة على ان العبينا يعانون من فراغ الوقت 
بسبب التأخر في انطالقة املسابقات، شاهدنا بشار 
عبداهلل ومحمد جراغ )يحش���ون( كوس���ا في احد 
البرامج الرمضانية املعنية باملطبخ واألكل، وأبدعا 
حقيقة في التقطيع والطهي واالبتسامة ال تفارقهما، 
ونتمنى ان يبدعا مع فريقيهما بعدما أصبحت كرتنا 

كوسا في كوسا!

ناصر العنزي


