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المرزوق أكد وجود مفاوضات مع مدرب أجنبي وسعيد يدعو »األزرق« للعب في أربيل

الغانم: نريد أن نؤكد للعالم أن الرياضة تصلح ما أفسدته السياسة

)محمد ماهر(النائبان مرزوق الغامن ود.وليد الطبطبائي وعبدالعزيز املرزوق وفد نادي الكويت املغادر الى اربيل في قاعة التشريفات

أربيل - عبدالعزيز جاسم
قال رئيس جهاز الكرة في نادي 
الكوي����ت النائب مرزوق الغامن ان 
االبيض سيكون على قدر املسؤولية 
امللقاة على عاتق����ه بتمثيل الكرة 
الكويتية والظهور بصورة مشرفة 
في مباراة الفريق امام اربيل العراقي 
غدا في اياب ال����دور ربع النهائي 

ملسابقة كأس االحتاد اآلسيوي.
واوضح الغ����امن قبيل مغادرة 
الفريق امس متوجها الى اربيل على 
منت طائرة خاصة ضمت اجلهازين 
االداري والفني للكويت برئاس����ة 
عبدالعزي����ز امل����رزوق اضافة الى 
النائب وليد الطبطبائي وعضوي 
اللجنة االنتقالية اسد تقي وناصر 
طاهر، اوض����ح ان االبيض اصبح 
اول فريق كويتي يلعب في العراق 
بعد قرار املكتب التنفيذي لالحتاد 
اآلسيوي بالسماح الربيل باستضافة 
مبارياته على ارضه، وهذا قدرنا بعد 
ان كنا اول فريق يدشن البطوالت 
مع الفرق العراقية في 2003 امام 

الشرطة العراقي.

ال نخشى الجمهور

واكد الغامن ان االبيض سيلعب 
اينما وضعته القرعة، واربيل ناد 
كبير ويضم 8 العبني يلعبون في 
صفوف املنتخب العراقي وسيلعب 
على ارضه وبني جمهوره وقد بيعت 
التذاك����ر بالكامل، وعلى الرغم من 
ذلك ففريقنا ال يخش����ى اجلمهور 
وهذه االجواء فقد لعبنا امام الهالل 
السعودي وس����ط 72 الف متفرج 
وكذلك خضنا مباريات في اجلزائر 
وفي مصر امام حشود كبيرة من 
اجلماهير ورغم ذلك حققنا نتائج 

ايجابية.
واش����ار الغامن الى ان الوضع 
اآلن يعتمد على ما يقدمه العبونا، 
موضح����ا ان هن����اك ام����ورا مهمة 
واخرى اهم، فاملهم ان نحقق نتيجة 
ايجابية بالفوز والتأهل الى نصف 
النهائ����ي واالهم ان نظهر بصورة 
مشرفة للكويت ونؤكد للعالم ان 

الرياضة تعيد وتصلح ما افسدته 
السياسة.

وع����ن تغيير امل����درب وتولي 
الوطني محمد عبداهلل املهمة خلفا 
لالرجنتيني نيس����تور كالوس����ن 
اورتيغا قال الغ����امن ان ذلك رمبا 
يكون له اثر ايجابي في خلق روح 

ايجابية ستظهر امام اربيل.

المرزوق: إجراءات حماية

من جانبه متنى رئيس مجلس 
الوف����د  الن����ادي ورئي����س  ادارة 
عبدالعزيز املرزوق تقدمي مستوى 
جيد يشرف الكرة الكويتية، نافيا 
ان يكون هناك ش����عور باخلوف 
او الرهب����ة بني الالعب����ني او افراد 
اجلهازين االداري والفني، خاصة 
بعد اطمئناننا على النواحي األمنية 
وإج����راءات احلماية، التي اتخذها 
أربيل، مشيرا الى ان تغيير املدرب 
سيكون له دور إيجابي على الالعبني 
خاصة ان محمد عبداهلل ابن النادي 
وليس بعيدا عن الالعبني بل يعرفهم 

ويعرفونه جي����دا، مؤكدا ان هناك 
مفاوضات جدية مع مدرب أجنبي 
العودة  تتم حاليا وستكتمل بعد 

من أربيل.
اللجنة االنتقالية  وقال عضو 
أسد تقي ان زيارة الكويت الى اربيل 
حظيت بأهمية سياس����ية من قبل 
الكردستانيني خاصة ان األبيض 
سيفتح البوابة للعراق الستضافة 
فرق ومنتخبات أخرى في حال جناح 

هذه االستضافة.

الفريق جاهز

وأكد مدرب الفريق محمد عبداهلل 
جاهزي����ة الفريق نفس����يا وبدنيا 
للمباراة التي وصفها بأنها »مصيرية 
ومفترق طرق لطرفيها«، موضحا 
انه س����يجري بع����ض التكتيكات 
الفنية التي يحتاجها فريقه لتحقيق 
نتيجة ايجابية، مشيرا الى ان مهمة 
الفريق صعبة أمام أربيل الذي يلعب 
املباراة على أرضه وبني جمهوره 
وسيدخل بعض العناصر اجلديدة 

على التشكيلة.
وأرجع أسباب تراجع مستوى 
الكويت في املباراتني األخيرتني على 
ملعبه أمام أربيل »مرحلة الذهاب« 
ونادي الوصل اإلماراتي في بطولة 
األندية اخلليجية الى نقص معدل 
اللياقة البدنية لالعبيه وعدم توافر 
التجانس بني صفوفه، مشيرا الى 
انه »سيبذل قصارى جهده من أجل 
عودة الثقة والروح القتالية للفريق 

مجددا«.
وش����كر مبادرة رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ ناصر احملمد 
بتوفير طائرة خاصة لوفد النادي 
ودعمه الكامل، متمنيا ان يكون هذا 
الدعم دافعا لالعبيه بتحقيق الفوز 
والتأهل الى الدور املقبل ومن ثم 

الوصول الى النهائي.
وقال الالع����ب يعقوب الطاهر 
إن معنويات الالعبني مرتفعة ولن 
نبخل بالفوز والوصول الى الدور 
نصف النهائي لتغيير الصورة التي 
حلقت بنا أخيرا خاصة بعد النتائج 

السلبية األخيرة.

استقبال رسمي

وحظي وفد األبيض باستقبال 
رسمي لدى وصوله الى أربيل، وكان 
في مقدمة مستقبليه وزير الشباب 
والرياضة في إقليم كردستان طه 
بدواري ومحافظ أربيل نوزاد هادي 
ونواب من البرملان الكردس����تاني 
ورئيس االحتاد العراقي لكرة القدم 
حسني سعيد ورئيس نادي أربيل 
عبداهلل مجيد وأعضاء من اللجنة 

األوملبية العراقية.
الطبطبائي  النائب وليد  وقال 
ان ه����ذه الزيارة ه����ي الثانية لي 
الى اربيل، هذه املدينة احلضارية 
واملتطورة، والشك في ان الزيارة 
ستساهم في كسر احلاجز النفسي 
وتشكل دعما للعراق في استضافة 
كأس اخلليج ال� 21 عام 2012، وتوقع 
فوز الكويت على اربيل 2 - 1، لكنه 

استدرك قائال: اجلميع فائز.
من جهته، اعرب حسني سعيد 

عن سعادته بالزيارة، وقال ان نادي 
الكويت اول فريق كويتي يكس����ر 
احلصار بعد ان س����بق للمنتخب 
الكويتي ان كسر احلصار عام 1988، 
الكويتيون سباقون في هذا املجال، 
وآمل ان يقدم الكويت واربيل مباراة 
تليق باحلدث، داعيا االزرق للعب 
في اربيل وفتح آفاق جديدة حتى 
نقول للعالم ان هناك مناطق آمنة 

في العراق.
من ناحيت����ه، قال طه بدواري: 
ميتلكني ش����عور اخ����وي ونحن 
نس����تقبل فريق الكويت، وعالقة 
الكوي����ت بكردس����تان ذات جذور 
تاريخية، سعداء ألن الكويت اول 
فريق يكس����ر احلصار الرياضي، 
ونحن جزء من العراق املوحد اآلمن، 
وهذه الزيارة هي رسالة الى الدول 
العربية ان اقليم كردستان ابوابه 

مشرعة امام اجلميع.
وكانت نتيج����ة مباراة الذهاب 
التي أقيمت في 15 اجلاري انتهت 

بالتعادل 1-1.

محمد احلمدان يرتدي القميص األصفر في املوسم اجلديد

أكد اكتمال صفوف الفريق بعودة المصابين

الشطي: األصفر يقترب من التعاقد مع الحمدان
افتتاح الدورة التدريبية للمدربين

حامد العمران
اكد مدير الفريق االول لكرة اليد بنادي القادسية 
عبداهلل الش���طي ان االصفر بصدد االنتهاء من 
اجراءات التعاقد مع العب العربي محمد احلمدان 
لينضم الى صفوف القادسية في املوسم املقبل، 
موضحا انه سبق للحمدان ان تألق في صفوف 
األصفر في املواس���م التي لعب فيها مع الفريق 

األول.
واشار الى ان احلمدان يعتبر ابن النادي نظرا 
لترعرعه في فرق املراحل الس���نية الى ان وصل 
للفريق األول ثم انتقل للعربي قبل 4 مواس���م، 
مؤكدا انضمام احلمدان لألصفر يعتبر مكس���با 
للفريق ملا ميلكه من امكانيات فنية جيدة حتتاج 

الى توظيف بالشكل الصحيح.
وأعرب الشطي عن ارتياحه الكتمال صفوف 
الفريق بعد متاثل غالبية الالعبني املصابني للشفاء 
باستثناء علي احلداد الذي أجرى عملية جراحية 
مؤخرا في أملانيا وسيخضع لبرنامج تأهيلي في 
الفترة املقبلة لضمان سرعة عودته الى صفوف 

الفريق.
واش���ار ال���ى ان االصفر اكتفى باالس���تعداد 
احمللي من خالل مش���اركة الالعبني وانضباطهم 
في التدريب منذ انطالق التدريبات في اغسطس 

املاضي حتت اشراف املدرب اجلزائري عبدالرحمن 
حمود وكان اللتزامهم األثر االيجابي ما ساهم في 
تنفيذ اجلهاز الفني للبرنامج التدريبي، مبينا ان 
ادارة النادي س���تنظم معسكرا خارجيا للفريق 
في مارس املقبل اس���تعدادا للبطولة اخلليجية 
لألندية ابطال الدوري التي تقام في عمان، متوقعا 
ان يكون االصفر من الفرق املنافس���ة بقوة على 
البطولة ملا ميلكه الفريق من امكانيات فنية جيدة، 
 موضحا انه ستتم االس���تعانة ببعض الالعبني
احمل�لي�ني قبل البطولة لتدعيم صفوف األصفر.

ومتنى الشطي التوفيق لالعب القادسية الدولي 
مهدي القالف مع فريقه اجلديد باربار البحريني، 
مؤكدا انه قوة ضاربة في األصفر وعدم مشاركته 
مع الفريق في املوس���م املقبل قد يس���بب خلال 
بسيطا في اخلط اخللفي، مؤكدا ان خبرة القالف 
ستسعفه للتألق في الدوري البحريني وتقدمي 

مستوى مميز مع فريقه اجلديد.
وأك���د ان الدعم امل���ادي واملعنوي من رئيس 
النادي الشيخ طالل الفهد دائما له االثر االيجابي 
على الفري���ق وهذا ما جعل االصفر يتفوق على 
ظروفه في نهاية املوسم املاضي باحرازه بطولة 
الكأس على الرغم من النقص الكبير في صفوف 

الفريق بسبب االصابات.

املشاركون في الدورة مع احملاضر الدولي بيتر هامبر

العالقات العامة بالنادي العربي في استقبال وفد الكرامة

افتتح���ت ام���س ال���دورة 
التدريبية التي ينظمها احتاد 
الكرة بالتع���اون مع االحتاد 
الدول���ي لكرة الق���دم »فيفا«، 
حيث سيقوم احملاضر الدولي 
الهولندي بيت���ر هامبر بإلقاء 
احملاضرات وتسليط الضوء 
على آخر املستجدات في الساحة 
الكروي���ة العاملي���ة من خالل 

األساليب املستحدثة في عالم 
الكرة املستديرة، والتي يشرف 
عليها محليا مدير التطوير في 
احتاد الك���رة بدر عبداجلليل، 
ويشارك في الدورة 30 دارسا 
من مدرب���ي االندية الرياضية 

من مختلف املستويات.
وتقام جمي���ع احملاضرات 
النظري���ة في مرك���ز عبداهلل 

السالم إلعداد القادة، بينما تقام 
احملاضرات العملية على ملعب 
حسن ابل في الدسمة، ويتخلل 
احملاض���رات زي���ارات دورية 
التدريبات  لألندية ومراقب���ة 
لبعض الفرق وإلقاء محاضرات 
التدريبات  حتليلية على هذه 
والتس���ليط على ايجابياتها 

وسلبياتها.

الشمالي: السماوي استعد جيدًا اليوسف يشيد بجهود دبشة

3 ميداليات لكراتيه السالمية »السلة« يحسم مشاركة الخليجي

أكد عضو مجلس ادارة نادي الساملية خالد الشمالي استعداد فريقه 
للموسم اجلديد، مش����يرا الى انه يتم االعداد له بشكل جيد. ويرأس 
الشمالي وفد فريق القدم بالساملية الذي يقيم معسكرا بالقاهرة حتى 
نهاية س����بتمبر اجلاري. وقال ان املعسكر يأتي في اطار استعدادات 
السماوي ملنافس����ات الدوري املقبلة التي يبدؤها بلقاء القادسية في 
الثاني من اكتوبر املقبل. مشيرا الى ان الالعبني يؤدون تدريبات يومية 
على فترتني صباحية ومسائية لرفع اللياقة البدنية لالعبني وخوض 

عدد من اللقاءات الودية امام بعض الفرق املصرية.

استقبل الشيخ احمد اليوسف الالعب الدولي فالح دبشة مبناسبة 
اعتزاله، وأثنى الشيخ أحمد على جهود الالعب، مشيدا بالفترة التي 
قضاها في املالعب وكان مثاال للتفاني واالخالص والعطاء، مما أكسبه 
احترام وحب اجلماهير والالعبني وجميع االداريني، وطالبه مبواصلة 
العطاء في مجال كرة القدم واالستفادة من خبراته في مجاله في حراسة 
املرمى. وبدوره شكر دبشة الشيخ أحمد اليوسف على موقفه وكل من 
وقف معه وسانده حتى حقق النجاحات التي كان يصبو اليها، ووعد 

بأن يضع كل امكانياته في خدمة الكويت. 

أحرز أبطال نادي الساملية للكراتيه 3 ميداليات »فضية وبرونزيتان« 
في بطولة اس���طنبول الدولية في اجن���از يضاف الى رصيدهم من 
امليداليات، وكانت امليدالية الفضية من نصيب حمد الباذر في وزن 
50 كغم من بني 32 العبا في لعبة الكوميتيه أمام البطل الروماني، أما 
امليداليتان البرونزيتان فتحققتا عن طريق الالعبني فيصل السريع 
وفهد السريع في بطولة الناشئني. وهو ما يعتبر اجنازا بكل املقاييس 
بعد أن جنحوا في فرض أنفس���هم على الس���احة الدولية بإجنازات 
بطولة اسطنبول التي استقطبت العديد من أبطال قارتي أوربا وآسيا 

وعددهم 500 العب ميثلون 18 دولة و30 ناديا من تركيا.
و هنأ أحمد اخلالدي املدير االداري للكراتيه بنادي الساملية جميع 

الالعبني على هذا االجناز.
وأه���دى اخلالدي هذا االجناز الى رئيس مجلس ادارة الس���املية 
د.عبداهلل الطريجي ونائبه د.جواد عس���كر وأعضاء مجلس االدارة 

على اتاحتهم الفرصة للمشاركة في مثل هذه البطوالت الدولية.

يحيى حميدان
سيكون اجتماع اجلمعية العمومية الحتاد السلة املقرر عقده اليوم 
في مقر احتاد اللعبة في اللجنة االوملبية مفصليا حلسم قضية مشاركة 
الالعب اخلليجي كمواطن ف����ي البطوالت احمللية بعد جدل كبير دار 
حول هذا املوضوع خالل الفترة املاضية. وكان احتاد اللعبة قد ارسل 
كتابا الى الهيئة العامة للشباب والرياضة بخصوص مشاركة الالعب 
اخلليجي كمواط����ن وهل لدى االحتاد القدرة على الغائه، لكن الهيئة 
لم ترد على الكتاب وس����يعتمد االحتاد اليوم في حسم القضية على 
رأي االغلبية حول الغائه او استمراره، وحسبما تشير بعض املصادر 
فإن الغاء مشاركة الالعب اخلليجي في البطوالت احمللية سيكون هو 
االقرب بسبب عدم استفادة عدد كبير من االندية من الالعبني اخلليجيني 
واالكتفاء مبش����اركة العبني اجنبيني مع كل ناد سواء كانا اجانب او 
خليجيني. هذا وستقوم اجلمعية العمومية باعتماد التقريرين املالي 

واالداري للسنة املنتهية خالل االجتماع.

قويض: سنلعب للفوز على العربي والتعادل في حمص خدمنا

ويرأس الوفد السوري نائب 
رئيس النادي فهر كالو وعضوية 
االداري ش����عالن الريس ومدير 
الفريق فارس شاهني اضافة الى 
اجله����از الفني املكون من محمد 
قويض مدربا ومس����اعده معتز 
مندوم ومدرب حراس املرمى ماهر 
بيرغدار والالعبني مصعب بلحوس 

وحسان عباس ومحمد احلموي 
وبالل عبداهلل وانس اخلوجلي 
وعالء الش����بلي وثام����ر احلاج 
وعاطف جني����ات والكاميروني 
ريتشارد بوهومو واملغربي يزيد 
القيسي وفراس اسماعيل وياسر 
شاهني واياد ماندو وفهد عودة 

ومروان السيد.

وكان في استقبال الوفد كل من 
على اتش وحمزة الشطي وعلى 
الكندري م����ن العالقات العامة، 
وسيعقد في ال� 11 صباح اليوم 
مؤمتر صحافي في مسرح النادي 
العربي يجم����ع مدربي الفريقني 
بحضور مراقب املباراة وقائدي 

الفريقني.

مبارك الخالدي
وصل ال����ى البالد ظهر امس 
الس����وري وذلك  الكرامة  فريق 
ملالقاة العربي غدا في الدور ربع 
النهائي لبطول����ة كأس االحتاد 

اآلسيوي.
وقال م����درب الكرامة محمد 
قويض ان فريقه سيلعب للفوز 
وال يفك����ر في التعادل اإليجابي 
الذي يصب في مصلحته ايضا، 
السلبي  التعادل  ان  الى  مشيرا 
في حمص جاء ملصلحة فريقه 

وليس العكس.
وأضاف قويض اننا معتادون 
على اللعب في املالعب الكويتية 
وال يش����كل ذلك اي صعوبة او 
ضغط على العبين����ا، وهذا ما 
جعل حساباتنا مبنية على اللعب 
بأس����لوب هجومي دون حتفظ 
إلدراكنا ان التعادل اإليجابي بأي 
نتيجة س����يؤهل فريقنا للدور 

نصف النهائي.
وأوضح ان اللعب بفرصتي 
الفوز او التعادل االيجابي سالح 
ذو حدي����ن ولك����ن األهم هو ان 
خصمن����ا مطال����ب بالفوز وهو 
م����ا يجعله حت����ت ضغط كبير 

سيخدمنا.

إجراءات أمنية في التدريب
أجرى األبيض تدريبا مس���اء أمس على ملعب »فرانسو 
حريري« الذي يستضيف املباراة مع أربيل غدا، وسط إجراءات 
أمنية مش���ددة فرضها رجال األم���ن، ومت وضع حواجز من 
األسالك على طول امللعب من الداخل واخلارج، وشهد التدريب 

حضورا اعالميا وجماهيريا كبيرا.


