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املرزوق مع الزميلني بالل غملوش ومبارك اخلالدي وكأس االحتاد اآلسيوي

املرزوق يتوسط الزمالء مبارك الوقيان وأحمد حسني ومبارك اخلالدي وعبدالعزيز جاسم

ــروك فوزكم  ــد املطيري: مب فه
ــؤالي  ــكأس التفوق الرياضي وس ب
ــادي الكويت خالل  عن طموحات ن
ــر عدم  ــا س ــي، وم ــم احلال املوس
ــة بفوز «العميد» بكأس  إعالن الهيئ

التفوق؟
استراتيجية نادي الكويت هي 
احملافظة على كأس التفوق التي 
فزنا بها املوسم املاضي عن جدارة 
واســــتحقاق لكن الهيئة رفضت 
اإلعالن عنها ولدينا كل التقارير 
التي تثبت ان نادي الكويت كسر 
احتكار نادي القادســــية ٣٧ عاما 
لنحقق كأس التفوق بفضل تقارير 
جميع االحتادات الرياضية احمللية 
والتفوق في جميع األلعاب على 
جميع املنافســــني لكن اهللا أعلم 
عن ســــر رفض الهيئة إعالن فوز 
«العميد» وتتويجه بكأس التفوق 
رغم الظلم الذي تعرض له العبونا 
في املالكمة ورفع األثقال واجلمباز 

والتايكوندو.
ــن ان متنح اللجنة  هل من املمك
األوملبية قرارا وتعطي كأس التفوق 

لصالح نادي القادسية؟
حق نادي الكويت ال ميكن ان 
أســــكت عنه أبدا، ولدينا تقارير 
وشــــهادات وبطوالت من جميع 
االحتادات الرياضيــــة تؤكد فوز 
التفوق وبفارق  «العميد» بكأس 
كبير من النقاط عن أقرب منافسيه، 
وفي حال تدخل اللجنة األوملبية 
ســــندافع عن حقوقنا بقوة ولكل 

حادث حديث.
ــمير  ــادي العربي س ــب الن الع
ــكرك بوفهد على  عبدالرؤوف: أش
ــك معي،  ــتمر ووقفت ــك املس دعم
ــك ألنك رئيس  ــيد في وأحب أن أش
ناد ناجح وأحد أفضل الشخصيات 
الرياضية، وال تبخل على أي العب 
بالدعم والرعاية وأمتنى لك التوفيق 

ومنها لألعلى.
أمتنى لك التوفيق أخوي سمير، 
وثــــق متاما ان هدفــــي الدائم هو 
مصلحة جميع الالعبني، وأتوقع 
لك مباراة اعتــــزال ناجحة خالل 
مباراة العربي مع الكويت في القسم 

الثالث.
ــيد  ــل العوضي: أحب أن أش نائ
ــت تزين  ــد وأن ــك بوفه مبجهودات
كرسي رئاسة نادي الكويت وليس 
الكرسي الذي يزينك وما هو رياء وال 
نفاق انت من أفضل رؤساء األندية 
ــخصيات  ــة ومن أفضل الش احمللي
الرياضية وراح نخسرك عام ٢٠١٢ 

والكويت على الصدارة، والصراع 
على الفوز باللقب لن ُيحسم إال في 
اجلوالت األخيرة، ولدينا إصرار 
وعزمية قوية على انتزاع اللقب 

من القادسية (حامل اللقب).
ــتواه  «العميد» مبس ــر  يظه لم 
ــيوي املوسم  في كأس االحتاد اآلس
ــتعداداتكم  ــي اس ــا ه ــي فم املاض

للموسم احلالي؟
بالفعــــل كان األداء متواضعا 
املوسم املاضي لكن لدينا عناصر 
ممتازة ومحترفني على مستوى عال 
ومواهب صاعدة بجانب جهاز فني 
وإداري كفء قادر على استعادة 
لقب كأس االحتاد اآلسيوي الذي 

حققناه املوسم قبل املاضي.
ــري: كيف تنظرون  محمد املطي
ــبيل  ــة؟ وما الس ــة الرياضي لألزم

للخروج من الوضع الراهن؟
حل األزمة الرياضية سهل جدا 
وهو االلتزام بالقانون وتطبيقه 
ونحن ليست لدينا حتفظات على 
أسماء أو أشخاص فخالفنا مع الرأي 
اآلخر هو تطبيق القانون وإن كانت 
هناك مالحظات للطرف اآلخر حول 
القانون فهناك الوسائل القانونية 
والدســــتورية التي بإمكانهم من 
خاللها تعديل ما يرونه يستحق 
التعديل ونحن قلناها سابقا ونؤكد 

احمللية إذ اننــــا نحتاج ٤٥ يوما 
لإلعالن عن فتح باب الترشيح.

ــجعي  ــعل املاجد كبير مش مش
ــعودية:  بالس ــل  حائ في  ــت  الكوي
ــكرك على  نفتخر فيك بوفهد ونش
الكويت  ــادي  لن ــتمر  ــك املس دعم
ــم فوزكم بكأس التفوق  ونبارك لك
ــؤالي لك وانت على  الرياضي، وس
رأس الهرم الكويتاوي هل تأمل في 
احملافظة على كأس التفوق وما هي 

اللعبات التي حتتاج لدعم أكبر؟
اشــــكرك على اتصالك اخوي 
مشعل واتشرف بوجود مشجعني 
سعوديني من حائل لنادي الكويت، 
والتحدي االكبــــر لنا في مجلس 
االدارة هو احملافظــــة على كأس 
التفــــوق وكرة القدم تســــير في 
الطريق الصحيح، وفرق املراحل 
السنية حتصد جميع البطوالت 
احمللية منذ ٣ مواســــم، واخشى 
على هذه الفرق في مراحل االشبال 
والناشئني والشباب من التراجع 
بسبب تغيير االعمار وضم بعضهم 
للفريق األول ولكن سنعالج اخللل 
في الفترة املقبلة. وفي باقي األلعاب 
ننافس في بطوالت كرة الســــلة 
واليد، وحزين من تواضع نتائج 
الكرة الطائرة والفريق ال يرضي 
طموحنا وأشكر االخ محمد املنصف 

مع انتهاء دورة رئاستك احلالية.
شــــهادة اعتز فيها بوعبداهللا 
وتشرفني مداخلتك ونادي الكويت 
في قلبي سواء كنت رئيسا ملجلس 
اإلدارة أو خارج املجلس، وأبناء 
قــــادرون على حتقيق  «العميد» 
النجاحات، وأمتنى حتقيق طفرة 
البطوالت احمللية  وحصد جميع 
واآلسيوية وتسليم إدارة النادي 
لنائب رئيس نادي الكويت خالد 
الغامن وهو في القمة عام ٢٠١٢ إن 

شاء اهللا.
ــيد بإجنازات  أحمد احلربي: أش
نادي الكويت وفوزه بكأس التفوق، 
ــق كرة  ــيد بفري ــب ان أش كما أح
ــه والتي كان آخرها  القدم وإجنازات
ــية ٣-١ والتتويج  الفوز على القادس
بكأس السوبر في أغسطس املاضي 
ــؤالي عن الطفرة التي يشهدها  وس
ــاز  املمت ــدوري  ال ــي  ــد» ف «العمي
والفوز بنتيجة كبيرة أمام الساحل 

والعربي؟
مشكور بوضاري على املداخلة 
واإلشادة، وسر التفوق والطفرة 
من األسرار اإلدارية وعلى قولتهم: 
«الطباخ ما يقول خلطته السرية» 
واعتقد ان الــــدوري املمتاز خالل 
املوسم احلالي يشهد منافسة قوية 
بعد عودة العربي ملنافسة القادسية 

عليها: نحن مع تطبيق القوانني، 
والكل يعــــرف ان بإمكان اإلدارة 
املوجودة في االحتاد اآلن ان حتتفظ 
مبناصبها حتى لو كان العدد ١٤ 

فاملشكلة عندهم وليست عندنا.
ــاري الطاهر: ما رد محكمة  مش
«كاس» على شكوى نادي الكويت؟ 

وما تفسيركم للحكم؟
شكوى الكويت كانت بخصوص 
أحداث اجلمعية العمومية في ١٥ 
نوفمبر إذ لم يســــمح لنا وقتها 
بالترشح ألي منصب وهي مخالفة 
لدور اجلمعية العمومية ولكن كان 
رد محكمة «كاس» عجيبا وغريبا 
إذ ردت علينا بأن األمر شأن داخلي 
كويتي وهم ال يتدخلون في ذلك 
علما ان الشكوى املقابلة لألندية 
األخرى واملتعلقة بشرعية االحتاد 
قد فصلت فيهــــا محكمة «كاس» 
واعتبرت ان االحتاد شرعي وهو 
تناقض واضح يكشف ان «كاس» 
غير منصفــــة في أحكامها وتكيل 
مبكيالني علما ان نادي الكويت قد 
اختصم االحتاد الدولي الذي كان قد 
أبدى موافقة مبدئية على حتفظاتنا 
على اجلمعية العمومية املذكورة 
لكنه منحنا فرصة أسبوعني التخاذ 
اإلجراءات نحو الترشح وهي فترة 
غير كافية وتتعارض مع القوانني 

عضو مجلس االدارة الذي لم يقصر 
وجزاه اهللا الف خير ويسعى لعودة 
الفريق مرة اخرى للمنافسة كما 
احب ان اشيد باللعبات املهضوم 
حقها مثــــل التايكوندو واملالكمة 
واالسكواش والســــباحة وباقي 

األلعاب.
ــوبر،  مبروك فوزكم بكأس الس
ــوظ العميد في  ــن حظ ــؤالي ع وس

الفوز بالدوري املمتاز؟
الكويت والقادسية يتنافسان 
بقوة على الفوز بالدوري املمتاز 
بعد خســــارة العربي من الكويت 
والقادســــية ولن ُيحسم الصراع 
اال في اجلــــوالت االخيرة وامتنى 
ان ينتــــزع العميــــد لقب الدوري 
من القادسية البطل في املوسمني 
املاضيني، والالعبون لديهم اصرار 
في عودة اللقب الى كيفان خالل 
املوســــم احلالــــي، وســــؤالي لك 
هل يوجد جمهــــور كويتاوي في 

حائل؟
نعم رغم الـ ١٠٠٠ كم التي تبعدنا 
ــجعي  ــار ومش ــم اال ان انص عنك
العميد في حائل كثيرون، وبالنسبة 
ــذ ان كان  ــد من ــجع العمي ــي أش ل
عمري ٧ سنوات بفضل االسطورة 
ــز العنبري وجنوم اجليل  عبدالعزي

الذهبي.

دعم ال محدود

مدير الكرة عادل عقلة: اتصالي 
ــهادتي فيك  مو مجاملة ورغم ان ش
مجروحة اال انني احب ان اشيد فيك 
بوفهد وانت صاحب دعم ال محدود 
جلميع اللعبات ومجهود غير عادي 
ــاء في اجنازات  وصاحب اياد بيض
العميد باملواسم املاضية وامتنى لك 
التوفيق واشيد بتاريخك في نادي 
ــاعد مدير  الكويت منذ ان كنت مس
الكرة موسم ٩٧-١٩٩٨ حتى وصولك 
لقمة الهرم االداري كرئيس للنادي 
وسؤالي عن مستقبل مجلس ادارة 

نادي الكويت؟
مشكور بوخالد على املداخلة 
وامتنــــى لك وللفريــــق التوفيق 
واناشدكم الفوز بالدوري املمتاز، 
وبالنسبة ملستقبل مجلس االدارة 
فهو بخير مادامت هناك شخصيات 
رياضية كبيــــرة في حجم جميع 
اوالد العم علي الغامن وهم الداعم 
الرئيسي واألساسي لنادي الكويت 
بجانب جميع اعضاء مجلس اإلدارة 
انتهــــاء دورتي  احلاليــــني، ومع 
الرئاسية احلالية عام ٢٠١٢ ما راح 

لوال اهتمامنـا باللعبات األخرى 
والبراعـم مـا حققنـا كأس التفوق

اعتبار..  أي  فـوق  «العميد»  مصلحة 
ونعمل كأسرة واحدة في مجلس اإلدارة

أكد أن خالد الغانم سيكون الرئيس المقبل بعد انتهاء دورته العام القادم

رئيس نادي الكويت عبدالعزيز المرزوق:
طموحي الحفاظ على كأس التفوق الرياضي 
وال أعرف سر رفض الهيئة منحنا اللقب

مبارك الوقيان ـ احمد حسين - مبارك الخالدي
أكد رئيس نادي الكويت عبدالعزيز املرزوق ان استراتيجية العميد خالل الفترة املقبلة هي احلفاظ على كأس التفوق 
الرياضي الذي حققه املوسم املاضي، وقال لـ «األنباء» خالل استضافتنا له عبر حوار مطول ان حق نادي الكويت في اعالن 
الهيئة العامة للشباب والرياضة مازال قائما ألن لدى مجلس ادارة ناديه االدلة والتقارير التي تؤكد حصوله على كأس التفوق 
العام. وذكر املرزوق ان حل االزمة الرياضية سهل وهو االلتزام بالقوانني وتطبيقها، واوضح ان الشكوى التي تقدم بها نادي 

الكويت لالحتاد الدولي كانت ضد ما حدث في اجتماع اجلمعية العمومية الذي جرى يوم ١٥ نوفمبر املاضي.
وتوقع املرزوق ان الدوري هذا املوسم سـيكون اقوى الدوريات ولن يُحسم الصراع اال في جوالته االخيرة، 
وذكـر ان العبي العميد لديهم اصرار قوي على الفوز به وعـودة اللقب الى كيفان، وذكر ان الدورة االنتخابية 
احلالية ستكون االخيرة له بعدما خدم بالعمل االداري سنوات طويلة. وأشاد املرزوق بالدعم الال محدود 
من العم علي ثنيان الغامن واوالده مرزوق وخالد وفهد ، وقال ان دعمهم لنادي الكويت ميثل ٩٩٪، ويعود 
لهم الفضل في جميع اجنازات نادي الكويت. وحتدث املرزوق عن احالمه وامنياته وأبرز ذكرياته مع «العميد» 

وأجاب عن اسئلة القراء خالل احلوار التالي:

 (هاني الشمري)رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق مرحباً برئيس نادي الكويت عبدالعزيز املرزوق

الداعـم  الغانـم  علـي  أوالد 
الرئيسي في جميع إنجازات «العميد»
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املرزوق مع علي الغامن ومرزوق الغامن وفيصل اجلزاف ووليد الراشد خالل قطع كيكة حفل الفوز بكأس االحتاد اآلسيوي املوسم قبل املاضي

املرزوق في نقاش مع اجلهاز الفني والعبي نادي الكويت

االلتـزام بالقانـون وتطبيقـه 
الرياضيـة لألزمـة  حـل  أفضـل 

اجدد وسأكتفي برئاستي واترك 
املهمة لــــألخ خالد الغامن الرئيس 
املقبل لنادي الكويت، ولكن سيظل 
نادي الكويت بيتي ولن ابتعد عن 
الوســــط الرياضي حيث سأكون 
حتت امر االدارة املقبلة في تقدمي 
اي دعم او مساندة للنهوض بشأن 

العميد.
ــف  ناي ــوى  الق ــاب  ألع ــب  الع
ــق بوفهد  ــى لك التوفي ــع: أمتن ربي
ــؤالي ما اخلطط  ومنها لألعلى، وس

املستقبلية أللعاب القوى؟
شاكر لك على اتصالك، وبالفعل 
ألعاب القوى مهضومة اعالميا لكن 
مجلس االدارة يولي اهمية كبيرة 
بجميع األلعاب وخصوصا ألعاب 
القوى وهي التي رفعتنا في كأس 
التفوق وأحب ان اشــــيد بجميع 
الالعبني واجلهاز االداري والفني 
وخصوصا الكابنت علي القزويني، 
وانتم مــــن خيرة العناصر ومنها 

لألعلى.
االتصال  مزيد: يشرفني  شاهر 
ــكرك على دعمك  ــك بوفهد واش في
وجناحك الكبير في النهوض بنادي 
ــؤالي ماذا تتوقع لألزمة  الكويت وس

الرياضية وما هي احللول؟
اذا مت تطبيق القانون راح تنتهي 

االزمة الرياضية.
هل كنت راضيا عن نتائج األزرق 

في كأس آسيا؟
بعد الفــــوز بكأس خليجي ٢٠ 
انكشفت جميع األوراق الهجومية 
والطرق التكتيكية التي كان يعتمد 
عليها غوران، وجميع الفرق تابعتنا 
ولألسف لم يكن لدينا تكتيك جيد 
وال قراءة جيدة للمباريات، وفشل 
غوران في حتقيق اي نتيجة ايجابية 
وأخفق في عالج الســــلبيات بعد 
اخلسارة األولى امام الصني بينما 
جنح منتخب قطــــر في تعويض 
امام اوزبكستان  خسارته األولى 
وفاز على الصني واألزرق وتأهل 
للدور ربع النهائي، وأحمل غوران 
مسؤولية خروجنا املبكر من كأس 
آســــيا وعلى االقل كان املفروض 
يتأهل منتخبنا الوطني للدور ربع 
النهائي على اقل تقدير، واالزرق 
لديه اكثر من ذلك لكنه في حاجة 

ملدرب افضل من غوران.
وما هي احللول من وجهة نظرك 

للنهوض باألزرق؟
لدينا منتخــــب واعد ونحتاج 
ملدرب عاملي واالســــتعانة بجهود 
العبني موهوبني في حجم حسني 

الفوز بكأس االحتاد؟
فــــي كأس االحتاد كان  هدفنا 
االعتمــــاد على العناصر الشــــابة 
واملواهب الصاعدة، وسبب اإلخفاق 
فني بحت وتناقشنا مع املدرب ولم 
يقتنع بالدفع باملواهب الشابة وهي 
وجهة نظر املدرب الذي اعتمد على 
العبني كبار بعضهم كان يشارك 
وهو مصاب مثــــل خالد الفضلي 
وكاريكا كما كان ينقصنا ٧ العبني 
دوليني، وكان يغيب عن صفوفنا 
أمام الصليبخات ١١ العبا أي فريق 

كامل.
ــباب فسخ  خالد الهاجري: ما أس

عقد خليفة عايل؟
لم يظهر عايل باملستوى الذي 
كنا نطمح اليه وتعرض لإلصابة 
ولزيادة وزنه وضعف مســــتواه، 

وأحب ان أشكره على ما قدمه.
ــي األندية  ــن يعجبك من العب م

احمللية األخرى؟
العبــــو الكويت هــــم األفضل 

محليا.
أي املراكز حتتاج الى تدعيم؟

نحتاج لتدعيم صفوفنا بحارس 
مرمى متميز أو الصبر على حارس 
مرمى ناشــــئ، حيث يلعب خالد 
الفضلــــي ويتحامل على نفســــه 
رغم إصابته وأحب ان اشكره، كما 

أمورا غير شــــرعية في تعاقداتها 
مع الالعبني لنشــــعر بعدها بأننا 
سنكون الضحايا في حالة التوقيع 

على ميثاق الشرف.
ــوم الهيئة بتدليل الكويت  هل تق

والقادسية؟
جميع األندية سواسية.

ــؤولني عن  ــاذا تتمنى من املس م
الرياضة حتقيقه في الفترة املقبلة؟

أمتنــــى خصخصــــة األنديــــة 
احمللية وتصيــــر كيانات جتارية 
وكل املؤسسات تدخل ضمن هيئة 

االستثمار.
حسني العلي: كيف تدير منظومة 
العمل في مجلس اإلدارة مع وجود 
ــخصيات  قائمة كبيرة زاخرة بالش

الرياضية أصحاب التاريخ احلافل؟
كل منا يعمل من أجل مصلحة 
النــــادي ولدينا هــــدف واحد هو 
إعالء شأن نادي الكويت واإلجناز 
باسم «العميد» وليس منسوبا ألي 

شخص.
ــوء حالة أرضيات  ــبب س ما س

املالعب احمللية؟
ننفق نحو ١٠٠ ألف دينار سنويا 
لعالج وصيانة أرضية ملعب نادي 
الكويت، لكن لألســــف مالعبنا ال 
ترتــــاح، حيــــث تقــــام مباريات 
وتدريبــــات جميع فــــرق املراحل 

حاكم وخالد خلف وعبداهللا البريكي 
وخالد عجب، كما انه يجب االعتماد 
على الكرة السريعة وامتالك الكرة 

في وسط امللعب.
ــض  ــدور بع ــدي: ت ــة مه صفي
ــادي  ــات ن ــن مفاوض ــل ع األقاوي
الكويت لضم احمد الفضلي وعبداهللا 

البريكي؟
نادي الكويت لم ولن يضم اي 
العب بأسلوب غير شرعي وأرفض 
مسألة «الكوبري» لضم اي العب، 
ولن نتعاقد مع اي العب قادم من 
ُعمان بطريقة غير شرعية، ولم نضم 
البريكي والفضلي وتلك االقاويل 
شــــائعات فقط ألن سياسة نادي 
الكويت تعتمد على اخلط املستقيم 

واحلوار املباشر مع األندية.
ــتي: هل أنت راض عن  منى دش
ــتوى التحكيم أم تفضل وجود  مس

حكام أجانب في الدوري املمتاز؟
بالنسبة للتحكيم أمتنى وجود 
حكام محليني محايدين ونحن نلعب 
وال نلتفت الى احلكم وأقول دائما 
لالعبني «العبوا وسجلوا وال تنظروا 
للحكم» ولدينــــا حكام مجتهدون 
ولكني أمتنى وجود حكم من اخلارج 
فــــي املباريات النهائيــــة لضمان 

احليادية والنزاهة.
ــد» في  ــل «العمي ــبب فش ما س

ان مصعــــب الكندري مصاب منذ 
فترة ولدينا احلارس الثالث بدر 
العازمي وهو حارس موهوب أمتنى 
له التوفيق، كما صعدنا احلارس 

عبدالرحمن احلسينان ايضا.
رغم كونك رئيس نادي الكويت 
ــا أراك متعصبا،  ــادرا م ــي ن إال انن
ــديد في حالة  ــم بالهدوء الش وتتس

الفوز أو الهزمية ما سبب ذلك؟
بســــبب منصبــــي أحتكم في 
انفعاالتي وأعالج األخطاء بهدوء 
وأحافظ على أعصابي لكني أكون 
عصبيا ومنفعال داخل نفسي وال 

أكشف ذلك ألحد.
سعد املنصور: هل تعتبر الالعب 
ــاح إضافة  ــن عبدالفت األردني حس

لنادي الكويت في الفترة املقبلة؟
نعــــم، حســــن عبدالفتاح كان 
أحد أفضل الالعبني في كأس آسيا 
املاضية وقدم مســــتوى رائعا مع 
نادي الوحدات األردني خالل املواسم 
املاضية وأرشحه للتألق والبروز مع 

«العميد» خالل املوسم احلالي.
بالنسبة مليثاق الشرف ما موقف 

نادي الكويت منه؟
نحترم أي ميثاق شــــرف بني 
األنديــــة ونلتزم بــــه واألخ خالد 
اجلاراهللا رحبنا مببادراته ولكن 
لم تلتزم بعض األندية وســــلكت 

الســــنية والفريــــق األول بجانب 
املياه غير الصاحلة لتحسني حالة 
العشب، والهيئة وقعت على جتديد 
مالعب الكويت وكاظمة والعربي 
ومت إرســــال أعمال الصيانة ألحد 
مكاتب الشؤون الهندسية وننتظر 
تنفيذ توصيات وقرارات الهيئة في 

القريب العاجل.
ــاء قناة  هل لديكم النية في إنش

خاصة لنادي الكويت؟
القناة موجــــودة ولكن  فكرة 
نحتاج للوقت حيث نســــعى من 
تنفيذ قانون االســــتثمار ولدينا 
املنتدى الرسمي للنادي والفيس 
بوك وتويتر وننتظر الدعم املادي 
من خالل االستثمار وأناشد مجلس 
األمة لضرورة االنتهاء من جتهيز 

قانون االستثمار.
ــدرب الكويت  ــي م ــا رأيك ف م

السابق آرثر؟
كنا نعطيه الفرصة رغم مطالبة 
البعض برحيله إال انني اكتشفت 
انه ليــــس لديه أي فكر والطريف 
انه كان يقــــرأ اإلجنيل ويقول ان 

الرب يحدثه!
وما سبب استقالة املدرب الوطني 

راشد بديح؟
راشد بديح من أفضل املدربني 
الوطنيني واستقالته كانت مفاجأة 
بالنسبة لي ووافقت عليها بناء على 
رغبته وحقق طفرة مع فريق ١٩ 

سنة وأحب أن أشكره.
ــبق أن  ــزي: هل س ــة العن لطيف

مارست كرة القدم؟
نعم، لعبت كمدافع مع أشبال 
نادي الكويت عام ١٩٧٣ وكان والدي 
رئيس نادي الكويت آنذاك قبل أن 
ألعب حارس مرمى مع األشــــبال 
وبعدها ابتعدت عن اللعبة من أجل 

التفرغ للدراسة.
ــك األوروبي الذي  ــو فريق ما ه

تشجعه؟
أشجع نادي ليڤربول اإلجنليزي 
في املقام األول ومــــن بعده ريال 

مدريد اإلسباني.
شيخة اخلالدي: العبان «خليجي 

وعربي» تتمنى التعاقد معهما؟
أمتنى التعاقد مع جنم االحتاد 
السعودي نايف هزازي وجنم األهلي 

املصري محمد أبوتريكة.
ــذي حتلم  ــادي العاملي ال ــا الن م
بإقامة مباراة معه في الفترة املقبلة؟

أحلم بإقامة مباراة استعراضية 
بني نادي الكويــــت وريال مدريد 

اإلسباني.

لن نتعاقد مع أي العب بطريقة 
غير شرعية ونرفض مسألة «الكوبري»

املرزوق يتحدث خالل تكرمي فرق النادي ويبدو الى جانبه فهد الغامن وخالد الغامن ووليد الراشد بعد فوز نادي الكويت بكأس التفوق الرياضي

ضيف ديوانية «األنباء» عبدالعزيز املرزوق مع الزمالء في القسم الرياضي

املرزوق يرد على اسئلة املتصلني

عبر املتصل السعودي مشعل املاجد الذي هاتف القسم الرياضي من خالل املكاملة الهاتفية من مدينة 
حائل عن اعجابه الشديد وحبه الكبير لنادي الكويت وألقى قصيدة شعرية قال فيها:

ــال ــق ـــك ي ـــل ـــر الج ـــشـــع ـــوخ وال ـــشـــم ـــوح مـــنـــك ال ـــف ي
ــوق ــط ــن ـــصـــدف امل ـــك الـــقـــصـــايـــد يــــا بـــوفـــهـــد ت ـــي وف

ـــة ســـــــوروهـــــــا رجــــــال ـــع ـــل ـــق ـــــم ب ـــــي النــــــــك زع
رايـــــــــات بـــيـــضـــا وعــــمــــدتــــك اصــــبــــح املـــعـــشـــوق

ــــوق كــــــل عـــــقـــــدة بـــاحلـــبـــال ــــف ــــت ــــال حـــلـــيـــت ب
ــــرك مــــنــــك مــــحــــروق ــــاظ ــــن ـــم ي ـــي ـــش ـــغ ــــــــذا ال وه

ـــال ـــص ـــك اخل ـــي ـــر وانــــــــا اعــــــــدد ف ـــع ـــش ـــض ال ـــغ ي
ـــــــك كـــــويـــــتـــــاوي واعـــــــــز مـــخـــلـــوق ـــيـــك ان يـــكـــف

السعودي الماجد يشدو
 بحبه لنادي الكويت

من األفضل؟من المتصلين
مديــــر الكرة بنادي الكويت عادل عقلة، مشــــعل املاجد (من حائل 
بالســــعودية)، فهد املطيري، العب العربي سمير عبدالرؤوف، نائل 
العوضي، احمد احلربي، محمد املطيري، مشاري الطاهر، العب العاب 
القوى نايف ربيع، شاهر مزيد، صفية مهدي،منى دشتي، خالد الهاجري، 
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