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مبارك اخلالدي 
موفد »األنباء« 

أربيل 

مارين أصر على التدريب يوم الوصول.. وروح معنوية عالية قبل النهائي اآلسيوي

األبيض يخوض تدريبات جادة في أربيل مبشاركة الغامن واملرزوق

)االزرق. كوم( العبو األبيض ينزلون من الطائرة في مطار أربيل  تدريبات حماسية في أجواء باردة

املجتمع حول الفريق.
وأضاف الغامن: ال ش���ك ان 
النتيجة مكتوبة ومقدرة ونحن 
نتمنى ان يتوج جهد الالعبني 
الكبير خالل االدوار التمهيدية 
واالدوار الالحقة بالفوز بالكأس 

لنسعد أهل الكويت.
وإذا ل���م نوفق فه���ذه هي 
كرة القدم فائز وخاسر في كل 
النهائيات وغرمينا ليس بالفريق 
السهل واس���تعد لهذه املباراة 
مبعسكر خاص ويبقى إمياننا 

كبيرا في توفيق اهلل لنا.

المرزوق: أربيل اختلف 
عن المواسم الماضية

من جهته قال رئيس النادي 
عبدالعزيز املرزوق ان املباراة 
صعبة للغاية فاربيل ليس هو 
ذات الفرق في املواسم املاضية 
وأصبح مطعما بأربعة العبني 
محترفني ع���الوة على جنوم 
العراق���ي لكن ثقتنا  املنتخب 
بالعبينا دائما كبيرة وعودونا 
املهمات  على جت���اوز عب���ور 
الصعبة وإدخ���ال الفرحة إلى 
قلوب أهل الكويت الذين نحتاج 
دعاءهم ف���ي مثل هذه االوقات 
ألن الكل يعل���م ان االبيض ال 
ميثل نفسه ولكن ميثل الكويت 

كلها.

وكان الغ���امن واملرزوق قد 
وصال الى التدريبات يرافقهما 
نائب رئي���س االحتاد العراقي 
اربيل  ن���ادي  ونائ���ب رئيس 
عبداخلالق مس���عود والهيئة 
االدارية الرييل، حيث اشرفوا 
على جتهيز امللعب وحرصوا 
على امتام واجب الضيافة إلدارة 
االبي���ض والالعبني في موقف 
عكس العالقة الطيبة بني ادارة 

الناديني.

الغانم: مهمتنا صعبة

الفخ���ري  الرئي���س  وكان 
للعميد مرزوق الغامن قد أدلى 
بتصريح���ات عب���ر فيها عن 
صعوبة املهمة وقال ال ش���يء 
مس���تحيل في عالم كرة القدم 
فنحن نقر بصعوبة املهمة ألن 
اربيل من الفرق القوية وتأهل 
بجدارة واستحقاق الى النهائي 
ويلعب على أرضه وبني جمهوره 
ونحن نعاني من الغيابات لكن 
ال شيء مستحيل في عالم الكرة 
أمام عزمية العبينا، وما يثلج 
صدورنا ومينح���نا العزمية هو 
شعورنا بدع���م اهل الكويت كافة 
والدعاء لنا وهذا ما ملسناه من 
تواجد روابط املشجعني ألندية 
القادسية والعربي معنا وهذا 
دليل على التفاف كافة شرائح 

النهائي���ة مبك���را، كما حرص 
مارين على مش���اركة الالعبني 
علي الكندري وناصر القحطاني 
على الرغم من عدم مشاركتهما 
في املباراة بسبب اإليقاف لكن 
تواجدهما ساهم في الشد من أزر 
زمالئهما، كما اكتفى التونسي 
عصام جمعة باجلري اخلفيف 
حول امللعب في إشارة الى عدم 
اكتمال شفائه من االصابة التي 
يعاني منها وشاركه في اجلري 
اخلفي���ف العائد م���ن االصابة 
الطاهر حيث تسببت  يعقوب 
االصابة في ابتعاده عن الفريق 

منذ انطالق املوسم.

الغانم والمرزوق شاركا 
في التدريب

ف���ي لفتة معنوي���ة كبيرة 
الالعبني  النادي  إدارة  شاركت 
احلصة التدريبية، حيث دخل 
الفخري  الرئي���س  التدريبات 
مرزوق الغامن ورئيس النادي 
عبدالعزيز املرزوق ونائبه خالد 
الغامن وأمني الصندوق فهد الغامن 
كما تابع احلصة التدريبية أمني 
السر العام وليد الراشد وعضو 
مجلس االدارة ديني الديني وكان 
حلضور ادارة النادي االثر الكبير 
في حتفيز الالعبني ورفع احلالة 

املعنوية لهم.

أدى الفريق االول لكرة القدم 
بنادي الكويت تدريبه االول على 
امللعب الفرعي لستاد فرانسوا 
حريري مساء أمس االول بروح 
معنوية عالية ف���ور وصوله 
ملدينة اربيل استعدادا ملواجهة 
فريق اربيل غدا في نهائي بطولة 

كأس االحتاد اآلسيوي.
وشارك في التدريبات التي 
قادها امل���درب الروماني ايوان 
مارين كل الالعبني واشتملت على 
تدريبات خاصة بفك العضالت 
بعد اجلهد الذي بذله الالعبون 
خالل ال� 48 ساعة املاضية من 
خالل خوضهم مباراة اياب الدور 
التمهيدي لكأس ولي العهد أمام 
الش���باب تلتها مباشرة رحلة 
السفر الى اربيل وما صاحبها 

من مشقة.
وأصر مارين عل���ى إجراء 
احلصة التدريبية االولى للفريق 
أول من أمس ألهميتها لالعبني 
للحفاظ عل���ى لياقة املباريات 
فضال عن إدخالهم أجواء املباراة 

العتيقي: اجلمهور ال يرهبنا

 مسعود: عالقاتنا تاريخية ومميزة 

 لقطات من أربيل

قال قائد الفريق جراج العتيقي ان العبي العميد أكثر 
عزما على حتقيق الكأس للمرة الثانية في تاريخ 

النادي، وأضاف اننا كالعبني امام حتد خاص فاالجناز 
مهم للغاية اذا ما حققنا الكأس للمرة الثانية وتعويض 

لقب النسخة املاضية مشيرا الى ان العبي األبيض ال 
يخشون اجلمهور أو اللعب خارج أرضهم، مؤكدا اننا 
اعتدنا على اللعب خارج أرضنا واجلمهور ال يرهبنا 

بل نعتقد انه سيشكل عبئا على الفريق اخلصم.

قال نائب رئيس االحتاد العراقي ونائب رئيس نادي 
اربيل عبداخلالق مسعود ان ما يجمعنا بالكويت 

اكبر من مجرد مباراة فالعالقة الطيبة مع االشقاء 
الغامن واملرزوق هي عالقة حب واخوة ونطلب منكم 

ان تلتمسوا لنا العذر في اي تقصير جتاهكم اما 

بالنسبة للمباراة فنتوقع ان تكون ممتعة بني افضل 
فريقني استحقا الوصول الى املباراة النهائية واربيل 
ال يعاني من اي غيابات وجاهز بدنيا وفنيا السعاد 

العراقيني باحلصول على الكأس ألول مرة في 
تاريخه بقيادة املدرب املميز السوري نزار محروس.

٭ حظيت بعثة الفريق باستقبال الئق لدى 
وصولها الى مطار اربيل وجتمعت وسائل االعالم 

حول رئيس الوفد الرئيس الفخرى للنادي مرزوق 
الغامن الذي رد على أسئلة االعالميني برحابة صدر.
٭ بلغت درجة احلرارة 20 درجة وهي مثالية ألجواء 

املباراة النهائية.
٭ وفرت إدارة اربيل العصائر والفاكهة لالعبني 

واجلهاز اإلداري أثناء التدريبات.
٭ شكل تواجد الدولي يعقوب الطاهر دفعة معنوية 
لزمالئه الالعبني، ولم يبخل على املدافعني بنصائحه.

كاظمة يواجه الصليبخات في اجلولة الثامنة من »املمتاز«

القادسية لتعويض ما فات أمام الساملية

مواجهة اليوم ومن ثم س����يبحث 
عن املستوى.

في املقابل يعاني الساملية كثيرا 
هذا املوسم ويحتل مركزا ال يليق 
باسمه وألقابه ويدرك مدرب الفريق 
البوس����ني جوزيك أجليك أنه لن 
يكمل املشوار مع الفريق رمبا بعد 
هذه املباراة مباشرة لذلك سيحاول 
ان يق����دم كل ما لديه في مواجهة 
اليوم لكي يترك انطباعا جيدا لدى 
اجلميع ورمبا تكون مفتاحا لبقائه 
في الكويت سواء مع الساملية أو 

فريق آخر.
الثانية يسعى  وفي املواجهة 
كاظم����ة للحاق بف����رق الصدارة 
وتعويض م����ا فاته في اجلوالت 
املاضية إال أنه س����يواجه خصما 
عنيدا من الصعب هزميته بسهولة 
وهو الصليبخات وخير دليل أنه 
تعادل معه 1 � 1 في القس����م األول 
بشق األنفس ما يؤكد أن املباراة 

لن تكون سهلة للبرتقالي.
عبدالعزيز جاسم  ٭

الثان����ي منه وإن س����قط األبيض 
بالتعادل او اخلسارة فسيقلص 

الفارق بينهما إلى 4 او5 نقاط.
ويدرك املدرب الروماني فلورين 
أنه يقع حتت ضغط ليس له فيه 
يد، حيث مت اختياره لقيادة الفريق 
بني ليلة وضحاها وهاهو يحاول 
النه����وض بالفريق بكل ما يحمل 
من فكر إال أن املش����كلة احلقيقية 
الت����ي تواجهه دائم����ا هي تراجع 
مس����توى الالعبني س����واء كانوا 
محلي����ني أو محترفني اضافة الى 
بعض الغيابات املتمثلة في العاجي 
إبراهيما كيتا لإليقاف ومس����اعد 
ندا ونواف املطيري لإلصابة وكل 
تلك األمور تقف عائقا أمام املدرب 
إلعادة االستقرار وترتيب األوراق 
في صفوف الفريق إال أنه بالنهاية 
سيسعى لتحقيق الفوز فقط في 

الي����وم منافس����ات  تنطل����ق 
اجلولة الثامنة من الدوري املمتاز 
مبواجهت����ني، حيث يس����تضيف 
الس����املية »األخير« حامل اللقب 
القادسية »الثالث«، وفي املواجهة 
الثانية يلتقي الصليبخات »قبل 
األخير« مع كاظمة »الرابع« على 
نفس امللعب وتستكمل باقي اجلولة 
غدا مبواجهة النصر مع اجلهراء، 
فيما يلعب العربي مع الكويت في 
املقبل نظرا  الثالثاء  قمة اجلولة 
خلوض األبيض نهائي كأس االحتاد 

اآلسيوي غدا مع أربيل.
ويسعى القادسية إلى تعويض 
عثراته األخيرة في القسم األول من 
الدوري بعد ان حقق 3 انتصارات 
ومثلها تعادالت وخس����ر مباراة 
واحدة من املتصدر الكويت لذلك 
سيحاول حتقيق الفوز في مباراة 
اليوم ومن ثم س����يضمن ان كل 
النتائج في مباراة العربي والكويت 
ستصب في مصلحته فإن تعثر 
األخضر فإنه س����يخطف املركز 

)هاني الشمري( األصفر يسعى لتكرار الفوز على الساملية 

ماراثون الكويت ينطلق غدًا اخلرافي يشيد مبسيرة الفضلي

توزيع املناصب القيادية في العربي

صرف مستحقات العاملني باالنتخابات

مؤمتر صحافي لرئيس االحتاد 
الدولي للسيارات

أبوعدل نائبًا لرئيس »الدولي للجمباز«

وجه القائمون على تنظيم ماراثون الكويت الدعوة للجمهور 
حلضور أنشطته املقامة على شرف املتسابقني غدا في شمال البالد 
م����ن بداية طريق 80 عند كيلو 5 بعد، وتضم انش����طة املاراثون 
4 س����باقات جري في يوم واحد، مقس����مة على النح���و التالي: 
سب��اق ال� 3 كيلو و10 كيلو وسباق النصف ماراثون وهو عبارة 
عن 21.098 كيلو واملاراثون الكامل 42.195 كيلو. ويش����ارك في 
املاراثون 400 مشترك في السباقات سالفة الذكر في ال� 9 صباحا، 
وقد نس����ق املنظمون مخيما متكامال من مطاعم وكل احتياجات 
اجلمهور ملشاهدة املتسابقني في حلظة انطالقهم وحلظة فوزهم 
وتتويجهم وس����يكون املذيع املتألق س����ليمان النجادة متواجدا 
لتغطية احلدث. ويش����ارك البطالن العامليان من األردن سالمة 
األقرع ومحمد الس����يوطي في املاراثون وستضيف مشاركتهما 
نكهة خاصة ألجواء املاراثون، ووجودهما بني املتسابقني تشجيع 
لكل مشترك باملاراثون للوصول إلى خط النهاية، وفي نصيحة 
وجهها بطل العالم للجري س����المة األقرع للمتسابقني قال: ليكن 
هدفكم ليس الفوز باملركز األول، ولكن الهدف أن تنهي املس����افة 

املطلوبة.

اشاد رئيس مجلس االمة السابق جاسم اخلرافي باملستوى 
املتميز واالداء الراقي الذي قدمه احلارس الدولي خالد الفضلي 
وذوده عن عرين نادي الكويت واملنتخب الوطني طيلة مشواره، 
مؤكدا ان خالد الفضلي من جنوم الكرة الكويتيه وس����اهم في 
اجنازات لكاظمه والكويت واملنتخب.  جاء ذلك من خالل استقبال 
اخلرافي للحارس خالد الفضلي مبناسبة اعتزاله الذي سيقام 14 
نوفمبر اجلاري امام املنتخب البحريني على ستاد نادي الكويت، 
واك����د اخلرافي دعمه ملهرجان اعتزال الفضلي الذي بدوره عبر 
عن تقديره العميق ملواقف جاس����م اخلرافي معه دائما ودعمه 

الالمحدود له خالل مسيرته مع نادي الكويت.

عقد مجلس ادارة نادي العربي اجلديد الفائز في االنتخابات 
التي جرت مؤخرا اجتماعه االول اول من امس لتوزيع املناصب 
القيادية والتي جاءت على النحو التالي: جمال الكاظمي رئيسا 
ملجلس االدارة، عبدالعزيز عاشور نائبا للرئيس، عبدالرزاق 
املضف امينا للسر، احمد عمران امينا للصندوق، عادل ناصر 
امني السر املس���اعد، حسني معرفي امني الصندوق املساعد، 
وكل من عبدالرزاق معرفي وفؤاد املزيدي وخالد عبدالصمد 

ورائد الزعابي وسلمان بولند اعضاء.

تقدمت نقابة العاملني بالهيئة العامة للشباب والرياضة بالشكر 
ملدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل اجلزاف، ونائب 
املدير العام لشؤون الرياضة د.حمود فليطح وجلميع موظفي 
الهيئة للدور املميز واألداء االحترافي لتنظيم س����ير انتخابات 
األندية التي جرت مؤخ����را. وذكرت النقابة انه رغم كبر حجم 
املشاركني في العملية االنتخابية وشدة التنافس بني املرشحني 
إال انه وبش����هادة اجلميع س����ارت االنتخابات بسالسة ويسر 
وتنظيم مميز بإدارة اللجان املشكلة من موظفي الهيئة وبإشراف 
مستشاري إدارة الفتوى والتشريع. كما أشادت النقابة ببادرة 
الهيئة بسرعة صرف مستحقات املوظفني املشاركني باالنتخابات، 

وهو ما قوبل باستحسان شديد من قبل موظفي الهيئة.

اختتم رئيس االحتاد الدولي لرياضة الس����يارات جون تود 
مساء امس زيارته الى فلسطني بعد سلسلة لقاءات واجتماعات 
عقدها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء 
د.سالم فياض واللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة االوملبية 
واالمني العام للمجلس االعلى للشباب والرياضة ومع مجلس 
ادارة احتاد رياضة السيارات والدراجات النارية باالضافة الى 
الندوة التي عقدها في قاع����ة فندق املوڤنبيك بحضور ضباط 
وافراد الشرطة ووفد من وزارة التربية والتعليم ووزارة النقل 
واملواصالت ووزارة الصحة وكادر احتاد رياضة الس����يارات، 
ويعقد جون تود ف����ي الثالثة عصر اليوم مؤمترا صحافيا في 

فندق كراون بالزا الفروانية مبناسبة زيارته البالد.

انتخب رئيس االحتاد العربي للجمباز وأمني السر العام الحتاد 
اجلمباز س����يف ابوعدل نائبا لرئيس االحتاد الدولي عن قارة 
آسيا في اجناز جديد للحركة الرياضية الكويتية بعد الثقة التي 
نالها في انتخابات اجلمعية العمومية لالحتاد الدولي للجمباز 
التي عقدت باملكس����يك. وأعرب ابوعدل عن سعادته للفوز بهذا 
املنصب مؤكدا انه سيبذل اقصى جهد من اجل االرتقاء باجلمباز 

العربي واللحاق بالركب الدولي.

شعار املاراثون

رئيس مجلس األمة السابق جاسم اخلرافي يتسلم درعًا تذكارية من خالد الفضلي

مباراتا اليوم
الثالثة الرياضية4:15الساملية � القادسية
الثالثة الرياضية7:15الصليبخات � كاظمة


