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الفهد: يوم تاريخي للكرة الكويتية

نائب السفير تفقد بعثة الفريق

الكندري: التركيز مطلوب

لقطات من أربيل

حضور رسمي

وليد علي: سنقاتل من أجل الكويت

الكويت الـ 147 عامليًا

قال رئيس احتاد كرة القدم الش���يخ د.طالل الفهد ان 
أنظار محبي كرة القدم تتجه اليوم إلى شاشات التلفاز 
ملتابع���ة أزرق الصاالت في اجناز غير مس���بوق للكرة 
الكويتية وهو يش���ارك للمرة األولى في نهائيات كأس 
العالم لكرة الصاالت في العاصمة التايلندية بانكوك ممثال 
لعرب آسيا وللمرة الثانية في تاريخ الكويت للمشاركة 
في كبرى بطوالت كرة القدم العاملية، حيث سيخوض 
لقاءه األول أمام منتخب التشيك، فيما سيتابع البعض 
أبناءنا جنوم منتخب الشباب املشارك في نهائيات كأس 
آسيا لكرة القدم لسن 19 سنة، وسيكون لقاء اليوم أمام 
منتخب اإلمارات الشقيق املتسلح باألرض واجلمهور، 
وجنومنا متسلحون بحب الوطن، كما سنتابع جميعا 
ممثل الكرة الكويتية نادي الكويت وهو يخوض املباراة 
النهائية على كأس أندية آس���يا أمام أربيل العراقي في 
أربيل للمرة الثالثة كبطل س���ابق ووصيف للنس���خة 

املاضية.
وأضاف الفهد: حري بن���ا أن نعتبر يوم الثالث من 
نوفمبر 2012 يوما تاريخيا للكرة الكويتية حيث يسعى 
أبناء الكويت البررة إليصال رس���الة الصداقة والسالم 
واحملبة التي يتزين بها شعب الكويت للعالم قاطبة عبر 
اللعبة الشعبية األولى في العالم، ولن يتوانوا في تقدمي 
املستوى الفني الذي يليق بسمعة الكرة الكويتية، فإذا كان 
جنوم الصاالت والشباب يشاركون في تلك االستحقاقات 
باسم املنتخب، فإن جنوم نادي الكويت جميعهم ميثلون 
الكرة الكويتية ويحملون األمانة التي تتطلب منهم تقدمي 

أفضل ما لديهم حتى يسعدوا اجلميع.
وأكد اننا ونحن نتابع اليوم أبناءنا ونسعى بكل ما 
منلك لنش���د من أزرهم، فإننا نتضرع للباري عز وجل 
أن يوفق جنوم الكرة الكويتية في الصاالت والش���باب 
ونادى الكويت للحصول على مبتغاهم وعودتهم ألرض 
الوطن ظافرين غامنني بالف���وز وحتقيق االجناز الذي 
يليق بسمعة الكرة الكويتية التي حتظى بدعم ورعاية 
من صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 

ولى عهده األمني الشيخ نواف األحمد.

 قام نائب سفيرنا لدى العراق خالد اجلناعي بتفقد بعثة 
الفريق واطمأن عل���ى الالعبني واإلداريني ونقل لهم حتيات 
س���فيرنا علي املؤمن املتواجد خارج العراق حاليا ومتمنيا 

للفريق التوفيق في مهمته اليوم امام اربيل.

طالب احلارس مصعب الكندري زمالءه الالعبني بالتركيز 
اثناء املباراة وقال ان هذه املباريات ال تقبل القسمة على اثنني 
واخلطأ فيها ال يعوض ولذلك فإن التركيز مطلوب في مثل 
هذه األحوال وبالنسبة لي ال أخشى مهاجما بعينه وأمتنى 

التوفيق لزمالئي الالعبني. 

٭ ق����ام الالعبان الدوليان الس����ابقان بنادي الكويت وليد 
اجلاس����م )املعلم( وعلي الزيد بب����ث احلماس في نفوس 
الالعبني وتوجيه نصائحهما لهم عبر خبرتهما الطويلة في 
مثل هذه املباريات وكانت لفتة تس����تحق الشكر والتقدير 
كما تواجد أولياء أمور الالعبني ش����ريدة الشريدة وجراح 

العتيقي مع الفريق.
٭ قام��ت إدارة نادي اربيل بتوزي��ع بطاقات الدعوة حلضور 
املباراة الى طلب��ة اجلامعة واملعاهد وعم��ال املصانع لضمان 

حضور اكبر عدد ممكن من اجلماهير.
٭ سيحضر املباراة املدرب البرازيلي زيكو ملتابعة العبي 

املنتخب العراقي املتواجدين في صفوف اربيل.
٭ خصصت اللجنة الفنية أماك��ن خاصة للجماهير الكويتية 

لستاد فرانسوا حريري الذي يتسع ل� 16 ألف متفرج.
٭ تعتبر املباراة أول نهائي رسمي لبطولة قارية يقام في 

العراق منذ رفع احلصار الرياضي عنه.

من املقرر ان حتظى املباراة برعاية وحضور رسمي كبير 
يتقدمهم مسؤولون عراقيون كبار ورئيس االحتاد اآلسيوي 
الصيني جانغ جيلونغ ونائبه اإلماراتي يوس���ف السركال 

وأمني عام االحتاد اآلسيوي بول صموئيل. 

قال النجم وليد علي ان املباراة صعبة للغاية امام فريق 
اختلف جذريا عن الس���ابق ويطمح بق���وة لتحقيق اجناز 
تاريخي له ولبلده وهذا حق مشروع لكننا بال شك سنقاتل 
من اجل الكويت وإسعاد أهلها والظفر بالكأس للمرة الثانية 

لتحقيق اجناز تاريخي غير مسبوق.

حل الكويت ف���ي املركز 147 عامليا ضمن التصنيف الذي 
يجريه االحتاد الدولي للتأريخ واإلحصاء، فيما جاء القادسية 
في املركز 182 وكاظمة في املركز 371. وجاء أولسان الكوري 
اجلنوبي في املركز 33 واحتاد جدة السعودي 106، والهالل 

السعودي 111، وأهلي جدة في املركز 123.

يسعى إلى تكرار إجناز 2009 واستعادة كأس االحتاد اآلسيوي في مواجهة أربيل اليوم

يسوّيها العميد..
روجيريو. وفي املقدمة عبدالهادي 
خميس وعصام جمعة في حال 
االس���تعانة به. ويحسب ملارين 
عدم اعتماده على اس���تراتيجية 
ثابتة وهو ما كفل للفريق حتقيق 
االنتصار تلو اآلخر في مبارياته 
مؤخرا وف���ي مختلف البطوالت 
وفي مقدمتها بطولة الدوري اذ 
يتبوأ األبيض الصدارة برصيد 

19 نقطة.

محاضرة فنية

عقد مارين اجتماعا فنيا مع 
العبيه استمر ملدة ساعة ونصف 
الس���اعة قدم خالله شرحا فنيا 
عن مصادر قوة وضعف الفريق 
اخلصم، مطالبا العبيه بالتركيز 
واستغالل أنصاف الفرص لتحقيق 

الفوز في املباراة.

أربيل غير 

في املقابل مي���ر فريق اربيل 
البدنية والفنية  بأفضل حاالته 
وهيأ له االحتاد العراقي األجواء 
للتف���رغ للبطولة بع���د تأجيل 
ال���دوري لثالثة  مباريات���ه في 
أق���ام خاللها  اس���ابيع متتالية 

معسكرا قويا.
الذي يقوده  الفريق  ويعتمد 
املدرب السوري نزار محروس على 
محترفيه الغيني بوكينا والسوري 
ندمي صباغ والدوليني صالح سدير 
ابراهيم ومصطفي كرمي  وأحمد 
الدولي امجد  وهداف املس���ابقة 
راضي وحارس منتخب الشباب 
الواعد جليل حسن. ويجيد اربيل 
إغالق منافذه من الوسط والضغط 
على حامل الكرة والنزعة الهجومية 
كمنهجية ثابتة في طريقة اللعب. 
ويدير اللقاء طاقم حتكيم اوزبكي 

بقيادة فالنتني كوفالينكو.

املتوقع  العملي���ات. ومن  اثناء 
إشراك الظهير سامي الصانع الذي 
التح���ق امس قادما من االمارات 
الرتباط���ه مع ازرق الش���باب. 
وفي خط الوسط يتمركز كل من 
التونسي شادي الهمامي وجراح 
العتيقي ووليد علي والبرازيلي 

ويعتم���د مارين على املتألق 
مصع���ب الكندري في حراس���ة 
املرمى وف���ي الدفاع كل من فهد 
عوض والبحريني حس���ني بابا 
وحسني حاكم وفهد العنزي الذي 
س���يدفع به مارين كظهير أمين 
ولالستفادة من نزعته الهجومية 

وف���رض امل���درب الروماني 
ايوان مارين السرية التامة على 
التدريب قبل األخير وكان على 
ملعب نادي برايتي بحي البلديات 
مبدينة اربيل وتضمنت احلصة 
التدريبية وقتا منفردا للتدرب 

على ضربات اجلزاء.

انظ���ار اجلماهي���ر  تتج���ه 
الكويتية ومحبي فريق الكويت 
مساء اليوم صوب ملعب فرانسوا 
حريري مبدينة اربيل العراقية 
حيث يواجه الكويت فريق اربيل 
في نهائ���ي بطولة كأس االحتاد 
اآلسيوي في نسختها التاسعة، 
ويخوض األبيض املواجهة بآمال 
عريضة يعززها دعاء أهل الكويت 
ال���كأس للمرة  بالفوز وخطف 
الثانية في تاريخه ليحقق اجنازا 
تاريخيا غير مسبوق على صعيد 
اجنازات أنديتنا في مشاركاتها 
اخلارجية، حيث يسعى لتكرار 
اجنازه موسم 2009 عندما اسعد 
اهل الكويت بتسجيل اسمه في 
سجل الشرف لالئحة األبطال في 
املسابقة ولتعويض إخفاقه في 
النس���خة املاضية عندما خسر 
النهائي امام ناس���اف كارش���ي 

االوزبكي 1 � 2.
ويدخل العميد املواجهة وسط 
ظ���روف صعبة فهو يلعب على 
ارض اخلص���م وب���ني جمهوره 
مدفوعا بدعم مادي ومعنوي كبير 
ليس���جل اجنازا للكرة العراقية 
فضال عن غي���اب الالعبني علي 
القحطاني  الكن���دري وناص���ر 
لاليق���اف، كما حتوم الش���كوك 
التونسي عصام  حول مشاركة 
جمعة الذي لم يدخل التدريبات 
اجلماعي���ة للفري���ق مكتفي���ا 

بالتدريبات الفردية.

)األزرق. كوم( هل يكرر األبيض فرحة الفوز بكأس البطولة في 2009 اليوم؟  

األبيض ينتظر الكثير من البرازيلي املتألق روجيريو

مبارك اخلالدي 
موفد »األنباء« 

أربيل 

الكويت

الثالثة الرياضية  -  الساعة 5:00

أربيل

»استديو العميد« بإذاعة الكويت
خصصت مراقبة البرام���ج الرياضية بإذاعة الكويت 
استديو »العميد في النهائي« بدءا من الرابعة عصرا من 
اعداد عبدالهادي القطان واحمد بهبهاني وتقدمي س���الم 
انس. ويستضيف االستديو عبداللطيف الرشدان ومشعل 
الفودري، واالس���تديو من اخراج مشعل املضيان، وذلك 

على املوجة 1134 اف ام.

سجل األبطال
اجليش السوري2004
الفيصلي األردني2005
الفيصلي األردني2006
شباب األردن األردني2007
احملرق البحريني2008
الكويت2009
االحتاد السوري2010
ناساف كارشي االوزبكي2011
؟2012

مشوار الفريقني إلى النهائي
كان األبيض قد حل ثانيا في املجموعة 

الثالثة في الدور األول برصيد 11 نقطة خلف 
االتفاق السعودي، وفي الدور الثاني تغلب 

على مضيفه القادسية 3 � 1 بركالت الترجيح 
3 � 1 بعد تعادلهما في الوقتني األصلي 

واإلضافي 1 � 1.
وفي الدور ربع النهائي، تعادل الكويت 

مع ضيفه الوحدات األردني 0 � 0 قبل ان 
يسحقه 3 � 0 إيابا في العاصمة عمان. اما 

في نضف النهائي فتخطى االتفاق السعودي 
بفوزه عليه 4 � 1 في الكويت ذهابا و2 � 0 

إيابا في الدمام.
أما اربيل فبدأ مشواره في البطولة ضمن 
املجموعة الثانية بتعادل مع ضيفه كاظمة 

1 � 1 في اجلولة األولى من الدور األول، ثم 
تعادل مع العروبة اليمني 2 � 2 على ملعبه 

ايضا.
ثم فاز على ايست بنغال الهندي 2 � 0 ذهابا 
وإيابا قبل ان يحقق فوزا ثمينا على كاظمة 

في الكويت والعروبة بنتيجة واحدة 2 � 1 
إيابا، فتصدر ترتيب املجموعة الثانية برصيد 

14 نقطة من ست مباريات مقابل 11 نقطة 

لكاظمة و8 نقاط للعروبة، وبقي ايست بنغال 
من دون نقاط.

وفي الدور الثاني، هزم اربيل نيفتشي 
االوزبكي برباعية قاسية وغير متوقعة على 

ستاد فرانسوا حريري، وفي ربع النهائي 
سحق كيالنتان املاليزي 5 � 1 ذهابا وتعادل 

معه 1 � 1 إيابا.
وفي نصف النهائي، واصل اربيل مسلسل 
نتائجه القوية فحقق فوزين كبيرين على 

تشونبوري التايلندي بنتيجة واحدة 4 � 1 
ذهابا وإيابا ليبلغ املباراة النهائية.

مارين: مواجهة صعبة ومميزة.. ومحروس: األبيض من أفضل فرق البطولة
عقد مدربا الفريقني الروماني ايوان مارين 
والسوري نزار محروس مؤمترا صحافيا 
ظهر امس بحضور العبي الفريقني احمد 

الصبيح وهلكور مال محمد، واتفق املدربان 
على صعوبة املباراة. وقال مارين أتوقع 

ان تكون املباراة صعبة ومميزة في الوقت 
نفسه وهي مباراة نكون او ال نكون فإما 

أن نحصد كل شيء او نفقد كل شيء. وهو 
تنافس كروي جميل وأمتنى ان ميتلئ الستاد 
باجلمهور ألن كرة القدم ال تكتمل روعتها إال 
باحلضور اجلماهيري واملباراة جتمع غرميني 

مميزين التقيا مرتني في السابق لكن الظروف 
هذه املرة اختلفت فأربيل تغير متاما بوجود 
تسعة عناصر جديدة، إضافة الى محترفني 

مميزين، فهو فريق قوي ومنظم للغاية ومن 
سيقدم األداء األفضل سينال الكأس. وأشار 
مارين الى انه ال يعتمد على العب بعينه لكنه 

ميتلك 25 العبا مؤهلني خلوض املباريات.
من جهته، قال محروس أمتنى ان تخرج 

املباراة بشكل يليق بجدارة الفريقني بتأهلهما 
الى املباراة النهائية، مضيفا ان الكويت من 
افضل فرق البطولة خالل سنوات طويلة 

وميتلك عناصر مميزة.
وقال النجم احمد الصبيح لقد وضعنا انا 
وزمالئي الالعبون هدفا امام اعيننا وهو 

الفوز بالكأس كما فعلنا في 2009 مع تقديرنا 
الكامل ألربيل الفريق القوي واملنظم الذي 

ميتلك األفضلية في اللعب على أرضه 
وجمهوره لكننا اعتدنا اللعب امام اجلماهير 
وهي متعة كرة القدم احلقيقية. وقال هلكور 

ان السعادة تغمر جماهير اربيل بتنظيم 
النهائي على أرضها وسنسعى إلسعادها عبر 

الفوز بالكأس كأول ناد عراقي ينال اللقب.


