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املرزوق: اللقب تتويج جلهود الالعبني الكبيرة خالل مواجهات البطولة

الغامن: فوز األبيض بكأس االحتاد اآلسيوي رسالة إلى املشككني 

كبير في القراءة اجليدة للمباراة 
وادارته���ا فنيا باقت���دار وذكاء 
يحس���ب له وكذلك التغيير في 

الوقت املناسب خالل املباراة.

يستحقون الشكر والثناء

بذل أعض���اء اجلهاز اإلداري 
والعالقات العامة بنادي الكويت 
جهدا كبيرا لتوفير سبل النجاح 
والراحة لالعبني والوفد املرافق 
الفخري  الرئيس  بتعليمات من 
مرزوق الغ���امن ورئيس النادي 
عبدالعزيز امل���رزوق ومبتابعة 
املدير اإلداري ثام���ر عبدالعال 
والدور الكبير لرئيس العالقات 
العامة ن���واف اجلريد وزمالئه 
الك���وس وعبدالرحمن  احم���د 
األنصاري وطارق الفرج وباسل 

الظفيري.

يعقوب: العميد شرف الكرة 
الكويتية

هنأ نائب مدير عام الهيئة 
العام����ة للش����باب والرياضة 
جاس����م يعقوب ادارة والعبي 
الكوي����ت، وق����ال ان العمي����د 
شرف الكرة الكويتية، والفوز 
بالكأس يحسب للجهازين الفني 
واإلداري الذي����ن بذلوا جهودا 
كبيرة خالل املش����وار الطويل 
للبطولة تكللت فيها خطط إعداد 
الفريق بالنجاح، وأثبت نادي 
الكويت علو كعبه على الصعيد 
القاري وهي املرة الثانية التي 
يحقق فيها الكأس اآلسيوية في 
إجناز تاريخي يحسب للكرة 

الكويتية.

اختيارهم فروجيريو اس���تحق 
جائزة أفضل العب في البطولة 
عن جدارة واس���تحقاق بإجماع 
اعضاء جلنة االختيار وهم من 
كبار النقاد اآلسيويني وال خالف 
على تألق التونسي شادي الهمامي 
ف���ي املباراة، حي���ث مأل مركزه 
الهجومي  الدوري���ن  ومتيز في 
والدفاعي وكان واثقا من نفسه 
اثناء تسديده ركلة اجلزاء التي 
جاء منها الهدف األول وهو الذي 

غير شكل املباراة.
وأج���اد روجيريو والهمامي 
ومعهما فهد العنزي في التحرك 
في املساحات الشاغرة لدى فريق 
اربيل وهي اخلطة التي بني عليها 
املدرب الرومان���ي مارين ايوان 
الفنية ولوال اإلصابة  حساباته 
التي عانى منها التونسي عصام 
جمعة لرمبا زادت غلة الفريق من 
األه���داف فجمعة خاض املباراة 
حت���ت تأثير املس���كنات ورغم 
ذلك ش���كل خط���ورة وإزعاجا 
لدفاعات اخلصم ومبهارة عالية 
صنع الهدف الثاني الذي أحرزه 
روجيريو لكنه ل���م يتمكن من 
استكمال املباراة بسبب اإلصابة 
وخرج في الشوط الثاني ليدخل 
بدال منه الواعد عبدالهاي خميس 
لينفذ استراتيجية ايوان املعتمدة 
على الهجمات املرتدة وجاء من 
إحداها اله���دف الثالث للفريق، 
كما شهد الشوط انخفاض رمت 
الفريق بس���بب الضغط الكبير 
ألربيل في بداية الشوط وتفرغ 

الهمامي لألدوار الدفاعية.
كما كان للروماني مارين دور 

البطولة بداية للخميس والشريدة

التي  ولعل من أهم املكاسب 
حققها األبي���ض خالل البطولة 
هو والدة جنوم واعدين سيكون 
لهم شأن كبير في املستقبل في 
مقدمتهم احلارس مصعب الكندري 
الذي اخذ فرصته الكاملة خالل 
املنافسات وأثبت جدارته كحارس 
مرمى لديه مقوم���ات احلارس 
املتمكن أبرزها اجلرأة وحس���ن 
التوقيت في اخلروج من مرماه 

وردة الفعل السريعة.
كم���ا أف���رزت البطولة جنما 
واعدا هو عبدالهادي خميس الذي 
برهن على امتالكه صفات املهاجم 
العصري وهي السرعة واملهارة 
والذكاء واملرور من املدافعني ما 
جعله مكسبا للمنتخب الوطني، 
ولعل املكسب األهم هو بروز جنم 
خط الوسط شريدة الشريدة الذي 
أبدع خالل املباراة النهائية وكان 
جريئا في اللعب أمام اجلمهور 
املباراة ولم  الذي حضر  الكبير 
ترهبه صيحات اجلماهير فكان 
واثقا من نفس���ه والزمه حسن 
التمري���ر وقطع  التوفي���ق في 
الكرات والنظرة الش���مولية في 
كشف امللعب وهي من أبرز صفات 

العب خط الوسط.

المحترفون أثبتوا علو كعبهم

وأثب���ت محترف���و األبيض 
البرازيلي روجيريو والتونسيان 
عصام جمعة وش���ادي الهمامي 
والبحريني حسني بابا علو كعبهم 
ما يش���ير الى جناح اإلدارة في 

ومحبي العميد وقال لقد كان الفوز 
تتويجا جلهود الالعبني الكبير 
خالل مواجهات البطولة وأثبت 
الفوز جناح سياس���ة اجلهازين 
اإلداري والفني، مش���يرا الى ان 
الالعبني يستحقون التكرمي من 
جميع اجلهات الرسمية والشعبية 
ألن اإلجناز هو للكويت وليس 

للنادي.
ولم يأت ه���ذا التفوق الذي 
س���جله الكويت عل���ى الصعيد 
الثاني  القاري من فراغ فاللقب 
لألبيض ج���اء تتويج���ا لعمل 
دؤوب إداريا وفنيا منذ انطالق 
التصفيات األولية، حيث تضافرت 
اجلهود االدارية والفنية لتحقيق 
هدف محدد وهو استعادة الكأس 
الى الكويت بعد اإلجناز التاريخي 
في 2009، ويسجل إلدارة النادي 
برئاس���ة عبدالعزي���ز املرزوق 
العامل���ني معه وبدعم  وجميع 
كبير ومباشر من الرئيس الفخري 
مرزوق الغامن التحامهم الدائم مع 
الالعبني وتسهيل مهمتهم األمر 
الذي بث احلماس في نفوسهم 
وجعلهم مشاريع للذود عن سمعة 
وتاريخ الكرة الكويتية والعميد 

على حد سواء.
ولم يكن الفوز بالبطولة أمرا 
هينا وسهال فالصراع كان قويا بني 
مختلف الفرق التي شاركت فيها 
واستحق األبيض الفوز بالكأس 
ألن���ه كان األجه���ز إداريا وفنيا 
وبدنيا وبفض���ل الروح العالية 
الكبيرة  لالعبني وتضحيته���م 
ورغبتهم في إعادة الكرة الكويتية 

الى الواجهة مجددا.

أش���اد الرئيس الفخري لنادي 
الكويت م���رزوق الغامن باإلجناز 
الكبير وحتقيق لقب بطولة كأس 
االحتاد اآلسيوي للمرة الثانية في 
تاريخ الن���ادي بعد الفوز أول من 
امس على أربيل العراقي 4 / صفر 
في املباراة النهائية في مدينة أربيل، 
وقال ان الفوز جاء ردا على من يقول 
ان الكويت ما يقدر يفوز بكأس آسيا 

وشكك في قدرات الالعبني.
واضاف: أريد ان أوجه رسالة 
لكل املشككني في قدرات النادي 
والعبيه، وهناك رسالة خاصة 
للجمهور الكبير الذي آزرنا وكان 
صغيرا في تعداده كبيرا في همته 
وعزميته وتش���جيعه ووقوفه 
خلف الفري���ق في رحلته وكان 
حلضورهم التدريبات في أربيل 
األث���ر الكبير في رفع معنويات 
الالعبني، كما أثبت تواجد روابط 
القادسية والعربي ان أهل الكويت 
على قلب رجل واحد في املهمات، 
كما أشكر اجلهاز اإلداري وجميع 
اإلداريني على جهودهم الكبيرة 
وتوفير س���بل الراحة لالعبني، 
ورسالتي األهم الى أبطال العميد، 
حيث كانوا رجاال داخل امللعب 
وتغلب���وا على العقبات ولعبوا 
بفدائي���ة وروح عالي���ة الى ان 
حتقق الهدف وهو الفوز بالكأس 
واستعادتها الى خزائن النادي.

المرزوق: العبونا يستحقون 
التكريم

إدارة  وقدم رئي���س مجلس 
الن���ادي عبدالعزي���ز املرزوق 
التهنئة جلماهير الكرة الكويتية 

الرئيس الفخري مرزوق الغامن ورئيس النادي عبدالعزيز املرزوق يحمالن كأس آسيا حلظة الوصول 

جراح العتيقي وحسني حاكم وعصام جمعة وعبداهلل الظفيري وحسني بابا يحيون اجلماهير بعد املباراة

 وليد علي في محاولة لقطع الكرة أمام العب أربيل سعد عبداالمير

)األزرق . كوم( مجموعة من العبي الكويت يحتفلون بالفوز   

العبو العميد يحملون املدرب مارين بعد نهاية املباراة فرحًا بالفوز

التونسيان عصام جمعة وشادي الهمامي قدما مستوى جيدا

احلارس مصعب الكندري تألق في املباراة النهائية

فتاتان كرديتان شاركتا في مراسم تتويج العميد

الكأس بني أيدي العبي الكويت

عبدالعزيز املرزوق يهنئ البرازيلي روجيريو بفوزه بجائزة أفضل 
العب في البطولة             )األزرق . كوم(

@mubarakalwoqain حديث الساعة
مبارك الوقيان 

افرحي ياكويت.. العميد هو البطل
الفرحة الكبيرة التي عاشتها اجلماهير الرياضية 

الكويتية خالل اليومني املاضيني بعد ان حقق أبطال 
نادي الكويت لقب بطولة كأس االحتاد اآلسيوي للمرة 
الثانية في تاريخه يجب أن تصل من خاللها رسالة الى 

املسؤولني في الدولة بأن هناك مواهب كويتية قادرة 
على حتقيق املستحيل من اجل رفع علم بالدها بكل 

فخر واعتزاز في جميع احملافل الرياضية. 
ولعل االجناز الكبير الذي حتقق على يد العميد أكبر 

دليل على صحة هذا الكالم بعد أن متكن األبيض 
من هزمية أربيل العراقي برباعية على أرضه وبني 
جماهيره الغفيرة التي ساندته طوال املباراة إال أن 

أبطال الكويت كان لهم رأي آخر وانتزعوا اللقب 
بجدارة واستحقاق رغم الصعوبات التي واجهت 

العميد خالل مسيرته باملسابقة والتي ذكرها عدد 
من مسؤولي النادي وخاصة فيما يتعلق بعدم وجود 

املساندة احلقيقية للفريق من قبل احتاد كرة القدم 
بشأن تأجيل مبارياته في املسابقات احمللية.

ما يهمنا هنا كمتابعني وجماهير أن نفرح ونصفق 
بحرارة ونرفع »العقل« لهؤالء األبطال بعد إجنازهم 
الكبير والذي نتمنى من خالله أن تصل الرسالة الى 
حكومتنا الرشيدة بسرعة إصدار القوانني التي من 

شأنها مشاركة فرقنا في دوري األبطال ألن املستوى 
الذي ظهر به العميد يؤهله للمشاركة مع كبار القارة 

اآلسيوية ولكن ذلك لن يتحقق إال بتعديل القانون 
وحتويل األندية الى كيان جتاري حاله حال األندية 

اخلليجية األخرى التي كانت لها أيضا بصمات 
واضحة ومميزة مثل السد القطري عندما فاز باللقب 

في آخر بطولة أو األهلي السعودي الذي تأهل 
الى نهائي البطولة احلالية ليالقي أولسان الكوري 

اجلنوبي.
على كل حال نعيد ونكرر تهنئتنا للعميد الذي يعتبر 

املوسم احلالي من أفضل املواسم التي لعبها منذ فترة 
طويلة مما سيساعد بال شك على حتسني صورة 

دورينا خاصة ان تطور مستواه سيطور من مستوى 
منتخبنا الوطني املقبل على مشاركات تنتظرها 

جماهيرنا الكروية. 
مبارك اخلالدي 
موفد »األنباء« 

أربيل 

اخلميس والشريدة 
أهم املكاسب.. 
والكندري أثبت 

جدارته


