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غوران سعيد بالتأهل

اشاد رئيس مجلس االدارة املدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة 
فيصل اجلزاف بعزمية واصرار العبي املنتخب الوطني وادائهم املميز 
الذي مكنهم من انتزاع بطاقة التأه����ل، مضيفا ان هؤالء االبطال الذين 
أمتعونا واعادوا لكرة القدم الكويتية نغمة االنتصارات يستحقون كل 
التقدير والدعم مؤكدا ان الهيئة ستدعمهم وتدعم كل املبدعني واصحاب 

االجنازات في املجالني الرياضي والشبابي«.

اعرب مدير عام الهيئة العامة للش����باب والرياضة باالنابة جاس����م 
يعقوب عن س����عادته واالس����رة الرياضية مبا قدم����ه العبو االزرق في 
مباراتهم احلاس����مة اول من أمس امام عمان، مضيفا ان االداء الرجولي 
لالعبني امتزج فيه املس����توى الفني بالعزمي����ة واالصرار ومكنهم من 
انت����زاع بطاقة التأهل الصعبة. واكد يعق����وب ان الهيئة لن تتوانى في 
دعم املنتخب ملواصلة االجنازات وتهيئة كل الظروف املناسبة للظهور 

املشرف واملنافسة في كأس أمم آسيا املقبلة.

هنأ النائب ش����عيب املويزري القيادة السياس����ية وعموم الش����عب 
الكويتي مبناس����بة تأهل املنتخب الوطني إلى نهائيات كأس آسيا 2011 

في الدوحة، إثر تعادله مع نظيره العماني في مسقط.
وقال املويزري في تصريح صحافي اننا نتمنى أن يكون هذا االجناز 
الكروي لألزرق بداية خير على الرياضة الكويتية، مطالبا احلكومة بدعم 
املنتخب ماديا ومعنويا، ليعود الى حتقيق أمجاده السابقة بالفوز بلقب 
بطل آس����يا للمرة الثانية في تاريخه. وأشار إلى أنه من حسن الطالع 
أن ه����ذا التأهل ملنتخبنا الوطني إلى نهائيات كأس آس����يا قد تزامن مع 

احتفاالت الكويت بالعيدين الوطني والتحرير.

النادي  ادارة  أكد عض���و 
العربي السابق ياسر ابل ان 
التأهل الى النهائيات اآلسيوية 
ال يعد اجنازا نظرا للتاريخ 
الكبير الذي ميتلكه االزرق في 
البطولة القارية، الفتا الى ان 
االجناز احلقيقي هو العودة 
بالكأس من الدوحة في 2011 
وهو ما تطمع فيه اجلماهير 
الرياضية بعد 30 س���نة من 
ابتعاد االزرق عن الفوز بهذه 

البطولة.
ومتن���ى اب���ل ان يوف���ق 
الوطني في جميع  منتخبنا 
املش���اركات القادمة س���واء 
القارية ليعيد  او  اخلليجية 
الذاكرة بن���ا للزمن اجلميل، 
ذلك الزم���ن الذي تألقت فيه 
الكرة الكويتية بجيل ذهبي 
قدم للكويت الكثير في محافل 
عربي���ة وآس���يوية ودولية 

كثيرة.

أكد رئيس ن���ادي الكويت عبدالعزيز امل���رزوق أن تأهل االزرق 
الى النهائيات اآلس���يوية هو دليل قاطع على ان الرياضة الكويتية 

مازالت بخير.
وحث املرزوق العبي منتخبنا على تقدمي كل ما لديهم في املرحلة 
القادمة من أجل اسعاد اجلماهير الرياضية ، مشيدا في ذات الوقت 
بالروح العالية التي ظهر بها العبو »االزرق« خالل التصفيات رغم 
الهزمي���ة في اول مباراة امام عمان هن���ا في الكويت، اال ان الالعبني 
تفوقوا على انفسهم ومتكنوا من انتزاع احدى بطاقتي التأهل رغم 

قوة منتخبات املجموعة.

 أبدى مدرب االزرق الصربي غوارن توڤاريتش سعادة كبيرة 
بالتأهل الذي جاء من مس���قط، وق���ال في املؤمتر الصحافي بعد 
املباراة: لقد خططنا لهذه النهاية السعيدة، وفرضنا تكتيكنا على 
املنتخب العماني، اعتمدنا على الهجمات املرتدة واللعب مبهاجم 
واحد، وتكثيف خط الوس���ط واالعتماد عل���ى ترابط اخلطوط 

لتعطيل الهجمات العمانية.

األزرق... دعوة للتقارب
عبداهلل العنزي

ش��كرا للجميع، ش��كرا للجنة االنتقالية التي عملت فأجادت، وشكرا لرئيس اللجنة الفنية 
مبارك النزال الذي قام بدور كبير خالل املرحلة السابقة، وشكرا للجهاز الفني وعلى 

رأسهم املدرب الصربي غوران توڤاريتش الذي رد على منتقديه بهذا التأهل، 
وشكرا للجهاز اإلداري بقيادة احملنك أسامة حسني، وشكرا لالعبني الذي 

قدموا الى آسيا جيال جديدا للكرة الكويتية، بعد هذا التأهل الذي جاء 
ف��ي ظروف غير طبيعية متر بها الكرة الكويتية، وش��كرا لكل من 
دعم األزرق من مسؤولني وشركات ورجال أعمال واجلماهير التي 
تكبدت عناء الس��فر، وكل هذا من اجل عيون األزرق فقط. آسيا 
تنتظرنا، كي��ف ال تنتظر احد أبطاله��ا اخلالدين، كيف ال تنتظر 
أصحاب الفانيلة الزرقاء، وهم الذين عودوا أبناء القارة الصفراء 
على احلزن الدائم بسبب هز شباك منتخباتهم، هم ينتظرونا لكي 

يشاهدوا منتخبا دمرته اخلالفات الرياضية ماذا سيصنع؟ ونحن 
ننتظرهم لكي نلقنهم درسا جديدا من فنون الكرة الكويتية، فما لم 

يكن يعرفه اآلس��يويون سابقا، وعرفوه ليلة أول من امس في مسقط 
ان املستحيل ليس كويتيا.

فهناك في عمان كانت البداية احلقيقة ملنتخب قادم بقوة من جديد الى صدارة 
التصنيف في القارة، منتخب أثبت ان اللعب بالزي األزرق له ميزة خاصة، فما شاهدناه 

باألمس لم يكن طبيعيا في ظل هذه الظروف غير الطبيعية التي متر بها الرياضة الكويتية من 

مشاكل وخالفات، فاملنتخب لعب ضد عمان خارج أرضه وضد اجلماهير الغفيرة التي احتشدت 
في ملعب السلطان قابوس، ولعب ايضا ضد االحتاد اآلسيوي لكرة القدم الذي ارتكب ذنبا كبيرا 
بإسقاط العقوبة عن العماني فوزي بشير وسمح له باملشاركة، فعاقبه رجال األزرق 

اشد العقاب، وان ابعدوا بشير ورفاقه عن احملفل اآلسيوي الكبير.
هناك في مسقط أعاد الزمن اجلميل تشغيل اسطوانة األفراح مجددا 
بعد ان افتقدناها فترة طويلة، هناك في مسقط شاهدنا فيصل الدخيل 
وجاس��م يعقوب وعبدالعزيز العنبري واحمد الطرابلسي وفتحي 
كميل وسعد احلوطي يلعبون كرة القدم مجددا، هناك في مسقط 
كتبت بأقدام العبينا أولى كلمات االجناز اآلسيوي، فمن استطاع 
ان يعود ببطاقة التأهل من مسقط، بإمكانه العودة يوم 29 يناير 

2011 بالكأس من الدوحة.
األزرق وحده في الوسط الرياضي، يستطيع ان يقرب اجلميع 
في ظل الصراعات الرياضية القوية التي تس��يطر على الس��احة، 
فما قدمه ش��باب الكويت طوال الفترة املاضية من جهود كبيرة في 
التصفيات ترجمه في النهاية بالتأهل الى النهائيات اآلس��يوية، ما هي 
إال دعوة لنبذ اخلالفات وتوحيد الصف الرياضي من اجل إعادة رياضتنا 

الى الواجهة مجددا.
ه��ذه دعوة من األزرق الى من يهمه األمر الرياض��ي، إلعادة ترتيب األوراق مجددا 

والعمل من جميع األطراف لرفع الشأن الرياضي الكويتي.

عبداهلل العنزي
حظي منتخبنا الوطني لكرة القدم باستقبال 
رسمي وشعبي بعد عودته الى ارض الوطن أمس 
قادما من العاصمة العمانية مسقط وبيده بطاقة 

التأهل الى نهائيات القارة االكبر في العالم.
وكان في مقدمة مس���تقبلي »األزرق« وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي 
والنائ���ب مبارك الوعالن ونائب رئيس مجلس 
ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة عبدالوهاب 
البناي ونائب املدير العام لشؤون الرياضة في 
الهيئة د.حمود فليطح ونائب املدير العام لشؤون 
الشباب جاس���م يعقوب ومن احتاد الكرة عماد 

الغربللي وناصر الطاهر.
وقال د.العفاسي في حديثه لالعالميني »ابارك 
للكويت حكومة وشعبا ونهنئ أنفسنا والالعبني 
الذين اعادوا الفرحة للشارع الرياضي. وسنقدم 
كل الدعم لألزرق في املرحلة املقبلة ليحقق املزيد 

من االجنازات«.
وبني د.العفاسي أن اللجنة االنتقالية احلالية 
املكلفة بادارة شؤون احتاد الكرة اجادت في عملها 
وهي مستمرة في املرحلة املقبلة من أجل التعديل 
على املادة 32 من النظام االساسي الحتاد الكرة 

واجراء انتخابات ملجلس ادارة جديد.
وطمأن د.العفاسي اجلماهير الرياضية بأنه 
ليست هناك ازمة حاليا امنا اعادة ترتيب اوراق، 
والبد ان يكون هناك توافق بني املسؤولني بعد 
النتائج الطيبة التي حققها االزرق في التصفيات 

املؤهلة الى نهائيات آسيا.
من جهته، ش���كر عبدالوهاب البناي اللجنة 

االنتقالية على م���ا اجنزته في املرحلة احلالية 
والسابقة، مشددا على ان الهيئة ستدعم املنتخب 
بكل م���ا يحتاجه ليظهر بص���ورة جيدة خالل 
النهائيات اآلسيوية ليعيد الكويت الى مصاف 

املنتخبات الكبيرة في كرة القدم.
ومتنى البناي ان تلعب اللجنة االوملبية دورا 
في املرحلة املقبلة من أجل ابعاد شبح االيقاف 

عن رياضتنا.
من جانبه أكد رئيس اللجنة االنتقالية الشيخ 
احمد اليوس���ف ان هذا التأهل جاء ثمرة للجهد 
الكبير الذي بذله اجلميع، فالتأهل الى قطر 2011 
كان هو الهدف األول لنا منذ تسلمنا ملهام العمل 

في احتاد الكرة واحلمد هلل حتقق ذلك.
وبني ان الالعبني واجلهازين االداري والفني، 
لم يقصروا في مهمتهم وسيجدون من كل الكويت 
الدعم املادي واملعن���وي الكبيرين، فهذا التأهل 
جاء في وقت حرج ومهم للغاية من اجل عودة 

االزرق الى سابق عهده.
وعن اإلعداد لكأس آس���يا قال اليوس���ف: ان 
اإلعداد س���يكون على قدر احلدث، وان اللجنة 
الفنية والتطوير ستجتمع قريبا مع اجلهاز الفني 
لوضع خطة إعداد طويلة لألزرق من اجل الظهور 
املشرف في هذا احلدث اآلسيوي الكبير، مضيفا 
انه لن يبخل على األزرق في املرحلة املقبلة سواء 
في اإلعداد أو املعسكرات اخلارجية أو املباريات 

الودية مع منتخبات كبيرة.
أما رئيس وفد األزرق ورئيس اللجنة الفنية 
مبارك النزال، فقال: ان هذا االجناز يحسب لالعبني 
فما قدموه خالل الفترة املاضية كان كبيرا للغاية، 

فهذا التأهل جاء في ظروف غير عادية، ونطمح 
الى اس���تمرار النتائج االيجابي���ة خالل الفترة 

املقبلة.
وأك���د ان اجلهاز الفن���ي واالداري للمنتخب 
سيقدم برنامج العمل في املرحلة املقبلة خالل 
الفترة املقبلة، وسيقوم مبناقشته معهم من اجل 

اخلروج بأفضل النتائج.
بدوره، اهدى مدير االزرق اس���امة حس���ني 
التأهل الى صاحب الس���مو االمير وسمو ولي 
العهد والشعب الكويتي، وقال: هذا االجناز هو 
استكمال لفرحة االعياد الوطنية، متمنيا ان تستمر 
االفراح في البالد ف���ي كل املجاالت وخصوصا 

الرياضية.
وبني ان العمل في املرحلة املقبلة يتطلب من 
اجلميع الوقوف خلف املنتخب، الن كأس اسيا 
على بعد بضعة اش���هر فقط، والبد من االعداد 

مبكرا للظهور بصورة مشرفة.

فرحة الالعبين

اما العبو االزرق فقد اجمعوا على ان التأهل 
هو اقل م���ا يقدمونه الى الكويت في ظل فرحة 
االعي���اد الوطنية الن هذا االجناز يعوض قليال 
االخفاق���ات التي عانت منها الكرة الكويتية في 

الفترة املاضية.
فقال نواف اخلالدي: ان التأهل فرصة للتأكيد 
على ان االزرق يبقى احد كبار املنتخبات في القارة 
االسيوية، وان االخفاقات في الفترة املاضية كانت 

مجرد كبوة جواد.
وبني بدر املطوع انه لم ينم ليلة اول من امس 

من شدة الفرحة، الن التأهل جاء بعد مجهود كبير 
بذله اجلميع خ���الل التصفيات، وحقق االزرق 
افضل النتائج، متمنيا ان يواصل املنتخب هذه 

النتائج االيجابية خالل الفترة القبلة.
في حني بارك وليد علي للشارع الرياضي هذا 
االجناز الذي اثبت علو كعب الكرة الكويتية على 
مستوى القارة، واعتبر ان التأهل الى كأس اسيا 
يعيد الروح الى االزرق بعد ان غاب عن النسخة 

االخيرة عام 2007.
اما حس���ني فاضل فق���ال: ان الالعبني قدموا 
مباراة كبي���رة امام عمان واس���تطعنا ترجمة 
افضليتنا باخل���روج بنتيجة ايجابية الننا كنا 
الطرف االفضل طوال املباراة، واهدى التأهل الى 

جميع اهل الكويت.
بدوره، اعرب طالل نايف عن سعادته الكبيرة 
بالتأه���ل، وقال ان الفرحة كانت كبيرة وجميع 
اعضاء الوفد لم يناموا بعد املباراة احتفاال بالتأهل، 
مضيفا ان االجواء قبل املباراة وخالل املعسكر 

كانت تشير الى حتقيق هذا االجناز.
وش���كر ط����الل العامر كل من وقف خ��لف 
االزرق في املرحلة السابقة من مسؤولني واحتاد 
الكرة واجلماهير، مهدي���ا لهم هذا التأهل الذي 
جاء تزامنا مع االعياد الوطنية لتصبح الفرحة 

فرحتني.
من جهته، حيا عبداهلل البريكي زمالءه الالعبني 
على هذا االداء الكبير الذي كان بوابة العبور الى 
الدوحة 2011، وقال: ان الالعبني اثبتوا ان األزرق 
ميرض وال ميوت، وسنقدم افضل ما عندنا في 

كاس آسيا.

حشود في استقبال االزرق

حارس مرمى االزرق شهاب كنكوني يتلقى قبلة على رأسه

العبو املنتخب الوطني يرقصون »الدحة« مع اجلماهير

العب االزرق حسني فاضل يوقع الحدى املعجبات
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