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خالص انتهينا..
أسألكم من الذي فاز بكأس غرب آسيا اول من امس 
في العاصمة االردنية عمان؟ لم يفز االزرق وحده 
ولم يفز املدرب غوران توڤاريتش باسمه، وال رئيس 
االحتاد »الشرعي« الشيخ طالل الفهد ورفاقه وحدهم، 
إمنا من فاز بالكأس من خرج عقب املباراة مباشرة 
إلى الشارع يطلق صيحات مكبوتة في صدره، من فاز 
بالكأس هو رجل الشارع البسيط الذي انشغل طوال 
املباراة بالسؤال عن النتيجة والسؤال عن اسعار 
الطماط���م، من فاز بالكأس هو ابني الصغير الذي 
استيقظ نشطا للذهاب إلى املدرسة وعالمات الفرح 
على وجهه قبل ان يرتدي مالبسه ويقول لي »شفت 
األزرق؟«، ويكمل فاز االزرق امس وفاز معه أيضا 
ريال مدريد، من فاز بالكأس هم الذين ظلوا طوال 
السنوات الثالث املاضية يتساءلون أحقا ما يفعله 
املتخاصمون؟ وحدتنا الوطنية هي من فازت بالكأس 
 لم تفز بها قبيلة وال عائلة وال طائفة وال حزبية. 
لم نفرح ألننا فزنا على س���ورية واليمن وايران 
وأخرجنا البل���د املنظم )االردن( من البطولة، ألن 
منتخبنا االزرق س���بق له الفوز عليهم في مرات 
سابقة، لكن مصدر سعادتنا ان حتقيق اللقب جاء 
على يد عناصر ش���ابة بدرجة منتخب رديف اي 
أنه س���يكون صفا آخر للمنتخ���ب االول، وهذا ما 
يبعث على التفاؤل واالنشراح وذلك لتوافر البدائل 
عند الضرورة، وتابعنا منتخبنا االزرق في االردن 
يلعب كرة »أخرى« غير التي اعتدنا عليها وتعرض 
بسببها لالنتقاد املتكرر، ش���اهدناه يتناقل الكرة 
بإتقان ودراسة ويصل إلى مرمى اخلصم سريعا، 
وكنا في الس���ابق بحاجة إلى اطراف ذات فاعلية 
حتسن االختراق والتمرير فكان فهد العنزي بالفعل 
أحد جن���وم البطولة إلى جان���ب زمالئه اآلخرين 
وفي مقدمتهم احلارس خالد الرشيدي وعبدالعزيز 
املشعان ويوسف ناصر ومحمد راشد، وعليهم ان 

ينسوا هذا الفوز ويتعلموا من أخطائهم.
اآلن فزنا بالكأس فماذا بعد؟ ما نريده وننشده هو 
االستقرار في احتاد الكرة وحل كل املشاكل العالقة 
منذ سنوات، ما نريده ترك الرياضة للرياضيني، ما 
نبحث عنه حاليا هو االرتقاء بكرتنا بعد ان أصبح 
لدينا 3 منتخبات على درجة متقدمة من املنافسة 
على البطوالت )األول والرديف واالوملبي(، ما نريده 
ان نفرح قليال فرجاء دعونا وشأننا. وسالمتكم.

ناصر العنزي

عبداهلل العنزي
اسُتقبل ابطال ازرق الرديف 
استقبال االبطال بعد عودتهم 
ظهر امس من العاصمة االردنية 
عمان حاملني كأس بطولة غرب 
آس���يا بعد فوزهم في املباراة 
النهائي���ة اول م���ن امس على 
املنتخب االيراني 2 - 1، وكان في 
استقبال االزرق نائب املدير العام 
للهيئة العامة للشباب والرياضة 
جاسم يعقوب وعضو مجلس 
الهيئة محمد املس���عود  ادارة 
ادارة  ونائب رئيس مجل���س 
احتاد الك���رة هايف الديحاني 
وامني سر اللجنة االوملبية عبيد 
العنزي ورئيس اجلهراء السابق 
خالد اجلارهلل واعضاء مجلس 
ادارة احت���اد الكرة وعدد كبير 
من اجلماهير التي احتفلت مع 

الالعبني باالجناز.
واع���رب هاي���ف الديحاني 
الكبيرة بتحقيق  عن سعادته 
ه���ذا االجناز الكبي���ر لالزرق، 
مشيرا الى ان الفوز بلقب هذه 
الفترة القصيرة  البطولة بعد 
التي قاد فيه���ا مجلس االدارة 
االحتاد يحس���ب الحتاد الكرة 
وخصوصا الشيخ طالل الفهد 
الذي يرأس ايضا اللجنة الفنية 
والتطوي���ر.  ومتنى الديحاني 
من جمي���ع الرياضيني وغير 
الرياضيني ان يتركوا مجلس 
ادارة احت���اد الكرة يعمل، ففي 
ظل هذه االجواء غير الصحية 
حققنا هذا االجناز لذلك نرجو 
منهم ترك الرياضة للرياضيني، 
مستغربا في الوقت ذاته عدم 
حضور اي من اعضاء مجلس 
االمة وباالخص جلنة الشباب 
والرياضة الى املطار الستقبال 

املنتخب. 
من جهته، قال مدرب االزرق 
الصربي غ���وران توڤاريتش 
ان البطول���ة لم تكن س���هلة 
على االطالق في ظل مش���اركة 
منتخب���ات قوية مث���ل ايران 
والبحرين وسورية واالردن، 
مش���يرا الى انه لن يلتفت الى 
التي تقل���ل من هذا  االصوات 

االجن���از، فكل من ش���ارك في 
هذه البطول���ة قدم كل ما لديه 
وفي النهاية توج االزرق بطال 
لها. وبني غوران انه سيجتمع 
االسبوع املقبل مع الشيخ طالل 
الفهد ملناقشة االستراتيجيات 
املطروحة خلطط االعداد، مضيفا 
انه سيقدم اليوم اسماء العبي 
املنتخب االول املش���اركني في 
املب���اراة الودية ل���الزرق امام 
البحرين 8 اجلاري ثم ڤيتنام 12 
منه على ان يبدأ االزرق تدريباته 
لهاتني املباراتني غدا، موضحا انه 
من الصعوبة ان يستدعي ملباراة 
البحرين العبي الرديف بسبب 

من جهته، بارك مساعد املدرب 
عبدالعزيز حماده فوز االزرق 
الرديف به���ذه البطولة الذي 

ارهاقهم ولكنه س���يقرر الحقا 
اذا ما كان سيستعني بالعب او 

اثنني ملباراة ڤيتنام.

اعاد به البسمة لكل اجلماهير 
الكويتية بعد مرور س���نوات 
طويلة دون حتقيق اي لقب على 

صعيد املنتخبات، مشيرا الى ان 
هذا االجناز حتقق بتضافر جهود 
اجلميع من مجلس ادارة االحتاد 
واجلهازي���ن الفن���ي واالداري 
والالعب���ني. وب���ني ان الك���رة 
الكويتية كسبت منتخبا واعدا 
وسيكون خير داعم للمنتخب 
االول الن اغلب عناصره تستحق 
اللعب في االزرق الكبير، مضيفا 
ان املنتخب الرديف سيشارك 
بجهاز فني مختلف في بطولة 
االلعاب اآلسيوية في غوانزو 
الن اجلهاز الفني احلالي سيكون 
مشغوال مع املنتخب االول في 

»خليجي 20« باليمن.

الفهد: مكافآت كبيرة في انتظار األبطال

وبران: عودة الكرة الكويتية

جعفر: األزرق أسعدنا بالعناصر الشابة

الرشيدي: خطوة أولى نحو المزيد

اليتامى: فاتحة خير لإلنجازات

العتيقي: الجماهير متعطشة لأللقاب

حسين: تفانوا في تمثيل بالدهم

 العنزي: البطولة بداية العودة

هّنأ نائب املدير لشؤون االنشاءات والصيانة بالهيئة العامة للشباب 
والرياضة عصام جعفر رئيس احتاد كرة القدم الش���يخ طالل الفهد 
وأعضاء مجل���س اإلدارة واجلهازين الفني واإلداري والالعبني على 
فوز املنتخب ببطولة غرب آس���يا للمرة األولى في تاريخ البطولة. 
وقال جعفر ان األزرق أس���عدنا بوجود عناصر شابة من شأنها ان 
تخدم وتغذي منتخبنا األول في املرحلة املقبلة، وأكد ان الهيئة العامة 
للشباب والرياضة ال تدخر جهدا في دعم هذا املنتخب وتسخير جميع 

االمكانيات املادية وإزالة جميع املعوقات التي تعترض مسيرته.

اعرب حارس املرمى خالد الرشيدي احلائز على لقب افضل حارس في 
البطولة عن اعتزازه بالفوز بهذا اللقب مضيفا » اهدي هذا االجناز الى بلدي 
قيادة وشعبا والحتاد كرة القدم ولكل زمالئي باملنتخب الذين ساهموا في 
ه����ذا االجناز«. وقال »اننا نأمل ان تكون هذه البطولة هي اخلطوة االولى 
نحو حتقيق املزيد من االجنازات في املستقبل القريب للكرة الكويتية«.

أعرب رئيس وفد املنتخب الوطني يوسف اليتامى في تصريح ل� »كونا« 
عن فخره واعتزازه باالجناز الكويتي اجلديد الذي يضاف الى االجنازات 
واالستحقاقات السابقة، معربا عن امله في ان تكون فاحتة خير نحو املزيد 

من االجنازات والبطوالت.

أهدى قائد املنتخب الوطني جراح العتيقي هذا االجناز الى صاحب 
السمو االمير وسمو ولي العهد واحلكومة واجلماهير الكويتية املتعطشة 
لاللقاب، وقال »نعاهد اجلميع على البذل والعطاء من اجل متثيل الكويت 
بالش���كل الالئق واملشرف«. واضاف انه رغم قوة اللقاء امام املنتخب 
االيران���ي القوي,  اال ان االزرق تعامل مع اللقاء جيدا، وجنح في احلد 

من خطورة املنتخب االيراني، وحتقيق الفوز باللقب.

قال مدير املنتخب الوطني اسامة حسني ان هذا االجناز ليس بجديد 
على الكرة الكويتي���ة وعلى الرجال الذين قدموا وتفانوا في متثيل 
بالدهم في هذا احملفل، واضاف ان جميع الالعبني كانوا عند حس���ن 
الظن بهم ومثلوا بالدهم خير متثيل من الناحيتني الفنية واخللقية 

حيث كانوا خير سفراء لبالدهم في اخلارج.

يعقوب: أعاد زمن االنتصارات
قال نائب املدير العام لشؤون الشباب في الهيئة العامة للشباب 
والرياضة جاسم يعقوب ان اجناز منتخب االزرق الرديف ونيله 
لقب غرب آس���يا أعاد زمن االنتصارات للكرة الكويتية بعد غياب 
عن التتويج والصعود الى منصات االلقاب، مشيرا الى ان الالعبني 
أس���عدوا أهل الكويت بهذا االجناز املس���تحق الذي جاء بعد عناء 

وجهد كبيرين من االجهزة الفنية واالدارية.
أضاف: لقد ذكرني هذا االجناز باالفراح التي كنا نعيشها عندما كنا 
العبني باملنتخب الوطني، وأمتنى من أصحاب هذا االجناز مواصلة 
اجلهود والكفاح والتعاون، فاملهمة لم تنته، بل على العكس فالطريق 
شاق نحو االفضل، وهناك محطات وبطوالت قادمة واستحقاقات 
كبي���رة، وعلينا جميعا احملافظة على هذا املنتخب ودعمه من كل 

األوجه حتى يصبح بالفعل أمل الكرة الكويتية.

أعرب افضل العب في البطولة فهد العنزي عن فخره ملثيله االزرق 
بهذه الصورة الالئقة، بعيدا عن اللقب الشخصي الذي ناله، مشيرا 
الى ان هذا االجناز يسجل باسم جميع اعضاء املنتخب الوطني الذين 
كانوا جنوما في هذه البطولة، واضاف »اننا نأمل في ان تكون هذه 

البطولة بداية العودة ملسيرة مظفرة باالجنازات«.

اعرب رئي��س احتاد كرة القدم الش��يخ طالل الفهد 
عن س��عادته بالفوز بكأس غرب آسيا خالل حواره في 
برنامج »صدى املالعب« على قناة »ام.بي.س��ي«، وقال: 
دائما تعودت الكويت في كل بطولة تشارك فيها حتقيق 
كأس بداية من كأس اخلليج الى كأس آسيا الى تصفيات 
كأس العالم وتأهلنا لكأس العالم عام 1982، واليوم نعيد 
الكرة مرة ثانية منذ اول مش��اركة في غرب آس��يا وهلل 

احلمد.

وبالنسبة للمكافآت املادية، قال الفهد: اول ما انتهت 
املب��اراة اعلن م��رزوق ناص��ر اخلرافي وب��در ناصر 
اخلراف��ي تبرعهم��ا ب� 200 الف دوالر، وابناء الش��هيد 
فه��د االحمد ب� 40 ال��ف دينار، واضاف: ان ش��اء اهلل 
تكون هناك مقابلة مع صاحب السمو االمير وسمو ولي 
العهد، والالعبون ال يطلبون مكافأة لكن هذا اقل ش��يء 
نقدمه لهم في ظل هذا االجناز وان شاء اهلل تكون بداية 

انطالقة جديدة.

اعتبر النجم الدولي السابق عبداهلل وبران الفائز مع االزرق باللقب 
االخير ف��ي كأس اخلليج عام 1998 في البحرين في تصريح لوكالة 
الصحافة الفرنس��ية فوز املنتخب الوطني بلقب غرب آس��يا »بداية 
العودة للكرة الكويتية وخطوة اولى في رحلة االلف امليل الستعادة 
س��طوة املنتخب الكويتي على االلقاب في املس��تقبل القريب اذا ما 
حظي املنتخب احلالي بالرعاي��ة واالهتمام والدعم من القائمني على 
الرياضة الكويتية وتوفي��ر االرض الصلبة لهؤالء الالعبني ملواصلة 

هذا العطاء«.
وع��ن انعكاس اللقب على مش��اركة املنتخب ف��ي دورة اخلليج 
وكأس آس��يا، قال وب��ران »املنتخب الكويتي دائما م��ا يعتبر رقما 
صعبا في بطولة اخلليج ويعد مرش��حا قويا للمنافسة على اللقب، 
فيما تعتبر املنافس��ة في كأس آسيا مختلفة عن املنافسة اخلليجية 
الختالف املدارس الكروية املش��اركة، واملنتخب الكويتي قادر على 

تقدمي مستويات جيدة والذهاب بعيدا في البطولة«.

بطل غرب آسيا يشارك في اآلسياد بجهاز فني مختلف
األزرق يبدأ تدريباته غدًا استعدادًا للبحرين.. وغوران يقدم األسماء اليوم

طفل في استقبال أبطال األزرقمدرب األزرق الصربي غوران توڤاريتش.. كله متام

أحمد الرشيدي والزميل محمد ماهر يحمالن الكأس

خالد الرشيدي مع جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة

)محمد ماهر( العبو األزرق يحملون كأس غرب آسيا وسط حشد من املستقبلني لدى عودتهم إلى البالد   

األزرق كسب منتخبًا قبل الفوز بكأس غرب آسيا

الطرق املمكنة، ولنا في الهدف 
االول في مرمى ايران خير مثال، 
فالكرة لعبها فهد االنصاري من 
منتصف امللعب الى فهد العنزي 
الذي بدوره حولها من ملس���ة 
واحدة الى عبدالعزيز املشعان 
فوضعها االخير من ملسة واحدة 

ايضا في املرمى االيراني.
الفني االيجابي  اما اجلانب 
اآلخر فه���و اختي���ار التكتيك 
املناسب للمباراة، فللمرة االولى 
البطولة يلع���ب منتخبنا  في 
بثالث���ة العبي ارت���كاز جراح 
العتيقي وعبداهلل الشمالي وفهد 
االنصاري، االمر الذي اغلق املنافذ 
الهجومية االيرانية بشكل كامل، 
خصوصا في الشوط الثاني حيث 

احلارس املتألق خالد الرشيدي 
الذي نال جائزة افضل حارس 
مرمى ف���ي البطولة عن جدارة 

واستحقاق.
ازرقنا وجد هويته املفقودة 
منذ س���نوات، فه���ذه البطولة 
رسخت قواعد فنية جيدة للكرة 
العمل عليها  الكويتية يج���ب 
املنتخبات  في املس���تقبل لكل 
ابرز ما كشفت  السنية، ولعل 
عنه »غرب آس���يا« النقاب هو 
لعب االزرق على الهجمات املرتدة 
السريعة واتقانها بشكل كبير، 
فبعد ان عانى منتخبنا كثيرا 
في السنوات االخيرة من سوء 
حتضير الهجمات، هاهو االزرق 
يصل الى مرمى اخلصم بأسهل 

اصبحت كل التمريرات االيرانية 
في منتص���ف امللعب بني اقدام 
العبي وسط االزرق، وهذا االمر 
يش���ير الى قراءة فنية ممتازة 
من غوران للفريق اخلصم فهو 
لعب بالتكتيك املناس���ب للحد 
من اخلطورة االيرانية وجنح 

في االختبار.
ونقل غوران في هذه البطولة 
صناعة لعب االزرق من منتصف 
امللعب ال���ى االطراف عبر فهد 
العنزي وعبدالعزيز املشعان 
او عبداهلل البريكي، وهذا االمر 
اعطى سرعة في بناء الهجمات 
باالضافة الى التزام دفاعي لالعبي 
االرتكاز، وفي اجلانب الدفاعي 
مازال االزرق يعاني من ضعف 
كبير على اجلهة اليسرى وان 
احسن ناصر الوهيب في ادائه 
باملباراة االخيرة امام ايران، في 
حني اجاد كل من احمد الرشيدي 
ومساعد ندا ومحمد راشد في اداء 

مهامهم على اكمل وجه.
الرديف هذا يشبه  منتخب 
الى حد كبير اوملبي س���يدني 
2000 ال���ذي اختف���ى بني ليلة 
وضحاه���ا، لذل���ك يجب على 
احتاد الكرة افساح املجال لهذا 
املنتخب ليشارك في »خليجي 
20« باليمن في نوفمبر املقبل 
ألن اغلب املنتخبات اخلليجية 
ستش���ارك مبنتخباته���ا غير 
االساس���ية ف���ي البطولة، هذا 
باالضافة الى االستعانة بأغلب 
عناصر املنتخب االول في رحلة 

اعداده آلسيا 2011.

عبداهلل العنزي
يس���تحق ازرق الرديف ان 
نرفع له القبع���ة، بعد ان عاد 
بكأس غرب آسيا من العاصمة 
االردنية عمان الى الكويت، في 
اجناز كروي هو االول من نوعه 
منذ الفوز ببطولة »خليجي 14« 
بالبحري���ن 1998، ليعود بذلك 
ازرقنا الى س���ابق عهده كقوة 
كروية لي���س في منطقة غرب 
آس���يا فقط بل في القارة كلها 
بعد سلسة من النتائج السيئة 
واالخفاقات التي عاشتها كرتنا 
في السنوات االخيرة، ويستحق 
مدربنا احملنك غوران توڤاريتش 
االشادة ملا قدمه في هذه البطولة، 
فهو اخت���ار العناصر االفضل 
املناس���ب،  ووظفها بالتكتيك 
وهذا االمر بحد ذاته يحس���ب 
للمدرب واجلهاز الفني املساعد 
له، كما انها امل���رة االولى منذ 
عدة سنوات التي نشاهد فيها 
منتخبنا يلعب بتكتيك متنوع 
الى اخرى حس���ب  من مباراة 

امكانيات العبينا.
ويجب ان نستثمر فوائد الفوز 
بهذه الكأس على اكمل وجه، فهذه 
البطولة قدمت لنا منتخبا جيدا 
ال ينقصه اال العب او اثنان فقط 
في كل مركز خصوصا بعد التألق 
الالفت الذي ش���هدته البطولة 
لالعبينا الشباب )دون سن ال� 
23 عاما( وابرزهم عبدالعزيز 
املش���عان وعبداهلل الش���مالي 
وفهد العنزي ويوس���ف ناصر 
وحسني املوسوي، باالضافة الى 

غوران أجاد في اختياراته الفنية فأحسن العبونا األداء


