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ضيوف ديوانية »األنباء« مشرف املنتخب الوطني علي محمود والالعبان فهد العنزي وخالد الرشيدي مع الزمالء في القسم الرياضي

محمود: الروح القتالية والتفاهم الجيد بين الجهاز الفني والالعبين وحب الوطن وااللتزام أسرار الفوز بالكأس

الرش�يدي: اس�تفدت كثيرًا م�ن تجربة احتراف�ي الخارجي.. وتلقيت إش�ادة م�ن األمير علي بن الحس�ين

)حسن حسيني(

فهد العنزي واملشرف علي محمود وخالد الرشيديالرشيدي تألق في املباراة النهائية أمام إيران 

أبطال كأس غرب آسيا محمود والعنزي والرشيدي:
 نجحنا في استعادة هيبة الكرة الكويتية وإسعاد الجماهير 

وقادرون على الفوز ب� »خليجي 20« وكأس آسيا 2011

أحمد حسين

بعد 12 عام�ا عجافا خالية من اإلجنازات والبط�والت مرت بصعوبة على الكرة الكويتي�ة العريقة وصاحبة األمجاد 

اخلالدة في ذاكرة التاريخ.. فاز رديف »األزرق« بكأس احتاد غرب آسيا عن جدارة واستحقاق ليتفوق العبو الصف الثاني 

املدعمني ببعض النجوم على منتخبات كبيرة لعبت بكامل جنومها وقوتها، ورزق منتخبنا الوطني ببطولة جديدة ليكون 

بذلك قد حاز جميع بطوالت القارة الصفراء .ألف مبروك لألزرق وجماهيره الوفية ولكن ليس على الفوز بالكأس وحسب 

وإمنا الفوز بهؤالء الرجال الذين مثلوا الكويت خير متثيل حيث ش�اهد اجلميع رجالنا الشجعان ماذا فعلوا مبنتخب 

ايران في املباراة النهائية وكيف قهروا س�ورية واليمن وتالعبوا بأصح�اب األرض واجلمهور »األردن«.. وكيف قدموا 

سيمفونية رائعة في فنون كرة القدم ونالوا إعجاب اجلميع. مبروك لنا هذا الفريق املتميز والالعبني األبطال، وهنيئا لنا 

بعودة الروح القتالية العالية واستعادة هيبة األزرق من جديد واستضافت »األنباء« مشرف منتخبنا الوطني على محمود 

والالعبني املتميزين خالد الرش�يدي وفهد العنزي للحديث عن أسرار الفوز باللقب وأصحاب الفضل في حتقيقه وملن 

يهدي كل منهم هذا االجناز حيث أعربوا عن س�عادتهم باإلجناز وأكدوا ان الفوز منحهم 

دفعة معنوية كبيرة للمنافسة على الفوز ب� »خليجي 20« وكأس آسيا 

2011 وحتدثوا عن كواليس البطولة وأجابوا عن 

أسئلة القراء خالل احلوار التالي:

أكدوا أن الفوز
على سورية 
والتعادل مع 
األردن فتحا 
الطريق نحو 
تحقيق اللقب

مساعد مدرب األزرق عبدالعزيز 
اإلجناز  عل��ى  مبروك��ن  حم��ادة: 
الكبير.. وكنتم على قدر املسؤولية 
وم��ا قص��رمت ف��ي أداء مهامك��م.. 
وأحب ان أشيد بالدور الكبير الذي 
بذله مش��رف املنتخب علي محمود 
والالعب��ن خال��د الرش��يدي وفهد 
العن��زي بجان��ب جمي��ع الالعبن 
واجله��از الفن��ي واإلداري والطبي 
والدع��م الالمح��دود م��ن رئي��س 
احتاد الكرة الش��يخ ط��الل الفهد، 
وش��هادتي فيك��م مجروح��ة لكني 
العمل واالنسجام  فخور مبجموعة 
بن اجلمي��ع وال��روح القتالية التي 
ساهمت في حتقيق اإلجناز الكبير، 
وسؤالي لضيوف ديوانية األنباء ملن 

يحب كل منكم ان يهدي الكأس؟
علي محمود: مشكور بومحمد 
على املداخلة وأنت صاحب فضل 
كبير في حتقيق البطولة ويشرفني 
العمل معك، وأهدي اإلجناز لصاحب 
الس����مو األمير وولي عهده األمني 
وس����مو رئيس مجل����س الوزراء 
والش����عب الكويتي كما يسعدني 
اه����داء اإلجن����از للجهازين الفني 
واإلداري والالعبني بفضل الروح 
الكبيرة والتعاون بني اجلميع، حيث 
كنا نعمل على قلب رجل واحد ولم 

يدخر أي أحد جهدا.
فهد العنزي: يشرفني مشاركتك 
بومحمد ودورك الكبير ليس بخفي 
على أحد في حتقيق االجناز، وأهدي 
الوفية  الكأس ح����ق اجلماهي����ر 

واألهل.
خالد الرشيدي: مشكور بومحمد 
على اإلش����ادة وأن����ت على رأس 
املس����اهمني في حتقيق البطولة، 
الوفية  وأهدي اإلجناز للجماهير 
والوالدين وكل من ساهم في حتقيق 

الكأس.
محم��د املطي��ري: أهنئكم على 
واإلجناز  املش��رف  الرجولي  األداء 
الكبير، وس��ؤالي خلالد عن حظوظ 
األزرق في املنافسة على كأس آسيا 

2011 و»خليجي 20«؟
الرشيدي: مشكور على  خالد 
اإلش����ادة وأمتنى ان أك����ون عند 
حس����ن ظنك والفوز بكأس غرب 
آس����يا نتيجة جهود اجلميع من 
جه����از فني كفء وجه����از اداري 
متميز وجهاز طبي رائع والعبني 
بذلوا جهدا خارقا وتكاتف اجلميع 
للفوز بالكأس، وأدى هذا اإلجناز 
الى حتقيق دفعة معنوية كبيرة 
لالعبني قبل انطالق »خليجي 20« 
وكأس آسيا ونسعى للمنافسة على 
الفوز بالبطولتني واستعادة أمجاد 

وهيبة الكرة الكويتية.
خليفة  املرم��ى  ح��راس  مدرب 
املنصور: في البداية أحب أن أشيد 
باإلجناز الكبي��ر الذي حققه رديف 
األزرق وأبارك لألداء الرجولي الذي 
ظه��ر به فه��د العنزي واملس��توى 
الرائع خلالد الرش��يدي وأمتنى لكم 
التوفي��ق، وس��ؤالي ألح��د اجلنود 
املجهولن الذين ساهموا في حتقيق 
اإلجن��از الكابنت عل��ي محمود عن 
أكث��ر الالعبن التزاما خالل البطولة 

وأسرار الفوز بالكأس؟

علي محم����ود: جميع الالعبني 
كانوا ملتزمني وش����هدت البطولة 
انضباطا وجدية وحتمل املسؤولية 
بني جميع الالعبني وأحب أن أشيد 
بقائد الفريق جراح العتيقي على 
التزامه وجهده الكبير، أما بالنسبة 
ألس����رار الفوز بالكأس فقد كانت 
الروح الطيبة والغيرة بني اجلميع 
الوط����ن واالنس����جام بني  وحب 
اجلهاز الفني والالعبني، والرغبة 
في حتقيق اجناز يش����رف الكرة 
الكويتية ويستعيد هيبتها، وحبوب 
الشجاعة واللياقة البدنية الهائلة 
التي كانت أبرز س����مات منتخبنا 
الرديف الذي كان يواجه املنتخبات 
األولى لدرجة ان البعض لم يصدق 
ان هذا املنتخب هو رديف األزرق 

وليس املنتخب األول.
خالد العنزي: مبروكن يا أبطال 
غرب آس��يا، ومنها لألعلى وسؤالي 
للحارس املتميز خالد الرشيدي عن 
فت��رة االحت��راف اخلارجي ومدى 
االس��تفادة م��ن تل��ك التجربة قبل 

انتقاله للعربي؟
الرش����يدي: مش����كور  خال����د 
بومشعل، واس����تفدت كثيرا من 
جتربة االحت����راف بنادي تاتران 
بريشوف السلوفاكي ملدة موسم 
ونصف املوس����م، حيث اكتسبت 
خبرة كبيرة واحتكاكا مع الالعبني 
األوروبيني بجانب االلتزام مبواعيد 
التدريبات واالنضباط واالستفادة 

املادية.
صفية مهدي: رفعتم رؤوس��نا 
يا أبطال غرب آس��يا وفخورين بكم 
وسؤالي لالعب املتميز فهد العنزي 
عن سر تألقه مع منتخبنا الوطني؟

فهد العنزي: ثقة اجلهاز الفني 
فيني واالنسجام والتفاهم بيني 
وبني الالعبني والروح القتالية وحب 
الوطن أسرار تألقي في البطولة.

الت��ي  املباري��ات  أصع��ب  م��ا 
واجهتكم في البطولة؟

فهد العنزي: مباراتنا أمام األردن 
2 � 2 كانت أصعب املباريات بسبب 
الضغط اجلماهيري والتأخر بهدفني 
والتأه����ل على حس����اب أصحاب 

األرض.
إجنازك��م  الدوس��ري:  مب��ارك 
الكبي��ر رف��ع رؤوس��نا ويعطيكم 
العافية على األداء واملستوى الطيب 
ورايتك��م بيض��اء، وتابعت البطولة 
بفخر وفرحتونا بالكأس وس��ؤالي 
لضي��وف »األنب��اء« ع��ن أصع��ب 

املباريات التي واجهتكم؟
علي محمود: في البداية أحب 
أن أؤكد ان ردي����ف األزرق واجه 
املنتخبات األولى لألردن وسورية 
واليم����ن وإيران كم����ا ان العبينا 
يعتب����رون هواة مقارن����ة بباقي 
الفرق التي يوجد بها احتراف، كما 
اننا لم نستعد للبطولة من خالل 
مباريات جتريبية مقارنة بباقي 
املنتخبات التي دخلت في معسكرات 
خارجية، وخاضت بعض املباريات 
الودية استعدادا للبطولة، لكن كان 
الالعبون عند حس����ن الظن فيهم 
وجنح اجله����از الفني في حتقيق 
االنس����جام والترابط بني اجلميع 

خالد الرشيدي يحمل 
كأس أفضل حارس 

مرمى في البطولة
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الرشيدي: الفوز بالكأس منحنا دفعة معنوية كبيرة للمنافسة بقوة على الفوز بالبطوالت واستعادة اإلنجازات
العن�زي: دع�م الفه�د وثق�ة غ�وران واالنس�جام بي�ن الالعبي�ن وكث�رة المواه�ب وراء اإلنج�از الكبي�ر

الشيخ طالل الفهد واألمير علي بن احلسن مع العبي منتخبنا الرديف أبطال كأس غرب آسيا

الزمالء بالل غملوش ومبارك اخلالدي وإبراهيم مطر وطالب إسماعيل وأحمد حسن مع أبطال غرب آسيا في لقطة تذكارية

العنزي يحمداهلل على اإلجناز الكبير

ع�رض  ل�دّي  العنزي: 
الفيصل�ي  ف�ي  احت�راف 
األردن�ي ول�ن أت���رك 
كاظمة دون موافقة اإلدارة

في زمن قياس����ي، كما ان مواهب 
الالعبني الفطرية والرغبة اجلامحة 
في اس����عاد اجلماهي����ر وحتقيق 
االنتص����ارات كان����ت ظاهرة امام 
س����ورية 2 � 1 في املباراة األولى 
وأمام اصحاب األرض واجلمهور 
منتخب األردن 2 � 2 وامام اليمن 
في نصف النهائي وجتلت الروح 
القتالية لالعبني في املباراة النهائية 

أمام ايران 2 � 1.
مني��رة العنزي: احب ان اش��يد 
باملستوى املتميز الذي ظهر به فهد 
العنزي، وسؤالي عن ابرز العروض 

االحترافية التي عرضت عليك؟
العن����زي: جاءني عرض  فهد 
احتراف في نادي الفيصلي االردني 
في بداية املوس����م بع����د ظهوري 
مبستوى جيد مع كاظمة امام شباب 
االردن في كأس االحتاد اآلسيوي، 
ولم اعلم بهذا العرض اال منذ ايام، 
وهن����اك اهتمام من بعض االندية 
السعودية والقطرية واالماراتية 

لكن ما في شيء رسمي حاليا.
هل تفكر في الهروب من كاظمة 
مثلما حدث  اخلارج��ي  واالحتراف 
مع العبن في حجم خالد الرشيدي 
وحمد ام��ان وطالل ناي��ف وعادل 

حمود؟
العنزي: كل العب يعرف  فهد 
مصلحته لكن بالنسبة لي انا باق 
مع كاظمة ولن اترك فريقي اال في 

حالة موافقة االدارة.
مبروك��ن  العفاس��ي:  ناص��ر 
الرشيدي  فرحتونا، وسؤالي خلالد 
عن الكلمات الت��ي وجهها له االمير 
علي بن احلسن عند استالمه كأس 

افضل حارس مرمى في البطولة؟
خالد الرش����يدي: اشاد األمير 
علي بن احلسني مبستواي واكد لي 
انني حارس مرمى جيد ونصحني 
باالحت����راف اخلارجي او االنتقال 

ألحد األندية االردنية.
العتيبي: س��ؤالي ملشرف  خالد 
الفريق علي محمود عن الفارق بن 
منتخبنا الردي��ف وباقي املنتخبات 

االخرى املشاركة في البطولة؟
علي محم����ود: منتخبنا متيز 
بروح الفريق والتكاتف بني اجلميع 
اتذكر موقفا  الذات، حيث  وانكار 
حدث في اح����دى املباريات عندما 
طلب املدرب غوران من االحتياط 
التسخني الختيار احدهم لنزول 
املباراة كبديل وقام 7 العبني بإجراء 
عملية التسخني، وفوجئت باحلكم 
الرابع يطلب مني التقيد ب� 6 العبني 
فقط في االحماء، فقلت له ان احد 
املصورين يتواجد معهم، وطلبت 
من سعود املجمد اجللوس ورغم 
جلوسه ومش����اركته فقط ملدة 15 
دقيقة امام االردن وتسجيله لهدف 
اال ان املجمد وهو على دكة البدالء 
كان متحمسا ويشجع زمالءه بقوة، 
وهنا تأكدت من روح الفريق وانكار 

الذات من اجل متاسك منتخبنا.
قدس��اوية غالها ط��الل العامر: 
ه��ل حدثت مش��اكل ب��ن الالعبن 

خالل البطولة؟
عل����ي محمود: ل����م حتدث اي 
مش����كلة، وكانت ال����روح الطيبة 

حاضرة بني اجلميع، واحب ان اشيد 
بالالعب اخلل����وق ناصر الوهيب 
الذي تعرض للعديد من املواقف 
الطريف����ة، حي����ث كان الالعبون 
يطردوه من »االسانسير« ويسون 
معه العدي����د من املواقف ويرموه 
في حمام السباحة، لكنه لم يتذمر 

وكان اكثر من رائع.
عبدالعزيز بوفتن: اشكرك خالد 
الرش��يدي عل��ى االداء الطيب، وانا 
ارتاح لوجودك في امللعب واش��عر 
باالطمئن��ان، وس��ؤالي ل��و جاءك 

عرض انتقال هل توافق؟
خالد الرش����يدي: عقدي مع 
النادي العربي 3 سنوات واسعى 
لقيادة الزعيم للفوز بالبطوالت 
ولن اترك العربي اال لالحتراف 

اخلارجي.
بن��در العنزي: س��ؤالي لفهد 
العنزي عن احالم��ه وطموحاته 

مع االزرق؟
االزرق قادر على املنافسة 
بقوة والفوز بكأس »خليجي 

20« وكأس آسيا في ظل الطفرة 
الكبيرة التي حققها غوران واجلهاز 
الفني، حيث لدينا افضل املواهب، 
ومنحنا الفوز بكأس غرب آس����يا 
دفع����ة معنوي����ة كبي����رة للفوز 

بالبطوالت.
حس��ن العجمي: سؤالي للكابنت 
عل��ي محم��ود ع��ن الالع��ب الذي 
فاجأك مبستواه وتفوق على نفسه 

خالل البطولة؟
جميع الالعبني كانوا عند حسن 
الظن فيه����م ويعتمد عليهم لكني 
تفاجأت باملستوى الرائع الذي ظهر 
به عبدالعزيز املشعان واحب ان 
اشيد فيه على تألقه كما اشيد بفهد 
العنزي وخالد الرشيدي على االداء 

الرائع.
حبيب الظفيري: مبروكن رفعتم 
رؤوس��نا ومنه��ا لالعل��ى، وامتنى 
منكم االس��تعداد اجلي��د للبطوالت 
املقبلة، واناش��د الالعب��ن االلتزام 
داخل امللع��ب جتنبا للحصول على 
الفريق  انذارات، وس��ؤالي ملشرف 
علي محم��ود عن اجلنود املجهولن 

وراء االجناز؟
الطبي  علي محمود: اجله����از 
بقيادة د.عبداملجيد البناي ود.علي 
الشمالي وكان جنديا مجهوال وراء 
االجناز، واجلميع بداية من اصغر 
عامل حتى رئيس االحتاد الشيخ 
طالل الفهد كان صاحب فضل كبير 

في حتقيق االجناز والكأس.
عب��داهلل الس��بيعي: كان الفوز 
ب��كأس غرب آس��يا افض��ل هدية 
للكويت، وسؤالي ملن يحب كل منكم 
ان يقدم هذا االجناز كاهداء خاص؟

علي محمود: اهدي الكأس حق 
ولدي محمد الذي طلب مني حتقيق 
الكأس وصدقت توقعاته لذلك اهديه 

الكأس في عيد ميالده.
فهد العنزي: اهدي الكأس حق 
الوالد والوالدة ومدربي الس����ابق 

بالتشي.
خالد الرشيدي: لقيت دعم كبير 
من جميع افراد االسرة، خصوصا 
الوالد والوالدة واهديهما االجناز.

من المتصلين
مس���اعد مدرب األزرق 
عبدالعزيز حماده، محمد 
املطيري، م���درب حراس 
املرم���ى خليفة املنصور، 
خالد العنزي، صفية مهدي، 
مبارك الدوس���ري، منيرة 
العنزي، ناصر العفاسي، 
خالد العتيبي، قدساوية 
غاله���ا ط���الل العامر، 
بوفتني،  عبدالعزي���ز 
حسن العجمي، حبيب 
الظفي���ري وعب���داهلل 

السبيعي.


