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أحمد حسين
يعتز قائد األزرق الرديف وجنم وسط نادي الكويت لكرة القدم جراح العتيقي بكونه أول كابنت يصعد 
منصة التتويج حامال كأس غرب آسيا ألول مرة بعد غياب منتخبنا الوطني عن التتويج بالبطوالت منذ 

»خليجي 14« بالبحرين عام 1998.
وأكد العتيقي )29 س�نة( أن الفوز بلقب غرب آسيا  يعتبر بداية الطريق نحو استعادة أمجاد الكرة 
الكويتية وخطوة أولى نحو املنافسة بقوة على الفوز بلقب »خليجي 20« وكأس آسيا 2011 حيث يزخر 
منتخبنا الوطني بالعبني مخضرمني ومواهب صاعدة وجهاز فني كفء بقيادة الصربي غوران وجميعهم 

قادرون على إعادة األزرق الى منصات التتويج مجددا.
وأشاد العتيقي بإمكانيات مدرب »العميد« روماو ودعم اإلدارة الكويتاوية برئاسة عبدالعزيز املرزوق 

ووجه الشكر لرئيس جهاز الكرة مرزوق الغامن، واعتبره »األب الروحي« لالعبي وجماهير العميد، 
كما أشاد العتيقي بجهود مدير الكرة عادل عقلة.

وحتدث العتيقي عن حظوظ »العمي�د« في الفوز بالثالثية احمللية ومتنى فوز 
القادس�ية بكأس االحتاد اآلسيوي من أجل بقاء اللقب في الكويت للعام الثاني 

على التوالي بعدما جنح العميد في حتقيق الكأس املوسم املاضي.
وأعرب العتيقي عن تفاؤله ف�ي عودة أمجاد األزرق وقدرة »العميد« 
على اس�تعادة لقب الدوري املمتاز، وحتدث عن بدايته وأبرز أهدافه 

وعّبر عن أحالمه وأمنياته خالل احلوار التالي:

جراح العتيقي: قائد منتخبنا 
الرديف ونجم 
وسط الكويت 

العتيقي والرشيدي يحمالن كأس غرب آسيا حلظة وصولهما مطار الكويت

وقادر  للمباريات  جيد  قارئ  روماو 
على قي�ادة »العميد« لتحقي�ق »الثالثية«

الفوز بلقب غرب آسيا بداية الطريق نحو استعادة أمجاد 
الكرة الكويتية.. وشرف لي حمل الكأس بعد غياب 12 عامًا

فرحة العبي األزرق الرديف 
بالتتويج بكأس غرب آسيا والفوز 

على إيران في المباراة النهائية

مدير الكرة بنادي الكويت عادل عقلة: 
في البداية أحب أن أشيد بالالعب اخللوق 
جراح العتيقي الذي اعتبره أفضل الالعبني 
احملليني وأكثرهم التزاما وموهبة، ورغم 
ان ش��هادتي فيه مجروحة اال انه منوذج 
مش��رف يحتذى به وقدوة رائعة لالعبني 
الصاعدي��ن، وأؤك��د ان��ه ال يتأخر يوما 
عن موع��د التدريبات وأمتنى له التوفيق 
وسؤالي له عن توقعاته للعميد في الفوز 

بالبطوالت خالل املوسم احلالي؟
مشكور بوخالد على املشاركة، وهذي 
ش����هادة أعتز فيها، وهذا املوسم راح 
نرضيك ونرض����ي ادارة نادي الكويت 
بالف����وز بالثالثية احمللي����ة أو حتقيق 
بطولت����ن على أقل تقدي����ر، وأحب أن 
أشيد بدورك الكبير الذي تبذله كمدير 
للكرة وهمزة الوصل بن الالعبن 
واجلهاز الفني واإلدارة وأمتنى 

لك التوفيق أيضا.
أشيد  أن  أحب  بومحمد: 
في��ك ألن��ك الع��ب متميز 
وصاح��ب مس��توى ثابت 
لك  وأب��ارك  رائ��ع،  وأداء 
تتويجك بكأس غرب آسيا 
م��ع األزرق الرديف وألنك 
منتخبنا  قائ��د  كنت 
ال��ذي حم��ل كأس 
غياب  بعد  البطولة 
12 عاما من��ذ فوز 
األزرق بك�����أس 
اخللي�����ج 1998، 
وسؤال����ي ع��ن 
ش��عورك وأن���ت 

حتمل كأس غرب آسيا؟
شرف كبير وإحساس بالفخر شعرت 
به عندما حملت الكأس وشاهدت علم 
الكويت يرتفع عاليا خفاقا، وهذه هدية 
حق أه����ل الكويت، واس����تحق األزرق 
الرديف اللقب عن جدارة بعد املستوى 
املتميز واألداء الرائع واالنس����جام بن 
اجلهاز الفني والالعبن، وأمتنى ان تكون 
بطولة غرب آسيا بداية الستعادة أمجاد 
األزرق وع����ودة االجنازات التي حققها 

اجليل الذهبي للكرة الكويتية.
ما سر تألقك مع األزرق الرديف؟

منحني اجلهاز الفني بقيادة املدرب 
الصربي غوران حرية أكثر في التحرك 
داخل وسط امللعب مما أدى لعدم تقيدي 
مبركز معن حيث كنت في السابق مقيدا 
بتنفيذ مهام مركزي كالعب ارتكاز لكن 
في بطولة غرب آسيا طلب مني غوران 
التحرك بحرية أكثر، وأحب ان أش����يد 
بالفكر املتميز لغوران وقراءته للملعب 

وتكتيكه الرائع.
كويتاوية وأفتخر: ه��ل أنت مع إقالة 
امل��درب البرازيلي ارث��ر بيرنانديس من 

تدريب نادي الكويت؟ وما سبب ذلك؟
نعم أنا مع إقالة املدرب السابق ارثر 
الذي زع����م ان االدارة تتدخل في عمله 
عقب اخلسارة من القادسية والغريب 
انه تعلل بتدخل االدارة ليتجنب حتمل 
املسؤولية، ولم يكن ارثر مدربا جيدا 
وفشل في حتقيق االنسجام والتفاهم 

بن الالعبن واجلهاز الفني.
كويت��اوي لألبد: ما رأي��ك في مدرب 

العميد البرتغالي خوسيه روماو؟

روماو مدرب رائع وصاحب تاريخ 
حافل خ����الل مس����يرته التدريبية مع 
أندي����ة عريق����ة كالرج����اء البيضاوي 
املغربي والعربي القطري، وجنح روماو 
خالل وقت قصير ف����ي حتقيق طفرة 
مع »العميد« وقادنا للفوز على كاظمة 
والعودة للمنافس����ة بقوة على صدارة 

الدوري املمتاز.
لطيفة الش��مري: أنت الع��ب متميز 
وكن��ت قائ��دا محن��كا ل��ألزرق الرديف 
في كأس غرب آس��يا وس��ؤالي عن أبرز 
الت��ي  البط��والت احمللي��ة واخلارجي��ة 

حققتها؟
حققت مع نادي الكويت بطولة الدوري 
املمتاز )4 مرات( وكأس سمو ولي العهد 
)مرتن( وكأس صاحب السمو األمير 
)مرتن( وكأس االحتاد اآلسيوي مرة 
واحدة، وحققت مع األزرق الرديف بطولة 

غرب آسيا في أول مشاركة لنا.

رسالة شكر

فجر الكويتاوية: مل��ن حتب أن توجه 
رسالة شكر؟

يش����رفني توجيه الش����كر لرئيس 
مجلس إدارة نادي الكويت عبدالعزيز 
املرزوق ونائبه خالد الغامن وامن السر 
العام وليد الراشد وامن الصندوق فهد 
الغامن على الدعم واملساندة، وأوجه شكرا 
خاصا حق رئيس جهاز الكرة مرزوق 
الغامن الذي اعتبره االب الروحي لالعبي 
وجماهير »العمي����د« واحب ان اتوجه 
بالش����كر ملدير الكرة عادل عقلة على 
جه����وده الكبيرة مع الفريق والالعبن 

وامتنى له التوفيق، واحب ان اش����كر 
اجلهازي����ن الفن����ي واإلداري في نادي 
الكويت وزمالئي الالعبن كما يشرفني 
توجيه الشكر للجهاز الفني للمنتخب 
الوطني وكل من ساهم في حتقيق االجناز 

بالفوز بكأس غرب آسيا.
فيصل بن علي: م��ن الالعب املظلوم 
الذي يستحق االنضمام لألزرق واملشاركة 

في »خليجي 20« وكأس آسيا؟
حسن حاكم ابرز الالعبن املوهوبن 
وامتن����ى انضمامه ل����أزرق في اقرب 

فرصة.
مش��عل الظفيري: هل أن��ت مع اقامة 
كأس اخللي��ج في اليم��ن ام تتمنى نقل 

البطولة لدولة اخرى؟
البعض متخوف من بعض االحداث 
االرهابية وسوء التنظيم في اليمن لكن 
هناك تأكيدات من اللجنة املنظمة على 
تأمن البطولة، وسواء اقيمت البطولة في 
اليمن أو في دولة اخرى امتنى املنافسة 
بقوة على اللقب وعودة األزرق صاحب 
الرقم القياسي في الفوز بالبطولة )9 
ألقاب( للفوز بالكأس وإدخال الفرحة 

في قلوب اجلماهير الكويتية.
ماذا لو فشل األزرق في حتقيق نتائج 

ايجابية في خليجي 20؟
»خليجي 20« إعداد جيد لأزرق قبل 
انطالق كأس آسيا وامتنى املنافسة بقوة 
على اللقب، وفي حالة عدم حتقيق نتائج 
ايجابية امتنى بقاء املدرب املتميز غوران 
من اجل حتقيق االس����تقرار قبل كأس 
آسيا وأحب ان اشيد بإمكانيات املدرب 
الصربي غوران حيث يجيد قراءة امللعب 
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ولديه عالقة طيبة مع جميع الالعبن 
ويعامل الالعبن باحترام كبير.

منى دش��تي: ما اجمل هدف س��جلته 
خالل مسيرتك الكروية؟

ال أنسى هدفي أمام األهلي اإلماراتي 
في دوري أبطال آسيا واعتز ايضا بهدفي 
في مرمى الزمال����ك املصري في دوري 

أبطال العرب.
قدس��اوية عازمية: ما رأيك في تأهل 
القادس��ية لنهائي كأس االحتاد اآلسيوي 

وفوزه على الرفاع البحريني؟
أبارك للقادسية على التأهل لنهائي 
كأس االحتاد اآلس����يوي ع����ن جدارة 
واس����تحقاق بعد الفوز عل����ى الرفاع، 
وامتنى ان يفوز »امللكي« باللقب على 
حساب االحتاد الس����وري من اجل ان 
يظل الكأس ف����ي الكويت للعام الثاني 
على التوالي بعدما جنحنا في حتقيقه 
املوسم املاضي كما أناشد جميع اجلماهير 
باختالف ميولها مساندة القادسية في 

املباراة النهائية.
ما حظوظ »العميد« في املنافسة على 

الفوز بالبطوالت احمللية؟
العميد البد ان يحقق بطولة او اثنتن 
على االقل كل موس����م واحلم بتحقيق 
الثالثي����ة وحص����د جمي����ع البطوالت 

احمللية.
خليفة العرباوي: ما رأيك في محترفي 

نادي الكويت؟
لدينا افضل احملترفن العرب واألجانب 
ويكفي ان اذكر املهاجم البرازيلي املتألق 
روجيريو ومواطنه كاريكا والعماني 
اس����ماعيل العجم����ي ومواطنه خليفة 

عايل، ودائما ما يتميز العميد مبحترفيه 
املتميزين الى جانب جنومه املخضرمن 

واملواهب الصاعدة.
م��ن احملترف الذي تتمن��ى انضمامه 

للعميد؟
محت����رف كاظمة محمد جمال العب 

موهوب ومتميز.
ما الف��ارق بني م��درب العميد احلالي 

روماو والسابق ارثر؟
فارق كبي����ر حيث يتمي����ز روماو 
بالق����راءة اجليدة للملع����ب والتكتيك 
الرائ����ع والتغييرات املؤث����رة بجانب 
التعامل النفسي مع الالعبن واالحترام 
املتبادل والود الدائم على عكس املدرب 

السابق ارثر.
س��ارة العنزي: ما املركز الذي تفضله 
داخل امللعب وهل جتيد اللعب في الهجوم 

والدفاع؟
أفضل اللعب في مركز العب الوسط 
املدافع »ارتكاز« واعتبر العب االرتكاز 
همزة الوصل بن الدفاع والهجوم و»رئة 
الفريق«، ولعبت في بدايتي في املراحل 
الس����نية كصانع ألعاب كما طلب مني 
املدرب الس����ابق بوب اللعب في مركز 
الظهير األيسر في بعض املباريات بينما 
لعبت كمدافع خالل البطولة العربية عام 
2002 وبعدها كابنت صالح زكريا طلب 
مني اللعب في وس����ط امللعب وقدمت 

مستوى طيبا.
خالد عبدالعزيز: كيف ترى مس��تقبل 
نادي الكويت وهل توجد مواهب صاعدة 

لالنضمام للفريق األول؟
فرق املراحل الس����نية في »العميد« 

زاخ����رة باملواه����ب بفض����ل دعم أمن 
الصندوق فهد الغامن الذي يولي اهتماما 
كبيرا بجميع فرق املراحل السنية مما 
ادى لتحقيق طفرة كبيرة وظهور مواهب 
صاع����دة في كرة الق����دم في حجم فهد 
االنصاري وفه����د حمود وعبدالرحمن 
العوضي وبدر العازمي وناصر القحطاني 

والبقية تأتي.
حم��د الش��مري: م��ا س��بب البداية 
املتواضع��ة التي ظهر بها ن��ادي الكويت 

في الدوري؟
بالعكس لم تكن بدايتنا س����يئة في 
الدوري بعدما فزنا في اجلولة األولى 
عل����ى النصر )4-0( لكن العميد تعثر 
بالتعادل مع الساحل 1-1 بسبب الظلم 
التحكيم����ي حيث كان ط����رد احملترف 
البرازيلي كاريكا غير مستحق كما أن 
الساحل على ملعبه فريق قوي ورغم 
خس����ارتنا امام العرب����ي )0-2( إال أن 
العميد جن����ح في حتقيق 3 انتصارات 
متتالية أمام الس����املية )2-1( وكاظمة 
)3-1( واجلهراء )1-0( مما أدى لدخولنا 

دائرة املنافسة على الصدارة.
غامن املطيري: م��ا الفارق بني الدوري 

الكويتي والدوري اإلماراتي؟
الدوري االماراتي يتميز باالحترافية 
الفوز  املتنافس����ة على  وكثرة االندية 
باللقب بينم����ا يعيب الدوري الكويتي 
وجود 3 أو 4 أندية فقط تتصارع على 

الفوز باللقب.
س��ارة الرش��يدي: من مثل��ك األعلى 

محليا وعامليا؟
مثلي األعلى محليا فواز بخيت، وعلى 

املستوى العاملي البرتغالي ديكو.
م��ن أفضل الالعب��ني احملليني وأبرز 

املواهب الصاعدة؟
وليد عل����ي وبدر املط����وع وخالد 
خلف أفضل الالعبن احمللين، وناصر 
القحطاني وعبدالعزيز املشعان ويوسف 

ناصر أبرز املواهب الصاعدة.
صفية مه��دي: هل تتاب��ع البطوالت 
األوروبي��ة؟ وما أنديت��ك املفضلة؟ وأي 

الالعبني تشجعهم؟
نعم، أتابع جميع البطوالت األوروبية 
وأش����جع ميالن اإليطالي وبرشلونة 
االس����باني وليڤرب����ول االجنلي����زي 
وأعشق الالعبن رونالدينيو وتشاڤي 

وانييستا.
جمانة الفضل��ي: يتهمك البعض بأنك 
الع��ب مزعج في التدريبات فما رأيك في 

هذا االتهام؟
إذا التمري����ن ما ص����ار فيه ضحك 
ووناس����ة راح يكون ممل، وبالفعل أنا 
مزعج في التدريبات ولم أستطع التوقف 
عن ال����كالم والضحك خالل التدريبات 
لدرجة ان مدربن طردوني من التمرين 
اكثر من مرة وبعد ان علموا انها طبيعتي 

سامحوني.
خالد الش��طي: ان��ت الع��ب متميز، 
وأمتنى لك التوفيق، وسؤالي عن صاحب 

الفضل عليك؟ وماذا تريد أن تقول له؟
أمي صاحبة فضل كبير علّي وأقول 
لها اهلل يط����ول في عمرك ويخليك لي 
وال يحرمني من دعواتك ومس����اندتك 
الدائمة لي وأمتنى ان أكون عند حسن 

ظنك بي.

وولي���دان  المط�وع 
وخل�ف أفض�ل الالعبي�ن.. 
والمش�ع�ان والقحطان��ي 
وناصر أبرز المواهب الصاعدة
أعتز بهدفي في الزمالك 
واألهل�ي.. وبخي�ت مثل�ي 
عالميًا وديكو  محليًا  األعلى 
المراح�ل الس�نية في 
بالمواهب  زاخ�رة  »العميد« 
بفض�ل دع�م فه�د الغانم

غ��وران 
متمي�ز  مدرب 

طفرة  حق�ق 
كبي�����رة 
م���ع األزرق

الغان���م  أش�ك��ر 
عل�ى  وعقل�ة  والم�رزوق 
والمس�ان�دة..  الدع��م 
والفوز على كاظمة خطوة 
نح�و اس�تعادة ال�دوري

يس�تحق  حاك���م 
ونسعى  لألزرق..  االنضمام 
للمنافس�ة بقوة على الفوز 
بكأس آسيا و»خليجي 20«

االسم: جراح محمد العتيقي.
تاريخ امليالد: 15 أكتوبر 1981

املهنة: موظف.
احلال���ة االجتماعية: متزوج 

ولديه جود ومحمد.
السكن: جنوب السرة.

 E-mail:
J.elateeqi.18@hotmail.com

الديوانية جراح  اختار ضي���ف 
العتيقي التشكيلة املثالية للمنتخب 
الوطني لكرة القدم والتي تضم أفضل 
الالعبن احمللين، وجاءت اختيارات 
العتيقي عل���ى النحو التالي: نواف 
اخلالدي في حراسة املرمى، ويعقوب 
الطاهر ومس���اعد ندا وفهد عوض 
)يسارا( ومحمد راشد الفضلي )ميينا( 
في الدفاع، وطالل العامر وحس���ن 
حاكم وولي���د علي وبدر املطوع في 
وسط امللعب، وخالد خلف ويوسف 
ناصر في الهجوم، بينما ضمت قائمة 
االحتياط الالعبن خالد الرش���يدي 
وحس���ن فاضل وعبداهلل الشمالي 

وخالد عجب.

الك���رة بنادي  مدي���ر 
الكوي���ت ع���ادل عقل���ة 
وكويتاوية  وبومحم���د 
وافتخر وكويتاوي لأبد 
ولطيفة الشمري وسارة 
الرشيدي وصفية مهدي 
وجمانة الفضلي وخالد 
الش���طي وفيص���ل بن 
الظفيري  علي ومشعل 
ومنى دشتي وقدساوية 
عازمية وسارة العنزي 

وخالد عبدالعزيز وحمد 
الش���مري وغامن املطيري 
العرباوي وفجر  وخليفة 

الكويتاوية.

البطاقة الشخصية

التشكيلة المثالية من المتصلين

ضيف ديوانية »األنباء« جراح العتيقي يتوسط الزمالء في القسم الرياضي

الزمالء أحمد حسني وبشار جاسم ومبارك اخلالدي وعبدالعزيز جاسم ويحيى حميدان مع العتيقي في لقطة تذكارية 

قائد األزرق الرديف جراح العتيقي يحمل كأس غرب آسيا وسط فرحة الشيخ طالل الفهد واألمير علي بن احلسني

)سعد هنداوي(


